
  
  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
 

 

٣٠٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  

أثر استخدام اإلنفوجرافیك في تدریس الریاضیات على التحصیل الدراسي وتنمیة مھارات التفكیر 
  البصري لدى تلمیذات الصف السادس بمكة المكرمة

  
  
  
  
  
  

  إعداد
  ریم خالد عبداهللا صّدیق/ أ

   جامعة أم القرى– كلیة التربیة - ماجستیر مناھج وطرق تدریس الریاضیات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
 

 

٣٠٨ 

  :لخصالم
ھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على أثر استخدام االنفوجرافیك في تدریس الریاضیات على 

وتحقیقًا لھدف . التحصیل وتنمیة مھارات التفكیر البصري لدى تلمیذات الصف السادس بمكة المكرمة
ت ومواد الدراسة الدراسة اتبعت الباحثة المنھج التجریبي، ذي التصمیم شبھ التجریبي، وتم إعداد أدوا

اختبار تحصیلي، واختبار لمھارات التفكیر البصري، باإلضافة إلى تصامیم : من قبل الباحثة وھي
تلمیذة من تلمیذات الصف السادس االبتدائي تم ) ٦٠(وتكونت عینة الدراسة من ، "االنفوجرافیك"

ام اإلنفوجرافیك، تلمیذة تم تدریسھن باستخد) ٣٠(مجموعة تجریبیة : تقسیمھن إلى مجموعتین
) ت(تلمیذة تم تدریسھن بالطریقة المعتادة، وعولجت البیانات باستخدام اختبار ) ٣٠(ومجموعة ضابطة 

للفروق بین ) z(لمجموعتین مستقلتین، ومعادلة حساب حجم التأثیر، ومعامل ارتباط بیرسون، واختبار 
 αود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وج: معاملي ارتباط، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والضابطة في االختبار التحصیلي لصالح المجموعة ٠،٠٥≤ 
بین متوسطي درجات المجموعة ٠٫٠٥≤  αالتجریبیة، وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

ري لصالح المجموعة التجریبیة، وجود فرق ذا التجریبیة والضابطة في اختبار مھارات التفكیر البص
بین معاملي ارتباط درجات التلمیذات في اختبار التحصیل ) ٠٫٠٥≤  α(داللة احصائیة عند مستوى 

 لصالح المجموعة ودرجاتھن في اختبار مھارات التفكیر البصري للمجموعتین التجریبیة والضابطة
  .التجریبیة

  . مھارات التفكیر البصري-  التحصیل الدراسي -  اإلنفوجرافیك: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The purpose of the present study was to investigate the effect of the use of 
infographics in the teaching of mathematics on academic achievement and 
the development of visual thinking skills among sixth graders of female 
students in Makkah, Kingdom of Saudi Arabia. To achieve the objective of 
the study, the researcher followed the experimental approach with semi-
experimental design. The study tools and materials prepared by the 
researcher were: an achievement test, a visual thinking skills test., in 
addition to the designs of "Infographic". The sample of the study consisted 
of (60) of the sixth grade students were divided into two groups: 
experimental group (30) students were taught by using the infographics and 
control group (30) were taught by using the traditional teaching method. 

The results of the study indicated the following: There were statistically 
significant differences at ( α ≤ 0.05)between the mean scores of the 
experimental group and the control in the achievement test in favor of the 
experimental group. 

There were statistically significant differences at ( α ≤ 0.05) between the 
mean scores of experimental and control group in the visual thinking skills 
test in favor of the experimental group. 

 There was a statistically significant difference at ( α ≤ 0.05)between the 
correlation coefficients of the students in the achievement test and their 
scores in the visual thinking skills test of the experimental and control 
groups in favor of the experimental group. 
Key Words: Infographics, Academic Achievement, Visual Thinking Skills. 
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  :المقدمة
ورافق ھذه الثورة تطور معرفي وتقني، أدى إلى ، یشھد العالم ثورة علمیة غیر مسبوقة

قني ظھور مفاھیم جدیدة كثورة المعلومات واالنفجار المعرفي، ولم یقتصر ھذا التطور العلمي والت
على جانب دون غیره من الحیاة المعاصرة، بل شمل ھذا التطور كافة میادین الحیاة في الجوانب 
الصناعیة والتجاریة واالقتصادیة، فضًال عما ُعرف بثورة االتصاالت وغیرھا من المجاالت التي 

ثقافیة شھدت إدخال تقنیات وآلیات مستحدثة؛ لتطویر عملھا، ولالستجابة للتغیرات العلمیة وال
  .واالقتصادیة المتسارعة

وھذا التطور أدى إلى ظھور مجتمع المعرفة الذي یسعى إلى التعرف علیھا، والمشاركة 
فیھا، واستخدامھا بشكل فعال، مما تطلب إجراء مراجعة شاملة للسیاسات واألھداف 

معارف والمھارات واالستراتیجیات والتقنیات المتعلقة بالتعلیم، حتى یتمكن للتالمیذ من اكتساب ال
، كما ساعد )٢٣٤، ص٢٠١٠الربایعة، (التي تتطلبھا أدوارھم المستقبلیة في مجتمع المعرفة 

استخدام التقنیات في حل الكثیر من المشكالت في أكثر من مجال من مجاالت الحیاة، وقد ساعد 
ي مجال كذلك في فھم وتطویر العدید من المتغیرات المرتبطة بالتعلیم والتعلم، وخاصة ف

أن استخدام التقنیة ساعد على فھم الكثیر من القضایا ) ٨، ص٢٠٠٩(الریاضیات، ویوضح میخائیل 
الریاضیة، و فھم الریاضیات والعملیات العقلیة العلیا وعملیات التفكیر بمختلف أنواعھا، وساعد 

ضیات، ساعدت على تنمیة فھم التالمیذ للریا، كذلك في ظھور استراتیجیات تدریسیة جدیدة
  .واستخداماتھا المختلفة

وباإلضافة إلى ما سبق، فإن استخدام التقنیات یساعد على تنمیة مھارات التفكیر، ویؤدي 
إلى حیویة التعلم؛ من حیث تقدیم بیئة تعلیمیة تفاعلیة تشجع المتعلمین على االندماج في العملیة 

یة بین المتعلمین، وإثارة الدافعیة، التعلیمیة، وزیادة التحصیل الدراسي، ومراعاة الفروق الفرد
وحث التالمیذ نحو التعلم، وتنمیة العدید من المھارات؛ كمھارات العمل الجماعي ومھارات 

. االتصال، ومھارات التعامل مع المعلومات؛ من حیث تخزینھا واسترجاعھا ونقلھا بسرعة فائقة
  )٢٩٥، ص ٢٠١٣الكندري وآخرون، (

ثة في مجال عرض المعلومات وتبسیطھا ظھرت تقنیة ومن بین التقنیات المستحد
اإلنفوجرافیك كأسلوب فني لتحویل البیانات والمعلومات والمفاھیم المعقدة إلى صور ورسوم ُیمكن 
فھمھا واستیعابھا بوضوح وتشویق، وتمیز بعرض المعلومات المعقدة والصعبة بطریقة سھلة 

یمات االنفوجرافیك المتنوعة كمحاولة ، وظھرت تصم)٢، ص٢٠١٤حسونة، (وواضحة للقارئ 
أو نقل البیانات في صور جذابة إلى التلمیذ، ، إلضفاء شكل مرئي جدید لتجمیع وعرض المعلومات

وساعدت على تغییر أسلوب التفكیر تجاه البیانات والمعلومات المعقدة، وھدفت تلك التقنیة إلى 
یم المناھج الدراسیة بأسلوب جدید وجذاب تطویر جھود القائمین على العملیة التعلیمیة في تقد

  ).٤٣، ص٢٠١٤شلتوت، (
كما استطاع اإلنفوجرافیك أن یثبت نفسھ كأداة جذب مھمة في االعالنات والتسویق، وأیضا 
أثبت جدارتھ في التعلیم، فھو یعد من األدوات المفیدة التي تعمل علي تحسین التحصیل الدراسي، 

  ). ٢٠١٦( أبوزید ، ودراسة)٢٠١٥(سات كدراسة أبو عصبة وھذا ما أكدتھ العدید من الدرا
وكان الستخدام اإلنفوجرافیك في العملیة التعلیمیة العدید من اآلثار اإلیجابیة؛ كتحسین 
التحصیل الدراسي وغیره، وُاعتبر من أفضل التقنیات المستحدثة لتبسیط المعلومات المعقدة 

احتفاظ الطالب بالمعلومات وتخزینھا في بنیتھ وعرضھا بطریقة مشوقة؛ مما یسھل من عملیة 
، وبالنسبة لتعلیم وتعلم الریاضیات فقد )McCartney,2013, p.46(المعرفیة واسترجاعھا 
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، (Kennedy et al,2014)&، (Diezmann & Lowerie,2010)أشارت دراسة كل من 
ات، والتعامل مع ، إلى أھمیة اإلنفوجرافیك في فھم رموز الریاضی(Sudakov et al,2014)و

لغتھا، وفي ترتیب المعلومات وتحلیل البیانات في المشكالت الریاضیة، ومن الدراسات المحلیة 
 (Alsheri & Ebaid, 2016)، )٢٠١٦الدھیم، (التي ُاجریت في بیئة المملكـــــــة دراستــــي 

  .وأشارت الدراستان إلى فاعلیة اإلنفوجرافیك في تنمیة التحصیل الدراسي
باإلضافة إلى ما سبق، یرتبط استخدام اإلنفوجرافیك بالحصول على المعلومات عبر و

التوضیحات والصور واألشكال واألیقونات وكافة أشكال التمثیل البصري، ویُعد أحد أكثر الطرق 
فعالیة في إیصال المحتوى العلمي بشكل فعال للتالمیذ، ویرتبط ھذا بمفھوم التعلم البصري، وھو ما 

، ویتیح استخدام (Alsheri & Ebaid,2016,p.2) أھمیة متزایدة في ھذا العصر الرقمي یكتسب
اإلنفوجرافیك التفاعل العمیق مع المعلومات المرئیة بجمیع أنواعھا، والدخول في عملیات التحلیل 

  )٣٢، ص٢٠١٦الحجیالن، (والتفكیر في التمثیل والمعنى 
ات الصلة باستخدام االنفوجرافیك، وھو أحد أشكال التفكیر ذ من وُیعد التفكیر البصري

أنماط التفكیر الناتجة عن استثارة العقل بمثیرات بصریة؛ مما یترتب علیھ إدراك عالقة أو أكثر 
، ویرتبط استخدام التفكیر )٣٢، ص٢٠٠٤محمد، (تساعد في حل مشكلة أو االقتراب من الحل 

ات األشكال الھندسیة والرسومات البصري بتدریب العین على المالحظة؛ للكشف عن معطی
والعالقات الجدیدة بینھا، وھي بذلك صورة من صور ممارسة الحوار مع الشكل، مما یزید من 

ویتیح التفكیر البصري الفرصة الخبرة البصریة للتالمیذ، وقدرتھم على فھم األشكال المختلفة، 
ص تلك األشكال تصل مباشرة لرؤیة األشكال الھندسیة بصریًا، وعمل مقارنات بصریة بین خوا

حمادة، ( إلى التلمیذ، مما یؤدي إلى تثبیت خواص كل شكل في الذھن المتعلم، وبقاء أثر التعلم 
  ).٢٥١، ص٢٠٠٦

. وعلى ھذا األساس یكتسب التفكیر البصري أھمیة خاصة في مجال تعلیم وتعلم الریاضیات
عدید من الدراسات إلى ھذه األھمیة والعالقة الوُیعد أحد المتغیرات الھامة في ھذا المجال، وأشارت 

، )٢٠٠٩(حمادة ، ودراسة )٢٠٠٩(بین تعلم الریاضیات والتفكیر البصري، ومنھا دراسة شعت 
، ودراسة األغا )٢٠١٥( الدیب ، ودراسة)٢٠١٤(، ودراسة األسمر)٢٠١١(ودراسة سطوحي 

ة مھارات التفكیر البصري ، حیث أوضحت تلك الدراسات العالقة اإلیجابیة بین تنمی)٢٠١٧(
  .والعدید من المتغیرات ذات الصلة بتعلیم وتعلم الریاضیات

 ومن جھة أخرى وعلى الرغم من الجھود التي تبذلھا حكومة المملكة العربیة السعودیة 
لتطویر التعلیم بشكل عام، وتطویر مناھج الریاضیات بشكل خاص عبر تبني المعاییر العالمیة 

ظومة تعلیم وتعلم الریاضیات، فال یزال مستوى التحصیل الدراسي في مادة إلعادة صیاغة من
( ، والحربي)٢٠٠٦(وأشارت عدة دراسات منھا دراسة بدرالریاضیات دون المستوى المأمول، 

، )٢٠١٣( ، والبوم)٢٠١٣( ، وخشان وآخرون)٢٠١١(، والكبیسي)٢٠١١(، والھزیم)٢٠٠٧
لى ضعف مستوى التحصیل الدراسي في الریاضیات، إ) ٢٠١٥(، ودراسة سلیمان )٢٠١٤( وصبح

ولعل من أسباب ذلك الضعف تبني استراتیجیات تقلیدیة، وتدني مستوى توظیف التقنیات الحدیثة 
إلى أن توظیف التقنیات ) ٢٠١٣القحطاني، (في مجال تعلیم وتعلم الریاضیات، وقد أشارت دراسة 

 تعدیل سلوك التالمیذ، وزیادة التحصیل الدراسي یعمل على توفیر بیئة جاذبة للتعلم، تعمل على
، )٢٠١٣( ، والقحطاني)٢٠١٥( لدیھم، وقد أوضحت العدید من الدراسات ومنھا دراسة آل مغني

ندرة توظیف التقنیات الحدیثة في مجال تعلیم وتعلم ) ٢٠٠٨( ، والذبیاني)٢٠١٣( والمحمدي
ي ومعلمات الریاضیات في المملكة العربیة الریاضیات، وتبني األسالیب التقلیدیة من قبل معلم

  .السعودیة
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مما سبق نتوصل إلى أھمیة استخدام اإلنفوجرافیك في العملیة التعلیمیة بشكل عام، وفي 
تعلیم وتعلم الریاضیات بشكل خاص، ودور التفكیر البصري كأحد المتغیرات الھامة في تعلم 

 الریاضیات، والذي ال یتناسب مع الجھود الریاضیات، وضعف مستوى التحصیل الدراسي في مادة
المبذولة من قبل حكومة المملكة العربیة السعودیة لتطویر مناھج الریاضیات، وتراجع مستوى 
توظیف التقنیات الحدیثة ضمن المنظومة التعلیمیة، كما یتضح ندرة الدراسات التي ُاجریت في بیئة 

  .ك في تدریس الریاضیاتالمملكة والتي تناولت أثر استخدام االنفوجرافی
  :اإلحساس بمشكلة الدراسة

من خالل عمل الباحثة كمعلمة واستطالع رأي بعض المعلمات والمشرفات الفنیات أجمعن 
أن كثیر من التلمیذات لدیھن صعوبة في تعلم الریاضیات، والذي تتمثل في خوفھن منھا والنظرة 

وى التحصیل فیھا؛ كما أظھر استطالع الرأي وبالتالي تدني مست، السلبیة نحوھا، وتجنب دراستھا
أن كثیرًا من التلمیذات یحتجن إلى وقت طویل وجھد كبیر لتعلم الریاضیات لصعوبة فھمھا 

  .واستیعابھا
أن ھناك قصورًا واضحًا في أداء التالمیذ ) ٢٠١٥(إضافة إلى ما سبق فقد بّین اللحیاني

 االختبارات الدولیة لقیاس التحصیل في السعودیین في الریاضیات ویبرھن على ذلك نتائج
من أصل ) ٣٧(؛ حیث جاءت المملكة العربیة السعودیة في المرتبة)Timss(الریاضیات والعلوم

نقطة وصنفت من الدول المنخفضـــــة ) ٥٠٠(نقطة من أصل) ٣٦٨(دولة مشاركة بمعدل) ٤٣(
  ).Timss, 2015(عــالمیــا

نولوجیة في جمیع المستویات الحیاتیة المختلفة من وبالرغم من التطورات الحدیثة والتك
صحة واقتصاد وھندسة وتعلیم وانتشار اإلنفوجرافیك إال انھ مازالت العالقة بین استخدامھ في 
العملیة التعلیمیة وتنمیة مھارات التفكیر البصري تعاني قصورا على مستوى األبحاث وھذا ما 

 لتالمیذ المرحلة االبتدائّیة؛ رغم وجود دالالت ، وخصوصا)٢٠١٦(أشارت إلیھ دراسة أبو زید
كثیرة على أھمّیة استخدام اإلنفوجرافیك وفعالیتھ في تعلیم وتعلم التالمیذ، وزیادة حماسھم وشد 

، و عبد الباسط )٢٠١٤(انتباھھم، وھذا ما اكدتھ العدید من الدراسات والبحوث كدراسة الجریوي 
، ودرویش )٢٠١٥(، وعوض اهللا )٢٠١٥( والدخني ، و درویش  )٢٠١٥(، و منصور )٢٠١٥(
، )٢٠١٦(، والدھیم)(Noh&al,2015، وفي ضوء ما أوصت بھ دراسة كل من )٢٠١٦(

بضرورة إجراء المزید من البحوث العلمیة حول تقصي أثر ) ٢٠١٦(وعبدالرحمن والسید وعكة
  .ریاضیات بشكل خاصاالنفوجرافیك في تحسین مخرجات العملیة التعلیمیة بشكل عام وتحصیل ال

  :مشكلة الدراسة وأسئلتھا
بناء على ما سبق تتمحور مشكلة الدراسة الحالیة حول تقصي أثر استخدام اإلنفوجرافیك 
في تدریس الریاضیات على التحصیل وتنمیة التفكیر البصري لدى تلمیذات الصف السادس بمكة 

أثر استخدام اإلنفوجرافیك في تدریس ما ": المكرمة، وذلك من خالل طرح التساؤل الرئیس التالي
  "الریاضیات على التحصیل وتنمیة التفكیر البصري لدى تلمیذات الصف السادس بمكة المكرمة؟

  :األسئلة التالیة السابق الرئیس ویتفرع من السؤال

ما مھارات التفكیر البصري الالزم تنمیتھا لدى تلمیذات الصف السادس في مادة  -١
 الریاضیات ؟

استخدام اإلنفوجرافیك في تدریس الریاضیات على التحصیل الدراسي لدى تلمیذات ما أثر  -٢
 الصف السادس بمكة المكرمة ؟
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ما أثر استخدام االنفوجرافیك في تدریس الریاضیات على تنمیة مھارات التفكیر البصري  -٣
 لدى تلمیذات الصف السادس بمكة المكرمة ؟

في اختبار تحصیل ) عینة الدراسة(باتما الفروق بین معاملي ارتباط درجات الطال -٤
 .الریاضیات ودرجاتھن في اختبار مھارات التفكیر البصري؟

  :أھداف الدراسة
 . الصف السادستلمیذاتلدى الالزم تنمیتھا تحدید مھارات التفكیر البصري  .١
االنفوجرافیك في تدریس الریاضیات على التحصیل  التعرف على أثر استخدام استراتیجیة .٢

 .لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمكة المكرمةالدراسي 
التعرف على أثر استخدام االنفوجرافیك في تدریس الریاضیات على تنمیة مھارات التفكیر  .٣

 . بمكة المكرمةس الصف السادتلمیذاتالبصري لدى 
في التحصیل ) عینة الدراسة(التعرف على داللة العالقة االرتباطیة بین درجات الطالبات  .٤

 .دراسي للریاضیات، وبین درجاتھن في اختبار مھارات التفكیر البصريال
  :أھمیة الدراسة

كون الدراسة في مادة الریاضیات وھي من المواد المھمة التي تحتاج من الباحثین إلى البحث  -١
  . عن طرق تدریس جدیدة تحبب التالمیذ فیھا

 المھمة، وبخاصة في تعلیم وھي من الموضوعات، تناول الدراسة لمھارات التفكیر البصري -٢
الریاضیات، العتمادھا علیھ في كثیر من الدروس، ولمناسبتھ لتلمیذات المرحلة االبتدائیة بشكل 

 .خاص
فكل ما تكتسبھ التلمیذات في ھذه ، تخصیص الدراسة بالمرحلة االبتدائیة وھي مرحلة األساس -٣

 .المرحلة یمیل إلى الثبات ویصعب تعدیلھ
بمھارات التفكیر البصري، واختباًرا في تلك المھارات، مما قد یساعد في یقدم البحث قائمة  -٤

تقییم مھارات التفكیر البصري وتنمیتھا لدى تلمیذات الصف السادس، وكذلك یقدم دلیًلا للمعلمة 
یتضمن مجموعة من الخطوات التدریسیة اإلجرائیة باستخدام اإلنفوجرافیك مما قد یفید 

، ویسھل تأدیة مسئولیاتھن بنجاح في عصر یتسم بالنمو المعرفي المعلمات في رفع كفاءتھن
 .السریع

تقدم الدراسة قائمة بمھارات التفكیر البصري، یمكن إدراجھا ضمن دروس الریاضیات، كما  -٥
 .یقدم دروًسا في الریاضیات وفق استخدام االنفوجرافیك

 تنمیة مھارات التفكیر تقدم الدراسة بعض التوصیات والبحوث المقترحة التي قد تساھم في -٦
 .البصري والتحصیل الدراسي في الریاضیات لدى تلمیذات الصف السادس

  :حدود الدراسة

في مقرر الریاضیات " الزوایا والمضلعات" الھندسة: الفصل التاسع: الحدود الموضوعیة -١
- ه١٤٣٦ھـ، طبعة ١٤٣٨/  ھـ١٤٣٧للصف السادس ابتدائي، الفصل الدراسي الثاني من عام 

 .م٢٠١٥
 ھـ١٤٣٨/  ھـ١٤٣٧تم تطبیق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من عام : الحدود الزمانیة -٢
 االبتدائیة الواحد واألربعون بعد المائة في مدینة مكة المكرمة: الحدود المكانیة -٣
تلمیذات الصف السادس في االبتدائیة الواحد واألربعون بعد المائة بمدینة مكة : الحدود البشریة -٤

 .مةالمكر
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 مصطلحات الدراسة: 
قیاس وتقدیر الزوایا (مجموعة من الرسومات والصور الجذابة للدروس: اإلنفوجرافیك -

المقدمة لتلمیذات الصف السادس ) ورسمھا، العالقات بین الزوایا، المثلثات، األشكال الرباعیة
 ویعمل على تنمیة، ابتدائي، مما یمكنھن من فھم واستیعاب الدروس بوضوح وسھولة 

 .التحصیل الدراسي و مھارات التفكیر البصري
حصیلة المعرفة والمعلومات التي تحصل علیھا التلمیذة بعد دراسة : التحصیل الدراسي -

التذكر، (، وذلك عند مستویات بلوم المعرفیة "الزوایا والمضلعات"الھندسة : الفصل التاسع
ذة في االختبار الُمعد من قبل وتقاس بالدرجة التي تحصل علیھا التلمی) والفھم، والتطبیق

 .الباحثة
مجموعة من المھارات المرتبطة بالجوانب الحسیة البصریة لتلمیذات : التفكیر البصري -

، الصف السادس ابتدائي، وتتمثل ھذه المھارات في التحلیل البصري، والترجمة البصریة
علیھا الطالبة والتمییز البصري، والتصور البصري وتقاس من خالل الدرجة التي تحصل 

  .باالختبار المعد خصیصًا لذلك
ھي القدرة على تحلیل الموقف البصري والرموز البصریة المكونة : مھارات التحلیل البصري -

لھ، سواء كانت ھذه المثیرات أو الرموز البصریة من صور أو رسوم خطیة، وربط العالقات 
  . القائمة في الشكل الھندسي

  . ي الترجمة من الرموز البصریة إلى الرموز اللفظیة أو العكسھ: مھارات الترجمة البصریة -
قدرة عقلیة تعمل على التنسیق المتبادل بین ما یراه الشكل من  ھي: مھارات التمییز البصري -

أشكال ورسومات وعالمات، وما یحدث من ربط ونتاجات عقلیة معتمدة على الرؤیة والرسم 
  .المعروض

ارات مكانیة تعتمد على عملیات عقلیة كالفھم والمعالجة ھي مھ: مھارات التصور البصري -
  .المیكانیكیة، وإعادة التنظیم وتفسیر العالقات

  :الدراسات السابقة
  :الدراسات السابقة التي تناولت اإلنفوجرافیك في التعلیم: المحور األول

 تدریس  معرفة أثر استخدام تقنیة االنفوجرافیك فيوالتي تھدف إلى): ٢٠١٧(دراسة كوسة  .١
الریاضیات لتنمیة االستیعاب المفاھیمي واالتجاه نحو الریاضیات لدى تلمیذات الصف السادس 

في ) ٣٠(تلمیذة في تلمیذات الصف السادس ابتدائي  )٦٠(وتكونت عینة الدراسة من . االبتدائي
ة في المجموعة الضابطة في إحدى المدارس االبتدائیة الحكومی) ٣٠(المجموعة التجریبیة و 

استخدمت الباحثة المنھج الشبھ التجریبي حیث درست المجموعة التجریبیة . بمكة المكرمة
باستخدام االنفوجرافیك، ودرست المجموعة الضابطة بالطریقة المعتادة، وذلك في الفصل 

ولقیاس االداء البعدي في مجموعتي البحث أعدت . ھـ١٤٣٨- ١٤٣٧الدراسي الثاني من العام 
االستیعاب المفاھیمي لقیاس جانب التوضیح والتفسیر والتطبیق، ومقیاس االتجاه الباحثة اختبار 

وقد أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي . نحو الریاضیات
درجات المجموعة التجریبیة والضابطة في اختبار االستیعاب المفاھیمي لصالح المجموعة 

 الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مقیاس االتجاه التجریبیة، كما أظھرت نتائج
  .لصالح المجموعة التجریبیة

عرض وجھات نظر وآراء مصممي  والتي تھدف إلى): Serkan,2017(دراسة  .٢
 استخدمت الدراسة المنھج ،اإلنفوجرافیك المتعلقة بتصمیم اإلنفوجرافیك ألغراض تعلیمیة
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طالبا من ) ٦٤(موعھ واحدة، وتكونت عینة الدراسة من الكمي، وتصمیم االختبار البعدي لمج
الذین یدرسون الحاسوب  والتكنولوجیا )  ذكور٢٩ اناث و ٣٥( طالب السنتین الثانیة والثالثة 

التعلیمیة في جامعة أتاتورك في تركیا، وتم جمع بیانات الدراسة باستخدام أداة االستبیان 
لدراسة أن لدى أفراد العینة الذكور واإلناث فھم المطورة من قبل الباحث، وأظھرت نتائج ا

والمرجعیات ، واستیعاب مشابھ لإلنفوجرافیك؛ من حیث حقوق التألیف والنشر والدعایة
وُافضلیات التصامیم باإلضافة إلى ذلك أن لدى ھؤالء المصممین أسالیب وُافضلیات مختلفة من 

 . راءة اإلنفوجرافیكحیث مفھوم التصمیم لدیھم وعملیة التصمیم، ومستوى ق
إلى اختبار الكتب التدریسیة  والتي تھدف: (Shafipoor, & et all, 2016)دراسة  .٣

والمقاالت المتوفرة المتعلقة بالتكنولوجیا التعلیمیة الحدیثة والتكنولوجیا التعلیمیة المستخدمة، 
یع الكتب والتزم الباحث باتباع المنھج المسحي، في حین أن عینة الدراسة تكونت من جم

