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ًَخص ايدراشة :
اسػػتفدفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػػظ أ ػػر توظيػػؼ نمػػط اإلنفوجرافيػػؾ المتحػػرؾ لتنميػػة مفػػاهيـ
األمػػف المػػائ فػػظ مػػادة جغرافيػػة التنميػػة لػػدا طالبػػات اليػػؼ ال ػػان ال ػػانو العػػاـ  ،وتكونػػت
مجموعة الدراسة مف ( )67طالبة مف مدرسػة السػنية ال انويػة بنػات التابعػة إلدارة السػيدة زينػب
التعميميػػة بمحافظػػة الةػػاهرة حيػػث تػػـ تةسػػيمفـ إلػػظ مجمػػوعتيف (ضػػابطة – تجريبيػػة)  ،وتم مػػت
أدوات البحػػث فػػظ اختبػػار مفػػاهيـ األمػػف المػػائظ  ،وأسػػفرت نتػػائج البحػػث عػػف وجػػود فػػرؽ داؿ
إحيػػائياب بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة وطالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػظ
التطبيػػؽ البعػػدا اختبػػار مفػػاهيـ األمػػف المػػائظ ليػػال طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة  ،يعػػزا
اسػػػتخداـ نمػػػط اإلنفوجرافيػػػؾ المتحػػػرؾ  ،وفػػػظ النفايػػػة مػػػدـ الباحػػػث مجموعػػػة مػػػف التويػػػيات
والمةترحات فظ ضوء نتائج البحث.

الكممات المفتاحية  :اإلنفوجرافيؾ – األمف المائظ – المدخؿ البير – تدريس الجغرافيا .
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The Effect of Using Motion Infographics in Teaching Development
Geography Subject to Develop The Water Security Concepts for The
Second Grade Secondary School Students

Study summary:
The study aimed to identify the effect of employing a motion
infographic to develop concepts of water security in the geography of
development for second year secondary school students. The study group
consisted of (76) students from the Sunni Secondary School for Girls. Zainab
Educational Administration in Cairo Governorate, where they were divided
into two groups ( Control - experimental), and the research tools were in
testing the concepts of water security, and the results of the research resulted
in a statistically significant difference between the mean scores of the
students of the control group and the experimental group students in the
dimensional application of the test of water security concepts for the benefit
of the students of the Experimental, due to the use of motion infographic, and
in the end, the researcher presented a set of recommendations and proposals
in the light of the search results.

Key words: Infographics, Water Security, Visual Approach, Teaching
Geography.
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َكدَة:
تعتبػػر ملػػكمة الميػػاك الملػػكتت التػػظ تلػػكؿ خطػػورة عمػػظ حيػػاة اإلنسػػاف  ،وعمػػظ حيػػاة
الكائنات الحية األخرا التظ يحتاجفا  ،ويعتمػد عميفػا فػظ أمػورك الحياتيػة  ،رغػـ تةدمػا العممػظ
حاليا فظ مختمؼ مجاات حياتا  ،إذ أيػبحت ملػكمة الميػاك ملػكمة
والتكنولوجظ الذا يمر با ب
الحاضر والمستةبؿ  ،ومف أكبر التحديات التظ تواجػا كافػة دوؿ العػالـ المتةػدـ منفػا  ،والنػامظ
عمظ حد سواء.
ويتضػ أف ااسػػتغتؿ المفػػرط لمميػاك يػػؤ ر فػػظ اسػػتدامة البيئػػة المائيػػة ر بسػػبب سػػيطرة
منطؽ تحةيؽ الميال الوطنية لمدوؿ والميال اامتيادية الخاية  ،فأنانيػة اإلنسػاف جعمتػا
يعتةػػد بػػأف المػوارد البيئيػػة غيػػر منتفيػػة  ،وبػػأف المػػاء لػػف ينضػػب  ،غيػػر أف الوامػ كلػػؼ عػػف
وجػػود تغي ػرات فػػظ البيئػػة الطبيعيػػة  ،والت ػ انعكػػس أ رهػػا عمػػظ الم ػوارد المائيػػة ومنفػػا ظػػاهرة
ااحتباس الحرار ( .عمراف .)470 : 8002 ،
ويعرؼ األمف المػائ بأنػا ا الةػدرة فػظ الحيػوؿ عمػظ كميػات كافيػة مػف الميػاك النظيفػة
واليالحة لمحفاظ عمظ مستويات كافية مػف األغذيػة واليػحةا  ،ويسػتند األمػف المػائظ كمففػوـ
ونوعػػػػا والضػػػػماف عبػػػػر الزمػػػػاف والمكػػػػاف.
كمػػػػا
ب
مطمػػػػؽ عمػػػػظ أسػػػػاس جػػػػوهر وهػػػػو الكفايػػػػة ب

(.)Zwitter,2017:101-103

ونوعػػا مػػف خػػتؿ وض ػ ب ػرامج
كمػػا
ب
أا أنػػا يعنػػظ تمبيػػة ااحتياجػػات المائيػػة المختمفػػة ب
حماية وحسف استخداـ المياك  ،وتطوير أدوات هذا ااسػتخداـ  ،وتنميػة مػوارد الميػاك الحاليػة ،
ػػػػـ يػػػػأتظ بعػػػػد ذلػػػػؾ البحػػػػث عػػػػف مػػػػوارد جديػػػػدة سػػػػواء كانػػػػت تةميديػػػػة أو غيػػػػر تةميديػػػػة.

(.)Hofwegen,2016:245

أبعػادا لػػا ،
ويلػتمؿ األمػف المػائ عمػظ مجموعػة مػػف المفػاهيـ الرئيسػة  ،والتػ تلػكؿ
ب
ومف أم متفا :

نوعية المياك – السياسػة المائيػة – الكفايػة – تسػعير الميػاك

– ندرة المياك – المياك المستدامة – خط الفةر المائ – اليوـ
Zero Water

يفر Day

– الميػػاك اافتراضػػية – مي ػزاف الميػػاك اافتراضػػية – تجػػارة
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المياك اافتراضية  -البيمة المائية ( الزرماء – الخضػراء – الرماديػة).
(سالماف .)82 : 8042 ،
وتعد الجغرافيا مف أك ر المناهج الدراسػية التػظ تسػعظ إلػظ تنميػة الػوع بمفػاهيـ األمػف
المائ  ،إذ تفتـ بيفة عامة بدراسػة جميػ الظػواهر الطبيعيػة والبلػرية عمػظ سػط األرض ،
ومػف أهمفػا الميػػاك التػظ تعتبػر مػػف الظػواهر الطبيعيػة التػػظ يتفاعػؿ اإلنسػاف معفػػا عمػظ سػػط
األرض  ،لذا كاف مف الضرورا أف تلػتمؿ جميػ منػاهج الجغرافيػا بمختمػؼ المراحػؿ التعميميػة
عمػػظ الموضػػوعات المتعمةػػة بمفػػاهيـ األمػػف المػػائظ مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػظ الميػػاك  ،وتحةيػػؽ
ااستدامة لمواردها لألجياؿ الةادمة(.المةانظ وحسف  ، )448 : 4888 ،وهذا ما أكدتػا العديػد
مف الدراسات السابةة واألدبيات التظ اهتمػت بدراسػة الػوع بػاألمف المػائ فػظ مختمػؼ منػاهج

التعميـ  ،خاية مناهج الجغرافيا م ؿ  :دراسة بخيت 8042ـ  ،دراسػة عةبػاوا وزينػب

 8048ـ ،دراسػػػة العػػػرفج 8044ـ  ،دراسػػػة غريػػػب 8044ـ ،باإلضػػػافة إلػػػظ

المػػؤتمرات الدوليػػة  ،م ػػؿ  :مػػؤتمر األمػػـ المتحػػدة لمميػػاك الخػػامس والسػػتيف

8040ـ ،منتدا لباب العالـ بلرـ الليخ 8042ـ ،أسبوع الةػاهرة األوؿ لمميػاك
8042ـ ،والت ػ أكػػدت عمػػظ أهميػػة تنميػػة المفػػاهيـ المتعمةػػة بالحفػػاظ عمػػظ الميػػاك وترلػػيد

استفتكفا والمحافظة عميفا والػوع بفػا ومضػايا األمػف المػائ باعتبارهػا مػدختب لعػتج مضػايا
المياك التظ أيبحت تفدد األمف الةومظ.

وفظ ظؿ ال ورة المعموماتية تتخذ المعمومات والبيانات ألكااب مختمفػة عنػد بنػاء المنػاهج

الدراسية عامة  ،ومناهج الجغرافيا خاية بفػدؼ تةػديمفا بيػورة تجػذب الطالػب نحػو ااهتمػاـ

بمػػا هيسػػفؿ تنػػاوؿ المحتػػوا العممػػ  ،عواكسػػاب المتعممػػيف المعػػارؼ والمفػػارات والةػػيـ  ،ويعػػد
اإلنفوجرافيػػؾ  Infographicsأحػػد األدوات التػػػظ يمكػػف اسػػتخدامفا لسػػػد الفجػػوة بػػيف نظػػػاـ
التعمػيـ فػظ الماضػ وطػتب األلفيػة ال ال ػة الػذيف يفضػموف األدوات البيػرية لمػتعمـ فػظ المةػاـ
األوؿ  ،وتلػػير الدراسػػات إلػػظ أنػػا مػػف خػػتؿ دمػػج المزيػػد مػػف المعينػػات البيػػرية ،

م ػػؿ :

ممفات الفيديو والتم يتت الجرافيكية فظ خطػة الػدرس فػاف الطػتب يكونػوا مػادريف عمػظ متابعػة
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المواد وففـ الميطمحات بغض النظر عف موضوع المادة  ،وهذا ما أكدتا العديد مػف الدراسػات

 ،ومنفا  :دراسة أبو الدهب 8042ـ  ،دراسة حكم 8046ـ .

وتتعػػدد أن ػواع اإلنفوجرافيػػؾ وألػػكالا والتػػظ يمكػػف مػػف ختلفػػا تةػػديـ المحتػػوا التعميمػػظ
لمطتب بلكؿ جذاب  ،ويعرض مركز وكالة تيميـ اإلنفوجرافيػؾ بمانليسػتر
وكػػػػت مػػػػف (Chhutani,2013
لإلنفوجرافيؾ ،

وهظ :

&، )Mohiuddin

،NOS,2013

( )TT,2012األنػػػػواع المختمفػػػػة

(المتح والحميداوا ( ،)87 : 8042 ،درويػش والػدخنظ : 8041 ،

)82



اإلنفوجرافيػؾ ال ابػت  : Static Infographicsعبػارة عػف رسػـ تيػويرا يلػرح
لظء معيف بلكؿ ابت دوف الحاجة إلظ أا تفاعؿ م الةارئ.

اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ  :Motion Infographicsعبارة عف رسػـ تيػويرا متحػرؾ
يتفاعػػؿ معػػا الطالػػب  ،ويسػػتخدـ فػػظ الموضػػوعات التػػظ تحتػػاج إلػػظ إظفػػار الحركػػة م ػػؿ
أيضػا عنيػر اليػوت الػذا يكػوف
توضي حركة جرياف المياك عمظ سط األرض ويتضمف ب
معػػا  ،وذلػػؾ لممسػػاعدة فػػظ
موسػػيةظ أو مػػؤ رات يػػوتية أو تعميػػؽ يػػوتظ أو مػػزيج منفمػػا ب
توضي

المعمومات المةدمة وزيادة عمةفا  ،وجذب اانتباك بيورة أكبر.

َعهًة ايدراشة :
تتم ػػػؿ ملػػػكمة الدراسػػػة فػػػظ ضػػػعؼ طالبػػػات اليػػػؼ ال ػػػان ال ػػػانو العػػػاـ (اللػػػعبة
األدبيػػة) بمعرفػػة المفػػاهيـ المتعمةػػة بػػاألمف المػػػائ ر باعتبػػارك أحػػد أهػػـ عوامػػؿ تحةيػػؽ األمػػػف
الةوم .

أشئًة ايدراشة :
تحاوؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية:
 )1ما مفػاهيـ األمػف المػائ المػراد تنميتفػا لػدا طالبػات اليػؼ ال ػانظ ال ػانوا العػاـ فػظ
مادة الجغرافيا ؟
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 )2ما أ ر استخداـ نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ عمظ تنمية مفػاهيـ األمػف المػائ فػظ مػادة
الجغرافيا لدا طالبات اليؼ ال ان ال انو العاـ؟

ٖدف ايدراشة :
تفػػدؼ الدراسػػة إلػػظ تحةيػػؽ الفػػدؼ التػػال

 :التعػػرؼ عم ػ ا ػػر اسػػتخداـ نمػػط

اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ فظ تدريس جغرافية التنمية عمظ تنميػة مفػاهيـ األمػف المػائ لػدا طالبػات
اليؼ ال ان ال انو .

فرٚض ايدراشة :
تحاوؿ الدراسة التحةؽ مف يحة الفروض التالية :
ػائيا بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة  ،وطالبػػات
 )4ا يوجػػد فػػرؽ داؿ إحيػ ب
المجموعة التجريبية فظ التطبيؽ الةبم اختبار مفاهيـ األمف المائ .
ػػائيا بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طالبػػػات المجموعػػػة الضػػػابطة  ،ودرجػػػات
 )8يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحيػ ب
طالبات المجموعة التجريبية التظ درسػت باسػتخداـ نمػط اإلنفوجرافيػؾ المتحػرؾ فػظ التطبيػؽ
البعدا اختبار مفاهيـ األمف المائظ  ،ليال طالبات المجموعة التجريبية .

أُٖٝة ايدراشة:
تبرز أهمية الدراسة فيما يم :
 )4إ راء الجانب العمم مف ختؿ توضي كيفية استخداـ نمطا اإلنفوجرافيؾ المتحػرؾ فػظ
عممية تدريس الجغرافيا.
 )8بناء اختبار لةياس مفاهيـ األمف المائ ومدا تنميتفا لدا الطالبات.

سدٚد ايدراشة:
 سدٚد َٛضٛعٝة  :تتم ؿ فيما يم :

 استخداـ نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ  ،حيث يتي هذا النمط عممية تم يؿ المفاهيـالمتعمةة باألمف المائظ عمظ لكؿ مرئيات  ،حيث تعزز تمؾ المرئيات وفةبا لنظرية

الترميز المزدوج لبافييو مدرة الطالبات عمظ تذكر الخبرات السابةة حيث يتذكر

الطالب  %20مما يراك ويفعما بيديا  ،فظ حيف يتذكر  %80فةط مما يراك ،
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ويتذكر % 40مما يسمعا  ،وتعرؼ هذك الظاهرة بالتأ ير الفائؽ لميورة المرئية ،
وهذا ما أكدتا العديد مف الدراسات  ،م ؿ  :دراسة الدهيـ 8047ـ  ،دراسة حساف
8047ـ  ،دراسة يمدريـ 8047ـ  ،ودراسة منيور 8041ـ.

 مةػػػرر جغرافيػػػة التنميػػػة لميػػػؼ ال ػػػان ال ػػػانو العػػػاـ ( اللػػػعبة األدبيػػػة)  ،حيػػػثيلػػتمؿ محتػػوا المةػػرر عمػػظ موضػػوعات تتعمػػؽ بػػالموارد المائيػػة وأسػػاليب إدارتفػػا
وترلػػيد اسػػتفتؾ الميػػاك بلػػكؿ يضػػمف حةػػوؽ األجيػػاؿ الةادمػػة  ،وتحةيةبػػا لمبػػدأ

ااستدامة لمموارد المائية.

 سدٚد زَاْٝة  :تتم ؿ فظ الفيؿ الدراس األوؿ لمعاـ الدراس 8048/ 8042ـ ،
حيث تة

الوحدة المعاد يياغتفا بنمط اانفوجرافيؾ المتحرؾ ضمف موضوعات

الفيؿ الدراسظ األوؿ  ،طبةبا لمخريطة الزمنية المرفةة مف وزارة التربية والتعميـ.

 حدود مكانية  :تتم ؿ فظ أحد مدارس ال انو العاـ التابعة إلحدا إدارات محافظة
الةاهرة  ،وهظ مدرسة السنية ال انوية بنات  ،التابعة إلدارة السيدة زينب التعميمية ،
حيث مربفا مف مكاف إمامة الباحث  ،عوالرافا عمظ مجموعات طتب التربية الميدانية

بفا.

َٓٗر ايدراشة ٚاألدٚات ايبشجٝة املصتخدَة :ويلتمؿ عمظ ما يم :

َٗٓ ذا ايدراشة  :تعتمد الدراسة عمظ :

 )4املٓٗر ايٛصف: ٞ

الذ

يتضمف تحديد اإلطار النظر لمدراسة  ،وبناء أدوات

الدراسة والدراسة النظرية لألدبيات والبحوث والدراسات السابةة لمجموعة
المحاور العممية التظ يلتمؿ عميفا.

 )8املٓٗر ايتذرٜيب :

الذ يتضمف اإلجراءات التظ تتعمؽ بالجانب التطبية لمدراسة

بفدؼ التعرؼ عمظ أ ر استخداـ نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ عمظ تنمية مفاهيـ
األمف المائ لدا مجموعة الدراسة .

 أدٚات ايدراشة  :تعتمد الدراسة عمظ :
 )4أداة مجع ايبٝاْات  :استبانة مفاهيـ األمف المائ .
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 )8أداة ايكٝاط  :اختبار مفاهيـ األمف المائ .
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إدراءات ايدراشة :
لإلجابة عف أسئمة الدراسة والتحةؽ مف يحة فروضا تتب الدراسة اإلجراءات
التالية:
 )4بناء مائمة بمفاهيـ األمف المائ المراد تنميتفا لدا طالبات اليؼ ال انظ ال انوا العاـ
(اللعبة األدبية) فظ مادة الجغرافيا فظ وحدة جغرافية التنمية وموارد البيئة المةررة عمظ
طالبات اليؼ ال ان ال انو لمعاـ الدراس 8048/ 8042ـ .
 )8عرض الةائم ة فظ يورتفا األولية عمظ مجموعة مف السادة المحكميف فظ مجاؿ (
الجغرافيا – مناهج وطرؽ تدريس الدراسات ااجتماعية) لضبطفا والتأكد مف ستمتفا
العممية  ،ووضعفا فظ يورتفا النفائية.
 )2اختيار وحدة جغرافية التنمية وموارد البيئة مف كتاب جغرافية التنمية المةرر عمظ طالبات
اليؼ ال انظ ال انوا العاـ (اللعبة األدبية) لمعاـ الدراس
يياغتفا باستخداـ نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ.

8048/8048ـ  ،عواعادة

 )1بناء أدوات البحث والمتم مة فظ  :اختبار مفاهيـ األمف المائظ فظ وحدة جغرافية التنمية
وموارد البيئة لطالبات اليؼ ال ان

ال انو

العاـ (اللعبة األدبية)  ،وعرضا عمظ

السادة المحكميف فظ مجاؿ المناهج وطرؽ تدريس الجغرافيا لضبطا والتأكد مف ستمتا
العممية.
مبميا.
 )1تطبيؽ أدوات الدراسة ب

 )7تدريس الوحدة المعاد يياغتفا باستخداـ نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ لممجموعة
التجريبية مف طالبات اليؼ ال انظ ال انوا العاـ (اللعبة األدبية).
بعديا.
 )6تطبيؽ أدوات البحث ب

 )2المعالجة ااحيائية  ،وريد النتائج وتفسيرها ومناملتفا.
 )8تةديـ التوييات والبحوث المةترحة.
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َصطًشات ايدراشة :
 )4األَٔ املائ:Water Security ٞ

هيعرفا

تةرير التنمية اإلنسانية عاـ 8007ـ بأنا ا الحرص عمظ أف يكوف لدا كؿ

لخص ميدر يعتمد عميا لمحيوؿ عمظ مياك مأمونة بالةدر الكافظ وبالسعر المناسب  ،حتظ
يتمكف مف أف يعيش حياة ينعـ فيفا باليحة والةدرة عمظ اإلنتاج  ،م الحفاظ فظ نفس
الومت عمظ النظـ اايكولوجية التظ توفر المياكا(.تةرير التنمية اإلنسانية لعاـ .)2:8007

ويعرفا يبح
ه

8042ـ بأنا ا حماية الموارد المائية المتاحة مف التفديدات

الخارجية  ،وضماف استمرارها وحرية استخدامفا وفؽ المتطمبات واألولويات الوطنية والةومية
 ،والةدرة عمظ تطوير هذك الميادار المائية وتنميتفا بما يتتءـ م ااحتياجات المتجددة
لممياك فظ المستةبؿا (يبح )410 : 8042 ،
 )8اإلْفٛدرافٝو :Infographics

هناؾ العديد مف المسميات لفذك التةنية  ،ومنفا اإلنفوجرافيؾ ، Infographics
البيانات

التيويرية التفاعمية

 ، Data Visualizationالتيماميـ المعموماتية

 ،Information Designوالمعمومات الميورة  ، Information Graphicويمكف
تعريفا كما يمظ :
تعريؼ روس  : Ross,2016بأنا ا عبارة عف تم يؿ مرئ لممعمومات  ،أو البيانات
بحيث تستطي تةديـ كـ هائؿ مف المعمومات  ،دوف أف تربؾ المتعمـ  ،وتجعؿ استيعابا
وضوحا وسفولةا.
لممعمومات أك ر
ب
ويعرفا سيمسيكتس  Simiciklas,2018بأنا ا تغير روتين
ه

لعرض المعمومات

والبيانات لممتعمميف بلكؿ خاص  ،وبالتال يساعد عمظ تغيير استجابة المتعمميف وتفاعمفـ

م هذك المعمومات عند رؤيتفاا.

