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 مستخلص البحث

صتتتتتيل مية مهارات التفكير التأملي و حهدف البحث الحالى إلى التعرف على فاعلية استتتتتتتدام  انية ارافوجرافيت في  ن

ي والمنهج شبه التجريبى وقد أجر ، و م استتتدام المنهج الوففيالصت  ارو  المتوستب بمدينة حائل مارر العلوم لدى طالبات

( طالبة  م  وزيعهم على مجموعتي  كل 02مكواة م  )بمدينة حائل  متوستتتتتتبعلى عينتة م  طالبات الصتتتتتت  ال ااى ال البحتث

تبتتار التفكير التتتأملي، وا ( طتتالبتتة بم طباتتت أدوات البحتتث قبليتتا وبعتتديتتا على عينتتة البحتتث المتم لتتة فى ا تبتتار 02ة )مجموعتت

بي  متوسب  2.22:  وجد فروق ذات درلة إحصتائية عند مستتوى وأستفر البحث ع  النتائج التالية م  اعداد الباح ة    حصتيلي

 لومعالتفكير التأملي، و حصتتيل مارر الدرجات المجموعة الضتتاب ة فى ا تبار درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوستتب 

  ، وقدم البحث عددا م  التوفيات والماترحات.لصالح المجموعة التجريبية

 .التفكير التأملي،  انية ارافوجرافيت: الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

The effectiveness of using infographic technology in developing reflective thinking skills 

and achieving a science course among first-grade intermediate students in Hail 

 

Summary  

 The aim of the current research is to identify the effectiveness of the use of infographic 

techniques in developing contemplative thinking skills and the achievement of the science course 

for middle school students in the city of Hail, and the descriptive approach and the semi-

experimental approach were used. Female students were distributed to two groups, each group 

(30) female students, then applied research tools before and after the research sample represented 

in the contemplative thinking test, and an achievement test by the researcher The search yielded 

the following results: There are statistically significant differences at the level of 0.01 between 

the average scores of students of the experimental group and the average of the controlling group 

scores in the contemplative thinking test, and the achievement of the science course in favor of 

the experimental group, and the research made a number of recommendations and proposals. 

Key words: infographic, meditative thinking .   

 

 -:مقدمة

ة مناحي با جاه التغيير الشامل لكاف شهده اآلن ومنذ سنوات يدفعوجيا المعلومات وار صارت الذي اإن التادم المذهل في  كنول     

المعلومات وار صارت أحدث ما يسمى بال ورة المعرفية، وبورة  دفق  هذا التدفق في  كنولوجيا ،الحياة، وبتافة التعليمية منها

 . (2، 0222)هند التليفة، بشكل دقيق  ااتشارها و غييرها ديناميكية يصعب التنبؤ بمعدرت المعلومات و سارعها ب رياة

 (ائنات التعليميةمستودعات الكو تعلم التكيفية اإللكتروايةإن  وظي  المستحدبات التكنولوجية، م ل: )اإلاترات، وبيئات ال

ركيز على لعملية التعليمية أفبح ضرورة ملحة، ليكون التاالتي أفرزها التزاوج بي   كنولوجيا المعلومات و كنولوجيا التعليم في 

ومهارات إدارة الذات،  ،معلوما يةالذا ي، ومهارات ال المهارات المعافرة، م ل مهارات التعلم إكساب المتعلمي  مجموعة م 

ا يبحث ع  مستشارا معلوما ي المعلم صبحفي علمي  كفاءة  كنولوجية بشكل دائم مع الت ورات التكنولوجيةتوكذلت إكساب الم

ي ف للمحتوى التعليمى، ومادما للتبرات التعليمية المعلومات ، وميسرا للتعلم في بيئات التعلم الجديدة ومديرا ومصمما وم ورا

 .(21، 0222)حسي  عبدالباسب، بيئات غنية بالمصادر

                                        

 ( (The 6th edition ،APA صدار السادس اإليستخدم الباحث نظام التوثيق 



 

  

 

 

ة التعلمية، م   ال  بيئات التعلم التفاعلية، وفاعليتها في العملي با التعلم الاائم على الوييتيحهوبالرغم م   لت المميزات التى 

 إر أن هناك بعض المشكالت التى  واجه المتعلمي  في التعلم م   ال   لت البيئات،

 ، وأاماطا تالفا هم الشتصيةفي ارعتبار ااه يتم  اديم المعلومات والربب بنفس ال رياة لكل المتعلمي  دون األ ذ  منها 

  .(Surjono, 2015, 89)  علمهم، ومعرفتهم الساباة

أاه بالرغم مما  ،(Klasnja- Milicevic et.al, 2012" )كالسنجا ميليفيتش وأ رون"وفي هذا الصدد يوضح كل م  

وعات وغرف الدردشة، ومجم توفره بيئات التعلم اإللكترواى م  أدوات مفيدة فى دعم عمليتى التعليم والتعلم م  المنتديا 

م  اديمها بنفس ال رياة لجميع المتعلمي  والتي فى العادة ر تناسب مع احتياجا هيتم النااش، إر أن المحتوى والمصادر التعليمية 

، اة، وبالتالي ربد م   وقير اظام  كيفى يسمح بتوفير مسارات  ناسب ار تالفات الشتصية بي  المتعلمي و معرفتهم السابأ الفعلية

ذا  ا ى بيئات التدريب التكيفية كأحد أاظمة مستحدبات  كنولوجيا التعليم الفعالة في العملية التعليمية، والتى ، لواحتياجات كل منهم

ورة والحركة فتكون اظاما للبيئة الم لوبة حيث  مكننا م  المشاركة في  فاعالت حسية  تيح التفاعل مع المعلم بالصوت والص

 .(0222،2)مناهل العمودي، متنوعة مرئية ومسموعة اضافة للتفاعالت الحركية 

ة متكاملة يعلى شبكة اراترات حاليا األسلوب األم ل للتعلم حيث  وفر بيئة رمركزية  فاعل التعلم ارلكتروايةبيئات ما  عد ك

والمكااية لهم ولديها الادرة علي اشر التعلم الزمااية  راعي الظروف المتعلمي  كما الفردية بي  م  الوسائب  راعي الفروق 

الذا ي وجذب المتعلمي  وزيادة فاعليتهم ودافعيتهم للتعليم والتعلم، فنجاح اي عملية  عليمية و حاياها للعائد المرجو منها يستلزم 

مع قدرات واستعدادات المتعلمي  ومراعا ها عند التت يب وارعداد للتعليم والتعلم و عد ارساليب التعليمية أحد أهم  لت   وافاها

 (.00، 0220)السعيد عبدالرازق، ارستعدادات ألاها  تضم  المجارت اردراكية والمعرفية والعالية

 يتغلب على أوجه التعلم ارلكتروايةدريب م   ال  بيئات و تأكيتدا لمتا ستتتتتتبق يرى كال م  "ستتتتتتنيحتا واتاجتاراجتا" أن الت

الاصور في اظم التعليم التاليدية فهو يمتاز بالعالمية، والشمولية، والتفاعلية، والتكاملية، والتنوع والمرواة، والتحديث المستمر، 

اليتتل عتتدد م   كتتالي  التعليم ع  طريق  واإل تتاحتتة، فهو يوفر الوقتتت والتكلفتتة، حيتتث يمك  للتعليم والتعلم اإللكترواي أن يوفر 

مراعاة ع والعشتتري  ستتاعة يوميا، وبالمعلمي  والوستتائل التعليمية وكذلت يعد مناستتبا للمتعلمي  حيث يكون متاحا على مدار األر

يه م  أي لللفروق الفردية، واع اء الفرفتتتتتة للمتعلم لمزيد م  التحكم في عملية التعليم والتعلم، الى جااب أن المتعلم يصتتتتتتل ا

 .Sneha j. M&G.S. )مكتتان وفي أي وقتتت م   ال  التعتتاون، والمشتتتتتتتاركتتة التي أ تتاحتهتتا أدوات و تتدمتتات اإلاتراتتت

Nagaraja, 2013) 

م  التانيات الحدي ة المستتتتتتتدمة في  صتتتتتميم المحتوى ارلكترواى اإلافوجرافيت التعليمي الذى يعد بف   حويل البيااات و 

ستتتتلوب يتميز بعر  أعادة الي فتتتتور ورستتتتوم يمك  فهمها واستتتتتيعابها بوضتتتتوح و شتتتتويق، وهو والمعلومات والمفاهيم الم

المعلومات المعادة والصتتتعبة ب رياة ستتتلستتتة وستتتهلة وواضتتتحة للاارى دون الحاجة الى قراءة الك ير م  النصتتتو  مما يوفر 

 (Beegel, J., & Hand, K, 2014, 17)  وافل بصري فعا  بي  كال م  المرسل والمستابل

م  المعلومات المناولة  90م  المستتتتتابالت الحستتتتية موجودة في العيني  وأن    %70أن حوالي  تالدراستتتتا لاد أببتت 

  ، اريبا إلى الدماغ معلومات مرئية



 

  

 

 

كما أببتت الدراستتتات أن معالجة المل للمعلومات المصتتتورة ) م ل ارافوجرافيت( يكون أقل  عايدا م  معالجته للنصتتتو  

مرة م  البيااات النصتتية  02222أهم األستتباب التي  جعل المل يعالج المعلومات المصتتورة ب رياة أستترع بحوالي التام وم  

(. Sequentialمتعاقبة ) مع النص ب رياة   يةبينما يتعامل ( Simultaneous) هو أن المل يتعامل مع الصورة دفعة واحدة

(Simiciklas, 2012, 9-11) 

افيت بتصميما ه المتنوعة في محاولة إلضفاء شكل مرئی جديد لعر  المعلومات أو اال البيااات وقد ظهرت  انية اإلافوجر

، و عد  صميمات اإلافوجرافيت مهمة ألاها  عمل على  غيير أسلوب التفكير  جاه البيااات  الباتفي فور جذابة إلى ال

ديد لعملية التعليمية في  اديم المناهج الدراسية بأسلوب جوالمعلومات المعادة، حيث  ساعد  انية اإلافوجرافيت الاائمي  على ا

 (.24، 0222وشيق )شلتوت، 

كما  ساهم التصاميم اإلافوجرافيكية في  بسيب المعلومات وسهولة قراءة الكم الهائل م  البيااات، وجعل هذه البيااات أك ر 

( إحدى Infographicب، ويعتبر اإلافوجرافيت )سالسة في قراء ها ومعرفتها، والادرة على  حليلها بأسلوب جميل وجذا

الوسائل المهمة والفعالة وأك رها جاذبية العر  المعلومات، فهي  دمج بي  السهولة والسرعة والتسلية في عر  المعلومة 

رسوم وو وفيلها إلى المتلاي. أي أاه حاق  بسيب المعلومات والبيااات المعادة و حويلها م  أرقام وحروف مملة إلى فور 

 (. 2، 0222شياة مع سهولة اشره وااتشاره عبر الت بياات اإللكترواية )عيسی، 

 حي لللمصتتت ج والذي هو أستتتاستتتا دم Infographicاإلاجليزي  حلمصتتت لل عريب  إر واإل فوجرافيت ما ه حإن مصتتت ل

(Information )تني معلوما عو ( وحاائق وGraphicو عني  صتتويري وبالتال )التصتتويرية ما يمك  تابيااي الن، فهي  عي 

اإلافوجرافيت إحدى الت بياات الحدي ة أن  (2، 0222ويذكر حستتتتتتي  عبد الباستتتتتتب ) ي لق عليهتا التصتتتتتتاميم المعلوما ية. أن

دة ايمك  استتتتدامها في  دريس المواد الدراستتيةث حيث  اوم اإلافوجرافيت على  بستتيب المعلومات المع مية التىقللتكنولوجيا الر

 حويل المعلومات والبيااات م  أرقام وحروف ، وهلة الفهم وارعتماد على المؤبرات البصتترية في  وفتتيل المعلومةوجعلها ستت

رجتماعية، وقلة التكالي  الم لوبة رستتدام ارافوجرافيت او متاز بسهولة اشرها عبر الشبكات  ،مملة الى فور ورسوم شياة

  (Simiciklas, 2012, 11-16"سمسيكالس" ) ا الصدد أشاروفي هذ ،ة بالوسائل التعليمية األ رىاماار

 & ,.Lankow, J., Ritchie, J، كروكس")ريتشتتتتتتي ،"راكوا، و(Rees, k. 2013, 20)ريس" "وأكتتتد كال م  

Crooks, R. 2012) و(مككار نيMcCartney, A. 2013, September )"وكرام (Krum, R. 2013 ) على أهمية دور

الدور الذى يؤديه في العملية التعليمية حيث أكدوا على أن  صتتاميم اإل فوجرافيت  لعب دورا مهم وفعار استتتتدام إافوجرافيت و

في  بستتتتتيب المعلومات وستتتتتهولة قراء ها وجعل البيااات أك ر ستتتتتالستتتتتة في قراء ها وإدراكها مع المادرة على  حليل البيااات 

ية بشتتتتكل جذاب باستتتتتعما  األلوان واألشتتتتكا  والمت وطاتث وذلت بأستتتتلوب جميل وجذاب وملفت للنظر و اديم المادة التعليم

 .وح هم على التفاعل اإليجابي مع محتوى الدرس و رسيل المعلومات لديه بشكل أفضل  الباتلتحفيز ال

شويق تو تم ل أولويات المصمم عند  صميم اإلافوجرافيت في مجا  التعليم في سهولة الفهم، بم ارستحواذ على اراتباه، بم ال

(01 ،0220  .،Lankow , et al يكون أقل )(ث وأببتت الدراسات أن معالجة المل للمعلومات المصورة )م ل اإلافوجرافيت

 (. 22، 0222 عايدا م  معالجته للنصو  التام )عبد الباسب، 



 

  

 

 

ة فيها والمحافظ لذلت يرى البعض أن هناك حاجة ماسة إلى الرسوم المصورة والمعلومات البصرية حتى يمك  التفكير

ويرى آ رون أن ام ي اإلافوجرافيت ال ابت والمتحرك لهما م  التصائص التي  ؤبر على التفكير البصري لألطفا  ، عليها

 (. 040، 0222)درويش والد ني، 

ى  ساعد التواظراً رهتمام مناهج العلوم بالظواهر واألحداث ال بيعية المحي ة بالمتعلم والعوامل المعرفية والتكنولوجية 

على اهضة المجتمع و  ويره فإن  دريس العلوم يهدف إلى مساعدة ال الب على أن يكون دقيق المالحظة ك ير التساؤ  ع  

الظواهر واألحداث شديد الرغبة فى ارستزادة م  المعرفة راغبًا فى معرفة األسباب الحاياية للظواهر قادراً على التفكير ب رياة 

 ااقدة وابتكارية.