التدریسیة والمقاالت المتوفرة في مجال التكنولوجیا التعلیمیة في مدینة طھران، واستخدم 
الباحث بطاقة مالحظة كأداة للدراسة، وأسفرت نتائج الدراسة أن استخدام اإلنفوجرافیك في 
 التعلیم یسھل عملیة التعلم والتذكر واسترجاع البیانات والمعلومات، إضافة إلى ذلك فإن
استخدام اإلنفوجرافیك في التدریس یحسن من تعّلم التلمیذ ویقلل من وقت التعلیم ویعزز عملیة 

  . التعلیم والتعّلم
والتي تھدف إلى تعرف أوجھ استخدام اإلنفوجرافیك في : (Ivan & et all, 2016)دراسة  .٤

طالب ) ٣٨(تعلم الریاضیات، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي، وتكونت عینة الدراسة من 
وطالبة في المرحلة الجامعیة بالوالیات المتحدة األمریكیة، وأعد الباحثون مجموعة من 
االستبانات حول أھمیة ومزایا وصعوبات استخدام اإلنفوجرافیك، باإلضافة إلى آرائھم حول 
استخدام اإلنفوجرافیك، والمحاضرین الذي یستخدمونھ في الشرح وعرض المعلومات، وأبدى 

اتجاھات إیجابیة نحو استخدام اإلنفوجرافیك في التعلم، وحسب آراء الطلبة فإن الطلبة 
المحاضرین الذین یستخدمون اإلنفوجرافیك یتمیزون بالمعرفة العمیقة بالمادة التعلیمیة 
وتنظیمھا، ولدیھم مھارات تحلیل المعلومات، واستخدام العدید من البرمجیات، كما أنھم 

  .  التفكیر اإلبداعيیتمیزون بمستوى عاٍل من
والتي تھدف إلى التعرف على فاعلیة استراتیجیة مقترحة قائمة على  ): ٢٠١٦(دراسة عمر  .٥

اإلنفوجرافیك في اكتساب المفاھیم العلمیة وتنمیة مھارات التفكیر البصري واالستمتاع بتعلم 
المنھج شبھ العلوم لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي بمدینة أبھا، واستخدمت الدراسة 

التجریبي مع التصمیم التجریبي القبلي والبعدي للمجموعتین الضابطة والتجریبیة، وتكونت 
طالب من طلبة مدرسة خباب بن األرت االبتدائیة، وتمثلت أدوات ) ٨٠(عینة الدراسة من 

إعداد اختبار المفاھیم العلمیة، واختبار مھارات التفكیر البصري، ومقیاس : الدراسة في
ستمتاع بتعلم العلوم، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فرق دال إحصائیًا بین متوسطي اال

درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق البعدي ألدوات الدراسة؛ لصالح 
  . المجموعة التجریبیة، مما یؤكد على فاعلیة استراتیجیة مقترحة قائمة على اإلنفوجرافیك

والتي تھدف إلى تحلیل دراسة اإلنفوجرافیك، ): ٢٠١٦(السید، وعكھ دراسة عبد الرحمن، و .٦
وذلك في ضوء جمالیات الصیاغات التشكیلیة للنص، واتبع الباحثون المنھج الوصفي التحلیلي 
إلبراز دور اإلنفوجرافیك في العملیة التعلیمیة، وتكونت عینة الدراسة من مجموعة من طالب 

جمھوریة مصر العربیة، واستخدم الباحثون مجموعة من كلیة الفنون بجامعة حلوان في 
المخططات والصور والتصورات كأدوات للتفكیر البصري، التي تم تطبیقھا على عینة 
الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ھناك سباقًا معرفیًا قائمًا بین كل من الصورة والنص، 

أثیر فیھ، وإن لغة الشكل والصورة لغة في أیھما أسرع في مخاطبة عقل الفرد المتلقي والت
شاملة، وتتمیز بالتكثیف الداللي للمفاھیم وما یتصل بھا من معاني، لذلك تتمیز بأھمیتھا على 
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مستوى اإلنفوجرافیك، وأھمیة تحقیق االستفادة واالستعانة بمواطن القوة في اإلنفوجرافیك في 
من البحوث والدراسات عن اإلنفوجرافیك و العملیة التعلیمیة، وأوصت الدراسة بإجراء المزید 

  .قیاس أثره على العملیة التعلیمیة
والتي تھدف إلى معرفة أثر استخدام فن اإلنفوجرافیك في تحصیل ): ٢٠١٦(دراسة الدھیم  .٧

طالبات الصف الثاني المتوسط بمدینة الریاض، ولتحقیق ذلك استخدمت الباحثة المنھج شبھ 
طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط، وقد ) ٦٣(راسة من التجریبي، وتكونت عینة الد

خضعت المجموعتین الختبار تحصیلي، وقد توصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات داللة 
إحصائیة بین متوسط عالمات الطالبات الالتي درسن باستخدام فن اإلنفوجرافیك ومتوسط 

وأوصت . لح المجموعة التجریبیةعالمات الطالبات الالتي درسن بالطریقة التقلیدیة لصا
  .الدراسة بحث المعلمین على استخدام اإلنفوجرافیك في تدریس مادة الریاضیات

والتي تھدف إلى فاعلیة استخدام اإلنفوجرافیك في تدریس الجغرافیا ): ٢٠١٦(دراسة أبو زید  .٨
وم في على تنمیة التحصیل والتفكیر البصري على طالب المرحلة الثانویة بمحافظة الفی

جمھوریة مصر العربیة، واتبع الباحث المنھج شبھ التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من طالب 
طالبا، تم تقسمھم الى مجموعتین، ) ٨٠(الصف االول ثانوي بمحافظة الفیوم، وبلغ عددھم 

طالبا، وتمثلت ) ٤٠(طالبا والمجموعة التجریبیة وعددھم ) ٤٠(المجموعة الضابطة وعددھم 
الدراسة في إعداد اختبار تحصیلي، واختبار في مھارات التفكیر البصري، وأشارت أدوات 

النتائج إلى وجود فروق ذات داللة لصالح المجموعة التجریبیة؛ مما یؤكد فعالیة استخدام 
  .اإلنفوجرافیك في التدریس

  الدراسات التي تناولت التفكیر البصري في التعلیم: المحو الثاني
والتي تھدف إلى التعرف على فاعلیة وحدة مقترحة في العلوم قائمة ): ٢٠١٦(دراسة صالح  .١

على نظریة التعلم المستند للدماغ لتنمیة مھارات التفكیر البصري والمیول العلمیة والتحصیل، 
والتزم الباحث بالمنھج شبھ التجریبي والتصمیم التجریبي ذي المجموعة التجریبیة الواحدة 

العینة من تالمیذ الصف األول المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة، ، وتكونت " بعدي-قبلي"
تلمیذًا، وتم إعداد اختبار مھارات التفكیر البصري في العلوم، واختبار ) ٤٦(وبلغ عددھا 

تحصیلي في موضوع الوحدة للصـف األول المتوسط، ومقیاس المیول العلمیة وتم تطبیقھا قبلیًا 
 وقد توصل البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین وبعدیًا على مجموعة البحث،

متوسطي درجات تالمیذ الصف األول المتوسط في التطبیق القبلي الختبار مھارات التفكیر 
البصري ومقیاس المیول العلمیة واالختبار التحصیلي في مادة العلوم ودرجاتھم في التطبیق 

بین مھارات (ى وجود ارتباط ذي داللة إحصائیة البعدي؛ لصالح التطبیق البعدي، كما توصل إل
  .التفكیر البصري والمیول العلمیة والتحصیل في مادة العلوم لدى تالمیذ الصف األول المتوسط

والتي تھدف إلي استقصاء أثر العالقة بین الخرائط الذھنیة اإللكترونیة ): ٢٠١٦(دراسة رمود  .٢
في بیئة التعلم الذكي على تنمیة ) لتصوري، اإلدراكيا(وأسلوب التعلم ) ثنائیة، ثالثیة األبعاد(

التفكیر البصري والتحصیل المعرفي للمكونات المادیة للكمبیوتر التعلیمي، لتالمیذ الصف 
الرابع االبتدائي، والتزم الباحث بالمنھج شبھ التجریبي، وطبقت الدراسة على عینة مكونة من 

ة مصر العربیة، وتمثلت أدوات الدراسة في إعداد تلمیذًا بمحافظة القاھرة في جمھوری) ١٢٠(
اختبار تحصیلي واختبار مھارات تفكیر بصري، وأشارت النتائج وجود أثر دال للعالقة بین 

في ) التصوري، اإلدراكي(، وأسلوب التعلم )ثنائیة، ثالثیة األبعاد(الخرائط الذھنیة اإللكترونیة 
بصري والتحصیل المعرفي للمكونات المادیة للكمبیوتر بیئة التعلم الذكیة على تنمیة التفكیر ال

  .التعلیمي



  
  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
 

 

٣١٦ 

والتي تھدف إلى بیان أثر استخدام خرائط التفكیر لتنمیة التحصیل ): ٢٠١٥(دراسة محمد  .٣
وبعض مھارات التفكیر البصري لدى طالبات الفرقة الثالثة تخصص التربیة الفنیة بكلیة التربیة 

وریة مصر العربیة؛ حیث اعتمد البحث على المنھج النوعیة بجامعة المنصورة في جمھ
التجریبي مستخدما التصمیم التجریبي القبلي والبعدي ذو المجموعتین التجریبیة والضابطة، 
وبتطبیق أدوات البحث المتمثلة في االختبار التحصیلي واختبار مھارات التفكیر البصري، 

 درجات طالبات المجموعة التجریبیة توصل البحث إلى وجود فرق دال إحصائیًا بین متوسطي
والمجموعة الضابطة في كل من التحصیل ومھارات التفكیر البصري؛ لصالح المجموعة 

  .التجریبیة
والتي تھدف إلى الكشف عن فعالیة استراتیجیة مقترحة في ضوء نظریة ): ٢٠١٥(دراسة أدم  .٤

ر البصري والكفاءة الذاتیة التعلم المستند إلى جانبي الدماغ على التحصیل ومھارات التفكی
المدركة لدى طالب المرحلة اإلعدادیة بمحافظة القاھرة، واستخدام الباحث المنھج التجریبي، 
كما أعدت أدوات الدراسة وھي اختبار التحصیل الریاضي، واختبار مھارات التفكیر البصري 

ریس باالستراتیجیة المقترحة ومقیاس الكفاءة الذاتیة المدركة، وأثبتت نتائج الدراسة فعالیة التد
في ضوء نظریة التعلم المستند إلى جانبي الدماغ في تنمیة التحصیل الریاضي والتفكیر 

  .البصري، ورفع مستوى كفاءة الذات المدركة لدى طالب المجموعة التجریبیة
والتي تھدف إلى الكشف عن فاعلیة برنامج قائم على المحاكاة ): ٢٠١٥(دراسة زغلول  .٥

وتریة في تنمیة مھارات التفكیر البصري لدى التالمیذ ذوى صعوبات تعلم الریاضیات الكمبی
بالمرحلة االبتدائیة، والتزمت الباحثة بالمنھج شبھ التجریبي وتكونت عینة الدراسة من 

تلمیذًا ) ٣٤(تلمیذًاـ واالخرى ضابطة بلغ عددھا ) ٣٥(مجموعتین إحداھما تجریبیة بلغ عددھا 
بمحافظة بورسعید في جمھوریة مصر العربیة، ولتحقیق  ف السادس االبتدائيمن تالمیذ الص

ھدف الدراسة أعدت الباحثة اختبار مھارات التفكیر البصري في الریاضیات، واختبارًا 
تحصیلیًا في الریاضیات للصف الخامس االبتدائي، وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلیة برنامج 

یة مھارات التفكیر البصري لدى التالمیذ ذوي صعوبات تعلم المحاكاة الكمبیوتریة في تنم
  .الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة

والتي تھدف إلى تعرف أثر استخدام الخرائط الذھنیة الرقمیة؛ لتنمیة ): ٢٠١٥(دراسة حسن  .٦
الوعي بالقضایا البیئیة ومھارات التفكیر البصري لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من ذوي 

ة السمعیة بحلوان في جمھوریة مصر العربیة، واتبع الباحث التصمیم التجریبي الذي اإلعاق
تالمیذ، وتمثلت أدوات الدراسة في ) ٨(یعتمد على مجموعة واحدة، وتكونت عینة الدراسة من 

اختبار الوعي بالقضایا البیئیة، ومقیاس اتجاه نحو القضایا البیئیة، واختبار مھارات التفكیر 
جاءت النتائج مؤكدة ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات البصري، و

مجموعة الدراسة بین التطبیقین القبلي والبعدي؛ لصالح التطبیق البعدي وھذا یؤكد تأثیر 
استخدام الخرائط الذھنیة الرقمیة على تنمیة الوعي بالقضایا البیئیة، ومھارات التفكیر البصري 

حو البیئة وقضایاھا المختلفة لدى التالمیذ ذوي اإلعاقة السمعیة بالصف الثامن وتنمیة االتجاه ن
  .االبتدائي

والتي تھدف إلى الكشف عن فاعلیة استخدام المحاكاة التفاعلیة القائمة ): ٢٠١٥(دراسة الغزال  .٧
على التعلم الذاتي في تنمیة المفاھیم الكیمیائیة وبعض مھارات التفكیر البصري لدى طالب 

) ٦٠(لمرحلة الثانویة، والتزمت الباحثة بالمنھج شبھ التجریبي، وتكونت عینة الدراسة منا
طالبة من طالبات الصف االول ثانوي بمحافظة شمال سینا في جمھوریة مصر العربیة، 
ولتحقیق أھداف الدراسة أعدت الباحثة اختبارًا تحصیلیًا في المفاھیم الكیمیائیة، واختبارًا 

كیر البصري، وأسفرت النتائج عن وجود فروق ات داللة إحصائیة لصالح لمھارات التف
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المجموعة التجریبیة في اختبار مھارات التفكیر البصري، واالختبار التحصیلي؛ مما یؤكد 
  .فعالیة استخدام التقنیة في التعلیم

ط والتي تھدف الى فاعلیة استخدام أنماط الدعم باستخدام الخرائ): ٢٠١٥(دراسة فرحات  .٨
الذھنیة التفاعلیة لتنمیة مھارات التفكیر البصري، واتبع الباحث المنھج شبھ التجریبي، وتكونت 
عینت الدراسة من طالب الفرقة األولى من شبعة تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة بحلوان في 

ة جمھوریة مصر العربیة، وقام الباحث بإعداد اختبار تحصیلي للمعلومات المعرفیة المرتبط
بمھارات التفكیر البصري، وبطاقة مالحظة األداء العلمي لمھارات التفكیر البصري، وأسفرت 

  .النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة
والتي تھدف إلى تنمیة التفكیر البصري والتحصیل في الریاضیات ): ٢٠١٤(دراسة شحاتة  .٩

، والتزم الباحث بالمنھج شبھ التجریبي، واعتمد على طالب باستخدام برنامج إثرائي مقترح
المرحلة االبتدائیة كعینة لدراستھ، وأعد لتحقیق أھداف الدراسة اختبارًا تحصیلیًا في الریاضیات 
واختبار مھارات تفكیر بصري، وأسفرت النتائج عن تفوق المجموعة التجریبیة التي درست 

لدراسة إلى تطویر مناھج الریاضیات في المرحلة بواسطة البرنامج المقترح، وأوصت ا
  . االبتدائیة بالقاھرة في جمھوریة مصر العربیة في ضوء مھارات التفكیر البصري

  :أوجھ الشبھ واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة
 من خالل عرض الدراسات السابقة المتعلقة بكل من اإلنفوجرافیك والتفكیر البصري اتضح

  :اآلتي
جمیع دراسات المحور األول اھتمت باإلنفوجرافیك كمتغیر مستقل، : من حیث الھدف .١

وجمیع دراسات المحور الثاني اھتمت بتنمیة مھارات التفكیر البصري كمتغیر تابع، أما 
، ومھارات )كمتغیر مستقل(الدراسة الحالیة فقد تمیزت بالجمع بین االھتمام باإلنفوجرافیك 

  .معًا) كمتغیر تابع(ريالتفكیر البص
بعض الدراسات اتبعت المنھج شبھ التجریبي القائم على مجموعتین، : من حیث المنھج .٢

وبعضھا اتبعت المنھج شبھ التجریبي القائم على مجموعة واحدة، أو المنھج الوصفي، أو 
  .جموعتینالتحلیلي، أو الكمي، بینما الدراسة الحالیة اتبعت المنھج شبھ التجریبي القائم على م

تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في الدراسات السابقة بین االختبار : من حیث األدوات .٣
التحصیلي، واختبار مھارات التفكیر البصري، وبطاقة المالحظة، واالستبیان، ومقیاس االتجاه، 
واختبار المصفوفات، بینما استخدمت الدراسة الحالیة اختبار التحصیل في الریاضیات، 

  .بار مھارات التفكیر البصري معًاواخت
العینة التي طبقت علیھا الدراسات السبقة تراوحت بین المرحلة االبتدائیة : من حیث العینة .٤

إلى مرحلة التعلیم العالي مما یدل على إمكانیة استخدام اإلنفوجرافیك لكافة المراحل العمریة، 
  .تدائیةبینما طبقت الدراسة الحالیة على تلمیذات المرحلة االب

أكدت نتائج جمیع الدراسات السابقة في المحور األول عن األثر اإلیجابي : من حیث النتائج .٥
الستخدام اإلنفوجرافیك في التعلیم، وفعالیتھ في رفع مستوى التحصیل، كما أنھ یسھل عملیة 

یمیة، التذكر واسترجاع المعلومات، باإلضافة إلى دوره الفعال في تطویر وتحسین العملیة التعل
كما أكدت الدراسات السابقة في المحور الثاني أھمیة تنمیة مھارات . والتقلیل من جھد المعلم

التفكیر البصري لدى التالمیذ، وضرورة تطویر المقررات الدراسیة في ضوء مھارات التفكیر 
المختلفة، وخاصة مھارات التفكیر البصري؛ في ضوء احتیاجات التالمیذ، وواقع مجتمعھم، 

 .حدیات العصروت
  



  
  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
 

 

٣١٨ 

  :ما تمیزت بھ الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة
إن ھذه الدراسة أجریت على بیئة المملكة العربیة السعودیة، وھي من الدراسات القلة في  )١

 .- على حسب علم الباحثة- المجتمع السعودي
ة أثر إن ھذه الدراسة استھدفت جزءا دقیقا جّدا من المسألة التعلیمیة، واختصت بدراس )٢

  . اإلنفوجرافیك على التفكیر البصري في ماّدة الریاضیات
اھتمت الدراسات السابقة إما بالتفكیر البصري او باإلنفوجرافیك، في حین أن ھذه الدراسة  )٣

اھتمت باإلنفوجرافیك وأثره في التحصیل وتنمیة مھارات التفكیر البصري، ولم تجد الباحثة 
ولكنھا في مادة الجغرافیا ولیس في ) ٢٠١٦(اسة أبو زیددراسة جمعت بین المتغیرین اال در

  .مادة الریاضیات
 .اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة بإعداد دلیل المعلمة للمجموعة التجریبّیة )٤

 :أوجھ االستفادة من الدراسات السابقة
 .تحدید مشكلة ھذه الدراسة وإعداد خطتھا )١
 .تأصیل إثراء اإلطار النظري )٢
  . الع على المالمح الرئیسة لمكونات التقنیة التَّعلیمیة القائمة على اإلنفوجرافیكاالط )٣
  .اتباع الخطوات المنھجیة الصحیحة في سیر الدراسة المیدانیة )٤
  .التعرف على كیفیة تصمیم وبناء تصامیم اإلنفوجرافیك الخاصة بھذه الدراسة )٥
اختبار مھارات التفكیر + صیلياالختبار التح(التعرف على خطوات إعداد أداة الدراسة  )٦

 .، وكیفیة التأكد من صدقھا وثباتھا)البصري
  .اختیار األسالیب اإلحصائیة المناسبة )٧

  :اإلطار النظري
  .التعلیميInfographics"" اإلنفوجرافیك : المحور األول

  ": Infographics" مفھوم اإلنفوجرافیك 
 short forالمصوَّرة " وماتاختصار للمعل: "بأنھ)٢٠١٥، Smiciklas, p16(یعرفھ 

information graphic" ؛ یتم فیھ خلط البیانات بالتصمیم، لمساعدة األفراد والمؤسسات على
  .التواصل بوضوح بذوي الصلة بھم

األداة الفعالة ذات التصمیم الجرافیكي : "بأنھ). ٢٠١٣، Krum,p 107- 108(وعرفھ 
دعمة بالنصوص والشروحات والتَّعلیمات في شكل المشتمل على الصور والرسومات المصوَّرة، الم

  ". واحد، لعرض القصص، والمواضیع عدیدة االتجاھات
تحویل المعلومات والبیانات المعقدة إلى رسوم "بأنَّھ ) ٢٠٧، ص٢٠١٤(كما عرفھ عیسى 

  ".مصوَّرة یسھل على من یراھا استیعابھا دون الحاجة إلى قراءة الكثیر من النصوص
مجموعة الصور الثابتة أو : "اإلنفوجرافیك بأنھ) ٢٧٥، ٢٠١٥(والدخني ویعرف درویش 

المتحركة، والرسومات، واألسھم، ولقطات الفیدیو؛ المدعومة باللغة اللفظیة، المدمجة في تصمیم 
  ".واحد، والمقدمة للمتعلم لتنمیة قدراتھم المختلفة

ین تصورات البیانات تصمیم رسومي واسع یجمع ب: "بأنھ) Matrix, p31,2014(وعرفھ 
  ".والرسوم التوضیحیة والنصوص والصور معا في شكل یروي قصة كاملة 
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فن تحویل البیانات والمعلومات والمفاھیم المعقدة " بأنھ ) ١١١، ص٢٠١٦(وعرفھ شلتوت 
إلى صور ورسوم یمكن فھمھا واستیعابھا بوضوح وتشویق وھذا األسلوب یتمیز بعرض 

  ". بة بطریقة سلسة وسھلة وواضحةالمعلومات المعقدة والصع
  :ومن التعریفات السابقة یتضح أن اإلنفوجرافیك ھو

 . تمثیل مرئي للمعلومات )١
 . اختصار المعلومات المعقدة إلى صور ورموز )٢
 . فن یعتمد على الرموز والصور وااللوان أكثر من النصوص الكتابیة الطویلة )٣
 .ضیع عدیدة االتجاھاتأداة تعلیمیة سھلة لعرض القصص الطویلة، والموا )٤

  ": Infographics"أنواع اإلنفوجرافیك 
أن اإلنفوجرافیك ) ٥٦، ص٢٠١٦( ، وشلتوت)٣٠، ص٢٠١٤( اتفق كل من الجریوي

ینقسم إلى نوعین من ناحیة الشكل؛ فإما أن یكون إنفوجرافیك ثابت، أو إنفوجرافیك متحرك، وفیما 
  : یلي عرض لتلك األنواع

عبارة عن رسم تصویري یطبع أو ینشر على صفحات االنترنت، لشرح : اإلنفوجرافیك الثابت  -١
وتفسیر معلومة معینة ومعقدة، بشكل ثابت، دون أي تفاعل مع المتعلم، وھو بدوره ینقسم إلى 

  :نوعین
یشكل األغلبیة الكبرى من تصمیمات اإلنفوجرافیك عبر : اإلنفوجرافیك الثابت الرأسي  - أ

ى أجھزة الكمبیوتر المحمول، واألجھزة اللوحیة، والھواتف الویب، كما أنھ صالح للعرض عل
الذكیة، سھل التفاعل معھ عبر شریط التنقل الرأسي، الذي یتیح حریة التنقل بین محتویاتھ 
بسھولة، یعیبھ عدم وضوح مكوناتھ في المنطقة السفلیة منھ أثناء استخدامھ في العروض 

  . مالءمة الجوانب السفلیة لعملیات إعادة التحجیمالتقدیمیة، أو الطباعة الورقیة، نتیجة عدم
أكثر مناسبة الستعراض األحداث والوقائع التاریخیة مقابل : اإلنفوجرافیك الثابت األفقي  - ب

اإلنفوجرافیك الرأسي، لكن تقل درجة وضوح مكوناتھ عند مشاركتھ خارج المواقع أو 
  .البرامج الخاصة التي استخدمت إلنتاجھ

لشرح معلومة  عبارة عن رسم تصویري متحرك، یتفاعل معھ المتعلم: متحركاإلنفوجرافیك ال -٢
 :معینة، وھو عبارة عن نوعین

تصویر فیدیو یوضع علیھ المعلومات والبیانات بشكل متحرك، إلظھار المفاھیم والحقائق   - أ
 .على الفیدیو، وھذا النوع قلیل في االستخدام

متحرك، ویتطلب ھذا الكثیر من اإلبداع تصمیم المعلومات والتوضیحات والبیانات بشكل   - ب
 .والحركات المعبرة، وھذا النوع ھو األكثر استخدامًا

منھا جداول ورسوم توضیحیة، ومخططات : كما توجد أنواع من اإلنفوجرافیك حسب الشكل
  .بیانیة، وخرائط

  .)وقد التزمت الباحثة باستخدام اإلنفوجرافیك الثابت في الدراسة الحالیة(
  :في تعلیم الریاضیات" نفوجرافیك أھمیة اإل

إن أھمیة اإلنفوجرافیك وإمكانیاتھ تنبع من أنھ قد یكون األداة المثالیة، التي قامت بدور 
محوري لتغییر الطریقة التي یتعلم بھا الناس في عصرنا الحالي عبر تحویل الكم الھائل من البیانات 
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؛ ١١٧، ٢٠١٦؛ وشلتوت، ٢٢٣، ٢٠١٦عمر، (إلى صور ورسومات، وقد أشار كٌل من 
  : إلى أھمیة اإلنفوجرافیك في تدریس الریاضیات كما یلي) ٣٤-٣٣، ٢٠١٤والجریوي، 

مساعدة التالمیذ على االحتفاظ بتعلم الریاضیات؛ ألنھ یزید من تركیزھم أثناء تدریس  -
 .الریاضیات

رط في تصمیم تكوین تصور عقلي سلیم، أو تعدیل التصورات الخطأ لدى التالمیذ؛ ألنھ یشت -
اإلنفوجرافیك الوضوح والبساطة والدقة العلمیة واللغویة، فضال عن خضوعھ للتجریب 

 .والتنقیح قبل إخراجھ في صورتھ النھائیة
 .توصیل الرسالة والھدف التعلیمي بسرعة؛ نظرًا لتركیز المعلومات وعرضھا بشكل بصري -
بینھا، وبنائھا، وتقویمھا، وغیرھا تنمیة مھارات التعرف على الصور، وتفسیرھا، والمقارنة  -

 .من مھارات التفكیر البصري؛ ألن الصورة مكون رئیس لإلنفوجرافیك
قد یجعل تعلیم وتعلم التالمیذ للریاضیات أكثر متعة وتشویقًا، ویجعلھم یقبلون وینخرطون في  -

افیك أنشطة التعلیم المختلفة، ویجعلھم یشعرون بالفرح والبھجة نظرا لجاذبیة، اإلنفوجر
 .ووضوحھ وبساطتھ وسھولة فھم محتواه

لھ قدرة أكبر على توصیل المفاھیم المجردة، وتعمیق الفھم لدى التالمیذ؛ ألنھ یسھم في تبسیط  -
 .المعلومات المعقدة، لتصبح واضحة وسھلة الفھم

  .سرعة انتشاره بین التالمیذ، نظرًا لسھولة مشاركتھ عبر شبكات التواصل االجتماعي -
یتضح للباحثة أن لإلنفوجرافیك أھمیة كبیرة في تعلیم وتعلم الریاضیات؛ نظرَا ومما سبق 

إلمكاناتھ الھائلة وقدرتھ على التأثیر في كل من یشاھده وبناء علیھ یمكن ایجاز تلك االھمیة كما 
  :یلي

یزید من تركیز التلمیذات في الحصة مما یؤدي إلى االحتفاظ بالمعلومات لمدة أطول  )١
  ).ى بقاء اثر التعلممما یؤدي ال