 )2اإلْفٛدرافٝو املتشرى  :Motion Infographicsعبارة عف رسـ تيػويرا متحػرؾ
يتفاعؿ معا الطالب  ،وهذا يعتمد عمػظ جػزء مػف مففػوـ الرسػوـ المتحركػة  ،ومػد نػراك فػظ
بعػػض موام ػ الويػػب التػػظ باتػػت تميػػؿ إلػػظ هػػذا العمػػـ باسػػتخداـ تةنيػػات الويػػب المختمفػػة
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لتلػػرح لػػظء معػػيف  ،وبعضػػفا يظفػػر عمػػظ هيئػػة فيػػديو يسػػتخدـ رسػػومات اإلنفوجرافيػػؾ
لتم يؿ المعمومات.
ويعػػرؼ الباحػػث اإلنفوجرافيػػؾ المتحػػرؾ إجرائي ػاب بأنػػاا تةنيػػة تعتمػػد عمػػظ التم يػػؿ البيػػرا

لممعموم ػات المفظيػػة والنيػػية عمػػظ لػػكؿ يػػور تسػػتخدـ الرسػػوـ واأللػػكاؿ والخطػػوط لتوضػػي

األفكػػار المفظيػػة المتعمةػػة بمفػػاهيـ األمػػف المػػائظ فػػظ وحػػدة البحػػث  ،ويمكػػف أف يػػتـ تيػػميمفا
بلكؿ ابت كيورة  ،أو بلكؿ متحرؾ وفةبا لما يتطمبا المومؼ التعميمظا.

ااطار النظرا لمدراسة:

احملٛر األ : ٍٚاإلْفٛدرافٝو.
َفٗ ّٛاإلْفٛدرافٝو.
لةد ورد فػظ األدب التربػوا العديػد مػف المترادفػات لمدالػة عمػظ مففػوـ اانفوجرافيػؾ ،
منفا ما ذكرك (لمتوت ( ، )444:8047،عمر:)802 :8047،
 التم يؿ البيرا لمبيانات Data Visualization
 تيميـ المعمومات Information Design
 هندسة المعموماتية Information Architecture
 البيانات التيورية – التفاعمية Data Visualization
ويرا الباحث أف كممة اإل نفوجرافيؾ  Infographicعبارة عف ميػطم يلػتمؿ عمػظ
مةطعيف  ،المةط األوؿ  Informationوتعنظ المعمومات  ،والمةطػ ال ػانظ  Graphicويعنػظ
التيويرا  ،ومػف هنػا فػاف اإل نفوجرافيػؾ فػف تحويػؿ البيانػات والمعمومػات والمفػاهيـ المعةػدة إلػظ
يػػور ورسػػومات يمكػػف ففمفػػا واسػػتيعابفا بوضػػوح وتلػػويؽ بطريةػػة سمسػػة وسػػفمة وواضػػحة.
()Rees,July,2013,p3
وعمظ الرغـ مف تعدد تعريفات الباح يف لتنفوجرافيؾ حسػب مجػاؿ ااسػتخداـ  ،فمػنفـ
مرئيا لممعمومات  ،ومػنفـ مػف أعتبػرك ميػة متكاممػة مترابطػة ولػيس فةػط
مف عرفا بأنا  :تم يتب ب
مجػػرد تم يػػؿ لممعمومػػات  ،تعمػػؿ عمػػظ إخ ػراج المعمومػػات والبيانػػات والمعرفػػة المعةػػدة إلػػظ يػػورة
بسيطة سفمة وفعالة  ،ويتض مما سبؽ إنػا عمػظ الػرغـ مػف اخػتتؼ تعريفػات اإل نفوجرافيػؾ إا
إنفا تيب فظ نفس المعنػظ حيػث يعػرؼ اميػطم تةنػظ يلػير إلػظ تحويػؿ المعمومػات والبيانػات
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المعةدة إلظ رسوـ ميورة يسفؿ عمظ مف يراها استيعابفا وففمفا دوف الحاجة إلظ مراءة الك يػر
مف النيوص المكتوبةا.
كمػػػا أضػػػاؼ عبػػػد الباسػػػط ( )12 : 8041أف اإل نفوجرافيػػػؾ عبػػػارة عػػػف مجموعػػػة مػػػف
التم يتت البيرية التظ تستخدـ لعػرض البيانػات أو المعمومػات أو المعرفػة  ،وتفػدؼ إلػظ تةػديـ
المعمومات المعةدة بطريةة سريعة وبلكؿ واض  ،ولديفا الةػدرة عمػظ تحسػيف اإلدراؾ مػف خػتؿ
عمميػػػة توظيػػػؼ الرسػػػوـ فػػػظ تعزيػػػز مػػػدرة الجفػػػاز البيػػػرا لػػػدا المػػػتعمـ فػػػظ معرفػػػة األنمػػػاط
وااتجاهات المختمفةا.
ائيا بانا:
ويرا الباحث مف ختؿ التعريفات السابةة أف اإل نفوجرافيؾ يمكف تعريفا إجر ب
ا تةنيػػة تعتمػػد عمػػظ التم يػػؿ البيػػرا لممعمومػػات المفظيػػة والنيػػية عمػػظ لػػكؿ يػػور
تستخدـ الرسوـ واأللكاؿ والخطوط لتوضي األفكػار المفظيػة المتعمةػة بمفػاهيـ األمػف المػائظ فػظ
وحػػدة البحػػث  ،ويمكػػف أف يػػتـ تيػػميمفا بلػػكؿ ابػػت كيػػورة  ،أو بلػػكؿ متحػػرؾ كفيػػديو جػراؼ
وفةبا لما يتطمبا المومؼ التعميمظ.

أْٛاع اإلْفٛدرافٝو.
تتعػػدد أن ػواع اإلنفوجرافيػػؾ وألػػكالا والتػػظ يمكػػف مػػف ختلفػػا تةػػديـ المحتػػوا التعميمػػظ
لمطالبات بلكؿ جذاب  ،ويعػرض مركػز وكالػة تيػميـ اإلنفوجرافيػؾ بمانليسػتر ،NOS,2013
وكػػػػػػت مػػػػػػف (Chhutani,2013

& )TT,2012( ، )Mohiuddinاألنػػػػػػواع المختمفػػػػػػة

لإلنفوجرافيؾ  ،وهظ :
 اإلْفٛدرافٝــو ايجاب ـ  : Static Infographicعبػػارة عػػف رسػػـ تيػػويرا يلػػرح
لظء معيف بلكؿ ابػت دوف الحاجػة إلػظ أا تفاعػؿ مػ الةػارئ  ،ومحتػوا اإل نفوجرافيػؾ
ال ابػػت يلػػرح بعػػض المعمومػػات عػػف موضػػوع معػػيف يختػػارك ميػػمـ اإل نفوجرافيػػؾ  ،وهنػػاؾ
نوعػػاف مػػف التخطيطػػات الكبيػػرة لتنفوجرافيػػؾ ال ابػػت  ،وهمػػا التخطػػيط الرأسػػظ واألفةػػظ ر
لتحةيؽ أكبر مدر مف خبرة المتعمـ مػف مػراءة اإل نفوجرافيػؾ  ،فةػد تػـ تيػميـ اإل نفوجرافيػؾ
مػػف النػػوع الرأسػػظ بحيػػث يكػػوف مػػف السػػفؿ عمػػظ مسػػتخدما ملػػاهدتا ومتابعػػة مراءتػػا
ػعودا وهبوطبػػا  ،وفػػظ المةابػػؿ  ،يػػتـ اختيػػار
باسػػتخداـ لػػريط التمريػػر عمػػظ الكمبيػػوتر يػ ب
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اانفوجرافيػػؾ ذو التيػػميـ األفةػػظ فػػظ الغالػػب لتةػػديـ جػػدوؿ زمنػػظ  ،م ػػؿ  :عػػرض مراحػػؿ
تطور تاريخظ أو ورة( .درويش والدخنظ )82 : 8041 ،

 اإلْفٛدرافٝو املتشرى  :Motion Infographicيتضمف ت ة أنواع هما :
 ايٓٛع األ : ٍٚايتصـُ ِٝاملتشـرى  :عبػارة عػف رسػـ تيػويرا متحػرؾ يتفاعػؿ معػا الطالػب ،
ويسػػتخدـ فػػظ الموضػػوعات التػػظ تحتػػاج إلػػظ إظفػػار الحركػػة م ػػؿ  :توضػػي حركػػة جريػػاف
أيضػػػا عنيػػػر اليػػػوت الػػػذا يكػػػوف موسػػػيةظ أو
الميػػػاك عمػػػظ سػػػط األرض  ،ويتضػػػمف ب
معػػا ر وذلػػؾ لممسػػاعدة فػػظ توضػػي
م ػؤ رات يػػوتية أو تعميػػؽ يػػوتظ أو مػػزيج منفمػػا ب