قد أوفت بعض الدراسات بضرورة استتدام ارافوجرافيت التعليمي في بيئات التعلم ارلكترواى لكواه مناسبا لتصائصها و

( فسعي الباحث رستتدام ارافوجرافيت Kent, Wendy, 2011( ،)Liliana, 2009)  وطبيعه األدوات المتاحة فيها كدراسة

والتى م  شأاها  يسر  شارك المعرفة و بادلها كما ان التم يل البصرى للمعلومات  ،لالستفادة م  أدوات بيئات التعلم ارلكترواى

في بيئات التعلم ارلكترواى يجذب ال الب ويزيد م  دافعيته وااتباهه ،وبناء اماذج عالية للمتعلم رستتدام المعارف المكتسبة 

األسلوب المعرفي للمتعلم واستعدادات المتعلم التافة،  في مواق  جديدة ولما كان ادراك المتعلم للمجا  البصرى يتوق  على

حيث أظهرت بحوث علم النفس المعرفي أن األفراد يظهرون فروقا فردية في اليات المعالجة الذهنية للمعلومات واألفكار 

المتحرك (  -بتاوالتفسيرات وارستجابات وحل المشكالت لذلت سعي الباحث لبحث معرفة أبر التفاعل بي  ارافوجرافيت )ال 

 وابره في التفكير الناقد وبااء ابر التعلم لدي طالبات المرحلة ال ااوية.

 -مشكلة الدراسة الحالية من خالل المحاور التالية: ةالباحث توقد استشعر

 ةالخبرة الشخصية للباحث: 

  والمدرسي المتوسب  األو  ث وم   ال  مناقشا ها مع ال البات بالصعلى التدريب الميدااي الباح ة إشرافم   ال  

 أساليب ع  البحث إلى الحاجة يت لب مما ثأن هناك فعوبة في  علم ماررات العلومووالمشرفي  بأن في مواد العلوم عامة 

  صحيح على ، و ساعدبمدينة حائل متوس ةالمرحلة ال طالباتالتأملي لدى  ومهارات التفكير  نمية وإكساب  ؤدي إلى جديدة

العملي للماررات المواد التعليمية عامة وماررات العلوم  افة  الجااب لتحايق أهداف اشاطا أك ر  الباتال جعلو  األ  اء،

 World حايااً لمبدأ التكامل بي  مادة العلوم والمواد األ رى، ولكون التعليم الشبكي، أو الاائم على الشبكة العنكبو ية العالمية 

Wide Web   انية ارافوجرافيت.، يمك  أن ياوم بتوظي  

 ستطالع آراء المعلمين والموجهين: ا 

 العلوم  وموجهي  وأسا ذة مناهج وطرق  دريس العلوم بكلية التربية مدرساتالعديد م  الماابالت مع بعض  ةالباح  تأجري

مادة صيل  حو تأمليير الو بي  م  آرائهم أن ان هناك حاجة إلي طرق غير  اليدية لتدريس العلوم لتنمية مهارات التفك بنات

في استتدام مهارات التفكير التأملي وااتفا  مستوى   ال الباتو م مناقشتهم حو  مشكلة البحث في ضع  مستوى ، العلوم

 التحصيل لديهم وقد  أكد ارحساس بهذه المشكلة بعد مراجعة الدراسات الساباة والدراسة ارست العية.



 

  

 

 

 :نتائج البحوث والدراسات السابقة  

أكدت اتائج البحوث والدراسات الساباة على أهمية  وظي   انية ارافوجرافيت في التعليم ودمجها في الماررات الدراسية 

لما لها م  آبار ايجابية في زيادة التحصيل ورفع مستوى العمليات العالية كالفهم والتحليل والتركيب والناد والمااراة وربب 

معرفي للمتعلم في اظام و سلسل من اي للمعلومات بارضافه الى مشاركة المتعلم اريجابية في المعلومات الجديدة بالبناء ال

اكتساب التبرة و وفير الك ير م  الوقت على المعلم والمتعلم وعلى الجااب ار ر أكدت العديد م  الدراسات والبحوث على 

 دام األساليب التاليدية في ظل ما يواجه المعلمي  م  وجود أساليبحاجة المعلمي  رستتدام الوسائل التانية الحدي ة بدر م  استت

 ه، وم  هذوعدم جدوي األساليب التاليدية في حلها في العلوم وأوفت العديد م  الدراسات  البات اطئة لدى العديد م  ال

 :الدراسات 

 : الدراسات فى مجال توظيف االنفوجرافيك فى التعليم -

، ( 0224ودراسة أشرف عبد الل ي  )، ( 0224عبير أبو عريبان )(، ودراسة 0221، )محمود ابوالدهبدراسة ك  

(، ودراسة )أمااي الد ني، 0220(، ودراسة )محمد سالم، 0220( ، )لعاد  عبد الرحم ، وأ رون، Taner, 2016ودراسة )

دراسة ، و (Dia, Siting, 2015) دراسة، و( 0222ودراسة حمادة ابراهيم،ابراهيم محمود ) ( ، 0222عمرو درويش، 

(Noh,M. et al, 2015)(0222منصور،  ماريان)ودراسة ، ( 0222، لولوه الدهيم)دراسه ، و  ،( ودراسةDai, 2014 ) ،

لصالح مجموعة  أسفرت اتائجها علي فاعلية ارافوجرافيت ال ابت )الرأسي/ األفاي(( 0222ودراسة )سهام الجريواي، 

  .ارافوجرافيت ال ابت األفاي

 :التأملي دراسات مرتبطة بالمهارات للتفكير -

، اجد أن معظمها أكد وجود ضع  في هذه التأمليبعد استتاراء األدييات والدراستات الستاباة التي  ناولت مهارات التفكير 

رستتتتم  على ولديهم ضتتتتع  في الادرة األعلىالمهارات لدى ال لبة، واتيجة لذلت يأ ي العديد م  ال لبة إلى المراحل الدراستتتتية 

الصتورة الذهنية لبعض األشياء المحسوسة والمجردة، ووجود فعوبة لديهم في استتدام هذه الصور الذهنية في مواق  التعلم، 

( ۷۱۱۲ث دراسة الشكعة )(۷۱۰۱دراسة أبو احل ) ث(۷۱۰۲دراسة الرفوع )حيث أكد ذلت العديد م  الدراسات العربية منها: )

 . (۷۱۱2دراسة عبد الوهاب )ث 

 المؤتمرات والندوات العلمية: 

( 0220/ 22/ 00جامعة الادس المفتوحة حو  سبل  وظي  ارافوجرافيت فى العملية التعليمية والمنعادة فى )ادوة فى 

ية اعتمادا يح المص لحات العلمية والبيااات ارحصائضظيفة فى  و وو فيتدريس على  صميم ارافوجراهيئة التبتدريب أعضاء 

يفه  وظ)والمملكة السعودية على ارافوجرافيت  العمل فى الااهرة شر  وشلتوت العديد ممحمد وأقام  ،اربصار على قراءة

 .وااتاجه و صميمه( فى التعليم

 



 

  

 

 

 :مشكلة البحث

ة إلى طبيع ، وقد يعود السبب في ذلتالباتفي:  داي مهارات التفكير التأملي لدى ال  بحثوفي ضوء ما سبق  تم ل مشكلة ال    

في حل هذه  سهميأن  يحاو  هذا البحثالممارسات التدريسية، واألساليب التاليدية التي يتبعها المعلمون في التدريسث ولذلت 

 .مدينة حائلب الص  األو  المتوسب طالباتالمشكلة باستتدام  انية ارافوجرافيت في  نمية مهارات التفكير التأملي لدى 

 -السؤال الرئيسي التالي: فيمشكلة البحث يتضح مما سبق أنه أمكن صياغة و

مدينة حائل ب الص  ارو  المتوسب الباتلدى ط و حصتيل العلوم التأملي علي  نمية مهارات التفكير انية ارافوجرافيت  أبرما 

 -:تية اآل الفرعية األسئلةويتفرع منه ، ؟ 

صتتتتتتيل ة ارافوجرافيت لتمية مهارات التفكير التأملي والتحما المعايير الالزمة لتصتتتتتتميم بيئة  علم الكترواية قائمة على  اني .2

 الص  ارو  المتوسب؟ البات لدى ط

ضع الحلو  الماترحة( و -التفسيرات المانعة -الرؤية البصرية ات التفكير التأملي)في  نمية مهار  انية ارافوجرافيت فاعليةما  .0

 الص  ارو  المتوسب؟  الباتلدى ط

 الص  ارو  المتوسب؟  الباتلدى طمارر العلوم وجرافيت في التحصيل  انية اراف فاعليةما  .0

 

 : البحث أهداف

 هدف البحث الحالي الى:

  حديد المعايير التربوية والتكنولوجية الالزمة لت وير واستتدام ار فوجرافيت في التعليم. .2

 .المتوس ةطالبات  المرحلة التعرف علي مهارات التفكير التأملي في  دريس العلوم لدى  .0

 -سيرات المانعةالتف -مهارات التفكير التأملي) الرؤية البصريةاستتدام  انية ارافوجرافيت في  نمية  يةعلفاالكش  ع   .0

 وضع الحلو  الماترحة( لدى طالبات الص  ارو  المتوسب.

 و  المتوسب.الكش  ع  فاعلية استتدام  انية ارافوجرافيت في  حصيل مارر العلوم لدى طالبات الص  ار .2

 :البحث روضف

( بي  متوس ي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضاب ة 2.22 وجد فروق ذات درلة إحصائية عند مستوى درلة ) .2

 في الت بيق البعدي ر تبار مهارات التفكير التأملي ككل والمهارات كل على حدة لصالح المجموعة التجريبية.

( بي  متوس ي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضاب ة 2.22ية عند مستوى درلة ) وجد فروق ذات درلة إحصائ .0

 في الت بيق البعدي لال تبار التحصيلي ككل والمستويات المعرفية كل على حدة.

 

 



 

  

 

 

 :البحث هميةأ

في مرحلة  العلوم لميلمع و افةالاائم علي الويب  انية ارافوجرافيت   إجراءات م  ارستفادة في البحث الحالي سهمي قد .2

 .المتوسبالتعليم 

لفت أاظار الاائمي  علي العملية التعليمية ألهمية ارافوجرافيت في  صميم وااتاج البصريات المر ب ة بموضوعات التعليم  .0

 والتعلم.

  صميم و اديم المحتوى التعليمي بارسلوب المالئم الذي يراعي الفروق الفردية بي  المتعلمي . .0

ر ومهارات التفكيالاائم علي الويب بتانية ارافوجرافيت  ومر ب ة العلوم، مجا  في أ رى ألبحاث اواة الدراسة  ههذ  شكل قد .2

 .أ رى  عليميةمراحل  في التأملي

 .لديهم التأملي و نمية مهارات التفكير متوسبالالتعليم  مرحلة في بال لبة ارهتمام إلى األاظار  وجه قد .2

 الاائم علي  انية ارافوجرافيت  دريبية رستتدام دورات لعاد والصحة العلوم اتمشرف ااتباه لفت في  البحث اتائج  سهم قد  .0

 التأملي.مهارات التفكير  على والتركيزالويب 

  الوفو  الى قائمة بمعايير  صميم ارافوجرافيت التعليمي .4

 :  البحث دودح

 :التالية الحدود على الحالي البحث قتصرا

إلي   م،  وستتتتتتوف يتم  استتتتتتيمها( طالب02) موالبالغ عدده.بمدينة حائلالصتتتتتت  األو   متوستتتتتت ةالمرحلة ال طالبات م  عينة .2

  . 0222/0202للعام الدراسي  مجموعتي   جريبية وضاب ة، 

الفصل ، متوسبللص  األو  ال علومال مادة م الفصل الرابع )الذرات والعنافر والجدو  الدوري(  طبيعة المادةالوحدة ال ااية،  .0

 الدراسي األو .