  .یساعد في تحقیق الھدف الرئیس من الدرس بسبب استخدام الصور )٢
  .یجعل الحصة أكثر متعة وتشویقا نظرا الستخدام الصور وااللوان الزاھیة )٣
یوضح المفاھیم المجردة صعبة الفھم على التلمیذات؛ ألنھ یقوم بتبسیط المعلومات  )٤

 . المعقدة
یاضیات، ویجعلھن یمارسن األنشطة التعلیمیة المختلفة یجذب التلمیذات نحو تعلم الر )٥

 .بفرح وبھجة
  : مبادئ وشروط تصمیم اإلنفوجرافیك الناجح

ھناك مجموعة من المبادئ والشروط الھامة التي یجب أن تراعى لتقدیم إنفوجرافیك ناجحًا 
  :ما یلي) ٢٠١٤؛ وعیسى، ١٤٢، ٢٠١٦شلتوت، (وممیزًا حدد منھا 

 .د لكل تصمیم إنفوجرافیك حتى یكون ذا تركیز ووضوحاختیار موضوع واح )١
  .اختیار المعلومات التي یمكن تمثیلھا بصریًا )٢
 .اختیار عنوانًا ممیزًا الفتًا لموضوعك )٣
 .تحلیل المحتوى، واختیار معلومات وبیانات یمكن تمثیلھا بصریًا )٤
 .التأكد من صحة المعلومات المقدمة )٥
 . م اإلنفوجرافیك ذكر مصادر المعلومات الحقیقیة لتصمی )٦
 تسلسل المعلومات في تصمیم اإلنفوجرافیك  )٧
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  .دمج الصور والرسومات، واتباع البساطة في المعلومة، والبعد عن الجمل الطویلة )٨
 .اختیار األشكال والرموز التعبیریة المناسبة لمحتوى اإلنفوجرافیك بعنایة )٩

 .اختیار ألوانًا جذابة ومتناسبة مع فكرة وھدف اإلنفوجرافیك )١٠
  .ابراز العالقات، وتجمیع المعلومات المتقاربة، وربطھا ببعضھا )١١
 .جعل اإلنفوجرافیك أكثر بساطة لیكون أكثر جماًال )١٢
 .مراجعة األخطاء اإلمالئیة والنحویة )١٣
  . إضافة بیانات المصمم أو بیانات مؤسستھ أسفل التصمیم حتى یسھل التواصل معھ )١٤

  .مجاالت استخدام اإلنفوجرافیك في التعلیم
إلى عدة مجاالت الستخدام اإلنفوجرافیك في العملیة ) ٦٧، ص٢٠٠٨(أشار العربي 

  :التعلیمیة
 .مثل إحصائیات النمو السكاني، والموالید والوفیات، الواردات والصادرات: اإلحصائیات .١
 .كإجراءات حل العملیات الحسابیة في العملیة التعلیمیة في مادة الریاضیات: اإلجراءات .٢
 . المفاھیم والتعمیمات والنظریات واألفكار التعلیمیة السائدة في المجتمعمثل: األفكار .٣
 .كاألحداث وترتیبھا، والجداول، والخرائط الزمنیة: التسلسل التاریخي .٤
  .مثل الموقع والموضع: الوصف الجغرافي .٥

  :برامج تصمیم اإلنفوجرافیك
 من ، مجموعة)٢٠١٤(، وزرحي)٢٠١٤(، و الجریوي)٢٠١٥(حدد كل من منصور

  :البرامج واألدوات التي تساعد على تصمیم اإلنفوجرافیك ھي كما یلي
البرنامج األول في تصمیم اإلنفوجرافیك عند : Adobe illustratorأدوبي إیلوستراتور  -

  .المصممین؛ وذلك لمرونتھ الشدیدة، وقابلیتھ إلعطاء نتائج جذابة
وب لتصمیم اإلنفوجرافیك، یمكنك استخدام فوتوش: Adobe Photoshopأدوبي فوتوشوب  -

رغم أنھ لن یكون بمرونة إیلوستراتور، حیث إنھ برنامج تحریر صور في المقام األول، إال أنھ 
  .یمكن استغاللھ لعرض البیانات بطرق جمیلة كذلك

من البرامج المجانیة التي یمكن تحمیلھا بسھولة، ویعتبر برنامجًا بدیًال : Inscapeإنسكیب  -
  .ألیللستراتور

وھو برنامج مجاني، یعمل في نظام الویندوز فقط، یستخدم لوضع التصامیم : Tableauبلوه تا -
  .الملونة والفریدة من نوعھا

برنامج جمیل لتصمیم اإلنفوجرافیك، ولكنھ قلیل : Adobe Fireworksأدوبي فایر وركس  -
 االستخدام وفعال بشكل جمیل 

- Piktochart :إنفوجرافیك، ومفید بالنسبة موقع متخصص في تصمیم وتطویر تصامیم 
 Drag& Dropویمتاز ھذا الموقع بخاصیة السحب واإلفالت . للمبتدئین في عالم اإلنفوجرافیك

مع إتاحة عدد من القوالب المجانیة للبدء في تصمیم اإلنفوجرافیك الخاص بالمصمم . لألشكال
  .JPGو PNG  وSVGعند االنتھاء، ویمكن تحمیل التصمیم بامتدادات عالیة الجودة 

- Easel.ly : أداة مجانیة إلنشاء إنفوجرافیك انطالقا من قوالب جاھزة، وتدعم كال من
  .، كما یدعم اللغة العربیةSafari و Firefox و Chromeمتصفحات اإلنترنت 

- Many eyes : واحدة من أسھل أدوات اإلنفوجرافیك، و توفر مجموعة من النماذج الجاھزة؛
 .ت الخاصة بالمصمم، أو استخدام البیانات الخاصة بالموقعحیث یمكنك ملء البیانا

- Inkspace : أداة مجانیة إلنشاء تصامیم اإلنفوجرافیك، لھا واجھة بسیطة، وتسمح باستیراد
 . ودمج تصامیم ومخططات عدیدة في تصمیم إنفوجرافیك واحد
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 إلعداد تصمیمات Adobe illustratorوقد قامت الباحثة باستخدام برنامج أدوبي إیلوستراتور 
  .الدراسة الحالیة

  :خطوات تصمیم اإلنفوجرافیك لتدریس الریاضیات
عند تصمیم إنفوجرافیك ممیز وفعال فإنھ تمر عملیة التصمیم بمجموعة من الخطوات 
الرئیسیة و الھامة و التي یجب أن تكون واضحة لمن یرید أن یقدم إنفوجرافیك واضحًا، وقد حدد 

بعض الخطوات األساسیة التي یمر بھا ) ٣٢- ٣٠، ٢٠١٤ والجریوي، ؛١١٨، ٢٠١٦شلتوت، (
  :تصمیم اإلنفوجرافیك في الریاضیات ھي كما یلي

البحث في اإلنترنت عن البیانات والمعلومات والصور ومقاطع الفیدیو الداعمة لفكرة  -١
لومات یتم البحث في اإلنترنت عن البیانات والمع" الفكرة"بعد التوصل إلى : اإلنفوجرافیك

والصور ومقاطع الفیدیو الداعمة للفكرة، مع مراعاة حداثتھا، ومصداقیتھا، والثقة في 
مصدرھا، وتحدید الروابط المرجعیة لصفحات الویب المستنبطة منھا ھذه البیانات والمعلومات 

  .والصور ومقاطع الفیدیو
بعد االنتھاء من : قھافلترة البیانات والمعلومات والصور ومقاطع الفیدیو، وتنظیمھا، وتنسی -٢

جمع البیانات والمعلومات والصور ومقاطع الفیدیو، یجب فلترتھا واستخراج المطلوب 
. واألساسي منھا، ووثیق االرتباط بفكرة اإلنفوجرافیك؛ لكي ال تشكل أي حشو أو طمس للفكرة

سرع في وبعد ذلك یتم تلخیص ھذه البیانات والمعلومات، وتنظیمھا لتصبح أكثر تركیزًا، وأ
بعد ذلك یتم تنسیقھا من خالل برامج معالجة النصوص أو . وصولھا للمتعلم، وأسھل فھمًا

العروض التقدیمیة أو معالجة الجداول أو غیرھا من البرامج التي تسھم في بناء المحتوى بشكل 
  .منسق وجذاب

 على المعلومات البد من التخطیط المبدئي لالنفوجرافیك بناء: التخطیط المبدئي لالنفوجرافیك -٣
وتحلیلھا إلى ھیكل ومخطط یتكون عادة من العنوان والمقدمة والعناوین . التي سبق تجمیعھا

الرئیسیة والعناوین الفرعیة، واختیار األلوان المناسبة؛ نظرًا ألھمیتھا في توصیل رسالة 
المبدئي ویمكن استخدام برامج عدیدة في عملیة التخطیط . اإلنفوجرافیك وتحقیق الھدف منھ
أو غیرھا، إن لم ) MINDMAP(أو ) DIGRAME.LY:(لالنفوجرافیك عبر اإلنترنت مثل

یستطع صاحب الفكرة استخدام ھذه البرامج یمكنھ استخدام الورقة والقلم ورسم التصور المراد 
عملھ، بحیث یتم وضع التصور الصحیح والسلیم إلبراز وعرض فكرة اإلنفوجرافیك في 

وفي ھذه الخطوة أیضا یتم تنظیف النصوص والصور أو مقاطع الفیدیو . مضمون سھل ومبسط
التي سبق جمعھا وفلترتھا ووضع السیناریو المناسب لطریقة عرضھا، لیتم التعامل معھا في 

وفي ھذه الخطوة أیضًا یتم تحدید البرامج المناسبة . اإلخراج الفني الحقًا وفقا للسیناریو المخطط
إخراجھ في صورتھ النھائیة، مثل برنامج أدوب فوتوشوب أو أدوب لتصمیم اإلنفوجرافیك و

الیستریتور أو االنسكیب أو التابلو أو غیرھا من برامج التصمیم، كما یمكن اختیار بعض أدوات 
أداة ایزلي : التصمیم المناسبة عبر اإلنترنت التي ال تحتاج إلى خبرة في التصمیم، مثل

)(easel.ly أو بیكتوتشارت )piktochart.com( أو كانفا ،)canva.com( أو فیجوال ،
)visual.ly( أو فینجاج ،)venngage.com(أو غیرھا من األدوات ،.  

في ھذه الخطوة یتم إخراج اإلنفوجرافیك في : اإلخراج الفني لإلنفوجرافیك، وتجربتھ، وتنقیحھ -٤
اسبة التي سبق تحدیدھا، صورتھ األولیة وفقًا للسیناریو المخطط؛ باستخدام برامج التصمیم المن

سواء كان اإلنفوجرافیك ثابتًا أو متحركًا، ویتم معاینتھ للتأكد من وضوحھ، وتناسقھ، وخلوه من 
األخطاء اللغویة والعلمیة، بعد ذلك یتم تجربة اإلنفوجرافیك على عینة استطالعیة من المتعلمین 

ولة، وللتأكد من جاذبیتھ وتشویقھ المستھدفین؛ للتأكد من مناسبتھ ووضوحھ لھم، الستیعابھ بسھ
لھم، ومن تفاعلھم معھ، كما یتم تجربة اإلنفوجرافیك على عدة متصفحات؛ للتأكد من عدم وجود 
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مشكالت فنیة أثناء عرضھ، وفي ضوء التغذیة الراجعة للتجریب االستطالعي یتم تنقیح 
 . اإلنفوجرافیك؛ لیصبح في صورتھ النھائیة

  : باستخدام اإلنفوجرافیكخطوات تدریس الریاضیات 
إلى أنھ یمكن توظیف اإلنفوجرافیك في تدریس الریاضیات )٢٢٤، ص٢٠١٦(أشار عمر 

والعلوم ؛ بما یتناسب مع مستوى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، وبما یحقق مبادئ نظریات التعلم البنائیة 
ئھ ومع البیئة التي یعیش فیھا التي تؤكد على أن المتعلم یبني معرفتھ بنفسھ في إطار تفاعلھ مع زمال

  :ضمن أربع خطوات كما یلي
ویراعى وضوح ھذه األھداف، وصیاغتھا في صورة سلوكیة : تحدید أھداف اإلنفوجرافیك .١

 .سلیمة
ویتم خالل ھذه الخطوة توجیھ التالمیذ للعمل في مجموعات وفقًا : استكشاف اإلنفوجرافیك .٢

قدیم األنشطة االستكشافیة لالنفوجرافیك، ، وت)مجموعات مرنة(الحتیاجاتھم ورغباتھم 
 .وانخراطھم فیھا

وفي ھذه الخطوة یحاول التالمیذ معًا في كل مجموعة من خالل الحوار : تفسیر اإلنفوجرافیك .٣
والمناقشة توضیح وتفسیر اإلنفوجرافیك، والوصول إلى المعلومات المتضمنة بھ تحت إشراف 

ب أن یتأكد المعلم من صحة ودقة المعلومات التي وتوجیھ المعلم، وبنھایة ھذه المرحلة یج
 .توصل إلھا التالمیذ

وفي ھذه الخطوة یستخدم المعلم أسئلة متنوعة في صورة : تقویم تعلم التالمیذ لإلنفوجرافیك .٤
شفویة أو تحریریة، للتأكد من فھمھم واستیعابھم لمحتوى اإلنفوجرافیك المقدم، ومن تحقق 

ض التالمیذ في تحقیق الھدف من اإلنفوجرافیك یعود مرة أخرى أھداف الدرس، فإذا أخفق بع
ألول خطوة وھي أھداف اإلنفوجرافیك، ثم استكشافھ، ثم تفسیره، ثم التقویم، فإذا تمكن التالمیذ 

 .من تحقیق األھداف یمكنھن الخروج أو دراسة إنفوجرافیك جدید
فوجرافیك في تدریس وحیث إن الدراسة الحالیة تھدف إلى تقصي اثر استخدام اإلن

  . الریاضیات فقد اتبعت الباحثة الخطوات السابقة في تدریسھا
  التفكیر البصري: المحور الثاني

  :مفھوم التفكیر البصري
قدرة الفرد على التعامل مع المواد المحسوسة : "بأنھ) ٣٥، ص٢٠١٠(عرفھ الشوبكي 

لمكانیة وتفسیر المعلومات وتحلیلھا وتمییزھا بصریا بحیث تكون لھ القدرة على إدراك العالقات ا
  ."وتفسیر الغموض

نمط من أنماط التفكیر، یتضمن قدرة : "بأنھ) ٢٥، ص٢٠١١(كما یعرفھ عمار والقباني 
التصور البصري لألجسام واألشكال في أوضاع مختلفة عن طریق تحویالت بسیطة : الفرد علي

الثني، واإلفراد والحذف : یات مثلاالنعكاس، والدوران، واالنتقال، أو عمل: ومركبة، مثل
واإلضافة، والقطع، وترجمة المواقف، والرموز البصریة لمواقف ورموز لفظیة والعكس كذلك 
وتمییز، وتفسیر الرموز البصریة، للتعرف علي أوجھ الشبھ واالختالف بینھا، وتحلیل الموقف 

لصور الذھنیة وإعادة تشكیل البصري للخروج باستنتاجات ودالالت بصریة، وذلك من أجل تنظیم ا
  ".الموقف البصري، وإلنتاج نماذج بصریة ذات معني

عملیة استدالل عقلي تھدف إلى التوصل لعالقات : "بأنھ) ١٢، ص٢٠١١(ویعرفھ حمود 
  ".جدیدة أو مفھوم جدید من خالل البصریات
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 منظومة من العملیات المرتبطة بخبرات الفرد: "بأنھ) ٤٦، ص٢٠١٣(ویعرفھ زنقور
وقدراتھ الكامنة والتي تظھر في قدرتھ على رؤیة الموقف التعلیمي من زوایا مختلفة ورؤى متعددة، 
وتترجم فیھ ما قد یحل علیھ من استخالص البیانات والمعلومات من خالل قراءة االشكال البصریة 

  ."وتحویلھا الى لغة منطوقة أو مكتوبة
التي یحتاجھا المتعلم لقراءة الشكل ھو القدرات : "بأنھ) ٧٣، ص٢٠١٦(ویعرفھ صالح 

البصري وتحویل اللغة البصریة التي یحملھا الشكل إلى لغة لفظیة مكتوبة أو منطوقة؛ لتحقیق 
: في) المھارات( وتتمثل ھذه القدرات" الھواء والماء وأھمیتھما في الحیاة"مردود تعلیمي في وحدة 

  ."تخالص المعنىالتعرف، والوصف، والربط والتركیب، والتحلیل، واس
  : ومن خالل التعریفات السابقة یتضح للباحثة ما یلي

 . إن للتفكیر البصري قدرة على تحویل اللغة البصریة إلى لغة لفظیة .١
 التفكیر البصري یھدف إلى التوصل إلى عالقات ومفاھیم جدیدة من خالل البصریات .٢
 .التفكیر البصري نشاط ومھارة عقلیة مرتبطة بحاسة البصر .٣
 . فكیر البصري نمط من أنماط التفكیر، لھ عدة مھاراتالت .٤
 التفكیر البصري یربط ما نراه بالبنیة العقلیة والخبرات السابقة .٥

فالتفكیر البصري إذن ھو استقبال ومعالجة المعلومات في الدماغ للوصول الى معنى یدل 
 البصریة، والتمییز على الشكل البصري، باستخدام مھارات مختلفة كالتفكیر البصري، والترجمة

  .البصري، والتصور البصري وغیرھا
  : مھارات التفكیر البصري

تنوعت مھارات التفكیر البصري بناء على أھداف كل باحث، كما انھا تختلف من مادة 
دراسیة الى اخرى، وبعد االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت مھارات التفكیر البصري تم 

، )٢٠١٥(، وآدم)٢٠١٣(، وصالح)٦٢، ٢٠١١(یھا كل من عمار والقبانيتحدیدھا كما اتفق عل
  :كاآلتي) ٢٤-٢٢، ٢٠١٥(واألغا

قدرة الفرد على تحلیل الموقف : "بأنھ) ٢٠٠١(ویعرفھ عمار والقباني: التحلیل البصـري )١
البصري للمثیرات والرموز البصریة المكونة لھ سواء كانت ھذه المثیرات أم الرموز البصریة 

  ٧٣ص".ر أو رسوم خطیةمن صو
القدرة على تحویل اللغة البصریة التي : "بانھا) ٢٠١٣(یعرفھا صالح : الترجمة البصریة )٢

وفي الوقت نفسھ یعني القدرة على تحویل اللغة اللفظیة . یحملھا الشكل البصري إلى لغة لفظیة
  ١٣ص".الى لغة بصریة متمثلة في شكل بصري بعبر عنھا

أحد مھارات التفكیر البصري والتي : "بأنھ) ٢٠١١( عمار والقبانيویعرفھ: التمییز البصري )٣
تتضمن قدرة الفرد على تفسیر الرموز البصریة والتعرف على اوجھ الشبھ واالختالف بین عدة 

  ٦٢ص".رموز بصریة وادراك العالقة بین المثیرات والرموز البصریة
لتصور البصري لألشكال القدرة على ا: "بانھ) ٢٠١٣(یعرفھا صالح : التصور البصري )٤

 ١٢ص".والرسومات المختلفة في الفراغ بعد اتخاذھا وضع مغایر للوضع الذي كانت علیھ
القدرة على التعرف على مواضع :" بانھا) ٢٠١٥(ویعرفھا ادم: إدراك العالقات المكانیة )٥

 ٤٧ص".االجسام في الفراغ في بعدین أو ثالثة
القدرة على ادراك الشكل الكل عندما تظھر : "ھبان) ٢٠١٥(ویعرفھ اآلغا: االغالق البصري )٦

اجزاء محددة من الشكل فقط او قدرة المتعلم على استكمال االجزاء الناقصة في شكل من 
  . ٢٣ص".االشكال بتخیل صورتھا
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  :أھمیة التفكیر البصري في تعلیم الریاضیات
، )٢٢٣، ٢٠١٥ (للتفكیر البصري أھمیة كبیرة في العملیة التعلیمیة، حددھا كل من محمد

 :كما یلي) ٧٩، ٢٠١٠(، و جبر )٤٨، ٢٠١١(، والكلحوت )٢٠- ١٩، ٢٠١٥(واألغا 
تنمیة القدرة على فھم الرسائل البصریة المحیطة بأفراد العملیة التعلیمیة من كل جھة نتیجة  )١

 .التقدم العلمي والتكنولوجي
دراسیة، ومساعدتھم على مساعدة التالمیذ على فھم وتنظیم وتركیب المعلومات في المواد ال )٢

 .تنمیة القدرة على االبتكار، وإنتاج األفكار الجدیدة
 .جذب التالمیذ نحو موضوعات الدراسة التي تتضمن أشكاال بصریة بجانب النصوص اللفظیة )٣
یحسن من نوعیة التعلم، ویسّرع من التفاعل بین التالمیذ؛ مما یجعل تعلمھم یتسم بالحیویة  )٤

 .والنشاط
میذ على فھم الرسالة التعلیمیة، وبخاصة البصریة منھا، مما یسھل إدراكھا مساعدة التال )٥

 .وحفظھا في الذاكرة لمدة طویلة
مساعدة التالمیذ في عمل ملخصات بنائیة، وخرائط مفاھیم تساعدھم على تنظیم المادة العلمیة  )٦

 .بطریقة سھلة وشیقة
 .ر؛ كالتفكیر الناقد، والتفكیر االبتكاريیفتح الطریق للتالمیذ للممارسة أنواع مختلفة من التفكی )٧
 .مساعدة التالمیذ على عمل المقارنات البصریة، ومن ثم الوصول لالستنتاجات بسھولة )٨
 .ربط األفكار والمعلومات بصور وأشكال ورموز بصریة؛ مما یسھل استیعابھا وفھمھا )٩

بین المعرفة السابقة مساعدة التالمیذ على بناء نوع من القراءة؛ یقوم على إقامة جسر ) ١٠
 .والمعلومات الجدیدة

 یساعد التالمیذ عل فھم المفاھیم المجردة والعملیات المرتبطة بھا )١
  . تنمیة قدرة التالمیذ على التصور البصري، والقدرة المكانیة )٢

  :   أدوات تمثیل األشكال البصریة
 یمكن أنھ )٣٧، ٢٠٠٩(وشعث ) ٢٧، ٢٠١٦(، وشلتوت )٥٣، ٢٠١٥(یرى عبد الفتاح 

 :تمثیل الشكل البصري بثالثة أدوات وھي
الطریق األكثر دقة في االتصال، وھي النوع الغالي واألكثر صعوبة في الحصول : الصور  .أ 

 .علیھا مثل الصور الفوتوغرافیة
تمثل بالكلمات فقط وباأللوان، وھي األكثر شیوعًا واستعماًال في االتصال رغم أنھا : الرموز  .ب 

 .ارات المرورأكثر تجریدًا مثل إش
 :تستخدم لتصور األفكار وتشمل: الرسوم التخطیطیة  .ج 

تكون ذات اعتراضات سھلة التمییز لجسم أو فكرة، واستعمال : رسومات متعلقة بالصورة -
ھذه األشیاء كصور ظلیھ، یكتب علیھا لمحة من الجسم بالتفصیل؛ باستخدام قصاصات 

 .مطبوعة أو بالحاسوب
 . نفس قدر التفصیل والتجدید لجسم ما سھل التمییزتزیل: رسوم متعلقة بالمفھوم -
مثل الكاریكاتیر والكروكي، الصور اللفظیة التي تلخص األفكار الرئیسیة : رسوم اعتباطیة -

ویضیف أبو زایدة . لفقرة ما، األشكال الھندسیة، المخططات االنسیابیة وخرائط الشبكة
  :ة إلى ألدوات السابقة وھماأداتین أخرتین للتفكیر البصري باإلضاف) ٦١، ص٢٠١٣(
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حیث تتجمع الخطوط المستقیمة أو المنحنیة مع بعضھا البعض : األشكال الھندسیة )١
لتكّون الشكل الھندسي، ویخضع بناء الشكل لعملیات من التفكیر الذھني والبصري لتنظیم 
مفرداتھ من خطوط ومساحات وفراغات بشكل یصنع نسقا مرئیا ذا معنى یمكن للدماغ 

 .تھ والتعرف على مدلوالتھترجم
فاألشیاء الغیر مرسومھ والتي یراھا االنسان باألبعاد : المجسمات ثالثیة األبعاد )٢

والتي تسمى ثالثیة األبعاد تعتبر أحد أدوات التفكیر ) الطول، والعرض، واالرتفاع( الثالثة
اه مجسما البصري، وھي من أكثر األدوات البصریة انتشارا، فأغلب ما یحیط باإلنسان یر

 . وھو ذو معنى ویحمل داللة عنده
  :عملیات التفكیر البصري

 :فیما یلي) ٤٥، ٢٠١٥(یعتمد التفكیر البصري على عملیتین حددھما عبد الفتاح 
باستخدام حاسة البصر لتعریف وتحدید مكان األشیاء وفھمھا : Vision اإلبصار  .أ 

 .وتوجیھ الفرد لما حولھ في العالم المحیط
ھو عملیة تكوین الصور الجدیدة عن طریق تدویر وإعادة : Imaginary التخیل  .ب 

استخدام الخبرات الماضیة والتخیالت العقلیة، وذلك في غیاب المثیرات البصریة وحفظھا في 
عین العقل، فاإلبصار والتخیل ھما أساس العملیات المعرفیة باستخدام مھارات خاصة في المخ 

والعقل بتحویل اإلشارات ) العین(، حیث یقوم جھاز اإلبصار تعتمد على ذاكرتنا للخبرة السابقة
   .من العین إلى ثالثة مكونات للتخیل ھي النمذجة، اللون، والحركة

  :اإلنفوجرافیك والتفكیر البصري في تدریس الریاضیات
بشرط أن تكون . تمكنت الوسائط التعلیمّیة المتعّددة من ترغیب التالمیذ في ماّدة الریاضیات

وقد أثبتت التجربة أّن تحصیل التالمیذ في الریاضّیات یكون . ائط المستعملة متالئمة مع الّدرسالوس
أفضل مع وجود الرسوم البیانّیة، إذ تمنح الّصور شكال مرئّیا لماّدة الریاضیات التي تحمل طابعا 

  ).٢٠٠٧مھدي، . (تجریبیا یحتاج إلى إعمال المخّیلة
قد استخدم اإلنفوجرافیك في تعلیم مادة الریاضیات، من خالل ومع النمو المعرفي المتزاید ف

عرض الرسومات والصور واألشكال؛ مما جعل التلمیذ یفكر بصرًیا في حل المسائل الریاضیة، 
فتكون الحلول في البدایة بصورة عقلیة، وھذا ما یتفق مع الثورة المعرفیة والتقدم اإلنفوجرافیك ي 

كما إن استخدام التفكیر البصري في ). ٣٢، ص٢٠٠٧الفرا،  (الذي یتسم باإلتقان والسرعة
اإلنفوجرافیك یساعد في تسھیل وتطویر تدریس الریاضیات، وأن عرض تلك النماذج والرسومات 
واألشكال بصورة مكثفة تساعد وُتیسر على التلمیذ حل المسائل الحسابیة، وبالتالي تحسین إنجازه 

، ٢٠٠٧مھدي، (ن عرض صورة واحدة تغني عن جمل كثیرة وأدائھ في مادة الریاضیات، حیث إ
 نوًعا مـن أنواع التفكیر الذي یعتمد على رؤیة العین للصور التفكیر البصري ویعد). ٣٣ص

 وتمثیل العملیات المعرفیة لدى التلمیذ، البصریة من خالل اإلنفوجرافیك الذي یوفر أدوات لتنشیط
وھذه التمثیالت المرئیة تكون على شكل صور، ورموز، ورسوم بیانیة، ویستطیع اإلنفوجرافیك 
والتفكیر البصري أن یحقق القیمة المعرفیة المضافة لدى التلمیذ؛ من خالل قدرتھ على التعلم، فإن 