المعمومػػػػػػػػػات المةدمػػػػػػػػػة  ،زيػػػػػػػػػادة عمةفػػػػػػػػػا  ،وجػػػػػػػػػذب اانتبػػػػػػػػػاك بيػػػػػػػػػورة أكبػػػػػػػػػر.
()Lankow,Ritchie&Crooks,2012,p321-324
 ايٓٛع ايجاْى  :تصٜٛر فٝد ٜٛعـاد بدالًـ٘ إْفٛدرافٝـو  :عنػد إعػداد هػذا النػوع يكتػب لػا
سيناريو إخراجظ يراعظ فيا تناوؿ المعمومات  ،والبيانات التوضػيحية التػظ سػوؼ تظفػر
بالفيديو متحركػة إلظفػار بعػض الحةػائؽ  ،والمفػاهيـ فػظ أ نػاء عػرض الفيػديو بنسػختا
النفائيػػة عمػػظ المػػتعمـ  ،وهػػو مػػف األنػواع التػػظ تحتػػاج إلػػظ إبػػداع العػػامميف عمػػظ إخػراج
الفيػػػديو مػػػف  :مم ػػػؿ  ،مخػػػرج  ،المػػػونتير  ،وميػػػمـ الجرافيػػػؾ( .لػػػمتوت : 8047 ،

.)441

 ايٓــٛع ايجايــح  :اإلْفٛدرافٝــو ايتفــاعًى  :Interactive Infographicفػػظ هػػذا
النوع يمكف لممتعمـ التحكـ فيا عف طريؽ بعض أدوات الػتحكـ مػف أزرار وبرمجػة معينػة
تكػوف موضػوعا  ،ويتطمػب هػػذا النػوع عنػد تيػميما تيػػميـ بعػض األجػزاء التػظ سػػوؼ
يكػػػػوف بفػػػػا الػػػػتحكـ المطمػػػػوب وترجمتفػػػػا لممػػػػتعمـ حتػػػػظ يسػػػػفؿ عميػػػػا اسػػػػتخدامفا.

( ، )Yilidrim,2016,p207ويعد وسيمة رائعة لتحةيؽ التفاعميػة التػظ تسػم بمزيػد
مػػف الملػػاركة م ػ المػػتعمـ  ،والحفػػاظ عمػػظ أسػػر انتبػػاك وتركيػػز المػػتعمـ لفتػػرة طويمػػة ،
ويتطمب هذا النوع البرمجة إلنلائا  ،وبالتالظ ففو أك ػر تكمفػة مػف اإل نفوجرافيػؾ ال ابػت
 ،ويراعػظ عنػػد انلػػاء اإل نفوجرافيػػؾ التفػػاعمظ أف نض ػ فػػظ اعتبارنػػا مضػػايا المتيػػف ،
مطبوعػػا فأيػػب مػػف السػػفؿ
وتوافػػؽ الجفػػاز  ،ولمػػا كػػاف اإل نفوجرافيػػؾ التفػػاعمظ لػػيس
ب
إعػػادة توظيفػػا ر ممػػا يػػوفر لنالػػر المحتػػوا الةػػدرة عمػػظ اانلػػاء الػػديناميكظ لممحتػػوا
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بسػػػحب البيانػػػات ر ممػػػا يسػػػم بتحػػػديث البيانػػػات كممػػػا احتػػػاج اإل نفوجرافيػػػؾ ذلػػػؾ  ،أو
السػػػماح لممػػػتعمـ بالػػػدخوؿ عمػػػظ البيانػػػات إلضػػػفاء الطػػػاب اللخيػػػظ عمػػػظ تيػػػوراتا.
(فاروؽ  ،اليياد)48 :8047 ،

َهْٛات االْفٛدرافٝو.
يحػػػدد كػػػؿ مػػػف (جػػػودت ( ، )21 : 8041 ،المػػػتح و الحميػػػداوا )22 : 8042 ،
مجموعة مف المكونالت الرئيسة لإلنفوجرافيؾ  ،وهظ:
 العنيػر البيػرا  :Visual Partsيتضػػمف هػذا العنيػر اسػتخداـ األلػواف  ،الرسػػوـ
كاألسفـ واأللكاؿ التمةائية والرسوـ البيانية  ،واليور.
 المحتػػػوا النيػػػظ  :Contentsيلػػػمؿ النيػػػوص المكتوبػػػة والتػػػظ ينبغػػػظ أف تكػػػوف
مختيرة ومرتبطة بالعنير السابؽ.
 المعرفػػة أو المففػػوـ  :Knowledegeوهػػو مػػا يميػػز اإلنفوجرافيػػؾ ويجعمػػا أك ػػر مػػف
كونا نص ويورة  ،عوانما طريةة تةديما بلكؿ معيف تم ػؿ المففػوـ أو المعرفػة المػراد
اييالفا لممتعمـ  ،كالتسمسؿ الزمنظ أو التفريعات واألجزاء وغيرها.
ويػػرا الباحػػث أف أهػػـ مػػا يميػػز اإلنفوجرافيػػؾ فػػظ تكوينػػا هػػو عامػػؿ الجػػذب البيػػرا
العارض لممعمومة بكؿ بساطة وسفولة لممستخدـ مما جعؿ مستخدمظ اإلنفوجرافيؾ يتزايدوف مػ
الومت  ،األمر الذا دعانا لمحاولة التفكير فظ استخداما فظ العممية التعميمية بلكؿ أساسظ.

لصائص اإلْفٛدرافٝو.
يحػػػػػػػػػػػػػػػدد كػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػف (المػػػػػػػػػػػػػػػتح و الحميػػػػػػػػػػػػػػػداوا ، )22-26 : 8042 ،
( )Rees,July,2013,p76مجموعة مف الخيائص التظ تميز اإل نفوجرافيؾ  ،وهظ:
 ايرتَٝــس ٚااللتصــار :إف مػػف أهػػـ خيػػائص اإلنفوجرافيػػؾ مدرتػػا عمػػظ ترميػػز المعمومػػات
والمفػػاهيـ والحةػػائؽ فػػظ رمػػوز تتنػػوع مػػا بػػيف اليػػور واأللػػكاؿ واألسػػفـ والرسػػوـ ال ابتػػة
والمتحركة  ،هذا باإلضافة إلظ فاعميتا ومدرتا عمظ اختيار ومت المعمـ .
 االتصـــاٍ ايبصـــر  :يعتبػػػر اإلنفوجرافيػػػؾ مػػػف األدوات المفمػػػة التػػػظ تعتمػػػد عمػػػظ حاسػػػة
اإلبيػػار  ،وهػػػو فػػػظ ذلػػػؾ يتوافػػػؽ مػػػ نظريػػات ااتيػػػاؿ البيػػػرا التػػػظ تؤكػػػد أف البلػػػر
يعتمدوف عمظ حاسة اإلبيػار بنسػبة  %60أك ػر مػف أا حاسػة أخػرا لػديفـ  ،حيػث أف
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العيف يمكنفا التةاط اليورة فظ أمػؿ مػف  40/4مػف ال انيػة  ،كمػا أف يػياغة المعمومػات
وعرضفا فظ يورة بيرية يجعمفا أسفؿ لمففـ والترميز داخؿ العةؿ البلرا.
 ايكابًٝة يًُعارنة  :مف أهـ الخيائص التظ يتمتػ بفػا اإل نفوجرافيػؾ مابميتػا لمملػاركة ،
ويتـ ذلؾ عف طريؽ لبكات التوايؿ ااجتماعظ أو لبكات التعمـ اإل لكترونظ.
 ايتصـــُ ِٝابـ ـ ا  :حيػػػث التنويػػػ باسػػػتخداـ األلػػػواف  ،اليػػػور  ،الخطػػػوط  ،األسػػػفـ ،
والرسومات  ،كؿ ذلؾ إما ابت أو متحػرؾ باإلضػافة إلػظ أزرار التنةػؿ والتػظ جميعفػا تةػوـ
بدور مفـ كعامؿ جذب لمستخدمظ اإلنفوجرافيؾ فظ مخاطبة أعمار و ةافات مختمفة.

أُٖٝة اإلْفٛدرافٝو ٚفٛائد ٙفى عًُٝتى ايتعًٚ ِٝايتعًِ.
تبػرز أهميػػة اسػتخداـ تةنيػػة اإلنفوجرافيػؾ فػػظ زيػادة فاعميػػة الػتعمـ وتحسػػيف مخرجاتػػا
مػػف خػػتؿ تػػوفير ارتبػػاط أفضػػؿ بػػيف حاجػػات المتعممػػيف وبرنػػامج الػػتعمـ مػػف جفػػة  ،والبيانػػات
والمعمومػػات وربطفػػا باليػػور والرمػػوز مػػف جفػػة أخػػرا  ،وهػػذا مػػا أكدتػػا العديػػد مػػف البحػػوث
والدراسػػات السػػابةة  ،م ػػؿ  :دراسػػة (أبػػو الػػدهب ، )8042 ،دراسػػة (حكمػػظ ، )8046 ،دراسػػة
(عبيػػد ،)8046 ،دراسػػة (حسػػاف ، )8047 ،دراسػػة (فػػاروؽ واليػػياد ، )8047 ،دراسػػة (أبػػو
زيد ، )8047 ،دراسة (عمر ، )8047 ،دراسة (درويػش والػدخنظPolman, & ( ، )8041 ،
 ،)Gebre,2015ودراسػػػة (سػػػمماف ، )8041 ،وفػػػظ ضػػػوء مػػػا سػػػبؽ يمخػػػص الباحػػػث أهميػػػة
وفوائد استخداـ اإلنفوجرافيؾ فظ عمميتظ التعميـ والتعمـ  ،فظ :
 زيادة فاعميػة التعمػيـ  :مػف خػتؿ تحسػيف مخرجػات التعمػيـ بتػوفير ارتبػاط أفضػؿ بػيف
المعمومػػػات واليػػػور والرمػػػوز المدلمػػػة عميفػػػا  ،وزيػػػادة إمكانػػػات الويػػػوؿ لممعمومػػػات ،
وتحةيؽ أفضؿ النتائج.
 تنوع وسائؿ المعرفة  :مف ختؿ استخداـ اإلنفوجرافيؾ يمكف توظيػؼ أك ػر مػف وسػيمة
لمحيػػػوؿ عمػػػظ المعرفػػػة  ،حيػػػث يختػػػار المػػػتعمـ الوسػػػيمة المناسػػػبة لةدراتػػػا ومفاراتػػػا ر
فيسػػاعد ذلػػؾ عمػػظ اكتسػػاب أكبػػر مػػدر مػػف المعرفػػة  ،والعمػػؿ عمػػظ رف ػ جػػودة مخرجػػات
التعمـ.
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 تحةيؽ التعمـ النلط  :حيث يتـ التركيز عمظ دور المػتعمـ وتفاعمػا فػظ الحيػوؿ عمػظ
تعممػػا مػػف خػػتؿ عمميػػة الػػدمج بػػيف األنلػػطة الفرديػػة والجماعيػػة والملػػروعات التعاونيػػة
بداب مف الدور السمبظ لممتعمـ المتم ؿ فظ عممية استةباؿ المعمومات فةط.