  متوسباألو  الالص    الباتل  العمرية المرحلة مع يتناسب بماعلي الويب  ةالاائم  انية ارافوجرافيت وظي   .0

مهارة الرؤية البصرية، ومهارة التفسيرات المانعة، ومهارة وضع الحلو  ) التأمليلتفكير لمهارات بالث .   نمية 2

 .توسبال األو الص   الباتءمتها ل بيعة طوذلت لمال(.الماترحة

 مصطلحات البحث:

 مص لح :االنفوجرافيك ( ارافوجرافيت هو  عريب للمص لح اراجليزىInfographic   وهو دمج اللمص لحي )

(Information و عنى معلومات وحاائق، و )(Graphic)   و عنى  صويرى، وبالتالى فهى  عنى البيااات التصويرية، كما

 ك  أن ي لق عليها التصاميم المعلوما ية.يم

( بأاه ف   حويل البيااات والمعلومات والمفاهيم المعادة الى فور ورسوم يمك  فهمها واستيعابها 0222وعرفه )شلتوت، 

 .ب رياة سهلة وسلسة وواضحة المعادة والصعبة تويتميز هذا األسلوب بعر  المعلوما بوضوح و شويق،



 

  

 

 

 عبارة ع   صميمات بابتة  شرح المعلومات واألفكار ع  طريق فور ورسومات بسي ة  مك  الفرد : ك الثابتياالنفوجراف

م  فهمها واستيعابها بسهولة، حيث يمك  ااتاجها على شكل اماذج م بوعة م   ال  برامج متتصصة بتصميم ارافوجرافيت 

 (0224ال ابت. )عبير أبوعربيان، 

 ويعتمد على مفهوم الرسوم المتحركة وقد اراه  سم  صويرى متحرك يتفاعل معه الاارى،رة ع  رعبا :االنفوجرافيك المتحرك

أو يظهر على  ،معي شئ  رحشل  CSS3و ، HTML5 فى مواقع الويب التى با ت  ميل لهذا العلم باستتدام  انيات الويب

 ت.المعلوما لتم يل هيئة فيديو يستتدم لتم يل رسومات ارافوجرافيت

 عرف على ااه " قدرة ال الب على  بصير المواق  التعليمية، و حديد اااط الاوة والضع ، وكش  و ملي:التفكير التأ

 المغال ات المن اية في هذه المواق  وا تاذ الارارات وارجراءات المناسبة، بناء على دراسة واقعية للموق  التعليمي.

 (44، 0220)عفااه، 

رائيا على أاه مجموعة م  المهارات المعرفية التي يمتلكها طالب الص  ال ااي ال ااوي ويمك   عري  التفكير التأملي اج     

و مكنه م  فهم الموق  التعليمي و فسير عالقا ه والادرة على ربب المعلومات والتروج بنتائج من اية حتى يتمك  م  فهم واقع 

ا م   ال  الدرجة التي يحصل عليه بحثال ا م قياسه في هذالمحيب الذي حوله ويمتلت الادرة على ا تاذ الارارات المناسبة، و

 على الماياس المعد لهذه الغاية. اتال الب

 والدراسات السابقة االطار النظري

 اإلنفوجرافيك: أوال 

قدمت أبحاث الدماغ المر ب ة بفسيولوجيا اإلبصار وال رق التي  ستتدم فيها العي  لمعالجة المعلومات مبررات مانعة 

تتدام اإلافوجرافيت في ار صارت اليومية المتدا لة، حيث اكتش  العلماء في معهد ماسا شوستس للتكنولوجيا أن الرؤية ارس

(  اريبا م  قوة المل موجهة بشكل مباشر أو غير مباشر احو وظيفة  22 عتبر الجزء األكبر في فسيولوجيا المل، وأن حوالي )

للمعلومات المصورة )اإلافوجرافيت( يكون أقل  عايدة في معالجته للنصو  التام، حيث اإلبصار، مما يؤكد أن معالجة المل 

 2015).إن الدماغ يتعامل مع الصور دفعة واحدة، بينما يتعامل مع النص ب رياة   ية متعاقبة )عبد الباسب، 

ضوح ورسوم يمك  فهمها واستيعابها بوويعرف اإلافوجرافيت أاه: ف   حويل البيااات والمعلومات والمفاهيم المعادة إلى فور 

 ) 0220،222)شلتوت،  .و شويق، ويتميز هذا األسلوب بعر  المعلومات المعادة والصعبة ب رياة سهلة وواضحة

كما يعرف أاه: مجموعة م  الصور ال ابتة أو المتحركة، والرسومات واألسهم ولا ات الفيديو المدعمة باللغة اللفظية المدمجة 

 (. 042، 0222احد، والتي  ادم للمتعلم لتنمية مهارات التفكير البصري )درويش والد ني، في  صميم و

واإلافوجرافيت مص لح  اني يشير إلى  حويل المعلومات والبيااات المعادة إلى رسوم مصورة يسهل على م  يراها 

 (. 20، 0222استيعابها دون الحاجة إلى قراءة الك ير م  النصو  )عيسی، 



 

  

 

 

هندسية ،علومات صميم الم ،: المعلومات المصورة ، التم يل البصري ، التم يل البصري للبيااات على اإلافوجرافيتي لق و

 .(Polman, Gebre, 2015,868  &Smiciklas, 2015, 3) ،المعلومات

 أهمية اإلنفوجرافيك في دعم عمليتي التعليم والتعلم: 

يتيح للاائمي  على العملية التعليمية فرفة است مار الجوااب التالية في دعم  ( إلى أن اإلافوجرافيت0222أشار عبد الباسب )

 :العملية العليمية

 ( م  المعلومات التي  نتال إلى المل معلومات مصورة. 22حوالي ) -

 ( م  األفراد يستجيبون أفضل للمعلومات المصورة بالمااراة مع المعلومات النصية. 22حوالي ) -

( مرة أسرع م  المعلومات النصية، ويرجع ذلت إلى أن المل يتعامل 02222ت المصورة بحوالي )يعالج المل المعلوما -

 (Sequential).، بينما يتعامل مع النص ب رياة   ية متعاقبة  (Simultaneous)مع الصورة دفعة واحدة

 ياضي األفراد معظم الوقت في الصفحات التي  حتوي على ملفات الفيديو.  -

  -إلى أن أهمية اإلنفوجرافيك تتمثل في النقاط التالية: (Dai, 2014)وأشار

موعة م  المعلومات الواضحة التي يسهل فهمها، ويتميز اإلافوجرافيت الناجح بسهولة جيمنح اإلافوجرافيت الاارى م -

 قراء ه، محااا بذلت هدفه في إيصا  الرسالة الصحيحة لألفراد و شجيع المزيد م  األفراد على مشاركته.

يمك  كسب الك ير م  الفوائد م   ال   صميم إافوجرافيت مميز، إذ يمك  مشاركة األفراد له على الشبكات ارجتماعية،   -

 وبالتالي  حصيل محتواه وإع اء األولوية في محركات البحث العالمية. 

تكتمل العنصري  سيفضل الجميع رؤية اإلافوجرافيت أك ر م  قراءة اص فريح بدون أي فور، ولك  بتوفير هذي    -

 عملية إيصا  المعلومة ب رياة مفيدة. 

 ( نوعين لإلنفوجرافيك كما يلي:5102وقد حدد الجريوي )

اإلافوجرافيت ال ابت: هو عبارة ع  دعاية بابتة   بع أو  وزع أو  نشر على ففحات اإلاترات، ويشرح محتوى  -2

 فاحب اإلافوجرافيت.اإلافوجرافيت ال ابت بعض المعلومات ع  موضوع معي  يتتاره 

 اإلافوجرافيت المتحرك: هو عبارة ع  اوعي :  -0

 صوير فيديو عادي  وضع عليه البيااات والتوضيحات بشكل جرافيت متحرك إلظهار بعض الحاائق والمفاهيم على  -

 الفيديو افسه، ولك  لألس  هذا النوع قليل ارستتدام بعض الشيء. 

ت بشكل متحرك كامل ويت لب هذا النوع الك ير م  اإلبداع وا تيار الحركات  صميم البيااات والمعلومات والتوضيحا -

 . المعبرة التي  ساعد في إ راجه ب رياة شياة وممتعة وهذا النوع هو األك ر استتدام

 :ما يجب مراعاته عند تصميم اإلنفوجرافيك

 ا تيار موضوع واحد لكل إافوجرافيت.   -

  يلها بصرية. ا تيار المعلومات التي يمك   م -

 .التأكد م  فحة المعلومات المعروضة -



 

  

 

 

 ا تيار عنوان مميز لموضوع اإلافوجرافيت.  -

 دمج الصور والرسومات و  بسيب المعلومة والبعد ع  الحمل ال ويلة.  -

 ا تيار ألوان جذابة  ناسب المعلومة المعروضة.  -

 ميع المعلومات المتاارية ورب ها ببعضها.  ماست المكواات األساسية م   ال  إبراز العالقات و ح -

 (.0222ذكر وإرفاق قائمة بمصادر المعلومات )عيسى،  -

( أن معايير  صميم اإلافوجرافيت الناجح  تم ل فيما يلي: اإلقناع البصري، ا تيار الرسومات Sniciklas، 0222وذكر )

 واألشكا  الهندسية، معايير موضوع التعلم. 

 جرافيك: برامج تصميم اإلنفو

 ( إلى أن هناك العديد م  البرامج التي  ساعد في  صميم اإلافوجرافيت، وم  هذه البرامج ما يلي: 0222أشار روحی )

يدة وذلت لمرواته الشد : يعد البراامج األو  في  صميم اإلافوجرافيكس عند المصممي Adobe Illustratorأدوبي الستريتر  -

 وقدر ه على إع اء اتائج جذابة. 

ل  يكون بمرواة  : يمك  استتدام فو وشوب التصميم اإلافوجرافيكس، رغم أاهAdobe photoshopأدوبي فو وشوب  -

 ت. ب رق جميلة كذل الستريتر، حيث إاه براامج  حرير فور في الماام األو ، إر أاه يمك  استغالله لعر  البيااات

 إن إاكسيب هو براامج بديل ارلستريتر . : إذا كنت  فضل استتدام براامج مجااي فInkscapeإاسكيب  -

 ها. م  اوع : وهو براامج محااي يعمل في اظام الويندوز فاب يستتدم لوضع التصاميم الملواة والفريدةtableau ابلوه  -

ل، ارستتدام وفعا  بشكل جمي : براامج جميل لتصميم اإلافوجرافيكس، ولكنه قليلAdobe Fireworksأدوبي فايرورکس  -

 العمل إحصائيات بيااية.  ب  لت البرامج هناك مواقع  ساعدك في  صميم اإلافوجرافيت والتشاركوبجاا

- Piktochart: إلافوجرافيكس، ا موقع متتصص في  صميم و  وير  صاميم إافوجرافيكية ومفيد بالنسبة للمبتدئي  في عالم

 يت. في  صميم اإلافوجراف الاوالب المجااية للبدء ويمتاز هذا الموقع بتافية السحب واإلفالت لألشكا  مع إ احة عدد م 

- Createlyفة عليت إر إضا : أداة مهمة إلاشاء المت  ات والرسوم البيااية يوفر قوالب ورسوم  ت ي ية مصممة مسباة، ما

 البيااات التافة بت حتى  نهي إاجازك و شاركه مع اآل ري  

 

 ثانيا : التفكير التأملي:

أن التفكير التأملي عبارة ع  امب  ا  م  األاماط العالية المر بب بالوعي أو المعرفة ، أو التأمل ( ۷۱۱۰أشار سعادة )    

 .الذا ي وياوم على مراقبة النفس والنظر إلى األمور بعمق

ا هم رويعرف التأمل بأاه استرا يجية ما وراء معرفية ،  هدف إلى مساعدة المتعلمي  افراد او مجموعات على التأمل في  ب

( ويتضح م  هذه التعريفات أن التفكير التأملي قدرة معرفية  تحدث وفق  Schoon،  00:  2241 ) وقرارا هم التي يتتذوها

 عمليات  فكير منظمة  اود إلى التحليل والتاويم، والى ادراك جديد وفهم شامل للتبرة العلمية.