فوجرافیك لھ القدرة على تنمیة المعرفة للتلمیذ من أجل التفكیر والتعلم والثراء العقلي بمساعدة اإلن
  .)٣٥، ص٢٠٠٦أكرم، (تنمیة ذكاءه وتفكیره البصري 

فنجد أن التفكیر البصري یمثل أداة لتبادل األفكار، سواء بصورة فردیة أو جماعیة بین 
فإن اختالط التالمیذ، ویساعد اإلنفوجرافیك على تسجیل معلومات ھذه األفكار بصورة منظمة، لذلك 
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الصور واأللوان واألشكال بواسطة العین تعمل على زیادة التحصیل العلمي الستیعاب األفكار 
  ). ٨٤، ص٢٠٠٨حسن، (بسرعة واتقان 

ومما سبق یتضح أن استخدام اإلنفوجرافیك ومھارات التفكیر البصري یحفزان التالمیذ 
ائل العملیات البصریة أو التصوریة على استخدام الوسائل المحسوسة لفھم الصور المجردة، بوس

فالتفكیر ). ٧٥، ص٢٠١٠أحمد، (من أجل الفحص والتصور واالستكشاف في مجال الریاضیات 
البصري یساعد على تطور النمو العقلي لدى التلمیذ في الطریقة التي یفكر بھا، كما یمكن حل 

 اإلنفوجرافیك ؛ حیث أثبتت أصعب المسائل الحسابیة باستخدام وسائل التفكیر البصریة بمساعدة
الدراسات فاعلیة اإلنفوجرافیك والتعلیم بواسطة الحواس؛ حیث إن حاسة البصر تستحوذ على 

من التعلیم بواسطة الحواس عن طریق اإلنفوجرافیك في الریاضیات، وباقي الحواس % ٨٣
  ).٦، ص٢٠١٦التركي، % (١٧مجتمعة تستحوذ على 

ین اإلنفوجرافیك والتفكیر البصري یتضح أن الرموز التي ومن خالل العالقیة الترابطیة ب
تبادرت إلى ذھن التلمیذ تساعد على تركیب المعلومات الخاصة بسھولة أكبر؛ حیث من أھم 
مكونات العالقة بین اإلنفوجرافیك والتفكیر البصري ھو العنصر البصري؛ من ألوان ورسومات 

 جمل أو أرقام، وھو أھم ما یمیز اإلنفوجرافیك وصورا ومحتوي نصي یشمل الجمل المكتوبة سواء
  ).٥٦، ص٢٠١٥عبد الباسط، (

والحظت الباحثة من خالل عملھا كمعلمة أن االھتمام بالتفكیر البصري یعد من األھداف 
الرئیسة التي تسعى المؤسسة التربویة لتطویر طرق تدریسھا في الریاضیات، وقد دعم ھذا االھتمام 

رافیك والتفكیر البصري، خصوصا مع وجود التقنیة وإمكانیة تدریب التالمیذ العالقة بین اإلنفوج
على استخدام الحاسب، كما ھو معروف كذلك أن وزارة التعلیم تقع علیھا مسؤولیة تطویر وتنمیة 
القدرات العقلیة عند التالمیذ، وتنمیة مھارات التفكیر البصري لدیھم من خالل تطویر المقررات 

ھا بالكثیر من الصور التي ساعدتھم بشكل كبیر في اكتساب القدرة على التعامل الدراسیة ودعم
  . بفعالیة مع أي نوع من المعارف والمعلومات

وبناء على ما سبق ترى الباحثة أن العالقة بین اإلنفوجرافیك والتفكیر البصري ھي عالقة 
مد بصورة مباشرة على ترابطیة تشابكیة تعتمد على مكونات أساسیة، فالتفكیر البصري یعت

اإلنفوجرافیك إلحداث نجاحات في حل المسائل الحسابیة بمادة الریاضیات، وذلك العتماده على 
مكونات من الرسومات واألشكال والصور، فإذا كانت تلك المكونات غیر واضحة فھذا یؤثر على 

  . نتاجات التفكیر البصري من رسم وربط ورؤیة لألشكال
  :فروض الدراسة

بین متوسطي درجات تلمیذات ) ٠٫٠٥≤  α(وجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى ال ت )١
التذكر، (المجموعة التجریبیة والضابطة في االختبار البعدي للتحصیل الدراسي عند مستوى 

 .والدرجة الكلیة) الفھم، التطبیق
تلمیذات بین متوسطي درجات ) ٠٫٠٥≤  α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  )٢

التحلیل، (المجموعة التجریبیة والضابطة في االختبار البعدي الختبار مھارات التفكیر البصري 
 .والدرجة الكلیة) الترجمة، التمییز، والتصور

بین معاملي ارتباط درجات ) ٠٫٠٥≤  α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  )٣
  .ودرجاتھن في اختبار مھارات التفكیر البصريفي اختبار التحصیل ) عینة الدراسة(التلمیذات
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  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
، )التجریبیة والضابطة(اتبعت الدراسة المنھج شبھ التجریبي بتصمیم المجموعتین : منھج الدراسة

وھو أقرب مناھج البحث لحل المشكالت بالطریقة العلمیة، ویقوم على أساس إجراء تغییر متعمد 
 في العوامل التي ُیمكن أن تؤثر في الظاھرة موضوع الدراسة، ومالحظة آثار ھذا بشروط معینة

التغییر وتفسیرھا والوصول إلى العالقات الموجودة بین األسباب والنتائج، فھو منھج یقوم على 
التجربة والمالحظة، وفیھ یتحكم الباحث عن قصد في جمیع المتغیرات التي ُیمكن أن تؤثر في 

  ). ١٧٥، ص٢٠٠٩عطیة، (وع الدراسة الظاھرة موض
  :متغیرات الدراسة

  .التدریس باستخدام االنفوجرافیك: وقد تمثل في طریقة التدریس وھي: المتغیر المستقل -١
 :ویتمثل في الدراسة الحالیة بالمتغیرین التالیین: المتغیر التابع -٢

  . التحصیل الدراسي -
 .مھارات التفكیر البصري -

 :مجتمع الدراسة وعینتھا
كون مجتمع الدراسة من جمیع تلمیذات الصف السادس االبتدائي في المدارس الحكومیة ت

  .ھـ١٤٣٨/ھـ١٤٣٧بمدینة مكة المكرمة، وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 ١٤١ على عدد من تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدرسة واقتصرت عینة الدراسة

تم اختیارھن بطریقة عشوائیة، وقد تم . تلمیذة)٦٠(مكرمة، بلغ عددھن االبتدائیة بمدینة مكة ال
تلمیذة في كل ) ٣٠(مجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة، بواقع : تقسیمھن إلى مجموعتین

  :ولضمان تكافؤ مجموعتي الدراسة قامت الباحثة بضبط المتغیرات على النحو التالي .مجموعة
الصف السادس ( اسة بنفس الصف الدراسيمجموعتي الدر حیث إن: العمر الزمني -

، وال توجد تلمیذات باقیات لإلعادة في نفس الصف؛ ولذا فان المجموعتین )ابتدائي
 .متكافئتین في متغیر العمر الزمني

في التحصیل قامت )التجریبیة والضابطة(للتأكد من تكافؤ المجموعتین : مستوى التحصیل -
ا على مجموعتي الدراسة، وأسفرت النتائج عن عدم الباحثة بتطبیق اختبار التحصیل قبلی

وجود فروق دالة إحصائیا، مما یؤكد تكافؤ المجموعتین في التحصیل قبل إجراء 
  ).١٩:جدول رقم(التجربة

في التفكیر )التجریبیة والضابطة(للتأكد من تكافؤ المجموعتین : مستوى التفكیر البصري -
مھارات التفكیر البصري قبلیا على مجموعتي البصري قامت الباحثة بتطبیق اختبار 

الدراسة، وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائیا، مما یؤكد تكافؤ 
 .المجموعتین في مھارات التفكیر البصري قبل إجراء التجربة

  بناؤھا وضبطھا(أدوات الدراسة وموادھا.(  
 أدوات الدراسة:  

 الحالیة لغرض جمع البیانات الخاصة بمتغیرات استخدمت الباحثة أداتین في الدراسة
  :الدراسة وھما
المقررة على " الزوایا والمضلعات"الھندسة : اختبار تحصیلي في الفصل التاسع: األداة األولى

  ھـ١٤٣٧/١٤٣٨تلمیذات الصف السادس االبتدائي خالل الفصل الدراسي الثاني لعام 
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 .بصرياختبار مھارات التفكیر ال: األداة الثانیة
 مواد الدراسة:  

تتضمن مواد الدراسة مجموعة تصامیم لالنفوجرافیك تم اعدادھا من قبل الباحثة باستخدام 
وفیما یلي عرض مفصل للخطوات التي تم اتباعھا إلعداد أداتي الدراسة . Illustratorبرنامج 

ارات التفكیر البصري، ثم وأداة المعالجة التجریبیة، بدءًا بإعداد االختبار التحصیلي یلیھ اختبار مھ
  "االنفوجرافیك"أداة المعالجة التجریبیة 

  إعداد االختبار التحصیلي : أوال
ھدف االختبار إلى قیاس مستوى التحصیل الدراسي لتلمیذات : تحدید الھدف من االختبار) ١(

  " الزوایا والمضلعات"الصف السادس االبتدائي في وحدة الھندسة 
یقصد بتحلیل المحتوى بأنھ وسیلة بحث تستخدم لوصف : ة الدراسیةتحلیل محتوى الوحد) ٢(

المحتوى الظاھر والمضمون الصریح للمادة التي ُیراد تحلیلھا، من حیث شكلھا، ومحتواھا، تلبیًة 
لحاجات الدراسة والبحث، وُیستخدم كذلك في وصف المواد التعلیمیة من أجل تطویرھا، ویعتمد 

عطیة، (ووحدة التحلیل، للوصول إلى مدى شیوع ظاھرة أو مفھوم ما على تحدید أھداف التحلیل 
بھدف " الزوایا والمضلعات" الھندسة: ، وتم تحلیل محتوى الفصل التاسع)١٤٤-١٤٣، ص٢٠٠٩

 : االستفادة منھ في
 تحدید األھداف اإلجرائیة. 
 إعداد دلیل للمعلمة . 
 إعداد االختبار التحصیلي. 

الزوایا "الھندسة : بتحلیل محتوى الفصل التاسعوفي ضوء ذلك، قامت الباحثة 
مفاھیم، تعمیمات، مھارات، حل ( للتعرُّف على جوانب التعلم المعرفیة في الریاضیات" والمضلعات

، ٢٠٠٩(وحیث إن التحلیل یتضمن مجموعة من اإلجراءات التي ذكرھا عطیة ). مشكالت
لدراسة الحالیة، وسیتم تحلیل ، حددت الباحثة منھا خمسة إجراءات مناسبة ل)١٥٥–١٤٨ص

 ،تحدید عینة التحلیل، وتحدید عناصر التحلیل، وتصمیم أداة التحلیل: المحتوى في ضوئھا، وھي
  :وطبًقا لھذه الخطوات، یكون. والتأكد من صدق التحلیل، والتأكد من ثبات التحلیل

 في كتاب " عاتالزوایا والمضل"الھندسة : تمثلت في الفصل التاسع: تحدید عینة التحلیل
الریاضیات المقرر على تلمیذاِت الصف السادس االبتدائي في الفصل الدراسي الثاني من العام 

ھـ، وقد وقع اختیار الباحثة على ھذا الفصل بسبب مناسبة محتوى ١٤٣٨/ھـ١٤٣٧الدراسي 
ھذا الفصل من موضوعات ھندسیة لتنمیة مھارات التفكیر البصري، والتي تمثل محل اھتمام 

  .الدراسة الحالیة
 في ضوء االطالع على العدید من المراجع والدراسات السابقة، وجدت : تحدید عناصر التحلیل

مفھوم، : الباحثة اتفاق تلك المراجع على تحدید عناصر المحتوى الریاضي على النحو التالي
 في تعمیم، مھارة، حل مشكالت، وفیما یلي عرض موجز وتعریف لتلك العناصر حسب ما ورد

 . تلك المصادر
بناء عقلي وتجرید عقلي " بأنھ ) ١٧، ص٢٠٠٧(یعرفھ شطناوي : المفھوم الریاضي -١

 ". لخواص مشتركة وممیزة لمجموعة من األشیاء أو األحداث التي ُیمكن مالحظتھا
راشد، (ھو جملة خبریة تحدد عالقة ثابتة بین مفھومین أو أكثر : التعمیم الریاضي -٢
لتعمیمات الریاضیة المسلمات، وھي الصیغ الریاضیة التي ُتقبل بدون ، وتشمل ا)٥٢، ص٢٠٠٩

 ). ٥١، ص٢٠١١الناطور، (برھان، والقوانین والنظریات 
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القدرُة على "المھارة الریاضیة بأنھا ) ٥٧، ص٢٠٠٣(ُیعرف بدوي: المھارات الریاضیة -٣
إلتقان عن طریق الفھم، إثبات قانون، أو رسم شكل، أو برھنة تمرین، أو حلِّ مشكلة بمستوى من ا

   ".وبأقل جھد ووقت ممكن
ُیقصد بھ كل موقف تعلیمي یواجھ المتعلم، وال یكون لدیھ حل جاھز في : حل المشكالت -٤

حینھ، ویتضمن ھذا الموقف مشكلة قابلة للحل، وجھد من المتعلم لحلھا، ویجب أن تمثل المشكلة 
لحل، كذلك یجب أن یكون الموقف المشكل یمثل عائقًا بالنسبة للمتعلم یسعي إلزالتھ للوصول إلى ا

 ).٢٥٧، ص٢٠١٠أبو زینة وعبابنة، (أھمیة بالنسبة للمتعلم 
 بعد االنتھاء من تحدید وحدات التحلیل والتعریف اإلجرائي لكل جانب، : تصمیم أداة التحلیل

الھندسة : عصمَّمت الباحثة أداة التحلیل، باعتمادھا جدوًلا خاصا لتحلیل محتوى الفصل التاس
من كتاب الصف السادس ابتدائي، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي " الزوایا والمضلعات"

، شاملًة موضوعات الفصل وما بھ من أوجھ التعلم ٢٠١٥-ھـ١٤٣٦، طبعة ھـ١٤٣٧/١٤٣٨
، ومن ثم تم رصد )مفاھیم، وتعمیمات، ومھارات، وحل مشكالت (المختلفة؛ ُمصنَّفة إلى 

  "الزوایا والمضلعات" الھندسة : ت الخاصة بالفصل التاسعالتكرارا
 بعد تحدید عینة التحلیل والوحدات وتصمیم أداة التحلیل، تم التأكد من : حساب صدق التحلیل

الزوایا "الھندسة : حیث تم عرض القائمة الخاصة بتحلیل محتوى الفصل التاسعدرجة صدقھا؛ 
ختصین في المناھج وطرق تدریس الریاضیات، على مجموعة من المحكمین الم" والمضلعات

  :لإلجابة على عدة تساؤالت لتحدید مدى صحة وسالمة نتائج التحلیل وھي
الھندسة : الفصل التاسع ما مدى شمول التحلیل لجمیع جانب التعلم المعرفیة التي یتضمنھا -

  ؟"الزوایا والمضلعات"
  ت یجب إضافتھا أو حذفھا؟ ھل ھناك مفاھیم أو تعمیمات أو مھارات أوحل مشكال-

و قد قامت الباحثة بالتعدیل حسب آراء معظم المحكمین وبھذا یعتبر تحلیل المحتوى بھذه 
التحلیل بالنسبة لجمیع ) ٢١٦، ٢٠٠٨أبو لبدة، (الصورة صادقًا وھو ما یسمى بصدق المحتوى 

لیل محتوى الوحدة في المفاھیم والتعمیمات والمھارات الریاضیة وحل المشكالت، ومن ثم أصبح تح
  .صورتھ النھائیة

الزوایا "الھندسة : قد قامت الباحثة بتحلیل محتوى الفصل التاسع: حساب ثبات التحلیل
. بعد فترة زمنیة تقدر بأسبوعین دون الرجوع إلى التحلیل السابق الذي أجرتھ" والمضلعات

  :ل على النحو التالي للتحقق من ثبات التحلیHolsti" ھولستي"وُیمكن استخدام معادلة 

R =  

  : حیث
R = معامل الثبات ؛C12  =عدد مرات االتفاق في مرتي التحلیل.  

C1= عدد المرات في التحلیل األول ؛C2=عدد المرات في التحلیل الثاني.  
، وھي قیمة عالیة، تؤكد ثبات بطاقة %٩٥٫٦ وباستخدام ھذه المعادلة جاءت قیمة معامل الثبات 

  . تحلیل، واالطمئنان إلى مناسبة استخدامھا لتحقیق الھدف الرئیس من إعدادھاال
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  من كتاب الصف السادس ابتدائي" الزوایا والمضلعات"تحلیل محتوى فصل ): ١(جدول 

 المجموع حل المشكالت مھارات تعمیمات مفاھیم
  وحدات التحلیل

 الموضوع
المرة 
 األولى

المرة 
 الثانیة

المرة 
 األولى

رة الم
 الثانیة

المرة 
 األولى

المرة 
 الثانیة

المرة 
 األولى

المرة 
 الثانیة

المرة 
  األولى
C1 

المرة 
 الثانیة
C2 

قیاس وتقدیر الزوایا 
 ورسمھا

٦ ٦ ٠ ٠ ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٣ 

 ٨ ٨ ٠ ٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ ٤ العالقات بن الزوایا

 ١١ ١١ ٠ ٠ ٣ ٣ ٠ ٠ ٨ ٨ المثلثات

 ٩ ٩ ٠ ٠ ٢ ٢ ١ ١ ٦ ٦ األشكال الرباعیة

 ٢ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ خطة حل المسألة

 ٣٤ ٣٢ ٢ ٠ ١٠ ١٠ ٣ ٣ ٢١ ٢١ المجموع

مكونا من مكونات الفصل، واختالف ) ٣٢(یتضح من الجدول السابق أنھ یوجد اتفاق في 
، وھي قیمة عالیة تشیر إلى أن  %٩٦٫٩٧فقط في مكونین، وبذلك فإن قیمة معامل الثبات تساوي 

  .  من الثباتالتحلیل على درجة عالیة
  :صیاغة األھداف المعرفیة اإلجرائیة للوحدة الدراسیة): ٣(

الھندسة : للفصل التاسع) المجال المعرفي(تمت صیاغة األھداف اإلجرائیة السلوكیة 
، ٢٠٠٩(التذكر، الفھم، التطبیق، وُیعرفھا راشد: عند مستویات بلوم التالیة" الزوایا والمضلعات"

  :على النحو التالي) ٧٠ص 

 یھتم ھذا المستوى بتذكر الحقائق والمفاھیم والمصطلحات والقوانین والنظریات، وھو : التذكر
عبارة عن تذكر بسیط لما تم دراستھ من حقائق محددة ومصطلحات، وتمارین بنفس الكیفیة 

  .واألسلوب التي ُقدمت بھا للمتعلم
 على فھم معناھا الحقیقي یعني ھذا المستوى استرجاع المتعلم للمعلومات، والعمل: الفھم 

 .بالدرجة التي تمكنھ من استخدامھا وتوظیفھا، من خالل التفسیر والمقارنة
 یعني ھذا المستوى قدرة المتعلم على تطبیق ما تعلمھ في مواقف جدیدة، أو القدرة : التطبیق

ثة وتبرر الباح. على استخدام المفاھیم والتعمیمات والقوانین والنظریات في مواقف جدیدة
 .اختیار الثالثة مستویات االولى للمجال المعري لمناسبتھا للمحتوى والتلمیذات

وبعد ذلك تم عرض القائمة الخاصة بتلك األھداف على مجموعة من المحكمین المختصین 
  :في المناھج وطرق تدریس الریاضیات؛ وذلك إلبداء آرائھم حول النقاط التالیة

 .من الناحیة اللغویةدقة صیاغة كل ھدف إجرائي، وصحتھ  -
 .مناسبة الھدف للمستوى المعرفي الذي یقیسھ -
 .مالءمة األھداف لمستوى التلمیذات في الصف السادس االبتدائي -
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وبعد األخذ بآراء السادة المحكمین المختصین في المناھج وطرق تدریس الریاضیات، وفي 
ادة صیاغة بعض األھداف، ضوء مالحظاتھم، ُأجریت التعدیالت المطلوبة والتي تمثلت في إع

وتعدیل المستوى المعرفي للبعض اآلخر، وھكذا تم الوصول إلى قائمة األھداف اإلجرائیة لوحدة 
  .في صورتھا النھائیة" الزوایا والمضلعات"الھندسة 

  االختبار) أسئلة(تحدید أنواع فقرات ): ٤(
 وھي إحدى أنماط تم اختیار األسئلة من نوع االختیار من متعدد إلعداد االختبار،

واستندت الباحثة في اختیارھا إلى ما ذكره .  مفردات االختبارلصیاغةاالختبارات الموضوعیة 
  :من أن اختبارات االختیار من متعدد لھا ممیزات، منھا أنھا) ١٨٦، ص٢٠٠٨(صبري والرافعي 

 . لومُتستخَدم لقیاس األھداف التدریسیة في معظم مستویات المجال المعرفي لتصنیف ب -
 . تقل فیھا فرص التخمین؛ نظًرا ألن البدائل المطروحة لإلجابة تتكون من أربعة بدائل -
 .تتطلب وقًتا قصیًرا للتصحیح، وَیسُھل تصحیحھا؛ حیث ُیستخَدم مفتاح التصحیح -

 :وقد روعي في اختیار األسئلة
 . رر الریاضیاتأن تكون األسئلة ذات صلة وثیقة باألھداف المعرفیة التي تم تحدیدھا في مق -
توزیع بدائل اإلجابة توزیًعا عشوائیا بحیث ال تكون االستجابات الموجبة للمواقف في اتجاه  -

 . واحد من حیث الترتیب؛ حتى یتالشى أثر التخمین
  . أن تكون كل البدائل منطقیة ومتجانسة أو متقاربة -

  إعداد جدول مواصفات االختبار التحصیلي): ٥(
إعداد جدول المواصفات إلى الخطوات التي أوضحھا كل من كوسة  الباحثة في استندت

  :، حیث تم اتباع الخطوات التالیة)١٤٩-١٤٦،ص٢٠١٠(، والبستنجي)١٣٨-١٣٢،ص١٩٩٩(
الزوایا " الھندسة: تحدید األھمیة والوزن النسبي لكل درس من دروس الفصل التاسع  .أ 

 ".والمضلعات
 ).التذكر، والفھم، والتطبیق(لوب قیاسھا تحدید األھمیة والوزن النسبي لألھداف المط  .ب 
 .المزاوجة بین أوزان الدروس واألھداف  .ج 
في كل درس من دروس الفصل التاسع ) عدد المفردات(تحدید عدد األسئلة المتوقعة   .د 

  :وفیما یلي توضیح مفصل لھذه الخطوات". الزوایا والمضلعات" الھندسة
الزوایا "الھندسة : الفصل التاسعتحدید األھمیة والوزن النسبي لكل درس من دروس  .١

 "والمضلعات
 دروس، ٥یتم حساب األھمیة والوزن النسبي لكل درس من دروس الفصل، المكوَّن من 

  : من خالل عدة عوامل، منھا
 حجم الموضوع، ویتحدد بعدد صفحات الدرس الواحد في كتاب التلمیذة.  
 عدد الحصص المقررة لتدریس موضوع الدرس.  
 ت المتضمَّنة، ویتضمن مفاھیم وتعمیمات ومھارات كل درسمقدار المعلوما.  