 تحةيػػػػؽ عنيػػػػر المرونػػػػة التعميميػػػػة  :حيػػػػث تتحةػػػػؽ المرونػػػػة الكافيػػػػة لمواجفػػػػة
ااحتياجات الفردية  ،والتغمب عمظ الفروؽ الفردية وأنماط التعمـ المختمفة لػدا المتعممػيف
باختتؼ مستوياتفـ وأعمارهـ  ،فمكؿ مرحمة تعميمية يتـ استخداـ إنفوج ارفيؾ خاص بفا.

 إتةاف المفارات العممية  :حيث يمكف تةديـ الك ير مف الموضػوعات العمميػة والمفػارات
الكترونيا بالكامؿ  ،وبيفة خاية المفارات العممية.
تةميديا أو
التظ ييعب تدريسفا
ب
ب

 تحةيؽ الرضا عف التعميـ  :حيث يستطي المتعمـ التوايؿ م برامج اانترنت لتػدعيـ
المعمومػػات وزيػػادة التحيػػيؿ  ،ومتابعػػة التػػدريب الفعمػػظ والممارسػػة الفعميػػة بالمؤسسػػة
التعميمية مما يحةؽ زيادة فاعمية عممية التعميـ  ،وزيادة رضا المتعمـ نحو عممية التعمـ.

عٓاصر فرٜل عٌُ تصُ ِٝاإلْفٛدرافٝو.
يحػػدد كػػؿ مػػف ()Rees,July,2013,p95( ،)Islamoglu,et al,2015,p87
عناير فريؽ عمؿ تيميـ اإل نفوجرافيؾ  ،وهظ:
 المحرر  : Editorهو ذلؾ اللخص المناط بػا الةيػاـ بعمميػة يػةؿ وتنةػي المعمومػات ،
والعمؿ عمظ توجيا اإل نفوجرافيؾ لمسار معيف بحيػث يعػزز النةػاط الرئيسػة فػظ المعمومػات
المطموب اييالفا لممتعمـ  ،ويمفػت النظػر إلػظ الموضػوعات التػظ ينبغػظ أف ينيػب عميفػا
اهتماـ المتعمـ أو التظ سوؼ يخرجفا تيميـ اإل نفوجرافيؾ.
 محمػؿ البيانػات  : Data Analyzerيةػوـ محمػؿ البيانػات بالعمػؿ عمػظ تمخػيص البيانػات
ودمجفا فظ مجموعػة مػف العنايػر مػ تبوبيفػا أو الموضػوعات الرئيسػة  ،ويةػوـ بعمميػة
تجفيػز المعمومػات بتسمسػؿ وترتيػب منطةػظ لتنفيػػذها فػظ تيػميـ اإل نفوجرافيػؾ بمػا يحةػػؽ
الستسة والسفولة فظ اييالفا لممتعمـ.
 الميػػػمـ  : Designerهػػػو اللػػػخص المؤهػػػؿ مػػػف الناحيػػػة الفنيػػػة واإلبداعيػػػة لتيػػػميـ
ػػتخدما األدوات
اإل نفوجرافيػػػؾ  ،حيػػػث يعمػػػؿ عمػػػظ يػػػن رؤيػػػة اإل نفوجرافيػػػؾ بابػػػداع مسػ ب
والبرامج المتاحة لا.
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ٜٚـر ايباســح  :إنػا يمكػػف أف تجتمػ عنايػػر فريػػؽ العمػػؿ ليةػػوـ بفػػا لػػخص واحػػد ،
فيةوـ بمفاـ المحرر لمبيانات والمحمؿ والميمـ لفا.
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َباد ء تصُ ِٝاإلْفٛدرافٝو ايٓادح ٚظرٚط٘.
يعتمد نجاح اإل نفوجرافيؾ عمظ كيفية تيميمفا بحيث تخدـ األهداؼ التظ يػممت مػف
ػػػػػػدا كػػػػػػػاف أ ػػػػػػػر اإل نفوجرافيػػػػػػػؾ أمػػػػػػػوا  ،ومػػػػػػػد حػػػػػػػدد
أجمفػػػػػػػا  ،فكممػػػػػػػا كػػػػػػػاف التيػػػػػػػميـ جيػ ب
( )Yilidrim,2016,p56النةاط التػظ يجػب أخػذها بعػيف ااعتبػار عنػد تيػميـ اإل نفوجرافيػؾ ،
وهظ :
تعبير يادمبا.
با
 أف يعبر تيميـ اإل نفوجرافيؾ عف موضوع الدرس أف يرتبط بالفدؼ المحدد المراد تحةيةا. أف يناسب أعمار الطالبات ومستوياتفـ المعرفية. أف تكوف المعمومات الواردة يحيحة وسفمة وواضحة. أف تجذب انتباك الطالبات. أف ي را المادة التعميمية المراد تعممفا لمطالبات. -أف يتـ استخداما مف مبؿ المعممة والطالبات.

لطٛات تصُ ِٝاإلْفٛدرافٝو.
يحدد كؿ مف (لمتوت( ، )442 : 8047 ،عيػد و محمػد والػدخنظ ،)62 : 8041 ،
( )Rees,July,2013,p45مجموعػػػة مػػػف الخطػػػوات التػػػظ يمػػػر بفػػػا تيػػػميـ اإل نفوجرافيػػػؾ ،
وهظ:
 ايفهرة  : Ideaيترافؽ توليد األفكار م مدرة المتعمـ عمظ ااسػتنتاج والتعبيػر عػف الػنفس
أساسػػا ألا نػػوع مػػف أن ػواع المعرفػػة
 ،فاألفكػػار هػػظ التػػظ تولػػد الميػػطمحات التػػظ تلػػكؿ
ب
نوعا مف أنواع العموـ أو الفمسفة.
سواء كانت ب

 ايبشح  : Searchبعد التويؿ إلظ الفكػرة تػأتظ المرحمػة التػظ يغفمفػا ك يػر مػف الةػائميف
عمظ تيميـ اإلنفوجرافيؾ  ،وهظ مرحمة البحث ويمكف ايجازها فظ عدة نةاط رئيسػة والتػظ

يتفػػرع منفػػا الك يػػر مػػف التفايػػيؿ التػػظ تسػػاعد إلػػظ الويػػوؿ لتيػػميـ إنفوجرافيػػؾ مميػػز ،
وهظ:
 تحديد الغرض مف اإلنفوجرافيؾ.
 تحديد أهداؼ اإلنفوجرافيؾ.
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 تحميؿ الجمفور المستفدؼ.
 جم المعمومات وتحميمفا.
 إْعاء خمطـ ٖٝٚهـٌ يفْفٛدرافٝـو  :Scheme and Structureتعتبػر هػذك المرحمػة
ترجمػػة لمرحمػػة البحػػث مػػف عمميػػة تجميػػ المعمومػػات والبيانػػات وتحميمفػػا إلػػظ هياكػػؿ
ومخطط  ،ويتكوف مف العنواف  ،األجزاء الرئيسػة  ،األجػزاء الفرعيػة  ،واختيػار األلػواف ،
ويةيػػد بفػػذك العنايػػر أف نةػػوـ بعمميػػة تخطػػيط هيكػػؿ اإلنفوجرافيػػؾ بنػػاء عمػػظ تةسػػيـ
المعمومات التظ سبؽ تجميعفا وتحميمفا إلظ العناير السابةة  ،حتظ يتولد لػدينا مخطػط
كامؿ لفيكؿ اإلنفوجرافيؾ مبؿ التنفيػذ  ،وهػذا يسػاعدنا عمػظ أف نتأكػد مػف أف المعمومػات
التػػظ تػػـ تجميعفػػا أيػػبحت مةسػػمة بلػػكؿ متسمسػػؿ ومنطةػػظ لعنػػاويف رئيسػػة  ،ويتفػػرع
منفػػا عنػػاويف فرعيػػة  ،ممػػا يسػػاعدنا فػػظ الكلػػؼ عمػػظ بأيػػا مػػف المعمومػػات لػػـ يم ػػؿ فػػظ
التخطيط.
 األدٚات  : Toolsتحػػػدد فػػػظ هػػػذك المرحمػػػة األدوات التػػػظ سػػػوؼ تسػػػتخدـ فػػػظ تيػػػميـ
اإلنفوجرافيؾ بنمطيا ال ابت والمتحرؾ والتظ سبؽ ذكرها سابةبا.