 

  

 

 

ملي على ااه  فكير موجه حيث يوجه العمليات العالية إلى أهداف محددة التفكير التأ( 22 :۷۱۱۰كما يعرف )عبيد وعفااه،        

فالمشكلة  حتاج مجموعة استجابات معينة م  أجل الوفو  إلى حل معي  وبذلت اجد أن التفكير التأملي هو النشاط العالي 

 الهادف لحل المشكالت.

 ؤدي الى مترجات  ربوية وايجاب  تم ل في التاليل م   وجيهكما أن  عزيز التفكير التأملي لدى ال لبة م  قبل معلميهم ي     

 المتعلمي  احو سلوك اادفاعي ، مما ي ور مهارات حل المشاكل العامة لديهم ، 

ويساعد على  حليل محمل األفكار والاضايا بنظرة متأاية و عزيز الاناعة الذا ية بالنفس وفي مرحلة  كوي  المعلم، فالتفكير 

روة العملية العالية ، فالتربية ر  ست يع  جاهله ويصبح لزاما على المربي  بذ  الجهود م  أجل  نميته، فهو يجعل التأملي يم ل ذ

الفرد يت ب دائما، ويايم أسلوبه في العمليات والت وات التي يتبعها ر تاذ الارار المناسب، ويعتمد التفكير التأملي على كيفية 

ر واألحداث، والشتص الذي يفكر  فكيرا  أمليا لديه الادرة على إدراك العالقات، وعمل مواجهة المشكالت و غيير الظواه

 الملتصات، وارستفادة م  المعلومات في  دعيم وجهة اظره و حليل المادمات، ومراجعة البدائل والبحث عنها ) عبد الوهاب،

0222.) 

ربب المعرفة الجديدة بالمعرفة الساباة، والتفكير بما هو مجرد وما  كما أن ممارسة التفكير التأملي  كسب ال لبة الادرة على     

هو محسوس، وفهم استرا يجيات التفكير والتعليم، وين وي التفكير التأملي على مجموعة م  السمات التي  ميزه ع  أاماط 

يرة شكل كلي بحيث  بنى كل   التفكير ار رى وم  ذلت : ارستمرارية وهي عمل ارر باطات بي  األجزاء واسج التيرات في

على التبرة الساباة، وين وي أيضا على الدقة والمنهجية والتنظيم والوضوح ويتضم  الادرة على التلتيص ومساعدة المتعلمي  

على  شكيل روابب بي  أحداث الماضي والحاضر و تمي  المستابل على ضوء ما حدث بالفعل، كما يتسم التفكير التأملي بالفاعلية 

  .(۷۱۰۰رجتماعية وهذا يمك  أن يظهر في العالقة بي  المتعلم والمعلم ) العيافرة، ا

 مراحل التفكير التأملي:

 preparationأن هناك مراحل متميزة م  اإلعداد  البعض عددت آراء الباح ي  في  حديد مراحل التفكير التأملي حيث يرى 

عملية التفكير يمك  أن  تم ل في   وات جون ديوي الشهيرة العملية التفكير والتفاعل العالي م   ال   readinessوارستعداد 

 (.۷۱۱۰)عبيد وآ رون،  المتأمل وهي:

 الشعور بالصعوبة الوعي بالمشكلة .  .2

 فهم المشكلة. - حديد الصعوبة  .0

 اكتشاف العالقات  كوي  الفرو . - صني  البيااات  - اويم و نظيم المعرفة  .0

 أو رفض الفرو . قبو  - اويم الفرو   .2

 قبو  أو رفض النتيجة.  -  بيق الحل  .2

 ويمك  اضافة مراحل للتفكير التأملي: 

عادة إ التأمل أبناء العمل: و حدث هذه المرحلة أبناء قيام الفرد بحل المشكلة التي  واجهه، حيث يفكر في كيفية المرحلة األولى:

 العمل . الحلو  المناسبة بالمشكلة التي  واجهه في أبناء  شكيل الموق  وممارسة مهارة التفكير التأملي إليجاد



 

  

 

 

كلة، المش التأمل حو  العمل : و حدث هذه المرحلة بعد اراتهاء م  حل المشكلة، ويستهدف الفرد إعادة هيكلة المرحلة الثانية:

 واكتشاف التبريرات والماترحات البديلة المناسبة لها، والارارات. 

 : و عد هذه المرحلة ضرورية للمرحلتي  الساباتي ، حيث يتم  وجيه الفرد لالستفادة م مل ألجل العملالتأ :لمرحلة الثالثةا

المع يات المتوافرة ليتم مراجعة السياقات، وعمل استبصارات واسعة لما حدث وذلت على ضوء التيرات الساباة، وارستفادة 

مشكالت المستابلية التي يواجهها الفرد في حيا ه. )عبيد وآ رون، م  مع يات الموق  للتت يب لما يمك  عمله للتغلب على ال

۷۱۱۰.) 

  مهارات التفكير التأملي:

 للتفكير التأملي عدة مهارات وهي:( ۷۲۲ ،۷۱۰۰حدد عبدالحميد )

الرؤية البصرية )التأمل والمالحظة: وياصد بها الادرة على  عري  الموضوع م   ال  الصور والرسومات واألشكا ،  .2

 التعرف على جوااب الموضوع بصريا. أي

الكش  ع  المغال ات: وياصد بها الادرة على  حديد الفجوات في موضوع معي ، وذلت م   ال   حديد العالقات غير  .0

 الصحيحة.

 الوفو  إلى استنتاجات: وياصد بها الادرة على التوفل إلى عالقات من اية فحيحة حو  الموضوع.  .0

 صد بها الادرة على إع اء معنی من اي، وذلت بارستعااة بالتبرات الساباة والجديدة.إع اء  فسيرات مانعة: ويا .2

 وضع حلو  ماترحة: وياصد بها الادرة على وضع   وات من اية لحل المشكالت م   ال  مجموعة م  الت وات  .2

 الاائمة على التصورات الذهنية لحل المشكلة.

ل الب ا م  أجل التفكير يرفعان م  درجة اإلبارة والجذب للتبرات الصفية، ويجعل دور لذلت  عليم مهارات التفكير، والتعليم     

  ايجابيا وفاعال ينعكس بصور عديدة م  بينها  حس  المستوى التحصيلي 

 

 :التفكير التأملي والمنهج

 حيثذ علم اإلبارة ومساادة التالمي وجد هناك طرقا يمك  م   اللها استتدام التفكير التأملي في حل المشكالت في مواق  الت     

 يجب على المعلم في هذه الحالة الايام بما يلي: 

 جعل التالميذ يحددون المشكلة، موضوع البحث، واستيعابها بوضوح في عاولهم.  .2

  فرو   كوي ل الموق ، حلي حث التالميذ على استدعاء األفكار الك يرة المتعلاة بالمشكلة م   ال   شجيعهم على: .0

 ددة واستدعاء الاواعد العامة أو األسس التي يمك  أن   بق.مح

د كل اقتراح ، اا -عليق الحكم أوب  كوي  ا جاه غير متحيز،   حث التالميذ على  اوم كل اقتراح بعناية بتشجيعهم على:  .0

 مراجعة النتائج.ا تيار أو رفض ارقتراحات بنظام، 



 

  

 

 

ام ستتداإحصاء النتائج بي  حي  وأ ر،  عملية التفكير بتشجيعهم على:حث التالميذ على  نظيم المادة حتى  ساعد في  .2

آ رون، )عبيد و التعبير ع  النتائج المؤقتة با تصار م  حي  آل ر م   ال  البحث.طرق الجدولة والتعبير البيااي، 

۷۱۱۰.) 

 الدراسات السابقة: 

، قامت لمتوسباالص  ارو   طالباتة التفكير التأملي لدى لما كاات هذه الدراسة  تناو   انية ارافوجرافيت وأبره في  نمي

الباح ة باستعرا  مجموعة م  البحوث والدراسات الساباة العربية واألجنبية ذات العالقة بمجا  ومشكلة الدراسة الحالية، و م 

ج التي وإجراءا ها، وأهم النتائ  صنيفها وفاا للتسلسل الزمني  صاعديا مع التركيز على الهدف م  الدراسة، ومنهجها، وعينتها،

  م التوفل إليها، وذلت وفق التالي:

 ية: الدراسة الحال بتقنية االنفوجرافيك المتغير المستقل في وفيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة المرتبطة

نولوجيا  ك لباتطا( هدفت إلى التعرف على أبر اإلافوجرافيت في  نمية التحصيل الدراسي لدى 0220دراسة إسماعيل )

ا بعت الدراسة  كنولوجيا التعليم احو اإلافوجرافيت، و طالباتالتعليم عند مستوى التذكر، الفهم، الت بيق، والتحليل، و عرف ا جاه 

( طالبة، و م  اسيمهم 22 كنولوجيا التعليم والبالغ عددهم ) طالباتالمنهج التجريبي، وا تيرت عينة البحث بال رياة العمدية م  

بالتساوي إلى مجموعتي : مجموعة  جريبية درست باستتدام اإلافوجرافيت، ومجموعة ضاب ة درست بال رياة التاليدية، 

وأظهرت  . الباتواشتملت أدوات الدراسة على ا تبار  حصيلي، ماياس ا جاه احو استتدام مت  ات المعلومات البيااية لدى ال

المجموعة التجريبية والمجموعة الضاب ة في الت بيق البعدي لال تبار  تطالباالنتائج وجود فرق بي  متوس ي درجات 

 التحصيلي على مستوى التذكر والفهم والت بيق والتحصيل ككل لصالح المجموعة التجريبية. 

( هدفت إلى الكش  ع  فاعلية أاماط متتلفة لتاديم اإلافوجرافيت التعليمي 0220) والصياد، وليد محمود، حس دراسة 

التفاعلي( في التحصيل الدراسي وكفاءة التعلم لدى  الميذ الص  التامس بالمرحلة اربتدائية ذوي فعوبات  -المتحرك - ابت )ال

 علم الرياضيات. و وفلت اتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بي  متوس ي درجات المجموعة التجريبية األولى التي درست 

م على امب اإلافوجرافيت ال ابت والمجموعة الضاب ة في الاياس البعدي األدوات الدراسة باستتدام البراامج الكمبيو ري الاائ

لصالح المجموعة التجريبية األولى، ووجود فروق دالة بي  متوس ي درجات المجموعة التجريبية ال ااية التي درست باستتدام 

عة الضاب ة في الاياس البعدي األدوات الدراسة لصالح البراامج الكمبيو ري الاائم على امب اإلافوجرافيت المتحرك والمجمو

 المجموعة التجريبية ال ااية،

ووجود فروق دالة بي  متوس ی درجات  الميذ المجموعة التجريبية ال ال ة التي درست با ستدام البراامج الكمبيو ري الاائم  

 ة .األدوات الدراسة لصالح المجموعة التجريبية ال ال على امب اإلافوجرافيت التفاعلي والمجموعة الضاب ة في الاياس البعدي 

( هدفت إلى التعرف على أبر استتدام اإلافوجرافيت في  دريس الجغرافيا لتنمية التحصيل 0220) ، فالحدراسة أبو زيد

( طالبة 12م  ) ينةو كوات الع المرحلة ال ااوية، وا بعت الدراسة المنهج شبه التجريبي، طالباتومهارات التفكير البصري لدى 

  م  اسيمهم بالتساوي إلى مجموعتي : المجموعة التجريبية ودرست باستتدام اإلافوجرافيت،



 

  

 

 

والمجموعة الضاب ة و درست بال رياة التاليدية، واشتملت أدوات البحث على ا تبار  حصيلی و ا تبار التفكير البصري.  

المجموعة التجريبية والمجموعة الضاب ة في الت بيق  طالباترجات وأظهرت النتائج وجود فرق دا  إحصائية بي  متوس ي د

لمجموعة ا طالباتالبعدي لال تبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فرق دا  إحصائية بي  متوس ي درجات 

 بية. التجريبية والمجموعة الضاب ة في الت بيق البعدي ر تبار التفكير البصري لصالح المجموعة التجري

( هدفت إلى التعرف على أبر ام ي  اديم اإلافوجرافيت )ال ابت المتحرك( عبر الويب 0222دراسة درويش والد ني )

على  نمية مهارات التفكير البصري لدى أطفا  وا جاها هم احوه، واستتدمت الدراسة المنهج التجريبي، و كوات العينة م  

 : مجموعة  جريبية أولى درست باستتدام اإلافوجرافيت ال ابت، ومجموعة  حريبية  م  اسيمها بالتساوي إلى مجموعتي، ( 02)

بااية درست باستتدام اإلافوجرافيت المتحرك، واشتملت أدوات البحث على ا تبار مهارات التفكير البصري وماياس ار جاهات. 

ة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية ال اايوأظهرت النتائج وجود فرق دا  إحصائية بي  متوس ی درجات  الميذ المجموعة 

 في الت بيق البعدي ر تبار مهارات التفكير البصري وماياس ار جاهات لصالح المجموعة التجريبية األولى. 