وقد اعتمدت الباحثة على ھذه العوامل كلھا، ولم تكتِف باالعتماد على عامل واحد فقط دون 
  .العوامل األخرى في تحدید األھمیة النسبیة للموضوع
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  :بالنسبة لحجم الموضوع، الذي ُیحدَّد بعدد الصفحات
الزوایا " ن النسبي لكل درس من دروس فصل الھندسةالوز) ٢(یوضح الجدول 

وفًقا لعدد صفحات كل موضوع من موضوعات الفصل المختار، وقد تم إیجاده " والمضلعات
  :كالتالي

  ١٠٠ ×= الوزن النسبي لدروس الفصل وفًقا لعدد الصفحات 

  :وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول التالي
  الوزن النسبي لكل موضوع حسب عدد الصفحات): ٢(جدول 

  الوزن النسبي حسب عدد الصفحات  عدد الصفحات  الموضوع

   %١٩, ٢  ٥  قیاس وتقدیر الزوایا ورسمھا
  %٢٣ ,١  ٦  العالقات بین الزوایا

  %٢٣ ,١  ٦  المثلثات
  %٢٧  ٧  زوایا الشكل الرباعي

  %٧ ,٦ ٢  خطة حل المسألة
  %١٠٠  ٢٦  المجموع

 یمكن االعتماد على عدد الصفحات التي یشغلھا كل موضوع لوضع الوزن وحیث إنھ ال
النسبي لھ؛ ألن الموضوع قد یشغل عدًدا قلیًلا من الصفحات، ویحتاج إلى زمن أكبر لتدریسھ، بینما 
نجد موضوًعا آخر یشغل عدد كبیًرا من الصفحات ویحتاج تدریسھ إلى زمن أقل؛ فبذلك وجب عدم 

  . وحدھا لتقدیر الوزن النسبي للمحتوىاألخذ بعدد الصفحات
  :بالنسبة لعدد الحصص

: حددت وزارة التعلیم في دلیل المعلمة الزمن الالزم لتدریس دروس الفصل التاسع
وبما أن عدد الحصص یختلف ). ٣(، وھو ما یتضح من الجدول "الزوایا والمضلعات" الھندسة

نة في الدرس، وجب عدم األخذ بعدد الحصص باختالف طریقة التدریس ومقدار المعلومات المتضمَّ
  :وقد تم إیجاد الوزن النسبي لعدد الحصص كالتالي. فقط لتقدیر الوزن النسبي للمحتوى

  ١٠٠ ×= الوزن النسبي لدروس الفصل وفًقا لعدد الحصص 

  وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول التالي
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  موضوع حسب عدد الحصصالوزن النسبي لكل ): ٣(جدول 

  الوزن النسبي حسب عدد الحصص  عدد الحصص  الموضوع

  %١٨‚٢ ٢  قیاس وتقدیر الزوایا ورسمھا

  %١٨‚٢ ٢  العالقات بین الزوایا

  %١٨‚٢  ٢  المثلثات

  %٢٧‚٢  ٣  زوایا الشكل الرباعي

  %١٨‚٢  ٢  خطة حل المسألة

  %١٠٠  ١١  المجموع

رس من دروس الفصل وفًقا للمعلومات الوزن النسبي لكل د) ٣(  یوضح الجدول 
، "الزوایا والمضلعات" نتائج تحلیل محتوى وحدة الھندسة أظھرتھ وذلك حسب ما المتضمَّنة فیھ

  :وتم حساب الوزن النسبي لكل درس حسب المعادلة التالیة
= الوزن النسبي لدروس الفصل وفًقا للمعلومات المتضمنة 

× ١٠٠  

  :على النحو الموضح في الجدول التالي النتائج وجاءت
  الزوایا والمضلعات"الھندسة : األوزان النسبیة لكل درس من دروس الفصل التاسع): ٤(جدول 

حل  مھارات تعامیم مفاھیم الموضوع
 مشكالت

  الوزن النسبي  المجموع

قیاس وتقدیر الزوایا 
  ورسمھا

١٦٫٦  ٦  -  ٣  - ٣%  

العالقات بین 
  الزوایا

٢٢٫٢  ٨  -  ٢  ٢  ٤%  

  %٣٠٫٥  ١١  -  ٣  -  ٨  المثلثات
زوایا الشكل 

  الرباعي
٢٥  ٩  -  ٢  ١  ٦%  

  %٥٫٦  ٢ ٢ -  -  -  خطة حل المسألة
  %١٠٠ ٣٦  ٢  ١٠  ٣  ٢١  المجموع

مما سبق ومن بیانات الجداول السابقة یمكن حساب متوسط الوزن النسبي للدروس ؛ كما 
  ): ٥(ھو موضح في الجدول 
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  لكل موضوع من الموضوعات المختارةمتوسط الوزن النسبي ): ٥(جدول 

  الوزن النسبي بالنسبة للعناصر التالیة
  الموضوع

عدد   عدد الصفحات
  الحصص

المعلومات 
  المتضمنة

متوسط الوزن 
  النسبي

قیاس وتقدیر الزوایا 
  %١٨  %١٦٫٦  %١٨‚٢   %١٩, ٢  ورسمھا

  %٢١ ‚ ٢  %٢٢٫٢  %١٨‚٢  %٢٣ ,١  العالقات بین الزوایا

  %٢٤  %٣٠٫٦  %١٨‚٢  %٢٣ ,١  المثلثات

  %٢٦٫٤  %٢٥  %٢٧‚٢  %٢٧  زوایا الشكل الرباعي

  %١٠٫٤  %٥٫٦  %١٨‚٢  %٧ ,٦  خطة حل المسألة

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  المجموع

  تحدید الوزن النسبي لألھداف اإلجرائیة: ٢
التذكر، الفھم، التطبیق، : تم حساب الوزن النسبي لألھداف اإلجرائیة الُمراد قیاسھا وھي

  :حسب العالقة التالیةوذلك 

  ٪١٠٠× = الوزن النسبي للھدف 

  :وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول التالي
  األوزان النسبیة لألھداف اإلجرائیة): ٦(جدول 

  المجموع  التطبیق  الفھم  التذكر  الھدف

  ٢٠  ٥  ٨  ٧  العدد

  %١٠٠  %٢٥  %٤٠  %٣٥  الوزن النسبي

  وزان النسبیة للدروس واألوزان النسبیة لألھدافالمزاوجة بین األ. ٣
بعد إیجاد األوزان النسبیة للدروس واألوزان النسبیة لألھداف، تم تحدید مستویات االھداف 
وتوزیعھا على الدروس بحسب الوزن النسبي لكل موضوع والوزن النسبي لكل مستوى معرفي، 

، )ككسر عشري( لألھداف ي للھدفعن طریق ضرب الوزن النسبي للموضوع في الوزن النسب
، وذلك واستخدام الناتج في الخلیة لتقدیر األوزان الخاصة بكل موضوع وبكل مستوى ھدف معرفي

  )٧(كما ھو موضح في جدول 
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  أوزان الموضوعات واألھداف): ٧(جدول

  مستویات األھداف
  الموضوع

  تطبیق فھم  تذكر
األوزان النسبیة 

  للموضوعات

وایا قیاس وتقدیر الز
  %١٨  %٤٫٥  %٧٫٢  %٦٫٣  ورسمھا

  %٢١ ‚ ٢  %٥‚٣  %٨٫٥  %٧‚ ٤  العالقات بین الزوایا

  %٢٤  ٦% %٩‚٦  %٨٫٤  المثلثات

  %٢٦٫٤  %٦‚٦ %١٠‚٦  %٩٫٢  زوایا الشكل الرباعي

  %١٠٫٤  %٢٫٦  %٤٫٢  %٣٫٦  خطة حل المسألة

  %١٠٠  %٢٥  %٤٠  %٣٥  األوزان النسبیة لألھداف

  ":الزوایا والمضلعات"  في كل درس من دروس فصل الھندسةتحدید عدد األسئلة المتوقعة. ٤
سؤال، وصیغت مفردات االختبار وفق المستویاِت ) ٢٠(تم تحدید عدد االسئلة بنحو 

؛ وذلك لضمان الموضوعیة Multiple Choiceالمعرفیة المحددة، ومن نوع االختیار من متعدد 
سئلة لقیاس العدید من المستویاِت المعرفیة في التصحیح، وكذلك سھولة تصحیحھا، ومناسبة تلك األ

  :المختلفة، مع مراعاة النقاط التالیة عند إعداد مفرداِت االختبار
 .أن تكون المفردات مكتوبة بلغة سلیمة ُلغوّیًا وعلمّیًا -
 .أن تكون المفردات واضحة وخالیة من الغموض -
 .تمثیل المفردات للمحتوى واألھداف اإلجرائیة -
 .ت لمستوى التلمیذاتمناسبة المفردا -

، ینبغي أن )التذكر، الفھم، التطبیق (  وبحسب الوزن النسبي لألھداف المطلوب قیاسھا 
٪ من مفرداتھ لقیاس القدرة على ٤٠٪ من مفرداتھ لقیاس القدرة على التذكر، و٣٥یتضمن االختبار 

العدد الكلي ألسئلة وقد رأت الباحثة أن . ٪ من مفرداتھ لقیاس القدرة على التطبیق٢٥الفھم، و
سؤاًلا یعتبر مناسًبا؛ لمناسبتھ لنوع األسئلة، وزمن الحصة، وقدرات التلمیذات ) ٢٠(االختبار 

وبعدھا . درجة، بواقع درجة لكل سؤال) ٢٠(النمائیة؛ ومن ثم تحدید الدرجة النھائیة لالختبار بـ 
مخصصة لكل موضوع، ولكل أصبحت جمیع المعلومات جاھزة لتحدید عدد األسئلة في الخالیا ال

  .مستوى من مستویات األھداف السلوكیة
، )التذكر، الفھم، التطبیق(  أما بخصوص توزیع األسئلة حسب المستویات المعرفیة السابقة 

  : فقد تم حسابھا وفق المعادلة التالیة
ن النسبي الوز× الوزن النسبي للموضوع × العدد الكلي لألسئلة = عدد االسئلة للمستوى المعرفي 

  للھدف
  ١= تقریبا ١،٤= ‚ ١٨‚ ×٣٥ ×٢٠: عدد مفردات التذكر في الموضوع األول
  ١= تقریبا ١،٤= ‚ ١٨‚ ×٤٠ ×٢٠: عدد مفردات الفھم في الموضوع األول

  ١= تقریبا ٠،٧٢= ‚ ١٨‚ ×٢٠ ×٢٠: عدد مفردات التطبیق في الموضوع األول
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ات الفصل المختار جاء عدد وبتكرار الخطوات السابقة على كل موضوع من موضوع
االسئلة في كل مستوى معرفي، والدرجة المخصصة لھا بعد إجراء عملیات التقریب المناسبة 

) ٨(ومراعاة االوزان النسبیة لألھداف واالوزان النسبیة للموضوعات على النحو الموضح بجدول 
  :التالي

  "المضلعاتالزوایا و" الھندسة: مواصفات اختبار الفصل التاسع) ٨(جدول 

  األھداف

األسئلة  الموضوع  تطبیق  فھم  تذكر
  والدرجات

٥  ٨  ٧  

مجموع 
  األسئلة

مجموع 
  الدرجات

األوزان النسبیة 
  للموضوعات

قیاس وتقدیر     ٣  ١  ١  ١  األسئلة
الزوایا 
  ٣  -  ١  ١  ١  الدرجة ورسمھا

١٨%  

العالقات بین     ٥  ١  ٢  ٢  األسئلة
  ٥  -  ١  ٢  ٢  الدرجة الزوایا

٢١ ‚ ٢%  

 المثلثات    ٥  ١  ٢  ٢  األسئلة

  ٥  -  ١  ٢  ٢  الدرجة

٢٤%  

زوایا الشكل     ٥  ١  ٢  ٢  األسئلة
  ٥  -  ١  ٢  ٢  الدرجة الرباعي

٢٦٫٤%  

خطة حل     ٢  ١  ١  -  األسئلة
  ٢  -  ١  ١  -  الدرجة المسألة

١٠٫٤%  

      ٢٠  ٥  ٨  ٧  مجموع األسئلة

  -  ٢٠  -  ٥  ٨  ٧  مجموع الدرجات

  %١٠٠      %٢٥  %٤٠  %٣٥  ألھدافاألوزان النسبیة ل

  :اختیار مفردات االختبار ومراجعتھا في ضوء اراء المختصین): ٦ (
بعد االنتھاء من جدول المواصفات، قامت الباحثة باختیار مفردات االختبار التحصیلي 

وَتكوَّن االختبار التحصیلي بصورتھ األولیة . واإلیجازوصیاغتھا؛ مراعیة فیھا الوضوح والشمول 
  .سؤاًلا) ٢٠(ن م
  :الصدق الظاھري لالختبار التحصیلي): ٧ (

ومن ثم، قامت الباحثة باختبار الصدق الظاھري؛ للتأكد من أنھ یقیس ما ُوِضع لقیاسھ فعًلا، 
وذلك بعرض االختبار التحصیلي بصورتھ األولیة على مجموعة من السادة المحكمین 

من أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات المتخصصین في مناھج الریاضیات وطرق تدریسھا، 
الزوایا "الھندسة : والمشرفات التربویات والمعلمات، مرفًقا معھ تحلیل محتوى الفصل التاسع
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، واألھداف اإلجرائیة السلوكیة للفصل موضع الدراسة، وطلب إبداء الرأي بشأن "والمضلعات
  : االختبار من حیث

  .مدى وضوح مفردات االختبار -
  . یاغتھا اللغویة والعلمیةمدى سالمة ص -
  ".الھندسة والزوایا"مدى مناسبة مفرداتھا لقیاس األھداف الخاصة بدروس فصل  -
  .مدى تحقیق االختبار كلھ لألھداف المحددة -
تعدیل ما ینبغي تعدیلھ من مفردات االختبار، وإضافة أو حذف ما یرى المحكم أو  -

 .یقترحھ
  : التالیةوقد أشار بعض المحكمین بإجراء التعدیالت

 .تعدیل صیاغة بعض جذور وبدائل األسئلة )١
 .تعدیل بعض الرسوم واالشكال الھندسیة المدرجة ضمن االسئلة )٢
 .تعدیل المستوى الثاني من مستوى التطبیق الى مستوى الفھم )٣
 . إعادة الصیاغة اللغویة لبعض االسئلة والخیارات )٤

لمحكمین، وطباعة االختبار في وقامت الباحثة بالتعدیالت المطلوبة وفق آراء السادة ا
صورتھ النھائیة، وتجھیزه للتجربة االستطالعیة، مع وضع تعلیمات االختبار لتوضیح كیفیة اإلجابة 

  . عنھ
  :التطبیق االستطالعي لالختبار التحصیلي للتحقق من صدق وثبات االختبار): ٨(

متخصصین، قامت الباحثة بعد االنتھاء من إعداد االختبار وتعدیلھ في ضوء آراء السادة ال
 لالختبار على عینة استطالعیة من خارج عینة الدراسة مكونة من االستطالعیةبإجراء التجربة 

ھـ وذلك ١٤٣٨/ ٦/ ١٠تلمیذة بالمتوسطة الواحدة والخمسون بمدینة مكة یوم الخمیس الموافق) ٣٠(
  :بھدف

تم التأكد من مدى وضوح : التأكد من وضوح التعلیمات ومالءمة صیاغة مفردات االختبار .١
تعلیمات وأسئلة االختبار التحصیلي في أثناء إجراء التجربة االستطالعیة، من خالل مالحظة 

وكذلك قامت الباحثة . الباحثة للتلمیذات في أثناء قراءتھن لتعلیمات االختبار واإلجابة عن أسئلتھ
 ومن ثم تم تعدیل بتسجیل أسئلتھن عن الجوانب الغامضة التي تشكل بعض اللبس لھن،

  .العبارات والمصطلحات في ضوء ما تم مالحظتھ في أثناء إجراء التجربة االستطالعیة
تم حساب زمن اإلجابة عن االختبار التحصیلي من خالل : تحدید الزمن المناسب لالختبار .٢

ذة رصد الزمن الذي استغرقتھ أول تلمیذة قدمت ورقة اإلجابة، والزمن الذي استغرقتھ آخر تلمی
قدمت ورقة اإلجابة، ثم حساب متوسط الزمن الالزم لقراءة الفقرات واإلجابة عنھا بتطبیق 

  ):١٥١، ص٢٠٠٢الحذیفي، ومشاعل، (المعادلة التالیة 

  دقیقة40= = زمن االختبار 

تم التحقق من ثبات االختبار بطریقة إعادة التطبیق للمستویات : ثبات االختبار التحصیلي .٣
ختبار كامال بعد فترة زمنیة بلغت أسبوعین وحسب معامل ارتباط بیرسون بین التطبیق واال

  :األول والثاني وجاءت النتائج كما في الجدول التالي
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  قیم معامالت الثبات لالختبار التحصیلي) ٩(جدول 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المستوى  م

  ٠٫٠١  ٠٫٩٥  التذكر  ١

  ٠٫٠١  ٠٫٩٠  الفھم  ٢

  ٠٫٠١  ٠٫٨٩  لتطبیقا  ٣

  ٠٫٠١  ٠٫٨٧  الدرجة الكلیة  ٤

 - ٠٫٨٩أن قیم معامالت الثبات لالختبار تراوحت للمستویات بین ) ٩(یتضح من الجدول 
 وھي قیم ثبات عالیة ومقبولة وفقا لما ذكره ٠٫٨٧ كما بلغت قیمة الثبات لالختبار كامال ٠٫٩٥

  ).٣٦٦، ٢٠٠٢عودة، (
تم حساب قیم معامالت االرتباط بین درجة كل :  التحصیليصدق االتساق الداخلي لالختبار .٤

فقرة في االختبار والدرجة الكلیة للمستوى المعرفي الذي تقیسھ، وكذلك معامالت االرتباط بین 
الدرجة الكلیة للمستوى والدرجة الكلیة لالختبار، وجاءت النتائج على النحو الموضح في 

  :الجدولین التالیین
امالت االرتباط بین درجة الفقرة والدرجة الكلیة للمستوى المعرفي الذي قیم مع): ١٠(جدول 

  تقیسھ

  التطبیق  الفھم  التذكر

  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م

٠٫٤٠ ٣ **٠٫٤٩ ٢ **٠٫٦٥ ١** 

٠٫٦١ ٨ *٠٫٣٥ ٤ **٠٫٤٤ ٥** 

٠٫٣٩ ١١ **٠٫٥٤ ٧ *٠٫٣٥ ٦* 

٠٫٦٢ ١٥ **٠٫٤٥ ٩ *٠٫٣٨ ١٠** 

٠٫٤٢ ١٩ *٠٫٤١ ١٢ **٠٫٤٣ ١٣** 

٠٫٤٠ ٢٠ *٠٫٤٠ ١٧ *٠٫٣٥ ١٤* 

٠٫٣٥ ١٨ **٠٫٤٤ ١٦* -  

  ٠٫٠٥تعني أن مستوى الداللة       * ٠٫٠١تعني أن مستوى الداللة ** 
یتضح من الجدول أن قیم معامالت االرتباط بین درجة المفردة والدرجة الكلیة للمستوى 

ا یعني أن المفردات تقیس ما یقیسھ المستوى وھو مؤشر ؛ مم)٠٫٠٥& ٠٫٠١(دالة عند مستوى 
  .على الصدق
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  قیم معامالت االرتباط بن درجة المستوى والدرجة الكلیة لالختبار): ١١(جدول 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المستوى  م

  ٠٫٠١  ٠٦٠  التذكر  ١

  ٠٫٠١  ٠٫٧٥  الفھم  ٢

  ٠٫٠١  ٠٫٧٢  التطبیق  ٣

یم معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة للمستوى والدرجة أن ق) ١١(یتضح من الجدول 
مما یعني أن ) ٠٫٠١( وكلھا قیم دالة عند مستوى) ٠٫٧٥ -٠٫٦٠(الكلیة لالختبار تتراوح بین 

 ,Robinson, Shaver(المستویات تقیس ما یقیسھ االختبار وھو مؤشر على الصدق 
Wrightsman , 1991(  

) ٣٠٢، ص٢٠٠٨(ُیعرِّف أبو لبدة : ة لمفردات االختبارحساب معامالت السھولة والصعوب .٥
النسبة المئویة للطلبة الذین أجابوا عن السؤال إجابة صحیحة، وُیحَسب : معامل السھولة بأنھ

  :بالمعادلة التالیة

  ٪١٠٠ × = معامل السھولة 

بوا عن السؤال إجابة أما معامل الصعوبة فیعرفھ على أنھ النسبة المئویة للطلبة الذین أجا
  :خاطئة، وُیحسب بالمعادلة التالیة

  ٪١٠٠ × = معامل السھولة 

) ١٢(وبناء على ذلك فقد تم حساب معامالت السھولة والصعوبة وجاءت النتائج كما بجدول 
  :التالي

  قیم معامالت السھولة والصعوبة لالختبار التحصیلي): ١٢(جدول 

  معامل السھولة  معامل الصعوبة  م  ل السھولةمعام  معامل الصعوبة  م
٠٫٤٣  ٠٫٥٧  ١١  ٠٫٥٣  ٠٫٤٧  ١  
٠٫٥٧  ٠٫٤٣  ١٢  ٠٫٦٣  ٠٫٣٧  ٢  
٠٫٧٠  ٠٫٣٠  ١٣  ٠٫٦٣  ٠٫٣٧  ٣  
٠٫٦٣  ٠٫٣٧  ١٤  ٠٠٦٧  ٠٫٣٣  ٤  
٠٫٦٠  ٠٫٤٠  ١٥  ٠٫٦٧  ٠٫٣٣  ٥  
٠٫٦٧  ٠٫٣٣  ١٦  ٠٫٦٣  ٠٫٣٧  ٦  
٠٫٦٠  ٠٫٤٠  ١٧  ٠٫٦٣  ٠٫٣٧  ٧  
٠٫٦٠  ٠٫٤٠  ١٨  ٠٫٦٧  ٠٫٣٣  ٨  
٠٫٤٧  ٠٫٥٣  ١٩  ٠٫٦٠  ٠٫٤٠  ٩  

٠٫٥٠  ٠٫٥٠  ٢٠  ٠٫٥٧  ٠٫٤٣  ١٠  
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السابق أن قیم معامالت الصعوبة والسھولة لمفردات االختبار ) ١٢(یتضح من جدول 
  . وتقع جمیعھا في المدى المقبول لمعامالت الصعوبة والسھولة٠٫٧٠ – ٠٫٣٠تراوحت بین 

معامل ) ١٩٩، ص٢٠١٢(وصف عید: حساب معامل التمییز لفقرات االختبار التحصیلي .٦
التمییز بأنھ قدرة الفقرة على التمیز في مجموعات متباینة، وُتعتبر درجة التمییز أھم داللة 
تصف فقرات االختبار، ولحساب معامل التمییز، یتم ترتیب أوراق االختبار تصاعدیًا أو تنازلیًا 

على التمییز وجاءت حسب العالمة الكلیة لالختبار،، وقد تم التحقق من قدرة فقرات االختبار 
  :التالي) ١٣(النتائج كما بجدول 

  قیم معامالت التمییز لالختبار التحصیلي): ١٣(جدول 

  معامل التمییز  م  معامل التمییز  م  معامل التمییز  م

٠٫٤٨  ١٥  ٠٫٤٧  ٨  ٠٫٤٩  ١  

٠٫٤٧  ١٦  ٠٫٤٨  ٩  ٠٫٤٨  ٢  

٠٫٤٨  ١٧  ٠٫٤٩  ١٠  ٠٫٤٨  ٣  

٠٫٤٨  ١٨  ٠٫٤٩  ١١  ٠٫٤٧  ٤  

٠٫٤٩  ١٩  ٠٫٤٩  ١٢  ٠٫٤٧  ٥  

٠٫٥٠  ٢٠  ٠٫٤٥  ١٣  ٠٫٤٨  ٦  

٠٫٤٨  ١٤  ٠٫٤٨  ٧  -  -  

 وكلھا ٠٫٥٠ – ٠٫٤٥السابق أن قیم معامالت التمییز تراوحت بین ) ١٣(یتضح من جدول 
  )Brown,1981,104. (تقع في المدى المقبول

  : إعداد الصورة النھائیة لالختبار التحصیلي)١١ (
عداد الصورة النھائیة لالختبار التحصیلي، بعد االنتھاء من اإلجراءات السابقة، تمت إ

  : وتكون االختبار من قسمین على النحو التالي
شمل البیانات الخاصة باسم التلمیذة، والمدرسة، والشعبة، ویوم وتاریخ إجراء : القسم األول

  .االختبار، ومعلومات حول عدد فقرات االختبار، وطبیعة األسئلة، وكیفیة اإلجابة عنھا
سؤال من نوع االختیار من متعدد، ) ٢٠(اشتمل على أسئلة االختبار والذي تكون من : ثانيالقسم ال

، على النحو )التذكر، الفھم، التطبیق(وجاءت توزیع االسئلة حسب المستویات المعرفیة الثالثة 
  )١٤(الموضح في جدول 
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  توزیع اسئلة االختبار التحصیلي حسب المستویات المعرفیة): ١٤(جدول 

  اجمالي عدد االسئلة  ارقام االسئلة  مستویات المعرفیةال

  ٧  ١٦- ١٤- ١٣-١٠-٨-٥-٣  التذكر

  ٨  ٢٠- ١٨- ١٧-١٢-٩-٧-٤-٢  الفھم

  ٥  ١٩- ١٥-١١-٦-١  التطبیق

  ٢٠  اإلجمالي

  إعداد اختبار مھارات التفكیر البصري: ثانیا
  :تم إعداد اختبار مھاراِت التفكیر البصري في ضوء الخطوات التالیة

ھدف االختبار إلى قیاس بعض مھاراِت التفكیر البصري لدى : حدید الھدف من االختبارت): ١(
  .تلمیذات الصف السادس االبتدائي

بعد االطالِع على األدبیات التربویة، وما جاء في الدراساِت السابقة التي : تحدید أبعاد االختبار): ٢(
؛ القواسمة ٢٠١٢عمار والقباني، (في تناولت مھاراِت التفكیر البصري، وما ورد بھذا الخصوص 

: ، ومع أخذ المحتوى المعرفي للفصل التاسع)٢٠٠٤؛ محمد، ٢٠٠٨؛ بدوي، ٢٠١٢وأبو غزالة، 
والخلفیة المعرفیة لتلمیذاِت الصف السادس االبتدائي؛ تم تحدید " الزوایا والمضلعات"الھندسة 

تحلیل البصري، الترجمة البصریة، التمییز ال: (المھاراِت المناسبة والتي تمثل أبعاد االختبار وھي
  .)البصري، التصور البصري

بعد تحدید أبعاد االختبار، تم إعداد قائمة تتضمن : إعداد قائمة مھارات التصور البصري): ٣ (
المھارات الرئیسة السابقة، وتحدید عدد من المھارات الفرعیة یندرج ضمن كل مھارة، وتم عرض 

 األولیة على السادة محكمي أدوات الدراسة لالسترشاد بآرائھم من حیث تلك القائمة في صورتھا
مناسبة تصنیف المھارات الفرعیة ضمن المھارات الرئیسة، ومناسبة تلك المھارات لمستوى 

الزوایا "الھندسة : تلمیذات الصف السادس االبتدائي، وللمحتوى الدراسي الخاص بالفصل التاسع
 فیما یتعلق بدقة الصیاغة اللغویة لتلك المھارات وصحتھا من الناحیة ، وإبداء آرائھم"والمضلعات

العلمیة، وفي ضوء آراء السادة المحكمین، تم تعدیل الصیاغة اللغویة لبعض المھارات الفرعیة، 
وإعداد قائمة بمھارات التفكیر البصري الالزم تنمیتھا لدي تلمیذات الصف السادس في مادة 

ما  " الباحثة أجابت على السؤال األول من الدراسة والذي ینص علىوبذلك تكون(الریاضیات 
، وقد )مھارات التفكیر البصري الالزم تنمیتھا لدي تلمیذات الصف السادس في مادة الریاضیات ؟

  :مھارات رئیسة على النحو التالي) ٤(مھارة فرعیة ضمن ) ١٥(اشتملت القائمة على 
 حلیل الموقف البصري والرموز البصریة المكونة لھ، یشمل القدرة على ت: التحلیل البصري

سواء كانت ھذه المثیرات أو الرموز البصریة من صور أو رسوم خطیة، وربط العالقات 
  القائمة في الشكل الھندسي، وتشمل 

 التعرف على الشكل ووصفھ .١
 تحدید خصائص العالقات بین األشكال .٢
 رؤیة العالقات في الشكل .٣
 لى أشكال ھندسیةتقسیم الشكل الھندسي إ .٤
 تحدید أبعاد الشكل الھندسي .٥
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 ربط العالقات القائمة في الشكل الھندسي .٦
 تعني الترجمة من الرموز البصریة إلى الرموز اللفظیة أو العكس، وتشمل: الترجمة البصریة  

 التحویل من رموز لفظیة إلى رموز بصریة .١
 التحویل من رموز بصریة إلى رموز لفظیة .٢
 قدرة عقلیة تعمل على التنسیق المتبادل بین ما یراه الشخص : وز البصریةالتمییز البصري للرم

من أشكال ورسومات وعالمات، وما یحدث من ربط ونتاجات عقلیة معتمدة على الرؤیة 
  والرسم المعروض، وتشمل

 تفسیر الرموز البصریة .١
 التتابع البصري للرموز البصریة .٢
 تعرف أوجھ الشبھ بین الرموز البصریة .٣
 جھ االختالف بین الرموز البصریةتعرف أو .٤
 مھارة مكانیة تعتمد على عملیات عقلیة كالفھم والمعالجة المیكانیكیة، وإعادة : التصور البصري

  التنظیم وتفسیر العالقات، وتشمل 
 تصور األجسام بعد انعكاسھا .١
 تصور األجسام بعد حذف جزء منھا .٢
 تصور األجسام بعد تقسیمھا .٣

تم إعداد االختبار في صورتھ : ة الختبار مھارات التفكیر البصريإعداد الصورة األولی): ٤(
األولیة بحیث یقیس المھارات األربع السابقة، وصیغت األسئلة جمیعھا على نمط االختیار من 
متعدد، وتم تخصیص سؤال واحد لكل مھارة فرعیة، وبذلك بلغ عدد األسئلة اإلجمالیة لالختبار 

  :غة أسئلة االختبار ما یليسؤال، وقد روعي عند صیا) ١٥(
 الزوایا والمضلعات"الھندسة : أن تتناسب مع المحتوى المعرفي للفصل التاسع"  
 مناسبة كل فقرة للبعد الذي تقیسھ. 
 وضوح ودقة الصیاغة اللغویة. 
 مناسبة األسئلة لمستوى تلمیذات الصف السادس االبتدائي 

  :يالصدق الظاھري الختبار مھارات التفكیر البصر): ٥(
للتحقق من صدق االختبار، تم عرضھ على مجموعة من المحكمین المختصین القیاس والتقویم؛ 

  : وذلك للتأكد مما یلي

 مدى مناسبة كل سؤال لمھارات التفكیر البصري التي وضع من أجل قیاس مدى تحققھا. 

 وضوح الرسومات الھندسیة واألشكال ودقتھا العلمیة. 

 تلمیذاتمدى مناسبة السؤال لمستوى ال. 