 تٓكـٝح ايتصـُ( ِٝمرحمػة المراجعػة)  : Reviewيػتـ التأكػػد فػظ هػذك المرحمػة مػف جميػ
جوانب اإلنفوجرافيؾ مف حيث مراجعة التالظ :أف المحتوا هم ؿ بلكؿ متكامؿ ومتسمسػتب
– يحة الرسوـ المستخدمة – التنسيؽ.
 اإللــراز  : Productionيخػػرج فػػظ هػػذك المرحمػػة التيػػميـ فػػظ لػػكما النفػػائظ لينلػػر
مطبوعا  ،أـ متحربكا أو ينلر عمظ لبكة اإلنترنت.
اء كاف
ب
ويتداوؿ سو ب
 ايٓعـــر ٚايتصـــٜٛل  : Publishing and Marketingبعػػػد اإل نتفػػػاء مػػػف تيػػػميـ
اإلنفوجرافيؾ فةد حاف ومت نلرك عمظ المستفيديف  ،ومف الممكف أف ينلر عبػر وسػائؿ
متعػػػددة  ،منفػػػا  :منافػػػذ الويػػػب  ،المػػػدونات  ،لػػػبكات التوايػػػؿ ااجتمػػػاعظ  ،اإلعػػػتـ
المطبوع  ،واإلعتـ المرئظ.
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َراسٌ تصُ ِٝاإلْفٛدرافٝو ايتعًُٝى.
يحػػػدد كػػػؿ مػػػف (لػػػمتوت، )Smiciklas,2012,p30( ، )411-410 : 8047 ،
( )Sneh,2009,p137المراحؿ التظ يمر بفا تيميـ اإل نفوجرافيؾ التعميمظ  ،وهظ:
 املرسًة األٚىل  :ايدراشة ٚايتشً : Study and Analysis ٌٝوتعنظ تحميػؿ ااحتياجػات
التعميمية الخاية بالمعمميف والمتعمميف  ،وتلمؿ :
 حتًٝـٌ لصـائص املــتعًُني  : Analysis of Learners' Characteristicsتعػػد
هذك المرحمة مفمػة حيػث تسػاعد عمػظ تكػويف معرفػة مسػبةة عػف خيػائص المػتعمـ
فػػػػظ النػػػػواحظ العةميػػػػة وال ةافيػػػػة والجسػػػػمية وااجتماعيػػػػة والنفسػػػػية  ،بمػػػػا يجعػػػػؿ
اإلنفوجرافيؾ مادر عمظ تفيئة أفضؿ الخبرات التػظ تسػاعد المػتعمـ عمػظ النمػو  ،كمػا
تساعد عمظ تفسير بعض مف أنماط السموؾ لدا المتعمـ .
 حتًٝــــٌ األٖــــداف Objectives

 : Analysisتسػػػػاعد عمميػػػػة تحميػػػػؿ األهػػػػداؼ

ويػػياغتفا الةػػائميف عمػػظ إنتػػاج وتيػػميـ اإلنفوجرافيػػؾ التعميمػػظ عمػػظ تكػػويف رؤيػػة
واضحة فظ إخراج إنفوجرافيؾ تعميمظ ذا جدوا تعميمية.
 حتً ٌٝاملادة ايتعًُٝٝة  : Analysis of Educational Materialفظ هذك المرحمػة
بيػريا عػف طريػؽ اإلنفوجرافيػؾ
يتـ تحميؿ المادة العممية بلكؿ يساعد عمظ تم يمفػا
ب
 ،حيث يتـ تحميؿ المادة العممية بتةسيمفا إلظ مجموعة مػف األجػزاء اليػغيرة بحيػث
ػػغر  ،وبعػػػدها يػػػتـ تجميػػػ هػػػذك األجػػػزاء فػػػظ لػػػكؿ
يكػػػوف كػػػؿ جػػػزء إنفوجرافيػػػؾ ميػ با
إنفوجرافيؾ أكبر  ،أو سمسمة مف اإلنفوجرافيؾ التعميمظ.
 املرسًــة ايجاْٝــة  :ايتصــُ : Design ِٝيػػتـ فػػظ هػػذك المرحمػػة تيػػميـ المخطػػط اللػػكمظ
والفيكمػػػظ لعنايػػػر اإلنفوجرافيػػػؾ  ،وتلػػػمؿ  :يػػػياغة األهػػػداؼ اإلجرائيػػػة  ،يػػػياغة
بيػريا  ،تحديػد الخطػوط المسػتخدمة  ،تحديػد
المحتوا التعميمظ بحيث يسػفؿ تم يمػا
ب
األلواف المةترحة  ،تحديد األلكاؿ المستخدمة  ،تيميـ عناير التفاعؿ بالمحتوا.
 املرسًة ايجايجة  :اإلْتاز  : Producationيتـ فظ هػذك المرحمػة إنتػاج النمػوذج األولػظ
بتطبيؽ المخطط اللكمظ  ،وتبدأ عممية اإلنتػاج بتجميػ العنايػر البيػرية (األيةونػات
 ،األلكاؿ  ،والخطوط) .
- 472 -

أثر توظيف نمط اإلنفوجرافيك المتحرك في تدريس جغرافية التنمية ....................................................

 املرسًة ايرابعة  :ايتك : Evaluation ِٜٛيتـ فظ هذك المرحمة التحكيـ مػف مبػؿ الخبػراء
عمظ اإلنفوجرافيؾ التعميمظ وذلؾ بفدؼ التأكد مػف عنايػرك  ،ومػدا مطابةػة العنايػر
البيػػرية مػ المحتػػوا التعميمػػظ الم ػراد تعممػػا  ،مػ التأكيػػد عمػػظ تم يػػؿ جميػ أج ػزاء
المحتوا التعميمظ .
 املرسًة اخلاَصة  :ايٓعـر ٚاالشـتخداّ  : Publishing and Useيػتـ فػظ هػذك المرحمػة
البدء فظ ااستخداـ الميػدانظ والتطبيػؽ لإلنفوجرافيػؾ التعميمػظ باإلضػافة إلػظ اسػتمرار
عممية التةويـ والتنةي المستمر لإلنفوجرافيؾ.
معيةػات اسػػتخداـ اإلنفوجرافيػؾ التعميمػػظ وسػبؿ حمفػػا :ا تخمػو تةنيػػة اإلنفوجرافيػؾ التعميمػظ مػػف
بعض المعيةات التظ ينبغظ أخذها بعيف ااعتبار  ،وهظ :
َ عٛقــات بعــرٜة  :تتم ػػؿ فػػظ عػػدـ إلمػػاـ المعممػػيف والمتعممػػيف بالمفػػارات الضػػرورية
لمتعامػػػػؿ مػػػػ التةنيػػػػات الحدي ػػػػة عامػػػػة  ،وبػػػػرامج تيػػػػميـ اإلنفوجرافيػػػػؾ خايػػػػة ،
باإلضافة إلظ عدـ تناسبفا م عدد المتعمميف فظ يفوفنا المزدحمة.
َ عٛقات فٓٝة  :تتعمؽ بعدـ الةدرة عمظ التعامؿ مػ األعطػاؿ التػظ يمكػف أف تنلػأ عنػد
استخداـ اإلنفوجرافيؾ  ،مما يسبب إربا بكا لممػتعمـ والمعمػـ ويعطػؿ سػير خطػة الػدرس
 ،ومد تجمب الممؿ عند المتعمميف  ،وبالتالظ تنخفض دافعيػتفـ لمػتعمـ فػظ حالػة عػدـ
تمكنفـ مف إتماـ العمؿ.
َ عٛقات َادٜة  :تتطمب الحاجة إلػظ جفػد وتكمفػة ماديػة كبيػرة فػظ تػوفير العػدد الكػافظ
مػػف أجفػػزة الحاسػػوب المتئمػػة داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة  ،باإلضػػافة إلػػظ إنتػػاج
وتيميـ برمجيات وتدريب وخدمات اتياات  ،وتأسيس بنية تحتية متئمة.
سػػبؿ الحػػد مػػف معيةػػات اسػػتخداـ اإلنفوجرافيمػػؾ التعميمػػظ  :يمكػػف التغمػػب عمػػظ تمػػؾ
المعيةات عف طريؽ :

-

تبنػػظ وزارة التربيػػة والتعمػػيـ لملػػروع تػػدريبظ لممعممػػيف يػػتـ مػػف ختلػػا اسػػتخداـ تةنيػػة
اإلنفوجرافيؾ فظ البرامج والمةررات الدراسية المرتبطة بتخيياتفـ.
تنمية الوعظ لدا المعمميف بأهمية استخداـ تةنية اإلنفوجرافيؾ  ،وذلؾ عف طريؽ إعػداد
نلرات خاية بفػا  ،إيػدار كتيبػات توضػ متمحفػا ومتطمباتفػا  ،وكػذلؾ إنلػاء وحػدات
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تتولظ اإلجابة عف ااستفسارات المتعمةة بفا  ،وتةمؿ فظ الومت ذاتػا مػف عوامػؿ التخػوؼ

-

مف التعامؿ م التكنولوجيا الحدي ة.
نلر ال ةافة االكترونية بيف أفراد التعميـ باعتبارها مف العوامػؿ الرئيسػة التػظ تسػاعد فػظ
تػذليؿ ك يػػر مػػف تحػديات اسػػتخداـ تةنيػػة اإلنفوجرافيػؾ التعميمػػظ  ،فضػتب عػف أهميتفػػا فػػظ
تنمية ففـ األفػراد  ،وزيػادة كفػاءتفـ التعميميػة  ،واسػتخدامفـ لنتػائج التكنولوجيػا وأدواتفػا

المختمفة فظ العممية التعميمية.

احملٛر ايجاْى  :األَٔ املائى.
َفٗ ّٛاألَٔ املائى.
تعددت تعريفات األدبيػات العمميػة واألدبيػة التػظ تناولػت مففػوـ األمػف المػائظ  ،ومنفػا
ما يمظ :
تعريػػػػؼ فػػػػرج ا

( )448:8040بأنػػػػا ا إدراؾ واحسػػػػاس المػػػػتعمـ بالوضػػػػ الحػػػػالظ

والمسػػتةبمظ لمػػوارد المايػػاك  ،ومػػا يتيػػؿ بفػػا مػػف ملػػكتت  ،ودورك نحػػو ترلػػيد اسػػػتفتكفا
والحفاظ عميفا بلكؿ يسم باستمرار منفعتفا ألميظ حد ممكفا.
ويعرفا معروؼ ( )82:8040بأنا ا إدراؾ المتعمميف لكافػة المعػارؼ المتعمةػة بةضػايا
المياك  ،والتحديات التظ تواجففا  ،واللػعور العميػؽ بالمسػئولية تجػاك مواجفػة ملػكتتفا  ،ممػا
يساعدهـ عمظ التعامؿ الحكيـ وااستغتؿ الرليد لمموارد المائيةا.
ويتفؽ الباحث م التعريفات السابةة للػمولفا الجوانػب ال ت ػة لألمػف المػائظ  ،وبنػاء
كمػا
عمظ ذلؾ يمكف تعريؼ األمف المائظ إجر ب
ائيا بأنا  :ا الةدرة عمظ تػوفير الميػاك بكميػات كافيػة ب
ونوعا  ،واستخدامفا فظ اللرب والرا واليػناعة  ،والسػعظ بكػؿ السػبؿ لمبحػث عػف مػوارد مائيػة
ب
جديدة وتطويرهػا  ،ورفػ طامػات اسػت مارها لتػأميف التػوازف بػيف المػوارد المائيػة المتاحػة والطمػب

المتزايد عميفاا.