( إلى معرفة أبر استتدام اإلافوجرافيت على  حصيل طالبات الص  التامس األساسي 0222وهدفت دراسة عو  هللا )

على ا جاها هم ودافعيتهم احو  علمها في محافظة سلفيت، واستتدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وطبات في العلوم، و

الدراسة على عينة م  طالبات الص  التامس األساسي، و م  اسيمهم إلى مجموعتي ، إحداهما  حريبية درست محتوى وحدة 

 رياة التاليدية، واشتملت أدوات الدراسة على ا تبار  حصيلي، النبا ات باستتدام اإلافوجرافيت، واأل رى ضاب ة درست بال

ماياس ار جاهات، ماياس الدافعية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات درلة إحصائية بي  متوس ي درجات طالبات المجموعة 

الح اس الدافعية لصالتجريبية والمجموعة الضاب ة في الدرجة الكلية ر تبار التحصيل البعدي وماياس ار جاهات وماي

 المجموعة التجريبية. وأوفت الدراسة بأهمية استتدام اإلافوجرافيت في  عليم مناهج العلوم في جميع المراحل التعليمية. 

( إلى معرفة فعالية استتدام براامج  دريبي ماترح في  نمية مهارات  صميم الترائب 0222وهدفت دراسة الجريوي )

ال   انية اإلافوجرافيت ومهارات ال اافة البصرية لدى المعلمات قبل التدمة، واستتدمت الدراسة الذهنية اإللكترواية م   

( طالبة م  طالبات كلية التربية شعبة معلمة ففوف م  قسم المناهج. وأشارت 22المنهج شبه التجربي، و كوات العينة م  )

يت رفة مهارات ال اافة البصرية ومهارات  انية  صاميم اإلافوجرافالنتائج إلى أن البراامج الماترح قد أسهم في  حسي  مستوى مع

 في  صميم  رائب ذهنية اإللكترواية لدروس التعلم لدى عينة الدراسة.

 تعقيب على الدراسات السابقة: يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة ما يلي: 

 لمالءمته ل بيعتها وأهدافها.  استتدمت معظم الدراسات الساباة المنهج شبه التجربي، اظرا -

 نوعت األهداف التي  ناولتها الدراسات الساباة، فاد هدفت بعض الدراسات إلى التعرف على أبر اإلافوجرافيت في  نمية  -

 (. 0222(، عو  هللا )0220م ل دراسة كل م : إسماعيل )  الباتالتحصيل لدى ال

 ل دراسة كل م  الباتوهدفت بعض الدراسات إلى التعرف على أبر اإلافوجرافيت في  نمية مهارات التفكير البصري لدى ال -

 (. 0222(، درويش والد ني )0220م : أبو زيد )

 

 



 

  

 

 

  :البحث الحاليوفيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بمهارات التفكير التأملي المتغير التابع في 

هدفت الدراسة إلى  عرف درجة  وافر مهارات التفكير التأملي وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى :(۷۱۰۲راسة الرفوع )د

طلبة الص  العاشر األساسي في األردن، و كوات عينة الدراسة و م استتدام الصور المعرية لماياس مهارات التفكير التأملي، 

درجة متوس ة م  مهارات التفكير التأملي على الماياس ككل، و وجود فروق دالة  وأظهرت اتائج الدراسة أن ال لبة يمتلكون

الص  العاشر األساسي  عزى للجنس ولصالح الذكور، كذلت أظهرت اتائج  احصائيا في مهارات التفكير التأملي لدى طلبة

ات التحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسية وجود عالقة ار باطية موجبة بي  درجات مهارات التفكير التأملي و بي  درج

 الدراسية.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أبر استتدام استرا يجية المتشابهات في  نمية عمليات العلم  :(۷۱۰۱دراسة الا راوي )

حتوى م الص  ال ام  األساسي. واستتدمت الدراسة أدوات وهي : أداة  حليل طالباتومهارات التفكير التأملي في األحياء لدى 

باإلضافة إلى ا تبار عمليات العلم وا تبار مهارات التفكير التأملي يايس مهارة الرؤية البصرية والكش  ع  المغال ات وإع اء 

ظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا في مهارات التفكير أ فسيرات مانعة والوفو  إلى استنتاجات ووضع حلو  ماترحة، و

 التأملي.

وهدفت هذه الدراسة إلى  حديد مهارات التفكير التأملي الواجب  وافرها في محتوى متهاج  :(۷۱۰۱) دراسة أبو احل

لها ، وكان م  أهم اتائج الدراسة أن مهارة الوفو  على استنتاجات احتلت المر بة   الباتالتربية اإلسالمية ومدى اكتساب ال

غال ات يليها وضع حلو  ماترحة يليها الرؤية البصرية بوزن اسي كما األولى يليها إع اء  فسيرات مانعة يليها الكش  ع  الم

 وفلت إلى أاه  وجد فروق ذات درلة إحصائية في مستوى مهارات التفكير التأملي في محتوى منهاج التربية اإلسالمية لدى 

 طلبة الص  العاشر األساسي  عزي لمتغير الجنس وكاات لصالح ال البات.

هدفت هذه الدراسة إلى  حديد مستوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا  :(۷۱۱۲دراسة الشكعة )

في جامعة النجاح الوطنية إضافة إلى  حديد الفروق في مستوى التفكير التأملي  بعا لمتغيرات اوع الكلية والجنس والمستوى 

ة النجاح ي جامعالتأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا ف وكان م  أهم اتائج الدراسة أن مستوى التفكير، الدراسي 

بكالوريوس ال ، وأن هناك فروق ذات درلة إحصائية عند مستوى الدرلة، في مستوى التفكير التأملي لدى طلبةالوطنية كان جيدا

بكالوريوس بة الكليات اإلاسااية وبي  طلبة الوالدراسات العليا في جامعة النجاح بي  طلبة الكليات العلمية واإلاسااية ولصالح طل

 والماجستير ولصالح طلبة الماجستير بينما لم  ك  الفروق دالة إحصائيا  بعا للجنس.

وهدفت هذه الدراسة على معرفة فاعلية استتدام استرا يجية ما وراء المعرفة في  حصيل  :(۷۱۱2دراسة عبد الوهاب )

 الص  الحادي عشر األزهري،  طالباتالتأملي ومدی استتدامها عند الفيزياء و نمية مهارات التفكير 

، وكان م  أهم اتائج الدراسة التي  وفلت إليها الدراسة هي وجود المنهج التجريبي في هذه الدراسةواستتدمت الباح ة 

حصيل في ا تبار الت فروق دالة إحصائيا بي  متوس ات درجات المجموعة التجريبية والضاب ة لصالح المجموعة التجريبية

 البعدي وفي ا تبار مهارات التفكير التأملي في الت بيق البعدي.



 

  

 

 

 وفلت الدراسات الساباة إلى أبر استتدام اإلافوجرافيت في  حايق األهداف المنشودة بنجاح وفاعلية، ومنها  نمية مهارات     

باإلضافة  م،  نمية الدافعية،  نمية مهارات ال اافة البصرية،، رفع مستوى التحصيل،  نمية المفاهي الباتالتفكير البصري لدى ال

ريبي، مع الدراسات الساباة في استتدام المنهج شبه التج ويتفق البحث الحاليلضرورة  نمية التفكير التأملي ومهارا ه الفرعيه. 

 سية.و تتل  عنها في العينة المستهدفة، والبيئة التي أجريت فيها الدراسة ، والمادة الدرا

 إجراءات البحث

 اعتمد البحث الحالى على منهجي  بح يي  هما: :منهــــج البحـــــــــــث

 :اإلطار النظري والدراسات الساباة للبحث وإعداد أدوات البحث والتحاق  استتدم بغر  إعداد المنهج الوصفي التحليلى

 م  فحتها العلميَّة واعداد اإلطار النظري.

 هارات التفكير مفي  نمية   وظي   انية اإلافوجريفتاستتدم لدراسة أبر  :يم شبه التجريبىالمنهج التجريبي بتصم

 التأملي و حصيل مارر العلوم لدى طالبات الص  ارو  المتوسب 

على ضوء المتغير المستال والمتغيري  التابعي ث فإن البحث يستتدم التصميم التجريبى بحيث  التصميم التجريبى للبحث:

 ( التصميم التجريبي للبحث:2مجموعة ضاب ة( ويوضح جدو  ) –يم العينة إلى مجموعتي  ) مجموعة  جريبية يتم  اس

 (: التصميم التجريبى للبحث 0جدول )

 بعدي المعالجة التجريبية قبلي المجموعات 

 التجريبية

 

 الضاب ة

 المعرفي التحصيل 

 

 التفكيرالتأملي 

بيئة قائمة على  انية 

 ارافوجرافيت 

 المعرفي التحصيل 

 

 ال رياة المعتادة التفكيرالتأملي 

 

 عينة البحث:

، وقد قسم أفرادها إلى قسمي ، أو مجموعتي ،  مدارس الص  األو  المتوس ة بمدينة حائل( طالبا، م  02شملت عينة البحث )  

 هما:

اة يدرسوا بال ري س ة األولي بحي لبده بحائل بمدرسة المتو( طالبة بالص  األو  المتوسب 02 ألفت م  ) مجموعة ضابطة : 

 المعتادة.

تدام يدرسوا باستبمدرسة المتوس ة ال ال ة بحي شراف بحائل ( طالبة بالص  األو  المتوسب 02 ألفت م ) مجموعة تجريبية :

  انية ارافوجرافيت. 

  ضمنت ما يأ ي:، إعداد مواد البحث



 

  

 

 

 عداد هذه الاائمة ا بعت الت وات التالية:إل: وعداد قائمة مهارات التفكير التأمليا -0

 الص  األو  طالباتأ ـ  حديد الهدف م  إعداد الاائمة: وهو  حديد مهارات التفكير التأملي المناسبة والمراد  نميتها لدى 

 .لتأملياالتفكير وذلت لتضمينها في األاش ة المستتدمة لتدريس الوحدة، واستتدامها في إعداد ا تبار مهارات  ثمتوسبال

 .التفكير التأمليب ـ مسح الدراسات والبحوث الساباة التي  ناولت مهارات 

 ووضعها في قائمة مبدئية.التفكير التأملي د ـ استتال  مهارات 

 كما هو موضح بالجدو   هـ ـ التوفل إلى الاائمة في فور ها النهائية،

 ( مواصفات قائمة مهارات التفكير التأملي5جدول )

 عدد المهارات الفرعية التفكير التأملي مهارات م

 0 الرؤية البصرية 2

 0 التفسيرات المانعة 0

 0 وضع الحلو  الماترحة 0

 2 العدد الكلي للمهارات

 

 و  لب الايام باإلجراءات التالية:اعداد التصميم التعليمي للوحدة الدراسية وفق تقنية االنفوجرافيك:  -5

 لتعليمي.أ ـ  حديد الهدف م  التصميم ا

واماذج التصميم المتتلفة التى يمك  اآل ذ بها عند  صميم البيئة التعليمية وفق  انية ب ـ مسح الدراسات والبحوث الساباة 

ارافوجرافيت واستتدامها لتحايق ارهداف أو التأبير الم لوب في متغيرات البحث )التفكير التأملي والتحصيل ( استتدم 

 عينة البحث،   الباتلمالئمتة للمرحلة العمرية لل اظرا ADDELالباحث اموذج 

 وفق  انية ارافوجرافيت بالت وات التالية :  (0ملحق رقم ) ومر اعداد التصميم التعليمي للوحدة الدراسية

 Analysisمرحلة التحليل   -

  Designمرحلة التصميم   -

  Developmentمرحلة الت وير  -

 Implementationمرحلة التنفيذ  -

 Evaluationالتاويم    مرحلة -

ويتم م   ال  التاويم البنائي للمحتوى وفق  انية ارافوجرافيت في فور ه ارولية، حيث  م عر  المحتوى التعليمي على           

 .(2ملحق)مجموعة م  المحكمي  للتأكد م  فالحيته للت بيق 

 ثالثا: أدوات البحث:

 ر  حصيلی، وهي كما يلي:اشتملت على ا تبار التفكير التأملي وا تبا

  تبار وفق الت وات التالية: ار م إعداد (. ةاختبار مهارات التفكير التأملي )إعداد الباحث -0



 

  

 

 

م  مهارات التفكير  متوستتبالصتت  األو  ال البات: حيث هدف ار تبار إلى قياس مدى  مك  طأ ـ       تحديد الهدف من االختبار

مهارة الرؤية البصتتترية، ومهارة التفستتتيرات على المهارات التالية:  البحث الحاليي وقد اقتصتتتر ار تبار المستتتتتدم ف، التأملي

 . متوسبالص  األو  الالبات المانعة، ومهارة وضع الحلو  الماترحة(.وذلت لمالءمتها ل بيعة ط

بار في وقد  ضم  ار ت في ضوء المهارات الساباة، علومالفي  التأملي م إعداد مفردات التفكير  :صياغة مفردات االختبارـ ب 

و م إعداد التعليمات الموجهة و م فتتتتياغة مفردات كل ا تبار في فتتتتورة ا تيار م  متعدد  ستتتتؤا ،( 02فتتتتور ه المبدئية )

 ، ووضعت في كراسة األسئلة لالطالع عليها قبل البدء في اإلجابة. البات لل

التأكد م  ذلت م   ال  حساب معامل ارر باط بي  درجات   م حسابه باستتدام فدق ار ساق الدا لي:  م صدق االختبار:جـ. 