  باإلضافة إلى إبداء أي مالحظات أخرى من قبل المحكمین  
وفي ضوء مقترحات السادة المحكمین، تم تعدیل الصیاغة اللغویة لبعض اسئلة االختبار، وضبط 

  .بعض الرسومات وتعدیلھا
تم تطبیق االختبار على العینة : التجربة االستطالعیة الختبار مھارات التفكیر البصري): ٦(

تلمیذة من غیر عینة التجربة األساسیة بالمتوسطة الواحدة ) ٣٠(ستطالعیة للدراسة والمكونة من اال
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ھـ وذلك بھدف حساب المؤشرات ١٤٣٨/ ٦/ ١٠والخمسون بمدینة مكة یوم الخمیس الموافق
 :السیكومتریة التالیة

 ثبات اختبار التفكیر البصري:  
طبیق للمھارات واالختبار كامال بعد فترة تم التحقق من ثبات االختبار بطریقة إعادة الت

زمنیة بلغت أسبوعین وحسب معامل ارتباط بیرسون بین التطبیق األول والثاني وجاءت النتائج كما 
  :بالجدول التالي

  قیم معامالت الثبات الختبار التفكیر البصري): ١٤(جدول 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المھارة  م

  ٠٫٠١  ٠٫٨٨  التحلیل البصري  ١

  ٠٫٠١  ٠٫٧٢  الترجمة البصریة  ٢

  ٠٫٠١  ٠٫٩١  التمییز البصري  ٣

  ٠٫٠١  ٠٫٩٨  التصور البصري  ٤

  ٠٫٠١  ٠٫٩٢  الدرجة الكلیة

أن قیم معامالت الثبات الختبار مھارات التفكیر البصري تراوحت ) ١٥( من جدول یتضح
  . ة وتشیر لثبات االختبار وھي قیم عالی٠٫٩٢ للمھارات وبلغت لالختبار كامال ٠٫٩٨ - ٠٫٧٢بین 

 صدق االتساق الداخلي الختبار التفكیر البصري  
تم حساب قیم معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة في االختبار والدرجة الكلیة للمھارة 
التي تنتمي إلیھا، وكذلك معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة للمھارة والدرجة الكلیة لالختبار وجاءت 

  : النحو الموضح في الجدولین التالیینالنتائج على
معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة في اختبار مھارات التفكیر البصري والدرجة ) ١٦(جدول 

  الكلیة للمھارة
  التصور البصري  التمییز البصري  الترجمة البصریة  التحلیل البصري

معامل   م
معامل   م  االرتباط

معامل   م  االرتباط
  الرتباطمعامل ا  م  االرتباط

٠٫٦٠ ١٣ **٠٫٦٣ ٧ **٠٫٧٥ ٥ **٠٫٤١ ١** 
٠٫٥٣ ١٤ **٠٫٥٤ ٨ **٠٫٧٣ ٦ **٠٫٤٩ ٢** 
٠٫٧١ ١٥ **٠٫٦٢ ٩ *٠٫٣٥ ٣** 
٠٫٤٩ ٤** 

 
٠٫٣٧ ١٠* 

٠٫٤٠ ١١* 
٠٫٤٩ ١٢** 

  ٠٫٠٥تعني أن مستوى الداللة       * ٠٫٠١تعني أن مستوى الداللة ** 
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تباط بین درجة الفقرة والدرجة الكلیة للمھارة أن قیم معامالت االر) ١٦ (جدول من یتضح
مما یعني ان الفقرات تقیس ما تقیسھ المھارة أي یوجد اتساق  )٠٫٠١ & ٠٫٠٥( دالة عند مستوى

  .داخلي مما یعد مؤشرا للصدق
  قیم معامالت االرتباط بن درجة المھارة والدرجة الكلیة لالختبار): ١٧(جدول 

  وى الداللةمست  معامل االرتباط  المھارة  م

  ٠٫٠١  ٠٫٦٦  التحلیل البصري  ١

  ٠٫٠٥  ٠٫٤١  الترجمة البصریة  ٢

  ٠٫٠١  ٠٫٥٦  التمییز البصري  ٣

  ٠٫٠١ ٠٫٦٤  التصور البصري  ٤

أن قیم معامالت االرتباط بین درجة المھارة والدرجة الكلیة ) ١٧( من جدول یتضح
یس ما یقیسھ االختبار أي یوجد  مما یعني أن المھارات تق٠٫٠١& ٠٫٠٥لالختبار دالة عند مستوى 

  .اتساق داخلي مما یعد مؤشرا للصدق
  إعداد الصورة النھائیة الختبار التفكیر البصري ): ٧(

بعد اتمام اإلجراءات السابقة، أصبح اختبار مھارات التفكیر البصري ُمعدًا في صورتھ 
  :النھائیة، وتكون من قسمین على النحو التالي

ى تعلیمات االختبار ولبیانات الخاصة بـاسم التلمیذة، والمدرسة، اشتمل عل: القسم األول -
وتاریخ إجراء االختبار، والھدف من االختبار، والمھارات التي یقیسھا، وعدد األسئلة، 

  .وطریقة اإلجابة
سؤاًال، وجاء توزیع االسئلة ) ١٥(اشتمل على أسئلة االختبار، وعددھا : القسم الثاني -

  لبصري على النحو الموضح في الجدول التاليحسب مھارات التفكیر ا
  توزیع اسئلة اختبار التفكیر البصري حسب مھارات التفكیر البصري): ١٨(جدول 

  رقم السؤال  المھارات الفرعیة  المھارة الرئیسة

  ١  التعرف على الشكل ووصفھ

  ٢  تحدید خصائص الشكل

  ٣  رؤیة العالقات في الشكل

  ٤  كل الھندسي إلى أشكال ھندسیةتقسیم الش

  ١١  تحدید أبعاد الشكل الھندسي

  التحلیل البصري

  ١٢  ربط العالقات القائمة في الشكل الھندسي

  ٥ التحویل من رموز لفظیة إلى رموز بصریة
  الترجمة البصریة

  ٦ التحویل من رموز بصریة إلى رموز لفظیة



  
  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
 

 

٣٤٦ 

  رقم السؤال  المھارات الفرعیة  المھارة الرئیسة

  ٧ تفسیر الرموز البصریة

  ٨  للرموز البصریةالتتابع البصري

  ٩ تعرف أوجھ الشبھ بین الرموز البصریة
  التمییز البصري

  ١٠ تعرف أوجھ االختالف بین الرموز البصریة

  ١٣ تصور األجسام بعد انعكاسھا

  التصور البصري  ١٤ تصور األجسام بعد حذف جزء منھا

  ١٥ تصور األجسام بعد تقسیمھا

صري تكون في صورتھ النھائیة أن اختبار مھارات التفكیر الب) ١٨(یتضح من جدول 
  . دقیقة٤٠مھارة فرعیة موزعة على أربع مھارات رئیسة، كما تم تحدید زمن االختبار ب ) ١٥(من

بعد االطالع على الدراسات السابقة تم إعداد ) تصامیم االنفوجرافیك(إعداد مواد الدراسة : ثالثا
  :وفق الخطوات التالیة" االنفوجرافیك"
: تحددت المادة العلمیة موضع الدراسة في الفصل التاسع: میة موضع الدراسةتحدید المادة العل -١

من كتاب الریاضیات المقرر على تلمیذات الصف السادس " الزوایا والمضلعات"الھندسة 
ھـ، وتضمن الفصل ١٤٣٨/ھـ١٤٣٧االبتدائي، خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  :الدروس التالیة
  لزوایا ورسمھاقیاس وتقدیر ا -
  العالقات بین الزوایا -
  المثلثات -
  األشكال الرباعیة -
 "الرسم"خطة حل المسألة  -

وقد تم اختیار ھذا الفصل الحتوائھ على الكثیر من المعلومات التي ُیمكن عرضھا باستخدام 
االنفوجرافیك بصورة مبسطة، بما یتناسب مع المستوى المعرفي لتلمیذات الصف السادس 

  .االبتدائي
باستخدام " الزوایا والمضلعات"الھندسة : عداد الصورة األولیة للفصل التاسعإ -٢

  :االنفوجرافیك
بما یتالءم مع استخدام " الزوایا والمضلعات"الھندسة : تم تحلیل محتوى الفصل التاسع

  االنفوجرافیك في تعلیم وتعلم ھذه الوحدة، وتم ذلك على النحو التالي
ي الوارد في الكتاب الدراسي المقرر على تلمیذات الصف السادس تم االلتزام بالمحتوى الدراس -

  .ھـ١٤٣٨/ھـ١٤٣٧االبتدائي، خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
وفق البنیة الریاضیة، وذلك على " الزوایا والمضلعات"الھندسة : تحلیل محتوى الفصل التاسع -

 .النحو الذي سبق توضیحھ
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الزوایا والمضلعات باستخدام برنامج "الھندسة : لفصل التاسعتم إعادة صیاغة محتوى ا -
"Illustrator" وبرنامج "Photoshop"الزوایا "الھندسة :  إلعداد محتوى الفصل التاسع

والمضلعات باالنفوجرافیك، مع التركیز على أن یكون المحتوى مناسبًا لمستوى التلمیذات، بما 
 .ومیسرةیساعدھن على فھم المحتوى بصورة مبسطة 

باستخدام " الزوایا والمضلعات"الھندسة : إعداد الصورة النھائیة للفصل التاسع -٣
  :االنفوجرافیك

، تم عرضھا على "الزوایا والمضلعات "الھندسة : بعد إعداد الصورة األولیة للفصل التاسع
وذلك مجموعة من السادة المحكمین المختصین في المناھج وطرق التدریس وفي تقنیات التعلیم، 

  :الستطالع آرائھن من حیث
  صحة المادة العلمیة -
  استیفاء التصمیم لعناصر الدرس -
  تحقق أھداف الدرس -
  خلو التصمیم من األخطاء اإلمالئیة -
  وضوح الخط المستخدم في عرض شرائح التصمیم -
  بساطة التصمیم ومناسبتھ لمستوى التلمیذات -

  :وقد أشار السادة المحكمون بما یلي
 تخدم في عرض االنفوجرافیكتكبیر الخط المس -
 كتابة اسم كل درس على التصمیم -
 تغییر الوان بعض التصامیم -
 .فصل تصامیم بعض الدروس الى تصمیمین لتجنب تكدس المعلومات -
 .عمل تصمیم لتمارین كل درس -
 .إضافة شخصیات كرتونیة لیتماشى التصمیم مع المرحلة العمریة -
 .إضافة توقیع باسم المصممة -
 .ص بالوحدةعمل تصمیم خا -

تصمیم انفوجرافیك بصورتھ )٢٨(وقد تم إجراء التعدیالت السابقة والوصول إلى إعداد
  .النھائیة والمدرج في دلیل المعلمة

  :یمكن تقسیمھا إلى ما یلي: إجراءات تطبیق الدراسة
  : إجراءات قبل التجربة، وتمثلت في  -أ 

 .والتفكیر البصرياالطالع على الدراسات السابقة التي تناولت االنفوجرافیك  .١
 ".الزوایا والمضلعات" الھندسة: إعداد الخطة الزمنیة المحددة للفصل التاسع .٢
 ).تصمیم االنفوجرافیك( إعداد الصورة االولیة ألداتي الدراسة وموادھا .٣
الحصول على موافقة بتطبیق الدراسة على العینة االستطالعیة المختارة، وقد تم ذلك  .٤

 .٤٣٨٠٠٨٥٧٠٠: لدراسات العلیا رقمبموجب خطاب موجھ من عمید ا
: الحصول على خطاب من اإلدارة العامة التعلیم بمدینة مكة المكرمة رقم .٥

موجًھا لمدیرة المدرسة لمساعدة الباحثة والتعاون معھا لتطبیق دراستھا ٣٨١٠٥٥٤٢٥
 . على عینة الدراسة التي تم اختیارھا
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  :إجراءات أثناء التجربة، وتمثلت في  -ب 
: تم تطبیق االختبار التحصیلي على تلمیذات المجموعتین: لي لالختبار التحصیل القبالتطبیق .١

وبعد التجریبیة والضابطة وذلك لتحدید نقطة البدایة، ولتحدید مدى تكافؤ وتجانس المجموعتین، 
لعینتین مستقلتین، ) ت(تطبیق االختبار تم رصد البیانات ومعالجتھا إحصائًیا باستخدام اختبار

  :التالي) ١٩(ائج كما بجدول وجاءت النت
لتحدید تكافؤ وتجانس المجموعتین في التطبیق القبلي لالختبار )ف(و) ت(قیم ) ١٩(جدول 

  التحصیلي

Levine’s test  
االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة  المستوى

  المعیاري
قیمة 

  الداللة  )ت(
  الداللة  )ف(قیمة 

  ١٫٤٧  ٣٫١٠  ٣٠  تجریبیة
  التذكر

  ١٫٧٩  ٢٫٩٧  ٣٠  ضابطة
یر غ  ٠٫٣٢

غیر   ١٫٨٤  دالة
  دالة

  ١٫٢٧  ٣٫٢٠  ٣٠  تجریبیة
  الفھم

  ١٫٢٢  ٣٫٤٧  ٣٠  ضابطة
غیر   ٠٫٨٣

غیر   ٠٫٠٥  دالة
  دالة

  ٠٫٨٤  ٣٫١٠  ٣٠  تجریبیة
  التطبیق

  ١٫١٤  ٣٫٠٧  ٣٠  ضابطة
غیر   ٠٫١٣

غیر   ٣٫٦٨  دالة
  دالة

الدرجة   ٢٫١٩  ٩٫٤٠  ٣٠  تجریبیة
 ٢٫٦١  ٩٫٥٠  ٣٠  ضابطة  الكلیة

غیر   ٠٫١٦
غیر   ١٫٣٣  دالة

  دالة

للفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في ) ف(،)ت(أن قیم ) ١٩(یتضح من جدول 
القیاس القبلي للتحصیل جاءت غیر دالة لجمیع المستویات والدرجة الكلیة، وھذا یدل على عدم 

  .مجموعتین في التحصیل قبل بدء التجربةوجود فروق بین المجموعتین مما یعني تجانس وتكافؤ ال
تم تطبیق اختبار مھارات التفكیر البصري : التطبیق القبلي الختبار مھارات التفكیر البصري .٢

التجریبیة والضابطة وذلك لتحدید مستوى التلمیذات في ھذه : على تلمیذات المجموعتین
 االختبار تم رصد البیانات ، وبعد تطبیقالمھارات، ولتحدید مدى تكافؤ وتجانس المجموعتین

) ٢٠(لعینتین مستقلتین وجاءت النتائج وفقا للجدول ) ت(ومعالجتھا إحصائًیا باستخدام اختبار
  :التالي
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لتحدید تكافؤ وتجانس المجموعتین في التطبیق القبلي الختبار ) ف(و)ت(قیم ): ٢٠(جدول 
 مھارات التفكیر البصري

Levine’s test  
نحراف اال  المتوسط  العدد  المجموعة  المھارة

  الداللة  )ت(قیمة   المعیاري
  الداللة  )ف(قیمة 

التحلیل   ٠٫٨٧  ٣٫٠٧  ٣٠  تجریبیة
  ١٫٣٣  ٢٫٧٧  ٣٠  ضابطة  البصري

  غیر دالة  ١٫٤٦  غیر دالة  ١٫٠٣

  الترجمة  ٠٫٥٦  ١٫٤٠  ٣٠  تجریبیة
  ٠٫٦٥  ١٫١٧  ٣٠  ضابطة  البصریة

  غیر دالة  ٠٫٣٦  غیر دالة  ١٫٤٩

  مییزالت  ٠٫٩٥  ٢٫٨٣  ٣٠  تجریبیة
  ٠٫٩٦  ٢٫٦٧  ٣٠  ضابطة  البصري

  غیر دالة  ٠٫٢٠  غیر دالة  ٠٫٦٨

التصور   ٠٫٦٥  ١٫٨٣  ٣٠  تجریبیة
  ١٫٠٠  ١٫٥٧  ٣٠  ضابطة  البصري

  غیر دالة  ١٫٥٦  غیر دالة  ١٫٢٢

الدرجة   ١٫٣١  ٩٫١٣  ٣٠  تجریبیة
 ٢٫٦٠  ٨٫١٧  ٣٠  ضابطة  الكلیة

  غیر دالة  ٢٫٦٤  غیر دالة  ١٫٨٢

للفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة ) ف(و) ت(أن قیم) ٢٠(یتضح من جدول 
في مھارات التفكیر البصري والدرجة الكلیة غیر دالة وھذا یدل على عدم وجود فروق بین 

 .المجموعتین مما یعني تجانس وتكافؤ المجموعتین في اختبار مھارات التفكیر البصري
التجریبیــة (ثة قد تحققت من تكافؤ وتجانس مجموعتي الدراسة وبذلك تكون الباح

في التطبیق القبلي لكل من التحصیل الدراسي ومھارات التفكیر البصري قبل البدء ) والضابطة
  .بتطبیق الدراسة علیھا

) ٥(ھـ بواقع ٨١٤٣ / ٧/ ٢٦یوم األحد الموافق  التجربة بدأت: التدریس لمجوعتي الدراسة .٣
وتم تدریس المجموعة التجریبیة الفصل التاسع موضع   للمجموعتینحصص كل أسبوع

التجربة باستخدام االنفوجرافیك، حیث قامت الباحثة بنفسھا بتدریس المجموعة التجریبیة، 
  .المعتادة دون تدخل بأي معالجة تجریبیةوالمجموعة الضابطة بالطریقة 

بعد االنتھاء من التدریس : بصري التطبیق البعدي الختبار التحصیل ومھارات التفكیر ال .٤
لمجموعتي الدراسة التجریبیة والضابطة، حددت الباحثة لتلمیذات مجموعتي الدراسة یوم 

 عن التلمیذاتوحرصت الباحثة على عدم غیاب ھـ ١٤٣٨/ ٨/ ١٥بتاریخ االختبار البعدي 
م اتباعھا في موعد االختبار، وسار تطبیق االختبار البعدي وفًقا لإلجراءات نفسھا التي ت

  .االختبار القبلي، والموصوفة في تطبیق االختبار قبلًیا
  :إجراءات بعد التجربة، وتمثلت في. ج

إجراء المعالجة االحصائیة وتفسیر نتائج الدراسة في ضوء اإلطار النظري والدراسات  -
 .السابقة

 .تقدیم مجموعة من التوصیات في ضوء ما أسفرت عنھ الدراسة -
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   البحوث المقترحة في ضوء نتائج الدراسةتقدیم مجموعة من -
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا

  عرض نتائج الدراسة: أوًال
" لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ینص على: نتائج الفرض األول، واإلجابة عن السؤال الثاني -١

ما أثر استخدام االنفوجرافیك في تدریس الریاضیات على التحصیل الدراسي لدى تلمیذات 
ال توجد فروق ذات :" تم اختبار صحة الفرض األول التالي" ف السادس بمكة المكرمة ؟الص

بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعة التجریبیة ) ٠٫٠٥≤  α(داللة إحصائیة عند مستوى 
 والدرجة )التذكر، الفھم، التطبیق(والضابطة في االختبار البعدي للتحصیل عند مستوى 

 Independent(للمجموعات المستقلة ) ت( الفرض تم استخدام اختبار والختبار ھذا". الكلیة
Samples T.Test ( للتعرف على داللة الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في

والدرجة (القیاس البعدي الختبار التحصیل الدراسي عند مستویات التذكر والفھم والتطبیق 
  ): ٢١( التالي، وجاءت النتائج كما في الجدول)الكلیة
لداللة الفروق بین متوسطي مجموعتي الدراسة في القیاس ) ت(نتائج اختبار ): ٢١(جدول

  البعدي لالختبار التحصیلي

  مستوى الداللة  قیمة ت  االنحراف المعیاري  المتوسط  العدد  المجموعة  المستوى

  التذكر  ٠٫٨٤  ٦٫٣٣  ٣٠  تجریبیة

  ١٫٣٣  ٤٫٤٧  ٣٠  ضابطة

٠٫٠١  ٦٫٤٨  

  الفھم  ٠٫٦٨  ٦٫٥٧  ٣٠  تجریبیة

  ٠٫٩٠  ٥٫٥٠  ٣٠  ضابطة

٠٫٠١  ٥٫١٨  

  التطبیق  ٠٫٦٨  ٥٫٤٣  ٣٠  تجریبیة

  ١٫٠٠  ٤٫٢٠  ٣٠  ضابطة

٠٫٠١  ٥٫٦٠  

الدرجة   ١٫٤٧  ١٨٫٣٣  ٣٠  تجریبیة
 ١٫٥٨  ١٤٫١٧  ٣٠  ضابطة  الكلیة

٠٫٠١  ١٠٫٥٨  

  : یتضح من الجدول السابق ما یلي
 للفروق بین متوسطي المجموعتین التجریبیة ) ت(جاءت قیمة : بالنسبة لمستوى التذكر

؛ مما )٠٫٠٥(وھو أقل من ) ٠٫٠١(والضابطة في القیاس البعدي دالة إحصائیًا عند مستوى داللة
یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في اختبار 

فروق تم مقارنة متوسطي المجموعتین التحصیل الدراسي عند مستوى التذكر، ولمعرفة اتجاه ال
أكبر من متوسط ) ٦٫٣٣(؛حیث اتضح من خالل المقارنة أن متوسط المجموعة التجریبیة 

 .، وبناء على ذلك فإن الفروق كانت في اتجاه المجموعة التجریبیة)٤٫٤٧(المجموعة الضابطة 
 ن التجریبیة للفروق بین متوسطي المجموعتی) ت(جاءت قیمة : بالنسبة لمستوى الفھم

؛ مما )٠٫٠٥(وھو أقل من ) ٠٫٠١(والضابطة في القیاس البعدي دالة إحصائیًا عند مستوى داللة
یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في اختبار 

ین التحصیل الدراسي عند مستوى الفھم، ولمعرفة اتجاه الفروق تم مقارنة متوسطي المجموعت
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أكبر من متوسط ) ٦٫٥٧(حیث اتضح من خالل المقارنة أن متوسط المجموعة التجریبیة 
 .،  وبناء على ذلك فإن الفروق كانت لصالح المجموعة التجریبیة)٥٫٥٠(المجموعة الضابطة 

 للفروق بین متوسطي المجموعتین التجریبیة ) ت(جاءت قیمة : بالنسبة لمستوى التطبیق
؛ مما )٠٫٠٥(وھو أقل من ) ٠٫٠١(البعدي دالة إحصائیًا عند مستوى داللةوالضابطة في القیاس 

یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في اختبار 
التحصیل الدراسي عند مستوى التطبیق، ولمعرفة اتجاه الفروق تم مقارنة متوسطي المجموعتین 

أكبر من متوسط ) ٥٫٤٣(أن متوسط المجموعة التجریبیة حیث اتضح من خالل المقارنة 
 .وبناء على ذلك فإن الفروق تكون لصالح المجموعة التجریبیة) ٤٫٢٠(المجموعة الضابطة 

 للفروق بین متوسطي المجموعتین التجریبیة ) ت(جاءت قیمة : بالنسبة للدرجة الكلیة
؛ مما )٠٫٠٥(وھو أقل من ) ٠٫٠١(اللةوالضابطة في القیاس البعدي دالة إحصائیًا عند مستوى د

یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في اختبار 
مجتمعة، ولمعرفة اتجاه الفروق ) التذكر، الفھم، التطبیق( التحصیل الدراسي عند المستوى الكلي

 أن متوسط المجموعة التجریبیة تم مقارنة متوسطي المجموعتین؛ حیث اتضح من خالل المقارنة
، وبناء على ذلك فإن الفروق كانت )١٤٫١٧(أكبر من متوسط المجموعة الضابطة ) ١٨٫٣٣(

 .لصالح المجموعة التجریبیة
ال توجد فروق ذات داللة : "وبناء على ما سبق یتم رفض الفرض الصفري الذي ینص على

لمیذات المجموعة التجریبیة والضابطة بین متوسطي درجات ت) ٠٫٠٥≤  α(إحصائیة عند مستوى 
، وقبول "منفردة ومجتمعة) التذكر، الفھم، التطبیق(في االختبار البعدي للتحصیل عند مستوى 

بین ) ٠٫٠٥≤  α(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : " الفرض البدیل الذي ینص على
ختبار البعدي للتحصیل عند مستوى متوسط درجات تلمیذات المجموعة التجریبیة والضابطة في اال

  ".منفردة ومجتمعة؛ لصالح المجموعة التجریبیة) التذكر، الفھم، التطبیق(
) η2(ولمعرفة حجم تأثیر استخدام االنفوجرافیك في تنمیة التحصیل الدراسي تم حساب

) = d(للحكم على مستوى حجم التأثیر، علما بأن قیمة  )d(مربع إیتا، ومن ثم حساب مؤشر كوھین 
) = d( تعني أن حجم التأثیر متوسط، وقیمة ٠٫٥) = d( تعني أن حجم التأثیر صغیر، وقیمة ٠٫٢
  :والجدول التالي یوضح نتائج ذلك). Kiess,1989,445( تعني أن حجم التأثیر كبیر٠٫٨

  في تنمیة التحصیل لقیاس حجم تأثیر استخدام االنفوجرافیك dقیم مربع إیتا و): ٢٢(جدول 

  حجم التأثیر dقیمة   قیمة مربع إیتا  درجات الحریة  )ت(قیمة   یاتالمستو

 كبیر  ١٫٧١  ٠٫٤٢  ٥٨ ٦٫٤٨ التذكر

 كبیر  ١٫٣٨  ٠٫٣٢  ٥٨ ٥٫١٨ الفھم

 كبیر  ١٫٤٦  ٠٫٣٥  ٥٨ ٥٫٦٠ التطبیق

 كبیر  ٢٫٧٩  ٠٫٦٦  ٥٨ ١٠٫٥٨  الدرجة الكلیة

) ٠٫٤٢ –  ٠٫٣٢ (یتضح من الجدول السابق أن قیم مربع إیتا لحجم التأثیر تراوحت بین
مما یعني ) ٠٫٦٦( منفردة، وبلغت للدرجة الكلیة ) التذكر، الفھم، التطبیق(للمستویات المعرفیة    

  .من تباین درجات التلمیذات في القیاس البعدي یعود ألثر استخدام االنفوجرافیك % ٦٦أن 
معة، مما للمستویات المعرفیة منفردة ومجت) ٢٫٧٩– ١٫٣٨(بین ) d(كما تراوحت قیمة 

  .یدل على أن حجم تأثیر استخدام االنفوجرافیك في تنمیة التحصیل كان كبیرًا
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وبناء على ماسبق تكون الباحثة أجابت عن السؤال الثاني للدراسة الحالیة والذي ینص 
ما أثر استخدام االنفوجرافیك في تدریس الریاضیات على التحصیل الدراسي لدى تلمیذات " على

  كة المكرمة ؟الصف السادس بم
لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ینص :  نتائج الفرض الثاني، واإلجابة عن السؤال الثالث -٢

ما أثر استخدام االنفوجرافیك في تدریس الریاضیات على تنمیة مھارات التفكیر البصري " على
ال توجد :" ، تم اختبار صحة الفرض الثاني التالي"لدى تلمیذات الصف السادس بمكة المكرمة ؟

بین متوسط درجات تلمیذات المجموعة ) ٠٫٠٥≤  α(فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى 
التحلیل، الترجمة، (التجریبیة والضابطة في االختبار البعدي الختبار مھارات التفكیر البصري 

) ت(، والختبار ھذا الفرض تم استخدام اختبار "والدرجة الكلیة) التمییز، والتصور
للتعرف على داللة الفروق بین ) Independent Samples T.Test(ت المستقلة للمجموعا

التحلیل (المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي الختبار مھارات التفكیر البصري 
والدرجة الكلیة، وجاءت )البصري، الترجمة البصریة، التمییز البصري، والتصور البصري

  :تاليالنتائج كما في الجدول ال
لداللة الفروق بین متوسطي مجموعتي الدراسة الختبار التفكیر )ت(نتائج اختبار ): ٢٣(جدول

  البصري البعدي

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة  المھارة
مستوى   )ت(قیمة   المعیاري