أشض ايٛعى باألَٔ املائى.
يحػػػػػدد كػػػػػؿ مػػػػػف (عبػػػػػد ا

( ،)420 : 4882 ،رفعػػػػػت سػػػػػيد ، )416 : 4882 ،

مجموعة مف األسس التظ يرتكز عميفا مففوـ الوعظ باألمف المائظ  ،وهظ:
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 اعتبار المياك سمعة امتيادية أا أنفا ليسػت سػمعة مجانيػة  ،وبالتػالظ هػدر الميػاك أو
عدـ ترليد استخدامفا سيؤدا إلظ الحاؽ أضرار بالبيئة.
 الميػػػاك إحػػػدا المتطمبػػػات الرئيسػػػة لمتنميػػػة  ،إذ إنػػػا مػػػف دوف الميػػػاك ا يمكػػػف الةيػػػاـ
بعمميات التنمية فظ الةطاعات اامتيادية المختمفة.
 إف التنافس عمظ ميادر المياك بيف الدوؿ يجعؿ مف هذك السمعة الحيوية ذريعة حػرب
ػػر للػػػف حػػػروب ضػػػد جيرانفػػػا
فػػػظ بعػػػض األحيػػػاف  ،ومػػػد تتخػػػذها بعػػػض الػػػدوؿ تبريػ با
لتستيتء عمظ مياهفـ  ،أو لمحيوؿ عمظ حية كافية مف الموارد المائية.

وعميا فاف الفدؼ الرئيس لألمف المائظ هو تحةيػؽ  :الكفايػة  ،ااسػتدامة  ،العدالػة ،
واإلدارة المسػػػتةبمية لممػػػوارد المائيػػػة بلػػػكؿ يضػػػمف تمبيػػػة احتياجػػػات األجيػػػاؿ الحاليػػػة  ،وعػػػدـ
المساس بحةوؽ األجياؿ الةادمة.

أبعاد األَٔ املائى.
يحػػدد (فػػرج ا

 ، )11-12 : 8040 ،مجموعػػة مػػف األبع ػاد التػػظ يتضػػمنفا األمػػف

المائظ  ،وهظ:
 ايبعد املعرفى  :حيث يبدأ األمف المائظ بمعرفة المتعمـ مكونات بيئتا المائية  ،والمفػاهيـ
واألحػػداث المتعمةػػة بفػػا  ،م ػ األخػػذ فػػظ ااعتبػػار خب ػرات المػػتعمـ السػػابةة ومعموماتػػا
ومعارفا التظ اكتسبفا أ ناء تفاعما م اآلخريف  ،وم بيئتػا المائيػة  ،وهػذا يعنػظ أف
المػػتعمـ ذا الخب ػرات األوس ػ والمعمومػػات األوفػػر مؤهػػؿ ألف يكػػوف لديػػا وعػػظ بػػاألمف
المائظ ومضاياك وملكتتا.
ويمكف تحةيؽ هذك األهداؼ عف طريؽ تنمية المفػاهيـ المتعمةػة بػاألمف المػائظ  ،م ػؿ
 :نوعية المياك – السياسة المائية – الكفاية – تسػعير الميػاك – نػدرة الميػاك – الميػاك المسػتدامة
– خػػط الفةػػر المػػائ – اليػػوـ يػػفر – Day Zero Waterالميػػاك اافتراضػػية – ميػزاف الميػػاك
اافتراضػػػية – تجػػػارة الميػػػاك اافتراضػػػية  -البيػػػمة المائيػػػة ( الزرمػػػاء – الخضػػػراء – الرماديػػػة)
بلػػكؿ تػػدريجظ  ،مػػف خػػتؿ المنػػاهج الدراسػػية التػػػظ تتخػػذ البيئػػة ميػػدا بنا لفػػا  ،م ػػؿ  :منػػػاهج
الدراسات ااجتماعية عامة  ،والجغرافيا خاية  ،ومناهج العموـ  ،والتربية البيئية.
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 ايبعـــد ايٛدـــداْى  :إف تنميػػػة الجوانػػػب الوجدانيػػػة ا يةػػػؿ أهميػػػة عػػػف تنميػػػة الجوانػػػب
المعرفيػػة  ،حيػػث أف تػػأ ير المعمومػػات عمػػظ احسػػاس المػػتعمـ وعواطفػػا  ،يػػؤ ر عمػػظ
تكويف اتجاهاتا وميما نحو مضايا األمػف المػائظ  ،بفػدؼ المسػاعدة فػظ الحفػاظ عمػظ
المياك  ،والملاركة م اآلخريف فظ حماية الموارد المائية وييانتفا.
 ايبعد املٗار (األدائى)  :هو محيمة لمبعػديف المعرفػظ والوجػدانظ  ،وفيػا ينػتفج الطالػب
ػيدا نحػػو البيئػػة المائيػػة  ،وهػػذا السػػموؾ منب ػػؽ عػػف معرفتػػا الواعيػػة التػػظ
سػػمو بكا رلػ ب
تلكمت فظ البعد المعرفظ  ،عواحساسا العميؽ بةضػايا الميػاك وملػكتتفا  ،ومسػئوليتا
اللخيية نحو عتج تمؾ الملكتت  ،والتظ تلكمت فظ البعد الوجدانظ.

ونسػػتنتج ممػػا سػػبؽ  ،أف تنميػػة مفػػاهيـ األمػػف المػػائظ بأبعاده ػا ال ت ػػة (المعرفيػػة ،
رئيسا تسعظ المناهج الدراسية عامة  ،ومناهج الجغرافيا خايػة
الوجدانية  ،والمفارية) تعد هدفبا
ب
إلظ تحةيةا  ،وهو ما يم ؿ إدراؾ الطالب لمملكمة المائية مػف حيػث حجمفػا  ،أسػبابفا  ،أبعادهػا
 ،وكيفيػػة مواجفتفػػا  ،وتػػأ ير اإلنسػػاف فيفػػا وتػػأ رك بفػػا  ،وأسػػاليب التعامػػؿ الحكػػيـ م ػ الم ػوارد
المائية  ،ودورك نحو تحةيؽ التنمية المستدامة لمموارد المائية بما يكفؿ حةوؽ األجياؿ الحاليػة ،
ويمبظ متطمبات األجياؿ المستةبمية  ،وهذا يتفؽ م ما أكدتػا البحػوث والدراسػات السػابةة  ،م ػؿ
 :دراسػػة بخيػػت 8042ـ  ،دراسػػة عةبػػاوا وزينػػب  8048ـ ،دراسػػة العػػرفج 8044ـ  ،دراسػػة
غريب 8044ـ.

أُٖٝة تُٓٝة َفاٖ ِٝاألَٔ املائى.
أويػػػظ مػػػؤتمر ا األمػػػف المػػػائظ العربػػػظا بوضػػػ مضػػػايا الميػػػاك عمػػػظ ممػػػة اهتمامػػػات
الحكومػػات العربيػػة  ،وكػػذلؾ رف ػ الػػوعظ بةضػػايا األمػػف المػػائظ لمواجفػػة التحػػديات التػػظ تواجػػا
الموارد المائية العربية  ،والتظ يمكف إجمالفا فظ النةاط التالية (،لمبظ :)1 : 8000 ،
 محدوديػػة الم ػوارد المائيػػة العربيػػة المتجػػددة  ،وتراج ػ نيػػيب الفػػرد مػػف الميػػاك بدرجػػةكبيرة.
 المياك الملتركة م الدوؿ األخرا غير العربية  ،حيػث أف أك ػر مػف  %70مػف المػواردالمائية العربية يأتظ مف خارج الوطف العربظ.
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 أطماع اسرائيؿ فػظ السػيطرة عمػظ المػوارد المائيػة العربيػة  ،حيػث أف الميػاك تلػكؿ أهػـمبػػػػػاداء العةيػػػػػدة اليػػػػػفيونية  ،وأهػػػػػـ بنػػػػػود المفاوضػػػػػات وااتفاميػػػػػات العربيػػػػػة –
ااسرائيمية.
 تػػدنظ إنتاجيػػة الميػػاك فػػظ دوؿ الػػوطف العربػػظ  ،بسػػبب عػػدـ كفػػاءة اسػػتخداـ الميػػاك ،ػر لمتمػػوث النػػاتج عػػف ااسػػتخداـ اآلدمػػظ  ،أو النلػػاط الزراعػػظ
وتػػدهور نوعيتفػػا  ،نظػ با

واليناعظ.

 ميػػػور المػػػوارد المائيػػػة العربيػػػة المخييػػػة لتطػػػوير حجػػػـ واسػػػتخداـ المػػػوارد المائيػػػةالعربية.
 ضػػعؼ الػػوعظ بخطػػورة مضػػية األمػػف المػػائظ  ،ومػػا تتطمبػػا مػػف الحفػػاظ عمػػظ الم ػواردالمائية  ،وحسف استغتلفا وتنميتفا.
رئيسػػا مػػف
لػػذا فػػاف تنميػػة مفػػاهيـ األمػػف المػػائظ لػػدا الطػػتب يجػػب أف يكػػوف هػػدفبا
ب
وناتجػا مػف نػواتج تعمممفػا  ،لتنميػة
أهداؼ المناهج الدراسية عامة  ،ومناهج الجغرافيػا خايػة ،
ب
ااحسػاس العميػؽ بمسػػتةبؿ المػوارد المائيػػة  ،حتػظ ا تيػػب عمميتػظ التعمػػيـ والػتعمـ محػػدودتيف
فظ تنميتفا للخيية الطالب  ،طالما أف تأ ير المعرفة لـ يمتد إلظ التركيب الوجدانظ لديا.
ضروريا لكؿ فرد فظ المجتمػ  ،لتحةيػؽ الفوائػد
ويرا الباحث أف تنمية مفاهيـ األمف المائظ يعد
ب
التربوية والبيئية التزمة استمرار المجتم ودف عجمة تنميتا اامتيادية  ،ويمكف تمخػيص تمػؾ
الفوائد فيما يمظ:
 تنمية اهتمامات الطتب نحو البيئة بلكؿ عاـ  ،والبيئة المائية بلكؿ خاص. تعػػديؿ العديػػد مػػف السػػموكيات السػػمبية التػػظ يرتكبفػػا الطػػتب أ نػػاء تعػػاممفـ مػ الم ػواردالمائية فظ حياتفـ اليومية.
 تربيػػة جيػػؿ مػػادر عمػػظ ممارسػػة الضػػغط ااجتمػػاعظ عمػػظ الحكومػػات ويػػانعظ الةػػراربضرورة العمؿ المستمر لتجنب الكػوارث المائيػة فػظ المسػتةبؿ سػواء كانػت كميػة  ،أو
كيفية.
 تحةيؽ التكيػؼ البيئػظ والسياسػظ مػ مػا تطرحػا األوضػاع الحاليػة والمسػتةبمية لممػواردوعالميا.
إمميميا ،
محميا ،
المائية مف بدائؿ وسيناريوهات لمملكتت المائية
ب
ب
ب
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 -تمييز الة اررات التظ تؤ ر عمظ كمية ونوعية الموارد المائية.