 كل مهارة والدرجة الكلية لال تبار التي  م الحصو  عليها م  الدراسة ارست العية، ويوضحها الجدو  التالي.

 ختبار التفكير التأمليى معرفي والدرجة الكلية ال( معامالت االرتباط بين كل مستو3جدول )

 تباطمعامل االر المهارة

 **2.44 مهارة الرؤية البصرية

 **2.12 ومهارة التفسيرات المانعة

 **2.42 ومهارة وضع الحلو  الماترحة

 (2.22)**( دا  عند مستوى درلة )

ي   راوحت ب التأملييتضح م  الجدو  السابق أن معامالت ارر باط بي  كل مهارة والدرجة الكلية ر تبار التفكير         

 (، مما يد  على فدق ار ساق الدا لي لال تبار.2.22درلة ) عند مستوى  اً (، وجميعها دالة إحصائي2.12 -2.42)

الصتتت  األو   طالباتم   ة( طالب 02 م   بيق التجربة ارستتتت العية لال تبار على )  د ـ         التجربة االس   تطالعية لالختبار:

ديد الزم  المناستتـتتتتتتتب لأجابة ع  أستتئلة ار تبار، وقد وجد أن ، وذلت بهدف:  حـتتتتتتت ، م  غير عينة البحث األفتتليةمتوستتبال

 ( دقياة.02متوسب الزمـ  المناسـب لأجابة ع  أسئلة كل ا تبار )

  بياه بعد  ، بم أعيدمتوسبالص  األو  ال البات م حساب ببات ار تبار بت بيق ار تبار على عينة م  طه ـ     ثبات االختبار: 

مما يشتتير إلى أن  (2.10األو ، و م حستتاب معامل ارر باط بي  الت بياي  ووجـتتتتتتتد أاه يستتاوي )  مرور أستتبوعي  م  الت بيق

 ،ار تبار ذو ببات عا ، وم  بم يمك  الوبوق في النتائج التي يتم الحصتتتتو  عليها عند   بياة على عينة الدراستتتتة األستتتتاستتتتية

دقياة، ويوضتتتتح الجدو  التالي  02اإلجابة ع  ار تبار ( مفردة وزم  02وأفتتتتبح ار تبار في فتتتتور ه النهائية مكواة م  )

 (0ق )حملفي فور ه النهائية . التأملي مواففات ا تبار التفكير 

 ( مواصفات اختبار التفكير التأملي4جدول )

 الوزن النسبي عدد االسئلة المهارة

   00,00 4 مهارة الرؤية البصرية

   24,00 22 ومهارة التفسيرات المانعة

   22,22 2 ارة وضع الحلو  الماترحةومه



 

  

 

 

   222 02 المجموع

 تطبيق اختبار مهارات التفكير التأملي:  –

، في متوس ةالمرحلة ال طالبات( طالبا م  02ار تبار قباًل على المجموعة التجريبية، والتي  كوات م  ) ةالباح  تطبا

ة أ رى بعد اراتهاء م    بيق ارسترا يجية )بعًدا( في شهر ، بم  م   بياه مر0222/0202شهر أكتوبر م  العام الدراسي 

 ديسمبر م  افس العام.

  م بناء ا تبار التحصيل المعرفي وفااً للت وات التالية:إعداد اختبار التحصيل:  -5

 لمحتوى العلمي.ام   متوسبالص  األو  ال طالبات: قياس مدى  مك  أ ـ الهدف من االختبار

( سؤا ، و م فياغة مفردات كل ا تبار في فورة 02: قد  ضم  ار تبار في فور ه المبدئية )االختبارصياغة مفردات ـ ب 

 ، ووضعت في كراسة األسئلة لالطالع عليها قبل البدء في اإلجابة. الباتا تيار م  متعدد و م إعداد التعليمات الموجهة لل

لال تبار التحصيلي م   ال  حساب معامل ارر باط بي  درجات كل :  م التأكد م  فدق ار ساق الدا لي صدق االختبارجـ ـ 

مستتتتتوى معرفي م  المستتتتتويات المعرفية لال تبار التحصتتتتيلي ودرجة ار تبار الكلية التي  م الحصتتتتو  عليها م  الدراستتتتة 

 ارست العية، ويوضحها الجدو  التالي.   

 والدرجة الكلية لالختبار التحصيلي( معامالت االرتباط بين كل مستوى معرفي 2جدول )       

 المستوى المعرفي معامل ارر باط

2.12**  التذكر 

2.10**  الفهم 

2.12**  الت بيق 

 (2.22)**( دا  عند مستوى درلة )      

وحت ايتضح م  الجدو  السابق أن معامالت ا ساق المستويات المعرفية لال تبار التحصيلی مع الدرجة الكلية لال تبار  ر    

 (، مما يد  على فدق ار ساق الدا لي لال تبار.2.22(  وجميعها دالة إحصائية عند مستوى درلة ) 2.10 -2.12بي  )

الصتتتت  األو   طالبات( طالبا م  02 م   بيق التجربة ارستتتتت العية لال تبار على )د ـ           التجربة االس    تطالعية لالختبار: 

ت بهدف: التأكد م  وضوح مفردات كل ا تبار، و حـتتتديد الزم  المناسـتتتتب لأجابة م  غير عينة البحث األفلية وذل متوسبال

 ( دقياة.02ع  أسئلة ار تبار. وقد وجد أن متوسب الزمـ  المناسـب لأجابة ع  أسئلة كل ا تبار )

( 2.102ماداره ) وبلغ  Pearson Correlationحيث  م حساب معامل ارر باط باستتدام معامل بيرسون  ه ـ ثبات االختبار:

ويعتد ذلتت مؤشتتتتتترا على أن ار تبار على درجة عالية م  ال بات، وم  بم يمك  الوبوق إلى النتائج التي يتم الحصتتتتتتو  عليها 

 (2ملحق ) األساسية.

( 02وزم  اإلجابة ع  ار تبار ) ، ولكل مفردة درجة واحدة، ( مفردة02وأفبح ار تبار في فور ه النهائية مكواة م  )     

 دقياة، ويوضح الجدو  التالى  ر يب مفردات ار تبار في فور ها النهائية.

 

 



 

  

 

 

 ( ترتيب مفردات االختبار التحصيلي في صورتها النهائية6جدول )

 المجموع الوزن النسبي
 المستويات المعرفية

 الموضوع
  ذكر فهم   بيق

 األو  0 0 0 4  02

 ال ااي 0 0 0 0  20

 ال الث 0 0 2 2  20

 الرابع 0 0 2 0  21

222  
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 الوزن النسبي  22  00  01  222

 

  :اعداد دليل المعلم الستخدام تقنية االنفوجرافيك في التدريس 

ة، يالص  األو  المتوسب الفصل الدراسي األو ، الوحدة ال اا، العلوم م اعداد دليل المعلم رستتدام  انية ارافوجرافيت في  دريس 

 (0ملحق )واشتمل الدليل على ما يلي:   )الذرات والعنافر والجدو  الدوري(الفصل الرابع

  -الجزء ارو : ويتضم :

 الهدف م  الدليل وأهميته.  

 التعري  بتانية ارافوجرافيت و  بياا ها.  

 وات استتدام  انية ارافوجرافيت في  دريس الوحدة  .  

 التوزيع الزمنى لموضوعات الوحدة.  

 استرا يجيات التدريس المستتدمة في  دريس الوحدة.  

   :الجزء ال ااي: الدروس التي  ضمنتها الوحدة ويتضم  كل درس النااط التالية 

  استرا يجيات التدريس المستتدمة  -طرياة عر  الدرس  -ارهداف ارجرائية لكل درس 

  التاويم  -اراش ة التعليمية 

  تطبيق أدوات البحث قبليا:

م   بيق ادوات الاياس قبليا على مجموعتي البحث قبل البدء في التجربة، و م  عريفهم با تبار مهارات التفكير التأملي، وا تبار  

كما هو موضح ل، ، والتحصيمهارات التفكير التأملیلتحاق م   كافؤ مجموعتي البحث بالنسبة لمتغير بغر  االتحصيل المعرفي 

 بالجدو  التالي: 

 



 

  

 

 

المجموعتين التجريبية والضابطة في  طالباتقيمة "ت" وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات  (7جدول )

  .ألدوات البحثالتطبيق القبلي 

مستوى  الدرله

 الدرلة
 قيمة ت

اراحراف 

 المعياري

المتوسب 

 الحسابي
 المتغير المجموعة العدد

غير 

 داله
2.100 2.002 

الرؤية مهارة  ضاب ة 02 0.00 2.040

  جريبية 02 0.22 2.404 البصرية

غير 

 داله
2.022 2.020 

مهارة التفسيرات  ضاب ة 02 0.20 2.422

  جريبية 02 0.02 2.200 المقنعة

غير 

 داله
2.222 2.200 

وضع الحلول  ضاب ة 02 2.42 2.422

  جريبية 02 2.42 2.222 المقترحة

غير 

 داله
2.422 2.000 

 ضاب ة 02 0.10 0.22
 التحصيل المعرفي

  جريبية 02 0.2 2.22

على وجود  كافؤ بي  المجموعتي  الضاب ة )ت( غير داله إحصائياًث مما يد  ويتضح م  الجدو  السابق أن قيمة 

 والتحصيل المعرفي.  والتجريبية، في الت بيق الابلي ر تبار التفكير التأملي

 عتين التجريبية والضابطة:تدريس الوحدة الدراسية للمجمو -ج 

فصل الوحدة ال ااية، طبيعة المادة البعد اراتهاء م  الت بيق الابلي ألدوات الدراسة والتأكد م   كافؤ المجموعتي   م  دريس      

جموعة الم الباتل  ، الفصل الدراسي األو ، العلوم للص  األو  المتوسب مادة م الرابع )الذرات والعنافر والجدو  الدوري( 

ياة التدريس  ال  طرالمجموعة الضاب ة م    الباتالتجريبية باستتدام  انية ارافوجرافيت بينما  م  دريس الوحدة افسها ل

 المعتادة.

 :تفسيرها، ومناقشتها و، بحثنتائج العرض وتحليل 

اقشتها في ضوء كل م  الدراسات ومن ها م عر  النتائج التي  م التوفل إليها م   ال  المعالجة اإلحصائية،  فسير    

 والبحوث الساباة، واإلطار النظري، ويمك  عر  ذلت بالتفصيل كما يلي:

   :بحثعرض نتائج ال -أوال 

 : ور تبار فحة هذه الفرو   م استتدام: بحثعر  النتائج المتعلاة بفرو  ال

كش  ع  الفروق ذات الدرلة اإلحصائية بي  ، وذلت للIndependent Samples T Testا تبار )ت( للمجموعات المستالة 

( 1المجموعتي  التجريبية والضاب ة في الت بيق البعدي ر تبار مهارات التفكير التأملي. والجدو  ) طالباتمتوس ي درجات 

 يوضح اتائج ذلت. 



 

  

 

 

في التطبيق البعدي المجموعتين: التجريبية، والضابطة  طالبات( قيم )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات 8جدول )

 الختبار التفكير التأملي

مستوى 

 الدرلة
 قيمة ت

اراحراف 

 المعياري

المتوسب 

 الحسابي
 مهارات التفكير التأملي المجموعة العدد

22.2  22.00 
 ضاب ة 02 2.24 2.442

 مهارة الرؤية البصرية
  جريبية 02 4.00 2.002

22.2  24.22 
2.222 .142  ضاب ة 02 

سيرات المانعةمهارة التف  
2.201 .021   جريبية 02 

22.2  4.222 
02.42  وضع الحلو  الماترحة ضاب ة 02 0.22 

220. 2.422 مهارة    جريبية 02 

 ( السابق ما يلي: 1يتضح م  الجدو  )

الرؤية البصرية  فيالمجموعة الضاب ة في الت بيق البعدي ار تبار مهارات التفكير التأملي،   الباتأن المتوسب الحسابي ل

(، بينما لصالح المجموعة 2،۲۲في مهارة التفسيرات المانعة هو )و(.4.00(، بينما لصالح المحموعة التجريبية هو )2.24هو )

 (. 1.02التجريبية هو)

 (. 0.22) وه(، بينما لصالح المجموعة التجريبية 0.22في مهارة وضع الحلو  الماترحة هو ) بينما

 -بصرية ال في  نمية مهارات التفكير التأملي: )الرؤية تانية ارافوجراقيتلة على وجود أبر ايجابي  د  هذه النتيجو 

جموعة الم الباتالمجموعة التجريبية مااراة ب البات لدى ط علومالفي مادة  (وضع الحلو  الماترحة -التفسيرات الماتعة 

 .الضاب ة التي درست بال رياة السائدة

لدى  لعلوما في  نمية بعض مهارة التفكير التأملي في مادة  انية ارافوجرافيتللتعرف على حجم  أبير  مربع ايتا لحساب  

( يوضح اتائج 2المجموعة الضاب ة )التي درست بال رياة السائدة(. والجدو  ) الباتالمجموعة التجريبية مااراة ب  الباتط

 ذلت. 