  الداللة

  ٠٫٩٠  ٥٫١٣  ٣٠  تجریبیة
  التحلیل البصري

  ٠٫٩٣  ٤٫٣٧  ٣٠  ضابطة
٠٫٠١  ٣٫٢٥  

الترجمة   ٠٫٠٠  ٢٫٠٠  ٣٠  تجریبیة
  ٠٫٤١  ١٫٨٠  ٣٠  ضابطة  بصریةال

٠٫٠١  ٢٫٦٩  

  ٠٫٤٨  ٣٫٨٠  ٣٠  تجریبیة
  التمییز البصري

  ٠٫٨٥  ٣٫٠٣  ٣٠  ضابطة
٠٫٠١  ٤٫٢٩  

التصور   ٠٫٤٨  ٢٫٦٧  ٣٠  تجریبیة
  ٠٫٧٦  ٢٫٢٠  ٣٠  ضابطة  البصري

٠٫٠١  ٢٫٨٤  

  ١٫١٠  ١٣٫٦٠  ٣٠  تجریبیة
  الدرجة الكلیة

 ١٫٦١  ١١٫٤٠  ٣٠  ضابطة
٠٫٠١  ٦٫١٨  

  :من الجدول السابق یتضح ما یلي
  للفروق بین متوسطي المجموعتین التجریبیة ) ت(جاءت قیمة : التحلیل البصريبالنسبة لمھارة

؛ مما )٠٫٠٥(وھو أقل من ) ٠٫٠١(والضابطة في القیاس البعدي دالة إحصائیًا عند مستوى داللة
توسطي درجات مجموعتي الدراسة في اختبار یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین م

مھارات التفكیر البصري، عند مستوى مھارة التحلیل البصري، ولمعرفة اتجاه الفروق تم مقارنة 
) ٥٫١٣(متوسطي المجموعتین؛ حیث اتضح من خالل المقارنة أن متوسط المجموعة التجریبیة 
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فإن الفروق كانت لصالح المجموعة وبناء على ذلك ) ٤٫٣٧(أكبر من متوسط المجموعة الضابطة 
 .التجریبیة

  للفروق بین متوسطي المجموعتین التجریبیة ) ت(جاءت قیمة : الترجمة البصریةبالنسبة لمھارة
؛ مما )٠٫٠٥(وھو أقل من ) ٠٫٠١(والضابطة في القیاس البعدي دالة إحصائیا عند مستوى داللة

طي درجات مجموعتي الدراسة في اختبار یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوس
مھارات التفكیر البصري، عند مستوى مھارة الترجمة البصریة، ولمعرفة اتجاه الفروق تم مقارنة 

) ٢٫٠٠(متوسطي المجموعتین؛ حیث اتضح من خالل المقارنة أن متوسط المجموعة التجریبیة 
إن الفروق كانت لصالح المجموعة ، وبناء على ذلك ف)١٫٨٠(أكبر من متوسط المجموعة الضابطة 

 .التجریبیة
  للفروق بین متوسطي المجموعتین التجریبیة ) ت(جاءت قیمة : التمییز البصريبالنسبة لمھارة

؛ مما )٠٫٠٥(وھو أقل من ) ٠٫٠١(والضابطة في القیاس البعدي دالة إحصائیا عند مستوى داللة
 درجات مجموعتي الدراسة في اختبار یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي

مھارات التفكیر البصري، عند مستوى مھارة التمییز البصري، ولمعرفة اتجاه الفروق تم مقارنة 
) ٣٫٨٠(متوسطي المجموعتین؛ حیث اتضح من خالل المقارنة أن متوسط المجموعة التجریبیة 

الفروق كانت لصالح المجموعة ، وبناء على ذلك فإن )٣٫٠٣(أكبر من متوسط المجموعة الضابطة 
 .التجریبیة

  للفروق بین متوسطي المجموعتین التجریبیة ) ت(جاءت قیمة : التصور البصريبالنسبة لمھارة
؛ مما )٠٫٠٥(وھو أقل من ) ٠٫٠١(والضابطة في القیاس البعدي دالة إحصائیا عند مستوى داللة

ات مجموعتي الدراسة في اختبار یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درج
مھارات التفكیر البصري، عند مستوى مھارة التصور البصري، ولمعرفة اتجاه الفروق تم مقارنة 

) ٢٫٦٧(متوسطي المجموعتین؛ حیث اتضح من خالل المقارنة أن متوسط المجموعة التجریبیة 
ق كانت لصالح المجموعة ، وبناء على ذلك فإن الفرو)٢٫٢٠(أكبر من متوسط المجموعة الضابطة 

 .التجریبیة
 للفروق بین متوسطى المجموعتین التجریبیة والضابطة ) ت(جاءت قیمة : بالنسبة للدرجة الكلیة

؛ مما یشیر إلى )٠٫٠٥(وھو أقل من ) ٠٫٠١(في القیاس البعدي دالة إحصائیا عند مستوى داللة
لدراسة في اختبار مھارات وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات مجموعتي ا

التفكیر البصري، عند الدرجة الكلیة، ولمعرفة اتجاه الفروق تم مقارنة متوسطي المجموعتین؛ 
أكبر من متوسط ) ١٣٫٦٠(حیث اتضح من خالل المقارنة أن متوسط المجموعة التجریبیة 

 .التجریبیة، وبناء على ذلك فإن الفروق كانت لصالح المجموعة )١١٫٤٠(المجموعة الضابطة 
ال توجد فروق ذات داللة : "وبناء على ما سبق یتم رفض الفرض الصفري الذي ینص على

بین متوسط درجات تلمیذات المجموعة التجریبیة والضابطة ) ٠٫٠٥≤  α(إحصائیة عند مستوى 
منفردة ) التحلیل، الترجمة، التمییز، التصور( في االختبار البعدي لمھارات التفكیر البصري 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : "، وقبول الفرض البدیل الذي ینص على"جتمعةوم
)α  ≥بین متوسط درجات تلمیذات المجموعة التجریبیة والضابطة في االختبار البعدي ) ٠٫٠٥

والدرجة الكلیة؛ لصالح المجموعة ) التحلیل، الترجمة، التمییز، التصور(لمھارات التفكیر البصري 
  .ریبیةالتج

ولمعرفة حجم تأثیر استخدام االنفوجرافیك في تنمیة مھارات التفكیر البصري تم 
للحكم على مستوى حجم التأثیر،، علما  )d(مربع إیتا، ومن ثم حساب مؤشر كوھین ) η2(حساب

 تعني أن حجم التأثیر ٠٫٥) = d( تعني أن حجم التأثیر صغیر، وقیمة ٠٫٢) = d(بأن قیمة 
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والجدول التالي یوضح ) Kiess, 1989, 445( تعني حجم التأثیر كبیر٠٫٨) = d(متوسط، وقیمة 
  :نتائج ذلك

قیمة حجم التأثیر ومستواه لتأثیر استخدام االنفوجرافیك في تنمیة مھارات التفكیر ): ٢٤(جدول
  البصري

قیمة   المھارات
  )ت(

درجات 
  الحریة

  حجم التأثیر dقیمة   قیمة مربع إیتا

 كبیر  ٠٫٨٤  ٠٫١٥  ٥٨ ٣٫٢٥  التحلیل البصري

 متوسط  ٠٫٧٠  ٠٫١١  ٥٨ ٢٫٦٩  الترجمة البصریة

 كبیر  ١٫١٣  ٠٫٢٤  ٥٨ ٤٫٢٩  التمییز البصري

 متوسط  ٠٫٧٣  ٠٫١٢  ٥٨ ٢٫٨٤  التصور البصري

 كبیر  ١٫٦٤  ٠٫٤٠  ٥٨ ٦٫١٨  الدرجة الكلیة

) ٠٫٨٤ –  ٠٫١١(یتضح من الجدول السابق أن قیم مربع إیتا لحجم التأثیر تراوحت بین 
من تباین  %) ٤٠(مما یعني أن ) ٠٫٤٠( لمھارات التفكیر البصري منفردة، وبلغت للدرجة الكلیة

  .درجات التلمیذات في القیاس البعدي یعود ألثر استخدام االنفوجرافیك
لمھارات التفكیر البصري منفردة، وھو  ) ١٫١٣ – ٠٫٧٠( بین) d(كما تراوحت قیمة 

عند الدرجة الكلیة لمھارات ) d( و الكبیر، في حین بلغت قیمتحجم تأثیر یتراوح بین المتوسط
  . وھو حجم تأثیر كبیر)١‚٦٤(التفكیر البصري مجتمعة 

وبناء على ما سبق تكون الباحثة أجابت على السؤال الثالث للدراسة الحالیة والذي ینص 
لتفكیر البصري  ما أثر استخدام االنفوجرافیك في تدریس الریاضیات على تنمیة مھارات ا"على

  لدى تلمیذات الصف السادس بمكة المكرمة؟
: لإلجابة عن السؤال الرابع الذي ینص على: نتائج الفرض الثالث، واإلجابة عن السؤال الرابع -٣

في اختبار ) عینة الدراسة(ھل ھناك فروق دالة إحصائیا بین معاملي ارتباط درجات التلمیذات"
، تم اختبار صحة "ر مھارات التفكیر البصري ؟تحصیل الریاضیات ودرجاتھن في اختبا

بین ) ٠٫٠٥≤  α(ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى :" الفرض الثالث التالي
في اختبار التحصیل ودرجاتھن في اختبار ) عینة الدراسة(معاملي ارتباط درجات التلمیذات

 معامل االرتباط بین والختبار صحة ھذا الفرض تم حساب". مھارات التفكیر البصري 
درجات التلمیذات مجموعتي الدراسي في التحصیل ودرجاتھن في مھارات التفكیر البصري 

للفروق بین معاملي ارتباط مستقلین، للوقوف على ما ) z(في القیاس البعدي، ثم استخدم اختبار 
 النتائج كما إذا كان استخدام اإلنفوجرافیك قد أثر في االرتباط بین متغیري الدراسة وجاءت

  :بالجدول التالي
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  للفروق بین معاملي االرتباط بین متغیري الدراسة) z(قیمة ) ٢٥(جدول 

معامل االرتباط بین متغیري   المجموعة
  الدراسة

قیمة فیشر   الداللة
لمعامل 
  االرتباط

قیمة 
z 

مستوى 
  الداللة

  ١٫٠١  ٠٫٠١  ٠٫٧٦  التجریبیة

  ٠٫٤٤  ٠٫٠٥  ٠٫٤٢  الضابطة

٠٫٠١  ٢٫١٣  

  : تضح من الجدول السابق ما یليی

  یوجد ارتباط دال موجب بین درجات التلمیذات في التحصیل الدراسي ودرجاتھن على اختبار
 .مھارات التفكیر البصري عند المجموعتین التجریبیة والضابطة

  جاءت قیمة z) ( للفروق بین معاملي االرتباط دالة إحصائیا عند مستوى داللة)وھو ) ٠‚٠١
، مما یشیر إلى وجود فروق بین معاملي االرتباط، ولما كان معامل االرتباط )٠‚٠٥(أقل من

  .في المجموعة التجریبیة أكبر فإن الفروق كانت لصالح المجموعة التجریبیة
قد رفع من قیمة معامل االرتباط بین  وتشیر ھذه النتیجة إلى أن استخدام اإلنفوجرافیك

  .ي القیاس البعديالتحصیل ومھارات التفكیر البصري ف
ال توجد فروق ذات داللة :" وبناء على ذلك یتم رفض الفرض الصفري الذي ینص على

في اختبار ) عینة الدراسة(بین معاملي ارتباط درجات التلمیذات)٠٫٠٥≤  α(احصائیة عند مستوى 
، وقبول الفرض البدیل الذي ینص "التحصیل ودرجاتھن في اختبار مھارات التفكیر البصري 

بین معاملي ارتباط درجات ) ٠٫٠٥≤  α(توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى " :على
في اختبار التحصیل ودرجاتھن في اختبار مھارات التفكیر البصري؛ ) عینة الدراسة(التلمیذات

  ".لصالح المجموعة التجریبیة
یة والذي ینص وبناء على ماسبق تكون الباحثة أجابت على السؤال الرابع للدراسة الحال

في اختبار التحصیل ) عینة الدراسة(ما الفرق بین معاملي ارتباط درجات التلمیذات" على
  ."ودرجاتھن في اختبار مھارات التفكیر البصري ؟

  مناقشة النتائج وتفسیرھا: ثانیا
  : الدراسي للریاضیاتالنتائج المتعلقة بأثر استخدام االنفوجرافیك على تنمیة التحصیل: أوال

 استخدام اإلنفوجرافیكشارت النتائج السابقة إلى تفوق المجموعة التجریبیة التي درست بأ
التذكر (على المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة المعتادة في التحصیل بمستویاتھ الثالثة 

والدرجة الكلیة وترجع الباحثة ھذا التفوق للمجموعة التجریبیة لما یمتاز بھ ) والفھم والتطبیق
، و درویش والدخني )٢٠١٦(كٌل من شلتوت  كما أوضح االنفوجرافیكالتدریس باستخدام 

  :، حیث إن)٢٠١٥(
الطب، الھندسة، اإلحصاء، الترویج :  یمكن استخدامھ لشرح أي معلومات في أي مجال )٣

  .للمنتجات، والتَّعلیم
الكتابة والصوت یعتبر أوسع انتشارًا من الفیدیو والكتابة؛ وذلك ألنھ یختصر الكثیر من  )٤

  .والصور في رموز وصور تعبیریة ودالالت بسیطة
  .یقدم الحقائق العلمیة في صورة معلومات بصریة )٥
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  .یمثل جزءًا كبیرًا من خبرات الناس في التعرف على العالم المحیط بھم )٦
یعّد أداة مثالیة لتوضیح شكل األشیاء غیر المألوفة، سواء كانت ذات طابع خاص أو تمثل  )٧

  . عامًامفھومًا
یضغط الواقع أو یغیر فیھ ألھداف التعلم فیكبر الصغیر، ویصغر الكبیر؛ إلمكانیة فھمھ  )٨

  .ودراستھ، كما أنھ تساعد على فھم المجردات المختلفة
یقدم أوصاف دقیقة حول مظھر األشیاء؛ باستعمال األشكال والملمس والتراكیب المماثلة للشكل  )٩

  .األصلي
رغوب فیھا، وغیر الضروریة أثناء المعالجات الجرافیكیة یمكن حذف التفاصیل غیر الم )١٠

  .والتصمیم
یمكن إنتاج العدید من اإلنفوجرافیك بمواصفات متنوعة؛ مما یجعلھ قادرًا على تغطیة تفاصیل  )١١

  .المقررات التَّعلیمیة على نطاق واسع، كما یمكن عرضھ بأنماط متعددة
  .علومات واثراء ثقافتھمیعطي التالمیذ القدرة على المقارنة وتحلیل الم )١٢

) ٢٠١٧(وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع ما توصل إلیھ دراسة كل من كوسة
من أن اإلنفوجرافیك یحسن ) ٢٠١٦(،وعمر)٢٠١٦(، وعبدالرحمن والسید وعكة)٢٠١٦(شافیبور

 أثناء من أداء التالمیذ، ویقلل من جھد المعلم ویعزز عملیة التعلم والتعلیم؛ ألنھ یزید من تركیزھم
تدریس الریاضیات والعلوم، و لإلنفوجرافیك قدرة أكبر على توصیل المفاھیم المجردة، وتعمیق 

  .الفھم لدى المتعلمین؛ ألنھ یسھم في تبسیط المعلومات المعقدة، لتصبح واضحة وسھلة الفھم
كما ترى الباحثة أن توظیف اإلنفوجرافیك في تدریس الریاضیات یتناسب مع خصائص 

یذات المرحلة االبتدائیة، ویحقق مبادئ نظریات التعلم البنائیة االجتماعیة، التي تؤكد على أن نمو تلم
المتعلم یبني معرفتھ بنفسھ في إطار تفاعلھ مع زمالئھ ومع البیئة التي یعیش فیھا، وھو ما یساعد 

 ورغباتھن في تحسین تحصیل التلمیذات؛ حیث یتم توجیھھن للعمل في مجموعات وفقًا الحتیاجاتھن
، وتقدیم األنشطة االستكشافیة لالنفوجرافیك، وانخراط التلمیذات فیھا، )مجموعات مرنة(

ومحاوالتھن معًا في كل مجموعة من خالل الحوار والمناقشة توضیح وتفسیر اإلنفوجرافیك، 
والوصول إلى المعلومات المتضمنة فیھ تحت إشراف وتوجیھ المعلمة، وتستخدم المعلمة أسئلة 

تنوعة في صورة شفویة أو تحریریة؛ للتأكد من فھم التلمیذات واستیعابھن لمحتوى اإلنفوجرافیك، م
ومن ثم تتحقق أھداف الدرس لدیھن، فإذا أخفقن بعض التلمیذات في تحقیق الھدف من اإلنفوجرافیك 

یم، فإذا تعود مرة أخرى ألول خطوة وھي أھداف اإلنفوجرافیك، ثم استكشافھ، ثم تفسیره، ثم التقو
  .تمكنت التلمیذة من تحقیق األھداف یمكنھا الخروج أو دراسة إنفوجرافیك جدید
 ,Ivan & et all)كما أن نتیجة ھذه الدراسة الحالیة تتفق مع ما ذكره إیفان وآخرون

 في أن اإلنفوجرافیك في تعلیم الریاضیات یساعد في التغلب على صعوبات تعلم (2016
) ٢٠١٦(ریس الریاضیات والعلوم الطبیعیة، وتتفق ایضا مع دراسة الدھیم الریاضیات، ویفید في تد

 . في أن دمج اإلنفوجرافیك في تدریس الریاضیات یسھم في تنمیة التحصیل الدراسي 
وتتفق أیضا نتیجة ھذه الدراسة مع نتائج عدد من الدراسات التي تناولت أثر استخدام 

مھ كأداة مساعدة لتسھیل التعلم، كدراسة درویش اإلنفوجرافیك على التحصیل، وعلى استخدا
؛ (Noh et all,2015)؛ ودراسة )٢٠١٥(؛ ودراسة منصور )٢٠١٦(؛ ودراسة ابو زید)٢٠١٦(

  ). (Kos& Sims,2014؛ ودراسة )٢٠١٥(ودراسة أبو عصبة 
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  :النتائج المتعلقة بأثر استخدام االنفوجرافیك على تنمیة مھارات التفكیر البصري: ثانیًا
استخدام اإلنفوجرافیك شارت النتائج السابقة إلى تفوق المجموعة التجریبیة التي درست بأ

مھارات التفكیر البصري على المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة المعتادة في تنمیة 
وُترجع الباحثة ھذا التفوق للمجموعة التجریبیة، والتي درست باستخدام ) والدرجة الكلیة(

  :فیما یلي) ٢٠١٦(لتنمیة مھارات التفكیر البصري؛ كما أوضح أبو زید اإلنفوجرافیك
 إن أسالیب تنمیة التفكیر البصري تعتمد في كثیر منھا على مكونات وأنشطة االنفوجرافیك، مثل -

أنشطة طي الورق، وأنشطة الرسوم البیانیة، وتصمیم شبكات بصریة، وتصمیم جداول وصور 
ة، وأشرطة الفیدیو، وعمل شرائح وعرضھا، والخرائط والمخططات ونماذج، والصور الفوتوغرافی

  .المنظومیة، والرسوم التوضیحیة، والصورة الكاریكاتیریة، والتكنیكات الفنیة للرسم مثل التلوین
یسھم االنفوجرافیك في تنمیة مھارات التعرف على الصور، وتفسیرھا، والمقارنة بینھا، وبنائھا،  -

 . مھارات التفكیر البصري؛ ألن الصورة مكون رئیس لالنفوجرافیكوتقویمھا وغیرھا من 
 یسھم االنفوجرافیك في تكوین تصور عقلي سلیم، أو تعدیل التصورات الخطأ لدى المتعلمین؛ ألنھ -

یشترط في تصمیم االنفوجرافیك الوضوح والبساطة والدقة العلمیة واللغویة، فضال عن خضوعھ 
 .جھ في صورتھ النھائیةللتجریب والتنقیح قبل إخرا

  وترى الباحثة أن إعداد وإخراج اإلنفوجرافیك وفقًا للسیناریو المخطط باستخدام برامج التصمیم 
المناسبة مثل برنامج أدوب فوتوشوب أو أدوب الیستریتور أو االنسكیب أو التابلو أو غیرھا من 

عاینتھ للتأكد من وضوحھ وتناسقھ برامج التصمیم سواء كان االنفوجرافیك ثابتًا أو متحركًا، وم
وخلوه من األخطاء اللغویة والعلمیة، وتنظیم النصوص والصور أو مقاطع الفیدیو، كل ذلك ینمي 

  .مھارات التفكیر البصري
كما أن مبادئ وشروط تصمیم اإلنفوجرافیك والتي یتم تعلیمھا للطالبات تتیح فرصة لتنمیة 

 تسلسل في المعلومات، ودمج الصور والرسومات، واتباع التفكیر البصري، مثل جعل التصمیم بھ
البساطة في المعلومة والبعد عن الجمل الطویلة، واختیار األشكال والرموز التعبیریة المناسبة 
لمحتوى اإلنفوجرافیك، واختیار األلوان الجذابة والمتناسبة مع فكرة وھدف اإلنفوجرافیك، وإبراز 

لمتقاربة وربطھا ببعضھا، وجعل اإلنفوجرافیك أكثر بساطة لیكون العالقات، وتجمیع المعلومات ا
 .أكثر جماًال

، )٢٠١٦(وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ معظم الدراسات السابقة، كدراسة عمر
التي ) ٢٠١٤(، ودراسة الجریوي)٢٠١٥(، ودراسة درویش والدخني)٢٠١٦(ودراسة أبو زید

  .یة مھارات التفكیر البصريأثبتت فاعلیة االنفوجرافیك في تنم
كما تتفق ھذه الدراسة مع العدید من الدراسات السابقة في التركیز على مھارات التفكیر 

، ودراسة )٢٠١٦(البصري وتنمیتھا باستخدام التقنیات المتنوعة مثل دراسة صالح
ات التفكیر واتفقت كذلك مع العدید من الدراسات السابقة التي اھتمت بتنمیة مھار). ٢٠١٥(فرحات

البصري في الریاضیات باستخدام تقنیات متنوعة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة مثل دراسة 
ركزت على ذوي اإلعاقة ) ٢٠١٥(، غیر أن دراسة حسن)٢٠١٥(ودراسة زغلول٢٠١٥(حسن

ركزت على ذوي صعوبات التعلم في حین ركزت الدراسة ) ٢٠١٥(السمعیة، ودراسة زغلول
یة مھارات التفكیر البصري في تدریس الریاضیات في المرحلة االبتدائیة باستخدام الحالیة على تنم

  . االنفوجرافیك
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  النتائج المتعلقة باالرتباط بین التحصیل ومھارات التفكیر البصري: ثالثا
أشارت النتائج السابقة إلى وجود ارتباط بین التحصیل في الریاضیات ومھارات التفكیر 

فروق بین معاملي االرتباط بین التحصیل ومھارات التفكیر البصري لدى البصري وكذلك وجود 
المجموعتین التجریبیة والضابطة في اتجاه المجموعة التجریبیة وترجع الباحثة ھذا التفوق 
للمجموعة التجریبیة لطبیعة ما أحدثھ التدریس باستخدام اإلنفوجرافیك من تحسن في التحصیل 

  .عة والخبرة الذاتیة كما سبق ذكرهنتیجة عناصر التشویق والمت
عد في تنمیة مھارات التفكیر البصري كما أشارت إلى ذلك استخدام االنفوجرافیك یساكما أن 

النتائج السابقة لذلك فإن قیمة معامل االرتباط بین التحصیل والتفكیر البصري قد ارتفعت لدى 
الزیادة المضطردة في كال المتغیرین أما المجموعة التجریبیة بالمقارنة بالمجموعة الضابطة نتیجة 

بالنسبة للمجموعة الضابطة التي وإن كان تحصیلھا قد ارتفع نتیجة عملیة التدریس المعتادة إال أن 
مھارات التفكیر البصري لم تتحسن بنفس الدرجة وبالتالي حدث تفاوت بین التحصیل ومھارات 

  . التفكیر البصري
تعلیمّیة المتعّددة من ترغیب الطلبة في ماّدة الریاضیات وقد وقد تمّكنت تقنیات الوسائط ال

اذ . اثبتت التجربة أّن تحصیل الطلبة لدروس الریاضّیات یكون أفضل مع وجود الرسوم البیانّیة
. تمنح الّصور شكال مرئّیا لماّدة الریاضیات التي تحمل طابعا تجریبیا یحتاج الى اعمال المخّیلة

  ).٢٠٠٧مھدي، (
لباحثة أن استخدم االنفوجرافیك في تعلیم مادة الریاضیات، من خالل عرض وترى ا

الرسومات والصور واألشكال یجعل الطالبة تفكر بصرًیا في حل المسائل الریاضیة، فتكون الحلول 
في البدایة بصورة عقلیة، وھذا ما یتفق مع الثورة المعرفیة والتقدم االنفوجرافي الذي یتسم باإلتقان 

 كما إن استخدام التفكیر البصري واالنفوجرافیك یساعد في تسھیل وتطویر تدریس والسرعة
الریاضیات، وأن عرض تلك النماذج والرسومات واألشكال بصورة مكثفة تساعد وُتیسر على 

  .المتعلم حل المسائل الحسابیة، وبالتالي تحسین انجازه وأدائھ في مادة الریاضیات
ة لتبادل األفكار، سواء بصورة فردیة أو جماعیة بین الطالب، كما یمثل التفكیر البصري أدا

ویساعد االنفوجرافیك على تسجیل معلومات ھذه األفكار بصورة منظمة، لذلك فإن اختالط الصور 
واأللوان واألشكال بواسطة العین تعمل على زیادة التحصیل العلمي الستیعاب األفكار بسرعة 

  ).٨٤، ص٢٠٠٨سن، ح(واتقان وھذا یتفق مع ما ذكره 
واالنفوجرافیك یحفزا التالمیذ الستخدام الوسائل المحسوسة لفھم الصور  والتفكیر البصري

المجردة، بوسائل العملیات البصریة أو التصوریة من أجل الفحص والتصور واالستكشاف في 
ضح أن مجال الریاضیات ومن خالل العالقیة الترابطیة بین التفكیر البصري واالنفوجرافیك یت

الرموز التي تبادرت إلى ذھن المتعلم تساعد على تركیب المعلومات الخاصة بسھولة أكبر، حیث 
من أھم مكونات العالقة بین االنفوجرافیك والتفكیر البصري ھو العنصر البصري من ألوان 
ورسومات وصورا ومحتوي نصي، الذي یشمل الجمل المكتوبة سواء جمل أو أرقام، وھو أھم ما 

  ).٥٦، ص٢٠١٥حسن، (ز االنفوجرافیك وھذا ما أشار إلیھیمی
وتتفق ھذه النتیجة مع ما أسفرت عنھ العدید من الدراسات السابقة التي اھتمت بتنمیة 
التحصیل الدراسي ومھارات التفكیر البصري معا ؛ باستخدام االنفوجرافیك أو غیرھا من التقنیات 

بیة على المجموعة الضابطة في التحصیل الدراسي الحدیثة، وأسفرت عن تفوق المجموعة التجری
التي أكدت وجود ارتباط موجب دال ) ٢٠١٦(وتنمیة مھارات التفكیر البصري، مثل دراسة صالح

التي توصلت ) ٢٠١٦(بین مھارات التفكیر البصري والتحصیل الدراسي في العلوم، ودراسة رمود
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ة وتنمیة التحصیل الدراسي والتفكیر البصري، إلى وجود أثر دال للعالقة بین الخرائط اإللكترونی
التي أسفرت عن فاعلیة خرائط التفكیر في تنمیة التحصیل ومھارات التفكیر ) ٢٠١٥(ودراسة محمد