وعة المجم طالباتالمجموعة التجريبية مقارنة ب طالباتل أملي قيد الدراسة( نتيجة مربع ايتا لمهارات التفكير الت9جدول )

 في االختبار البعدي الضابطة

المتوسب البعدي  المتغير

 للمجموعة الضاب ة

المتوسب البعدي 

 للمجموعة التجريبية

مربع 

 ايتا

حجم 

 اربر

 مر فع 2.440 4.00 2.24 مهارة الرؤية البصرية

ةمهارة التفسيرات المانع  .142  .021  مر فع 2.421 



 

  

 

 

 متوسب 2.002 0.22 0.22 مهارات وضع الحلو  الماترحه

التفسيرات  –في مهار ي )الرؤية البصرية  تانية ارافوجرافيتليتضح م  الجدو   السابق مايلي : وجود أبر ايجابي مر فع      

 المحموعة التجريبية مااراة طالباتلدى  الكيمياء المانعة( وأبر ايجابي متوسب في مهارة )وضع الحلو  الماترحة( في مادة

، حثبم  فرو  ال قبو  الفر  األو  وفي ضوء ما سبق  م، المجموعة الضاب ة )التي درست بال رياة السائدة(   الباتب

 م  أسئلة البحث. اىواإلجابه على السؤا  ال ا

 النتائج الخاصة بالفرض الثاني:

( بي  متوس ي درجات المجموعة التجريبية 2.22ذات درلة إحصائية عند مستوى درلة ) ينص على: "  وجد فروقالذي و    

 والمجموعة الضاب ة في الت بيق البعدي لال تبار التحصيلي ككل والمستويات المعرفية كل على حدة".

رافات المعيارية للبيااات وحساب المتوس ات الحسابية واراح( T. Test)ور تبار فحة الفر  األو   م استتدام ا تبار    

 الي.، ورفدت النتائج في الجدو  التبحثالتي  م الحصو  عليها بعد   بيق ار تبار التحصيلی بعديا على أفراد عينة ال

(  الختبار الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الضابطة في التطبيق T. Test( نتائج اختبار )01جدول )

 تحصيليالبعدي لالختبار ال

مستوى 

 الداللة

درجات 

 الحرية
 ت

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 المجموعة العدد

المستوى 

 المعرفي

2.22 20  2.20 
2.02 .022  التجريبية 02 

 التذكر
0.21 .200  الضاب ة 02 

2.22 20  1.24 
 التجريبية 02 0.02 2.02

 الفهم
2.40 .402  الضاب ة 02 

2.22 20  22.22 
.212  التجريبية 02 0.02 

 الت بيق
 الضاب ة 02 0.40 2.02

2.22 20  20.20 
2.22 .0200 ار تبار  التجريبية 02 

02.22 0.02 ككل  الضاب ة 02 

 

(  بي  متوس ي درجات المجموعة التجريبية 2.22يتضح م  الجدو  السابق وجود فروق ذات درلة إحصائية عند مستوى درلة )

الت بيق(  -الفهم –الضاب ة في الت بيق البعدي لال تبار التحصيلي ككل والمستويات المعرفية كل على حدة )التذكر  والمجموعة

( 2.22( ومستوى درلتها أفغر م  مستوى درلة ) 20.20 -2.20لصالح المجموعة التجريبية، حيث  راوحت قيم "ت" بي  ) 

المجموعة  طالباتالتحصيل ككل والمستويات المعرفيه كل على حدة لدى  ويرجع ذلت إلى أبر اإلافوجرافيت في رفع مستوى

 م  الوفو  للمعلومات واستيعابها بسرعة، ال الباتالتجريبية، حيث ساهمت الرسوم المصورة في  مكي  



 

  

 

 

صيل بدرجة تحورب ها بمعارفهم الساباة، باإلضافة إلى زيادة دافعيتهم احو  علم العلوم، وقد ااعكس ذلت على رفع مستوى ال 

 المجموعة الضاب ة.  طالباتالمجموعة التجريبية بالمااراة مع  طالباتكبيرة لدى 

المجموعة الضابطة في  الباتالمجموعة التجريبية مقارنة بطالبات ( نتيجة مربع ايتا الختبار التحصيل لط00جدول )

 االختبار البعدي

 

 المتغير

 

المتوسط البعدي 

 للمجموعة الضابطة

البعدي للمجموعة  المتوسط

 التجريبية
 حجم االثر مربع ايتا

20.0 التذكر  02.2  مر فع 2.402 

40.2 الفهم  02.0  مر فع 2.411 

40.0 الت بيق  02.0  مر فع 2.022 

ق( في مادة الت بي -الفهم –يتضح م  الجدو   السابق مايلي : وجود أبر ايجابي مر فع لتانية ارافوجرافيت في )التذكر      

المجموعة الضاب ة )التي درست بال رياة السائدة( ، وفي ضوء ما  الباتالمحموعة التجريبية مااراة ب  الباتيمياء لدى طالك

 م  أسلئة البحث.  الث، واإلجابه على السؤا  السبق  م قبو  الفر  ال ااي م  فرو  البحث

 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها:

ا م  المجموعة الضاب ة الذي  درسو طالبات( على  انية ارافوجرافيتمجموعة التجريبية )ال طالباتأظهرت النتائج  فوق     

التحصيل المعرفي و  ال  ارسترا يجية السائدة في التدريس في متوسب درجات الت بيق البعدي ار تبار مهارات التفكير التأملي 

، حجم  أبير المتغير ما أظهرت اتائج ا تبار مربع إيتا، ك(2.22مستوى درله )" إحصائية عند ذا درلة ث  فوقالمارر العلوم

لمجموعة التجريبية، ا الباتذو أبر كبير وفاعلية في امو مهارات التفكير التأملی لدى ط) انية ارافوجرافيت( المستال وفاعليته 

تفكير م ابة أدوات وآليات جديدة إلاماء ال عد ب الاائمة على  انية ارافوجرافيتسترا يجية ارويمك  إرجاع هذه النتيجة إلى أن: 

المتعلم في مجموعة متنوعة م  البحث، والتفاعل  ال  الايام بالمهمات واألاش ة المتنوعة  لدى المتعلمث وذلت ع  طريق اادماج

والتي  ؤكد  ،ي(")الذرات والعنافر والجدو  الدور "طبيعة المادة الفصل الرابع ال ااية وحدةال دريس  في التفاعلية المتضمنة

على ايجابية المتعلم في موق  التعلم معظم أوقات  علمه، حيث يبني معارفه بنفسه وفق قدرا ه واستعدادا ه، مما يسهم في زيادة 

ية لاائمة على  انارسترا يجية االتعلم، بما يتفق مع طبيعة  دافعيته للتعلم، وإظهار طاقا ه الكامنةث إليجاد الحلو  المناسبة لمواق 

 ارافوجرافيت.

ي وإظهار المنهج بصورة مر ب ة مع بعضها يسهم بشكل كبير ف ارسترا يجية الاائمة على  انية ارافوجرافيتالتعليم وفق  -

لى ع)ارسترا يجية الاائمة على  انية ارافوجرافيت( وهو ما يمك  أن اعزو وضوح أبر   الباتمهارات التفكير لدى ال  نمية

  الباتدى العلى مهارات التفكير التأملي ل)ارسترا يجية الاائمة على  انية ارافوجرافيت( يبية مما أع ى فاعلية المجموعة التجر



 

  

 

 

افسها والتي م  ضم  اجراءا ها ارستدعاء الفكري والعص  الذهني وابارة التساؤرت مما زاد م  حماس  مراحل ارسترا يجية

 . م هية مهاراوم  دافعيتهم احو التعلم و نم  الباتال

ي مهارات ف )الاائمة على  انية ارافوجرافيت( سترا يجية ركما يمك   فسير  فوق المجموعة التجريبية التي  م  دريسها با -

 بتأديتها.   الباتال تعلى األاش ة التي دعمتها ارسترا يجية والتي قام التفكير التأملي

وحدة "طبيعة المادة الفصل الرابع )الذرات والعنافر تي  م عرضها م   ال  ربب الاضايا والمشكالت البيئية والمحلية ال -

ساعد  لاائيا و استتدم مهارات التفكير لديه و اعمل عاله  امساحة  فكير واسعة، مما جعله ةاع ت لل البوالجدو  الدوري(" 

مشكالت غير محددة، كالحارت التي قد في   على النشاط م   ال  إشراكه البات في ذلت مراحل ارسترا يجية التي  حث ال

 اليومية  في حيا ه   واجهه

لجديدة، و نمية ا وذلت لاابليتها للتكيي  والتعديل واستيعاب الظروف) انية ارافوجرافيت( المرواة والمتعة التي أضفتها  -

 المهارات الالزمة، وقد ظهر م   ال   دريس المجموعة. 

م  ستتد راجاز كجزء م  أاش ة التحري أو في المتتبرات، أي  ضمي  أاش ة عمل جماعيالعمل الجماعي والتعاون في ا -

البيااات  على معالجة و فسير البات  اللها األدلة للوفو  إلى استنتاجات وإع اء  وفياتث باإلضافة إلى قدرة ال

   .والمعلومات م  مصادر متتلفة

لذي ا ك العمليات المعرفية العليا التي ياومون بها،  ال  عملية التفكير األمرعلى  بصر العالقات وإدرا  الباتزيادة قدرة ال -

 البات ااعكس إيجابيا في  نمية مهارات التفكير التأملي، كما أن ارسترا يجية المستتدمة قد أسهمت بشكل كبير في استتدام ال

 ة.رت والبحث والتاصي، واستتدام األاش ة المحسوسلل رياة الكلية في  علم الوحدة المتتارة، والتركيز على عمليات التساؤ

مع دراسة الرفوع  فاد ا فات)  انية ارافوجرافيت( و تفق هذه النتيجة جزئيا مع اتائج بعض الدراسات الساباة التي  ناولت      

حسي   م( ودراسة هيام۷۱۰۷م( و دراسة جري وابراهيم )۷۱۰0( ووس  علوان )۷۱۰۱( و دراسة الا راوي )۷۱۰۲)

)ارسترا يجية ( على أبر التعلم باستتدام ۷۱۱۱م( ودراسة عبد الوهاب )۷۱۰۰م( ودراسة عاشور والصبيحاوي )۷۱۰۷)

 في  نمية مهارات التفكير. الاائمة على  انية ارافوجرافيت( 

  الباتال نمية التحصيل لدىو تفق هذه النتيجة مع العديد م  الدراسات التي  وفلت إلى أبر استتدام اإلافوجرافيت في       

(. وم  النتائج الساباة 0222(، عو  هللا )0220(، إسماعيل )0224(، حسواة )0224م ل دراسة كل م : عبد الصمد )

ارفض الفر  الصفري واابل الفر  البديل، وبذلت يكون اص الفر  األو  كالتالي: " وجد فروق ذات درلة إحصائية عند 

متوس ي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضاب ة في الت بيق البعدي لال تبار التحصيلي  بي ( 2.22مستوى درلة )

  ككل والمستويات المعرفية كل على حدة".

 التوصيات: 

 بما يلي: ةوفي الباح  ، البحث الحاليم   ال  النتائج التي  وفلت إليها 

 م   ال  استتدام اإلافوجرافيت.  ات البلدى ال التأمليارهتمام بتنمية مهارات التفكير  -



 

  

 

 

إعداد دورات  دريبية وورش عمل لمعلمي العلوم للتعرف على كيفية  وظي   انيات التصاميم اإلافوجرافيكية في  ت يب  -

 .الدروس

 وفاا لأافوجرافيت.  ال ااويةإعادة  نظيم محتوى كتب العلوم في المرحلة  -

 للمساعدة في  دريس العلوم باستتدام اإلافوجرافيت. المتوس ة إعداد أدلة المعلمي العلوم في المرحلة  -

  بني اإلافوجرافيت م  قبل المعلمي  والموجهي  كأحد اإلسترا يجيات الفعالة في  دريس العلوم -

  وجيه أاظار الاائمي  على  دريس العلوم إلى أهمية استتدام اإلافوجرافيت ودوره في العملية التعليمية.  -

 : إمكااية إجراء الدراسات التالية ةاترح الباح  حة: البحوث المقتر

ع   مع عينات أ رى  تتل التأملي إجراء دراسة حو  أبر استتدام اإلافوجرافيت في  نمية التحصيل ومهارات التفكير  -

 عينة الدراسة الحالية. 

واألحياء  الفيزياءم ل إجراء دراسات وبحوث أ رى لبيان فاعلية استتدام اإلافوجرافيت في  دريس مواد أ رى  -

 والرياضيات. 

إجراء دراسة حو  أبر استتدام اإلافوجرافيت في  حايق أهداف أ رى في العلوم مع عينات أ رى  تتل  ع  عينة الدراسة  -

 الحالية.

 إجراء دراسات وبحوث أ رى لبيان فاعلية استتدام استتدام اإلافوجرافيت في التدريس لذوى ارحتياجات التافة. -

في مادة العلوم مع عينات أ رى   الباتلدى ال التأمليء دراسات ع  فاعلية أساليب أ رى لتنمية مهارات التفكير إجرا -

  تتل  ع  عينة الدراسة الحالية.

 

 قائمة المراجع

 أوال : المراجع العربية: 

 ( مهارات التفكير التأملي في محتو  منهاج التربية ارسال۷۱۰۱أبو احل، جما  عبد النافر ) مية للص  العاشر ومدى

 غزة فلس ي   -اكتساب ال لبة لها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة ارسالمية 

 ( درجة  وافر مهارات التفكير التأملي وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة الص  ۷۱۰۲الرفوع. محمد أحمد :)

  ۷۱۰۲( الجزء األو ، يوليو 242، جامعة األزهر، العدد: )العاشر األساسي في األردن، مجلة كلية التربية

  (دريس مهارات التفكير، ط ،۷۱۰۰سعادة، جودت احمد  :)  . دار الشروق للنشر والتوزيع وال باعة، عمان ، األردن 

 ( مستوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح ۷۱۱۲الشكعة ، علي . )ية، الوطن

 ، كلية األحياء التربوي، جامعة النجاح الوطنية، اابلس،  2 ع، ۷۰ مجمجلة جامعة النجاح لألبحاث ب ، 



 

  

 

 

 ( أبر  صميم استرا يجية للتعلم اإللكترواي قائمة على التولي  بي  اساليب التعلم ۷۱۰۰عبد الحميد، عبد العزيز طلبه :)

تعلم على كل م  التحصيل واسترا يجيات التعلم اإللكترواي المنظم ذا يا النشب عبر الويب ومهارات التنظيم الذا ي لل

  ۰۰2-۷٫۷۹۲، ج ۲2لية التربية بجامعة المنصور . ع ك لةجو نمية مهارات التفكير التأملي، م

 ( فاعلية استتدام بعض استرا يجيات ما وراء المعرفة في  حصيل الفيزياء و نمية التفكي۷۱۱2عبد الوهاب، فاطمة :)ر 

الص  ال ااي ال ااوي األزهري ، الجمعية المصرية للتربية العلمية، محلة  طالباتالتأملي وار جاه احو استتدامها لدى 

 التربية العلمية، المجلد ال ام ، العدد الرابع كلية التربية، جامعة عي  شمس العباسية 

 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، بيروت. ،  2( التفكير والمنهاج المدرسي "ط۷۱۱۰، عزو )هعبيد، وليمو عفاا 

 (: مستو  مهارات التفكير التأملي في مشكالت التدريب الميدااي لدى طلبة كلية ۷۱۱۷، عزو واللولو، فتحية )هعفاا

  ۰2-۰، ۹2 ج،۰۹عالتربية بالجامعة ارسالمية ، كلية التربية، الجامعة ارسالمية، فلس ي  ، 

 ( ا۷۱۰۰العيافرة، وليد رفيق ) عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع 22سترا يجيات  عليم التفكير ومهارا ه، ط ، 

 ( أبر استتدام استرا يجية المتشابهات في  نمية عمليات العلم ومهارات التفكير ۷۱۰۱الا راوي، عبد العزيز جميل .)

ية كلية التربية، الجامعة ارسالم الص  ال ام  األساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، طالباتالتأملي في األحياء لدى 

 غزة فلس ي  .  -

 ( استتدام اإلافوجرافيت في  دريس الجغرافيا لتنمية التحصيل ومهارات التفكير 0220أبو زيد، فالح محمد جمعة .)

 . 221-201(، 42المرحلة ال ااوية، مجلة الجمعية التربوية للدراسات ارجتماعية، مصر، ع ) طالباتالبصري لدى 

 (. استتدام اإلافوجرافيت )التفاعلي / ال ابت( وأبره في  نمية التحصيل الدراسي 0220ماعيل، عبد الرؤوف محمد محمد )إس

 . 212-222(، 01 كنولوجيا التعليم وا جاها هم احوه،  كنولوجيا التربية: دراسات وبحوث، مصر، ع ) طالباتلدى 

 ( أهمية  انية اإلافوجرافيت0222الجريوي، سهام .) :في التعليم، متاح على الرابب التالي 

post_00.html-http://drseham00.blogspot.com/7305/30/blog  

 ائب الذهنية (. فعالية براامج  دريبي ماترح في  نمية مهارات  صميم التر0222ي، سهام ب  سلمان محمد )االجريو

اإللكترواية م   ال   انية اإلافوجرافيت ومهارات ال اافة البصرية لدى المعلمات قبل التدمة، دراسات عربية في التربية 

 .24-2(، 2(، ج )22وعلم النفس، السعودية، ع )

 ( فعالية  صميم بيئة  علم شتصية قائمة على اإلافوجرافيت في التحصيل0224حسواة، إسماعيل عمر .) في وار جاه المعر

 .204-220(، 2(، ع )21احوها لدى طلبة كلية التربية في جامعة األقصى، مجلة العلوم التربوية والنفسية، البحري ، مج )

  (. ام ا  ادم اإلافوجرافيت )ال ابت المتحرك( عبر الويب وأبرهما 0222ي، أمااي أحمد محمد )ندرويش، عمرو محمد والد

 -002(، 0(، ع )02كير البصري لدى أطفا  التوحد وا جاها م احوه،  كنولوجيا التعليم، مصر، مج )في  نمية مهارات التف

002. 

 ( اإلافوجرافيت م  التت يب إلى اإلاتاج، الريا : وكالة أساس للدعاية واإلعالن. 0220شلتوت، محمد .) 

 ( ف  اإلافوجرافيت بي  التشويق والتحفيز على التعلم0222شلتوت، محمد .) ،22( مارس 2) 00، مجلة التعليم اإللكترواي. 

http://drseham00.blogspot.com/7305/30/blog-post_00.html


 

  

 

 

 ( أبر استتدام التجسيد المعلوما ي باإلافوجرافيت على  نمية مفاهيم مصادر 0224عبد الصمد، أسماء السيد محمد .)

م يل ت كنولوجيا التعليم مر فعي ومتتفضي كفاءة ال طالباتالمعلومات المرجعية وعادات العال والكفاءة الذا ية المدركة لدى 

 .204-24(، 02المعرفي للمعلومات،  كنولوجيا التربية: دراسات وبحوث، مصر، ع )

 ( المر كزات األساسية لتفعيل استتدام اإلافوجرافيت في عمليتي التعليم والتعلم، مجلة 0222عبد الباسب، حسي  محمد .)

 ? http : / / emag . rmans . edu . eg / index . php(، متاح على:                  22التعليم اإللكترواي، العدد )

page = news 18 . 

 ( أبر استتدام إسترا يجية اإلافوجرافيت على  حصيل 0222عو  هللا، شيماء محمد إدريس .)الص  التامس  طالبات

نجاح جامعة الاألساسي وا جاها هم احو العلوم ودافعيتهم  تعلمها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، 

 الوطنية.

 ( اإلافوجرافيت، متاح على: 0222عيسی، معتز .)http : / / blog . dotaraby . com 

 (  فاعلية أاماط متتلفة لتاديم اإلافوجرافيت التعليمي في التحصيل 0220محمود، حس  فاروق والصياد، وليد عاط .)

 ي فعوبات  علم الرياضيات،  كنولوجيا التربية: دراسات وبحوث،الدراسي وكفاءة التعلم لدى  الميذ المرحلة اربتدائية ذو

 .42-2(، 04مصر، ع )

فاعلية  وظي  ارافوجرافيت )ال ابت والمتحرك ( فى  نمية مهارات حل المسألة الورابية فى  :(0224عبير عبيد أبو عريبان) -

 ، كلية التربية، الجامعة ارسالمية، غزة العلوم الحيا ية لدى طالبات الص  العاشر األساسى بغزة رسالة ماجستير

فاعلية استتدام  انية ارافوجرافيت )قوائم/عالقات( فى  صميم  :(0222حمادة مسعود ابراهيم، ابراهيم يوس  محمود) -

لم النفس عالتربية الفنية المستالي   نمية مهارات والمعتمدي  بكلية التربية، دراسات عربية في التربية و طالباتالبصريات لدى 

 (0) ع (،00،ع )

المتوسب ، ربويات  ال اايارافوجرافيت فى الرياضيات على  حصيل طالبات الص  أبر دمج  :(0220لولوه الدهيم ) -

  (4)( ع22الجزء األو ، م) الرياضيات،

 (: اإلافوجرافيت م  التت يب إلى اإلاتاج. الريا : مكتبة فهد الوطنية.0220محمد شوقي شلتوت ) -

ودوره فى العملية التعليمية فى سياق  دراسة  حليلية لالافوجرافيت (:0220)الرؤوفعبدايناس  ،السيد د  عبد الرحم ، عبيرعا

والفنون،  بحوث في التربية الفنية ، مجلةجامعة حلوان كلية التربية، الصياغات التشكيلية للنص )عالقة الكتابة بالصورة (،

 (24)ع

، أكتوبر هرةمستابلية" الااؤى "ر" كنولوجيا التعليم   ر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمالمؤ مر العلمى الحادى عش -

(0222) 

معافرة ا جاهات وقضايا :المؤ مر العلمى ال الث عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم " كنولوجيا التعليم ارلكترواي -

 (0220)" الااهرة، ابريل

 (2ع) مجلة التعليم ارلكترواى، الترائب الذهنية ارلكترواية،:(0220السعيد عبد الرازق )   -



 

  

 

 

أبر التفاعل بي  ام ى عر  و وقيت ارافوجرافيت في بيئة التعلم ارلكترواى على (: 0224)أشرف عبد الل ي  مرسى  -

وم التربوية ،ع مجلة العل األزهر،، كلية التربية بالدقهلية،جامعة المرحلة ال ااوية طالباتلتعلم لدى التحصيل وار جاه احو بيئة ا

 (0)(، ج0)

والتحصتتتيل المعرفي لمستتتاباة  ( فعالية استتتتتدام  انية ارافوجرافيت على  علم األداء المهارى0220محمد ستتتالم درويش ) -

 (0، ج )(44الوبب ال ويل، كلية التربية الرياضية للبني ، جامعة حلوان، المجلة العلمية للتربية البداية وعلوم الرياضة، ع)

المتحرك( عبر الويب وأبرهما فى / ام ا  اديم ارافوجرافيت )ال ابت( 0222)وامتااى احمتد التد نى  عمرو محمتد درويش، -

 . كنولوجيا التعليم احوه،  نمية مهارات التفكير البصرى لدى أطفا  التوحد وا جاها هم

 (األفاى /)الرأستتتتتتى قائمة على ارافوجرافيت ال ابت  صتتتتتتميم بيئة  علم عبر الويب (0221) أبوالتدهتب أحمتد محمود محمتد -

المؤ مر ال ااوى الرابع والعشتتري  لجمعية  المعلومات، قستتم طالباتوأبرهما فى  نمية مهارات  صتتميم واجهات المستتتتدم لدى 

 فرع التليج العربى المكتبات،

  صميم الترائب براامج  دريبى فى  نمية مهارات(: فعالية 0222)سهام بنت سلمان الجريوى -

ي مجلة دراستتتتتتات ف، التدمة التذهنيتة ارلكترواية م   ال   انية ارافوجرافيت ومهارات ال اافة البصتتتتتترية لدى المعلمات قبل

 (2)ج(، م22)ع  التربية وعلم النفس،

عضتتر و على  نمية لبالمارزاا على اموذج أبعاد التعلم  انية ارافوجرافيت الاائمأبر استتتتدام  :(0222)ماريان ميالد منصتتور -

 ( 2(،ج)2(،ع)02يأسيوط، مج) التربية  كلية طالباتمفاهيم الحوسبة السحابية وعادات العال المنتج لدى 

ة التعليم مجل التعليم والتعلم، عمليتى المر كزات األستتتاستتتية لتفعيل ارافوجرافيت فى(:0222)حستتتي  محمد أحمد عبد الباستتتب -

 (22ارلكترواى، ع )

 وادارة المعرفة يالتفكير التأمل مهارات ااتاج  رائب المعرفة الرقمية وأبرها على  نمية مهارات(: 0220)موسى ايمان زكي -

 (41التربية وعلم النفس، ع ) دراسات عربية في وا جاها هم احوها، العلياالدراسات  طالباتلدى 
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