التي كشفت عن فاعلیة نظریة التعلم المستند إلى الدماغ في تنمیة ) ٢٠١٥(البصري، ودراسة آدم
التي أسفرت عن تفوق المجموعة ) ٢٠١٥(غزالالتحصیل الریاضي والتفكیر البصري، ودراسة ال

التجریبیة على المجموعة الضابطة في اختبار التفكیر البصري والتحصیل الدراسي؛ مما یؤكد 
  ).٢٠١٤(ودراسة شحاتة، فاعلیة التقنیة في التعلیم

 : توصیات الدراسة
  : تلمیذات المرحلة االبتدائیة: أوًلا

زم لممارسة تصمیمات اإلنفوجرافیك واألنشطة إعطاء التلمیذات الفرصة والوقت الال -
  .المصاحبة لھ داخل الصفوف الدراسیة وربطھا بمواد التعلم

تشجیع التلمیذات على التعلم الذاتي، وخاصة التعلم من خالل الصور واللعب وال سیما في  -
  .المرحلة االبتدائیة كما ھو الحال عند توظیف اإلنفوجرافیك في التعلیم

 :  ومعلمات الریاضیاتمعلمي: ثانًیا

تزوید معلمي ومعلمات مادة الریاضیات بدلیل استخدام اإلنفوجرافیك للوحدة المحددة؛ لیكون  -
  .لھم عونًا على تدریس ھذه الوحدة وفقًا لطریقتھا

االستفادة من التطبیقات الحدیثة كاإلنفوجرافیك في تدریس الموضوعات الدراسیة المختلفة في  -
من تأثیر إیجابي على التحصیل الدراسي، وتنمیة مھارات التفكیر الریاضیات؛ لما لھا 

  .البصري

عقد دورات تدریبیة لمعلمي ومعلمات الریاضیات حول كیفیة تصمیم االنفوجرافیك؛ باستخدام  -
  .برامج تصمیم االنفوجرافیك

تدریب المعلمین والمعلمات أثناء الخدمة على تدریس الریاضیات وفق اإلنفوجرافیك  -
راتیجیات األخرى المبنیة على فاعلیة المتعلمة؛ لما لھا من أثر في تحسین التحصیل واإلست

 .الدراسي، وتنمیة مھارات التفكیر البصري
 .المشرفات التربویات: ثالًثا

تدریب المشرفات التربویات على مبادئ وإجراءات االنفوجرافیك؛ لیتمكنَّ من توجیھ  -
  .المعلمات لتطبیقھ

توظیف  دلة والنشرات البسیطة، وتوزیعھا على المعلمات تشرح كیفیةإعداد مجموعة من األ -
 .اإلنفوجرافیك في التعلیم

 : واضعو مناھج الریاضیات ومطوروھا: رابًعا

تزوید مطوري المناھج بدلیل استخدام االنفوجرافیك، وما یتطلبھ من أنشطة وإجراءات؛ لیتم  -
  .نشطة التي تساعد في تطبیقھمراعاتھا عند بناء مقررات الریاضیات، بتضمین األ

  .توفیر البیئة المساعدة واإلمكانات الالزمة للتدریس بتوظیف االنفوجرافیك -
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تضمین مقررات المناھج وطرق التدریس بكلیات التربیة لمبادئ وإجراءات استخدام  -
  .اإلنفوجرافیك في التدریس، وتدریب التالمیذ علیھا

  : البحوث المقترحة
  .  في التدریس لوحدات ولصفوف أخرى من المرحلة االبتدائیةفاعلیة اإلنفوجرافیك .١
 .دراسة فاعلیة استخدام اإلنفوجرافیك في تنمیة مھارات التفكیر التأملي .٢
ى التصور                .٣ درة عل ل الق ة، مث درات عقلی ة التحصیل وق ي تنمی ك ف فاعلیة استخدام اإلنفوجرافی

  .البصري المكاني
 .یة بقاء أثر تعلم مقرر الریاضیاتدراسة أثر استخدام اإلنفوجرافیك في تنم .٤
عوبات    .٥ ذوي ص یات ل م الریاض و تعل ة نح ة الدافعی ي تنمی ك ف تخدام اإلنفوجرافی ر اس ة أث دراس

 .التعلم
ات            .٦ دى الطالب داعي ل ر اإلب ارات التفكی ة مھ ي تنمی ك ف تخدام اإلنفوجرافی ة اس ة فاعلی دراس

  . الموھوبات بمراحل التعلیم العام
تخدام اإلنفوج  .٧ ة اس ن       فاعلی صیل م ضي التح دى منخف ادة ل و الم اه نح دیل االتج ي تع ك ف رافی

  . تلمیذات المرحلة االبتدائیة
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  المراجع
فاعلیة كتاب تفاعلي محوسب في تنمیة مھارات التفكیر البصري ). ٢٠١٣. (أبو زایدة، أحمد علي

الجامعة . شورةرسالة ماجستیر من. في التكنولوجیا لدى طالب الصف الخامس األساسي بغزة
  .فلسطین. االسالمیة بغزة

استخدام االنفوجرافیك في تدریس الجغرافیا لتنمیة ). ٢٠١٦. (أبو زید، صالح محمد جمعة
كلیة . رسالة ماجستیر. التحصیل ومھارات التفكیر البصري لدى طالب المرحلة الثانویة

  .مصر. جامعة الفیوم. التربیة
مناھج تدریس الریاضیات للصفوف ). ٢٠١٠. ( اهللا بوسفأبو زینة، فرید كامل؛ عبابنة، عبد

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع: ، عّمان٢األولى، ط
أثر استخدام استراتیجیة االنفوجرافیك على تحصیل طالبات ). ٢٠١٥.(أبو عصبة، شیماء محمد 

رسالة ماجستیر . الصف الخامس االساسي واتجاھھن نحو العلوم ودافعیتھن نحو تعلمھا
  .فلسطین. جامعة النجاح الوطنیة. نشورةم

دار الفكر ناشرون : مبادئ القیاس النفسي والتقویم التربوي، عّمان). ٢٠٠٨. (أبو لبدة، سبع محمد
  .موزعون

  .الریاض. مكتبة الرشد. وسائل تكنولوجیا التعلیم). ٢٠١٠. (حمد، سالمأ
ترحة في ضوء نظریة التعلم المستند فعالیة استراتیجیة مق). ٢٠١٥. (آدم، میرفت محمد كمال محمد

إلى جانبي الدماغ على التحصیل ومھارات التفكیر البصري والكفاءة الذاتیة المدركة لدى 
 – ١٧، ٥٧ السعودیة، ج-دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس . طالبات المرحلة اإلعدادیة

٧٠.  
 في تنمیة المفاھیم PDEODEائیة أثر استخدام االستراتیجیة البن). ٢٠١٤.(األسمر، آیة ریاض 

الھندسیة ومھارات التفكیر البصري في الریاضیات لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة، 
  .الجامعة اإلسالمیة: رسالة ماجستیر غیر منشورة، غزة

أثر استخدام المنظم الشكلي في تنمیة التفكیر البصري وحل المسألة ). ٢٠١٧.(األغا، والء محفوظ 
: سیة لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، غزةالھند

  .الجامعة اإلسالمیة
إنتاج مواقع اإلنترنت التعلیمیة، رؤیة ونماذج تعلیمیة معاصرة في ). ٢٠٠٦. (أكرم، مصطفى

  التعلم عبر مواقع اإلنترنت، عالم الكتب، القاھرة
ى التنور التقني لدى معلمي الریاضیات بالمرحلة مستو). ٢٠١٥.(آل مغني، مشعل بن ثابت 

جامعة اإلمام محمد بن : االبتدائیة بمحافظة سراة عبیدة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الریاض
  .سعود اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة

طرائق تدریس الریاضیات في مدارس البنات بمكة المكرمة ومدى ). ٢٠٠٦. (بدر، بثینة محمد
 - ١٨ ، ٢٦بتھا للعصر الحدیث، مجلة رسالة تربویة وعلم النفس، جامعة الملك سعود ع مواك
١٣٤.  

  . دار الفكر: عمان. استراتیجیات في تعلیم وتقویم تعلم الریاضیات). ٢٠٠٣. (بدوي، رمضان
  خوارزم العلمیة. جدة. القیاس والتقویم بین النظریة والتطبیق). ٢٠١٠.(البستنجي، محمود محمد
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أثر استخدام التعلم المبرمج مدعما بالوسائل التعلیمیة في التحصیل ). ٢٠١٣. (م، تحریر ریاضالبو
جامعة النجاح . رسالة ماجستیر. وانتقال أثر التعلم في الریاضیات لطلبة الصف الثامن االساسي

  .فلسطین. نابلس. الوطنیة
  .التربیة، السعودیة، االنفوجرافیك، جامعة الملك سعود، كلیة )٢٠١٦. (التركي، روان

أثر استراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة على تنمیة المفاھیم العلمیة ). ٢٠١٠. (جبر، یحیى سعید
رسالة ماجستیر، . ومھارات التفكیر البصري في العلوم لدى طالب الصف العاشر األساسي

  .كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة
فعالیة برنامج تدریبي مقترح في تنمیة مھارات تصمیم ). ٢٠١٤. (الجریوي، سھام بن سلمان محمد

الخرائط الذھنیة اإللكترونیة من خالل تقنیة اإلنفوجرافیك ومھارات الثقافة البصریة لدى 
              ،٤ج، ٤٥ السعودیة، ع-دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس . المعلمات قبل الخدمة

٤٧ – ١٣.  
 التعلیم باإلنفوجرافیك، مجلة المعرفة، وزارة التعلیم ).٢٠١٦. (الحجیالن، ازدھار یوسف 

  .٢٤٥السعودیة، العدد 
فاعلیة استراتیجیة التعلیم المتمركز على المشكلة في ). ٢٠٠٢. (الحذیفي، خالد فھد، مشاعل كمیخ

 مجلة .تنمیة التحصیل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تلمیذات المرحلة المتوسطة
الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس، جامعة عین . مناھج وطرق التدریسدراسات في ال

  .١٦٩ -١٢٣، ٩١، شمس
مطالب استخدام التعلیم اإللكتروني لتدریس الریاضیات ). ٢٠٠٧. (الحربي، محمد بن صنت

بالمرحلة الثانویة من وجھة نظر الممارسین والمختصین، رسالة دكتوراه غیر منشورة، مكة 
  .جامعة أم القرى، كلیة التربیة: المكرمة

استخدام الخرائط الذھنیة الرقمیة في تدریس الجغرافیا ). ٢٠١٥. (حسن، حنان عبد السالم عمر
لتنمیة الوعي بالقضایا البیئیة ومھارات التفكیر البصري لدى التالمیذ ذوي اإلعاقة السمعیة 

  .٢٣٤ – ١٩١ ،٧٤مصر، ع-جتماعیة مجلة الجمعیة التربویة للدراسات اال. بالمرحلة االبتدائیة
مھارات التعلم السریع، القراءة السریعة والخریطة الذھنیة، ). ٢٠٠٨. (حسن، محمد عبد الغني

  .مركز تطویر األداء والتنمیة: القاھرة
االنفوجرافیك في التعلیم، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر ). ٢٠١٤. (حسونة، إسماعیل عمر

  ر المعلوماتیة، غزة، جامعة األقصىمستحدثات التكنولوجیا في عص
فاعلیة شبكات التفكیر البصري في تنمیة مھارات التفكیر البصري والقدرة ). ٢٠٠٩. (حمادة، محمد

على حل وطرح المشكالت اللفظیة في الریاضیات والتجاه نحو حلھا لتالمیذ الصف الخامس 
  .االبتدائي، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة حلوان، مصر

فاعلیة برنامج كمبیوتر متعدد الوسائط في اكتساب بعض المفاھیم ). ٢٠١١. (حمود، جیھان محمود
ومھارات نظریة الفوضى وتنمیة التفكیر البصري والناقد لدى الطالب المعلمین شعبة 

  .الریاضیات، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة باإلسماعیلیة، جامعة قناة السویس
مدى تمكن معلمي ). ٢٠١٣. (لولي، مسفر بن سعود؛ عثمان، إبراھیم رفعتخشان، خالد حلمي؛ الس

الریاضیات من مھارات تدریس المفاھیم الریاضیة بالمرحلة االبتدائیة في المملكة العربیة 
  .٩٤- ٧٥، ١٢٩السعودیة، مجلة رسالة الخلیج العربي، ع
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 تقدیم اإلنفوجرافیك نمطا). ٢٠١٥. (درویش، عمرو محمد أحمد؛ الدخني، أماني أحمد محمد
عبر الویب وأثرھما في تنمیة مھارات التفكیر البصري لدى أطفال التوحد ) المتحرك/ الثابت(

  .٣٦٤ – ٢٦٥). ٢(٢٥مصر، -تكنولوجیا التعلیم . واتجاھاتھم نحوه
فعالیة استخدام تقنیة اإلنفوجرافیك على تعلم األداء المھاري ). ٢٠١٦. (درویش، محمد سالم حسین

 مصر، -المجلة العلمیة للتربیة البدنیة والریاضة. حصیل المعرفي لمسابقة الوثب الطویلوالت
  .٣٤٢ – ٣١٢. ٧٧ع

أثر دمج األنفوجرافیك في الریاضیات على تحصیل طالبات الصف الثاني ). ٢٠١٦. (الدھیم، لولوه
  السعودیة). ٧( ١٩مجلة تربویات الریاضیات، . المتوّسط

على تنمیة )  شارك- زواج -فكر (فاعلیة استخدام استراتیجیة ). ٢٠١٥. (الدیب، نضال ماجد
مھارات التفكیر البصري والتواصل الریاضي لدى طالب الصف الثامن االساسي بغزة، رسالة 

  .الجامعة اإلسالمیة: ماجستیر غیر منشورة، غزة
دار : سة، عّمانمناھج الریاضیات وأسالیب تدریسھا للصفوف الرئی). ٢٠٠٩. (راشد، محمد إبراھیم

  .الجنادریة للنشر والتوزیع
اتجاھات طلبة الصف الثامن األساسي نحو استخدام التكنولوجیا ). ٢٠١٠. (الربایعة، جعفر كامل

  .٢٥٤-٢٣١، ٢٧في تدریس مادة الریاضیات، المجلة التربویة، مصر، ج 
) ثنائیة، ثالثیة األبعاد(نیة العالقة بین الخرائط الذھنیة اإللكترو). ٢٠١٦. (رمود، ربیع عبد العظیم

. في بیئة التعلم الذكي وأثرھا في تنمیة التفكیر البصري) التصوري، اإلدراكي(وأسلوب التعلم 
  .١٣٤ – ٥٩. ٧١ السعودیة، ع- دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس

 في أدوات إنشاء اإلنفوجرافیكس مھمة للمدرس، موقع تعلیم جدید، نشر). ٢٠١٤. (زرحي، نجیب
٢٠١٤ -٣ - ١٨  

فاعلیة برنامج قائم على المحاكاة الكمبیوتریة في تنمیة مھارات ). ٢٠١٥. (زغلول، منال مسعد
مجلة كلیة . التفكیر البصري لدى التالمیذ ذوي صعوبات تعلم الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة

  . ٤٥٠ – ٤٢٩، )١٧( مصر،ع -التربیة ببورسعید
أثر برمجیة تفاعلیة قائمة على المحاكاة الحاسوبیة لألشكال  ).٢٠١٣. (زنقور، ماھر محمد صالح

الھندسیة ثالثیة األبعاد في تنمیة مھارات التفكیر البصري والتعلم المنظم ذاتیا لدى طالب 
              ،)١(،ج ١٦ مصر، -مجلة تربویات الریاضیات. الصف الثاني المتوسط بمنطقة الباحة

١٠٤ – ٣٠.  
مقرر في الھندسة قائم على التكامل مع التراث الفني والمعماري ). ٢٠١١. (سطوحي، منال فاروق

المصري لتنمیة التفكیر البصري والھندسي والوعي بھویة الریاضیات المصریة وقیم المواطنة 
  ،)١٧٠(٧٤لدى طالب المرحلة اإلعدادیة، مجلة دراسات في المناھج وطرق التدریس، 

١٦١-١٠٣.  
أثر استخدام بعض استراتیجیات حل المسالة الریاضیة في ). ٢٠١٥. (حمزة أبو یونس. سلیمان

رسالة . تحصیل طالب الصف السابع االساسي وآرائھم فیھا في مدارس محافظة طولكرم
  .فلسطین. ماجستیر جامعة النجاح الوطنیة، نابلس
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یة برنامج إثرائي مقترح باستخدام الكمبیوتر لتنم). ٢٠١٤. (شحاتة، محمد عبد المنعم عبد العزیز
دراسات عربیة في . التحصیل والتفكیر البصري في الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

  .٢٨٦ -٢٤٤: ص ص. ٢ج ، ٤٨ السعودیة، ع - التربیة وعلم النفس 
دار : أسس الریاضیات والمفاھیم الھندسیة األساسیة، عّمان). ٢٠٠٧. (شطناوي، فاضل سالمة

  المسیرة للنشر والتوزیع
إثراء محتوى الھندسة الفراغیة في منھاج الصف العاشر األساسي ). ٢٠٠٩(ھل أحمد شعت، نا

  .الجامعة اإلسالمیة: بمھارات التفكیر البصري، رسالة ماجستیر غیر منشورة، غزة
مجلة " فن االنفوجرافیك بیت التشویق والتحفیز على التعلم"مقال ). ٢٠١٤. (شلتوت، محمد شوقي

  .٥٣-٤١، ص )١٣(عدد التعلیم اإللكتروني، ال
وكالة أساس : الریاض. اإلنفوجرافیك من التخطیط إلى اإلنتاج). ٢٠١٦. (شلتوت، محمد شوقي

  .للدعایة اإلعالن
أثر توظیف المدخل المنظومي في تنمیة المفاھیم ومھارات التفكیر ). ٢٠١٠. (الشوبكي، فداء

كلیة . غیر منشورة تیررسالة ماجس. البصري بالفیزیاء لدي طالبات الصف الحادي عشر
  .التربیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة

تقویم محتوى كتب العلوم بالمرحلة االعدادیة على ضوء مھارات ). ٢٠١٣. (صالح، محمد صالح
، ٣١دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس، ع. التفكیر البصري ومدى اكتساب التالمیذ لھا

  .٥٤-١١، ٣ج
وحدة مقترحة في العلوم قائمة على نظریة التعلم المستند ). ٢٠١٦. (صالح، مدحت محمد حسن 

للدماغ لتنمیة مھارات التفكیر البصري والمیول العلمیة والتحصیل لدى تالمیذ الصف األول 
، )٧٠( السعودیة، - دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس. المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة

١٠٨ – ٦٣.  
أثر استخدام انماط التفكیر الریاضي على التحصیل واتجاھات طلبة ). ٢٠١٤. (صبح، وجیھة أحمد

جامعة . رسالة ماجستیر. الصف الثامن االساسي في المدارس الحكومیة في محافظة نابلس
  .فلسطین. نابلس. النجاح الوطنیة

. التقویم التربوي أسسھ واجراءاتھ). ٢٠٠٨. (صبري، ماھر اسماعیل، والرافعي، محب محمود
  .سلسلة الكتاب الجامعي: لقاھرةا

المرتكزات األساسیة لتفعیل اإلنفوجرافیك في ). ٢٠١٥ینایر . (عبد الباسط، حسین محمد أحمد
  ).١٥( عملیتي التعلیم والتعلم، مجلة التعلیم االلكتروني، 

دراسة تحلیلیة ). ٢٠١٦. (عبد الرحمن، عادل، والسید، عبیر عادل، وعكھ، إیناس عبد الرؤوف
عالقة الكتابة (نفوجرافیك ودوره في العملیة التعلیمیة في سیاق الصیاغات التشكیلیة للنص لإل

، كلیة التربیة، جامعة )٤٧(، بحوث ومقاالت، مجلة بحوث في التربیة والفنون، ع)بالصورة
  . حلوان، مصر

ي في تنمیة فاعلیة استخدام استراتیجیة شكل البیت الدائر). ٢٠١٥. (عبد الفتاح، سعدیة شكري على
المفاھیم النفسیة ومھارات التفكیر البصري لدى الطالب الدارسین لمادة علم النفس في المرحلة 

  .٩٣ – ١٣، )٦٦(مصر، ع- مجلة الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیة . الثانویة
  .مكتبة المجتمع العربي للنشر، عمان، األردن. التصمیم الجرافیكي). ٢٠٠٨. (العربي، رمزي
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دار : البحث العلمي في التربیة أدواتھ ووسائلھ اإلحصائیة، عّمان). ٢٠٠٩. (طیة، محسن عليع
  .المناھج للنشر والتوزیع

. التفكیر البصري في ضوء تكنولوجیا التعلیم). ٢٠١١. (عمار، محمد عید، القباني، نجوان حامد
  .دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة

فاعلیة استراتیجیة مقترحة قائمة على اإلنفوجرافیك في ). ٢٠١٦. (عمر، عاصم محمد إبراھیم
اكتساب المفاھیم العلمیة وتنمیة مھارات التفكیر البصري واالستمتاع بتعلم العلوم لدى تالمیذ 

  .٢٦٨ – ٢٠٧، )٤ (٩مصـــــر، –مجلة التربیة العلمیة . الصف الخامس االبتدائي
دار األمل للنشر : عمان. م في العملیة التدریسیةالقیاس والتقوی). ٢٠٠٢. (عودة، أحمد سلیمان

  .والتوزیع
أثر استخدام استراتیجیة اإلنفوجرافیك على تحصیل طالب الصف ). ٢٠١٥. (عوض اهللا، شیماء

رسالة ماجستیر غیر منشورة، . الخامس االساسي واتجاھاتھم نحو العلوم ودافعیتھم لتعلمھا
  .جامعة النجاح الوطني، فلسطین

مكتبة : ، الكویتSPSSالقیاس والتقویم التربوي مع تطبیقات برنامج ). ٢٠١٢. (ة خالدعید، غاد
  .الفالح للنشر والتوزیع

تعریف ونصائح وأدوات إنتاج مجانیة، مدونة دوت : ما ھو اإلنفوجرافیك). ٢٠١٤. (عیسى، معتز
  com.dotaraby.blog://http ٢٠١٦ - ١٠ -١٥عربي، تم زیارة المدونة في 

فاعلیة استخدام المحاكاة التفاعلیة القائمة على التعلم الذاتي في ). ٢٠١٥. (مي محمد محمود. الغزال
رسالة . تنمیة المفاھیم الكیمیائیة وبعض مھارات التفكیر البصري لدى طالب المرحلة الثانویة

  .ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة السویس، مصر
مھارات قراءة الصورة لدى األطفال بوصفھا وسیلة تعلیمیة ). ٢٠٠٧. (الفرا، إسماعیل صالح

 ٢٦- ٢٤تعلمیة دراسة میدانیة، ثقافة الصورة، المؤتمر الدولي الثاني عشر، جامعة فیالدلفیا، 
  .أبریل

ثرھا انماط الدعم باستخدام الخرائط الذھنیة التفاعلیة وأ). ٢٠١٥. (فرحات، أحمد رمضان محمد
  .رسالة ماجستیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة حلوان. على التفكیر البصري
واقع توظیف المستحدثات التقنیة في تدریس المناھج المطورة ). ٢٠١٣. (القحطاني، عثمان بن علي

من وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین بمنطقة تبوك التعلیمیة، المجلة التربویة الدولیة 
  .٤٣٠ – ٤٠٧، ص )٥ (٢ة، المتخصص

تنمیة مھارات التعلم والتفكیر والبحث، ). ٢٠١٢. (القواسمة، أحمد حسن؛ أبو غزالة، محمد أحمد
  .دار صفاء للنشر والتوزیع: عّمان

أثر استخدام استراتیجیة التدریس التبادلي على التحصیل والتفكیر ). ٢٠١١. (الكبیسي، عبد الواحد
سلسة . مجلة الجامعة االسالمیة. ي متوسط في الریاضیاتالریاضي لطلبة الصف الثان

  .الدراسات االسالمیة
فاعلیة توظیف استراتیجیة البیت الدائري في تنمیة المفاھیم ). ٢٠١٢. (الكحلوت، أمال عبد القادر

ومھارات التفكیر البصري بالجغرافیا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة، رسالة ماجستیر، 
  . الجامعة اإلسالمیة، غزةكلیة التربیة،
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استخدام ). ٢٠١٣(الكندري، عبد الرحیم عبد الھادي؛ والرشیدي، فھد شفیق؛ والكندري، ولید أحمد 
معلمي اللغة العربیة بدولة الكویت للمستحدثات التكنولوجیة في ضوء معاییر الجودة، مجلة 

  .٣٨٧-٣١٦، ص ٢، ج ١٥٦التربیة جامعة األزھر، مصر، عدد 
فاعلیة استخدام برنامج معد بأسلوب حل المشكالت لتنمیة ). ١٩٩٩.(سن عبدالحمیدكوسة، سو

التحصیل والتفكیر االبتكاري في الریاضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدینة مكة 
  .مكة. جامعة أم القرى. رسالة دكتوراة. المكرمة

ریس الریاضیات لتنمیة أثر استخدام االنفوجرافیك في تد). ٢٠١٧.(كوسة، سوسن عبدالحمید
االستیعاب المفاھیمي واالتجاه نحو الریاضیات لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائي، تحت 

  .النشر، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، جامعة القصیم، المملكة العربیة السعودیة
 مھارات استخدام خرائط التفكیر لتنمیة التحصیل وبعض). ٢٠١٥. (محمد، حنان محمد الشربیني

 - دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس . التفكیر البصري لدى طالبات كلیة التربیة النوعیة
  .٢٤٨ – ٢٠٣، ٥٧السعودیة، ع

تنمیة التفكیر البصري في الریاضیات لتالمیذ المرحلة االبتدائیة، ). ٢٠٠٤. (محمد، مدیحة حسن
  .عالم الكتب: القاھرة

دراسة توعویة لواقع استخدام معلمات ومشرفات ). ٢٠١٣. (المحمدي، نجوى بنت عطیان
الریاضیات بالمرحلة المتوسطة للتقنیات والحاسب اآللي في ضوء معاییر اإلتكیت للجودة 

- ٦٢، ص ١، ج ١٦الشاملة بالمملكة العربیة السعودیة، مجلة تربویات الریاضیات، المجلد 
١١١.  

ة اإلنفوجرافیك القائم على نموذج أبعاد التعلم أثر استخدام تقنی). ٢٠١٥. (منصور، ماریان میالد
مجلة كلیة التربیة بأسیوط . لمارزانو على تنمیة بعض مفاھیم الحوسبة السحابیة وعادات العقل

  .١٦٧ – ١٢٦، )٥(٣١مصر، -
فاعلیة استخدام برمجیات تعلیمیة على التفكیر البصري والتحصیل ). ٢٠٠٧(مھدي، حسن ربحي 

رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، . مات لدى طالبات الصف الحادي عشرفي تكنولوجیا المعلو
    .الجامعة اإلسالمیة بغزة
التكنولوجیا وتدریس العملیات المعرفیة العقلیة الریاضیاتیة ). ٢٠٠٩. (میخائیل، ناجي دیسقورس

، المستحدثات التكنولوجیة وتطویر تدریس الریاضیات"رؤى مستقبلیة، المؤتمر العلمي التاسع 
  .٥٣- ٥الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات وكلیة التربیة بجامعة بنھا، القاھرة، 

أثر استخدام استراتیجیة االكتشاف الموجھ بالوسائل التعلیمیة في ). ٢٠١١. (الھزیم، انیة ماھر
التحصیل والتذكر وانتقال أثر التعلم في الریاضیات لطلبة الصف الثامن االساسي في محافظة 

  .فلسطین. نابلس. جامعة النجاح الوطنیة. رسالة ماجستیر. ةقلقیل
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