َراسٌ تُٓٝة َفاٖ ِٝاألَٔ املائى.
تمرعممية تنمية مفاهيـ األمف المائظ بعدة مراحؿ رئيسة لتنميتػا  ،وتتم ػؿ فيمػا يمػظ :
(فرج ا

)487-481 : 8040 ،
 املرسًــة ايتُٗٝدٜــة  :يػػػتـ فػػظ هػػػذك المرحمػػة تحديػػد مػػػا لػػدا الطالبػػػات مػػف معػػػارؼ
ومفاهيـ وسموكيات متيػمة بموضػوع مفػاهيـ األمػف المػائظ  ،فػت ييػم تةػديـ خبػرات
جديدة لمطالبات إا إذا اتضحت الرؤية لما يتػوافر لػديفف مػف معمومػات سػابةة  ،وذلػؾ
لضماف توكيد الفكرة المراد تعممفا.
َ رسًة ايته : ٜٔٛيتـ فظ هذك المرحمة تحديد المراحؿ المناسػبة لتكػويف المفػاهيـ لػدا
الطالبػػات  ،بحيػػث تسػػتفدؼ إ ػػارة الدافعيػػة لػػدا الطالبػػات  ،ومػػف أهػػـ المػػداخؿ التػػظ
تستخدـ فظ هذك المرحمة  :ااهتمامات  ،الحاجات  ،واآلماؿ التظ يلػعرف بفػا الطالػب
وتجذب انتباهفف.
كمػا وكيفبػا لمطالبػات كػظ
َ رسًة ايتطبٝـل  :تعػد هػذك المرحمػة نتػاج الموامػؼ المناسػبة ب
يطبةف ما سبؽ تعمما مف مفاهيـ  ،وذلػؾ لمتأكيػد عمػظ أف مػا حػدث مػف تعمػـ لػا أ ػار
باميػػة ومػػؤ رة فػػظ عةػػؿ ووجػػداف وسػػموكيات الطالبػػات  ،فمػػا سػػبؽ تعممػػا ابػػد أف يجػػد
الفرية لمتطبيؽ والممارسة فظ الحياة الوامعية.
َ رسًــة ايتجبٝــ  :تفػػتـ هػػذك المرحمػػة بعمميػػة إ ػػراء لمػػا سػػبؽ تعممػػا وتكوينػػا مػػف
المفػػاهيـ  ،والتأكيػػد مػػف تأ يرهػػا فػػظ مسػػتويات المفػػاهيـ لػػدا الطالبػػات  ،ويجػػب عمػػظ
المتعمـ فظ هذك المرحمة أف يخطط موامؼ جديدة مف لأنفا تعمؿ عمػظ تعزيػز وتػدعيـ
ما سبؽ تعمما.
َ رسًة املتابعة  :يتطمب فظ هذك المرحمػة مػف المعمػـ أف يةػوـ بتخطػيط مجموعػة مػف
األنلطة الجديدة التظ تلارؾ فيفا الطالبات  ،وتسػتفدؼ هػذك األنلػطة تفيئػة موامػؼ
اء
دعمػػا عوا ػر ب
دائمػػا عمػػظ ممارسػػة مػػا سػػبؽ تعممػػا  ،وهػػو مػػا يم ػػؿ ب
تسػػاعد الطالبػػات ب
لمخبرات التظ مػرت بفػا الطالبػات وتعممػف منفػا  ،ومػا ينػتج عنفػا مػف وعػظ راسػخ فػظ
لخييتفف.
- 478 -

أثر توظيف نمط اإلنفوجرافيك المتحرك في تدريس جغرافية التنمية ....................................................

مناهج الدراسات ااجتماعية عامة والجغرافيا خاية ،ودورهػا فػظ تنميػة مفػاهيـ األمػف
المائظ.
تعد مناهج الدراسات ااجتماعية عامػة  ،والجغرافيػا خايػة المجػاؿ األك ػر فاعميػة فػظ
تحةيػػؽ أهػػداؼ وأبعػػاد الػػوعظ بػػاألمف المػػائظ  ،حيػػث يػػتـ تةػػديـ تمػػؾ الموضػػوعات لمطػػتب  ،وهػػـ
اللريحة العريضة فظ المجتم  ،وتستمد أهميتفا مف منطمؽ أف طتب اليوـ هـ الػذيف يحػددوف
األوضاع المستةبمية لمموارد المائية  ،لذا يمكف الةوؿ بأف التوعية بػاألمف المػائظ حػيف تةػدـ مػف
ختؿ مناهج الجغرافيا ا تعمؿ عمظ رف وعيفـ المائظ وترليد استفتؾ المياك فةػط  ،بػؿ تتعػدا
ذلؾ لرسـ سياسات الحفاظ عمظ الموارد المائية فظ المستةبؿ( .فرج ا

)11-21 : 8008 ،

 ارتبػػاط محتػػوا مفػػاهيـ األمػػف المػػائظ بمحتػػوا منػػاهج الدراسػػات ااجتماعيػػة عامػػة ،
ػػر اهتمػػػاـ منػػػاهج الدراسػػػات ااجتماعيػػػة عامػػػة  ،ومنػػػاهج
والجغرافيػػػا خايػػػة  :نظػ با
الجغرافيا خايػة بمجػاؿ الػوعظ بػاألمف المػائظ بلػكؿ كبيػر  ،يجػب أف تتضػمف منػاهج
الجغرافيا الجوانب التالية لدا الطالبات ( :فرج ا )11:8008،
 ابٛاْــا املعرفٝــة  :التػػظ تتم ػػؿ فػػظ مفػػاهيـ الم ػوارد المائيػػة  ،ظاهراتفػػا  ،عتمػػة
المػػوارد المائيػػة بالملػػكتت السياسػػية  ،إلةػػاء الضػػوء عمػػظ الملػػكتت المائيػػة
الكمية والنوعية  ،أساليب التعامؿ معفا  ،طرؽ عتج هذك الملػكتت  ،وأسػاليب
حماية الموارد المائية مف عوامؿ ااهدار والتموث.
 ابٛاْا ايٛدداْٝة  :تتم ؿ فظ وعظ الطالبات بةضػايا األمػف المػائظ وملػكتتا ،
وتكويف ااتجاهات اابيجابية نحو المػوارد المائيػة  ،وتنميػة الميػوؿ وااهتمامػات
والةيـ نحو ترليد استفتؾ المياك  ،وحمايتفا مف التموث.
 ابٛاْــا املٗارٜــة  :تتم ػػؿ فػػظ تنميػػة مفػػارات ترلػػيد اسػػتفتؾ الم ػوارد المائيػػة ،
مفػػارات التنةيػػة اليدويػػة والميكانيكيػػة لمميػػاك الممو ػػة  ،مفػػارات دراسػػة الملػػكتت
التظ تتعمؽ بةضايا األمف المائظ  ،البحث واستنباط حموؿ منطةية لفا.

إعداد املٛاد ايتذرٜبٝة ٚ ،أدٚات ايدراشة
أٚال َٗٓ :ر ايدراشة :
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 )4المنفج الويفظ  :استخدـ فظ إعداد اإلطار النظرا لمدراسة  ،وتحميؿ الدراسات
السابةة  ،وتحديد عتمتفا بموضوع الدراسة.
وبعديا لمتعرؼ
مبميا
ب
 )8المنفج التجريبظ التربوا  :استخدـ فظ تطبيؽ أدوات الدراسة ب
عمظ أ ر استخداـ نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ فظ تدريس جغرافية التنمية عمظ تنمية
مفاهيـ األمف المائظ طالبات اليؼ ال انظ ال انوا.
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ثاْٝاً  :جمُٛعة ايدراشة :
تـ اختيار مجموعة مف طالبات اليؼ ال انظ ال انوا بمدرسة السنية بنات التابعة إلدارة
السيدة زينب التعميمية بمحافظة الةاهرة  ،وبمغ عدد أفراد المجموعة ( )67طالبة  ،منفف ()22
طالبة يم مف طالبات المجموعة الضابطة والتظ تدرس بالطريةة المعتادة  ،و( )22طالبة يم مف
طالبات المجموعة التجريبية التظ تدرس بنمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ  ،والجدوؿ التالظ يوض
ذلؾ :
جدول ()1
تىسيع أفزاد مجمىعت الدراست
البيبن
المجمىعت الضببطت
المجمىعت التجزيبيت
المجمىع

العدد
33
33
66

الىسبت
%55
%55
%155

ثايجاً  :أدٚات ايدراشة :
 إعداد قائُة َفاٖ ِٝاألَٔ املائ: ٞ
لمػػا كانػػت الدراسػػة تتطمػػب تحديػػد المفػػاهيـ المتعمةػػة بػػاألمف المػػائ لػػدا طالبػػات اليػػؼ ال ػػان
ال انو فظ مادة جغرافية التنمية  ،لذا كاف مف الضرور بناء مائمة ألهـ تمؾ المفػاهيـ موضػحة
الفدؼ مػف بنػاء الةائمػة  ،وتحديػد ميػادر الػتةاؽ الةائمػة  ،وكيفيػة بنػاء الةائمػة فػظ يػورتفا
تمفيدا لعرضفا عمظ السػادة المحكمػيف والمتخييػيف لمتأكػد مػف سػتمتفا العمميػة ،
األولية ،
ب
وفيما يم توضي ذلؾ :

 )1اهلدف َـٔ بٓاء ايكائُة :
يتم ػؿ الفػدؼ مػف بنػاء الةائمػػة فػظ تحديػد المفػاهيـ الرئيسػػة والمفػاهيـ الفرعيػة المتعمةػة بػػاألمف
المائ التظ ينبغ توافرها فظ وحػدة جغرافيػة التنميػة ومػوارد البيئػة المةػررة عمػظ طالبػات اليػؼ
ال ػػان ال ػػانو العػػاـ (اللػػعبة األدبيػػة) لمعػػاـ الدراس ػ 8048 / 8042ـ  ،وفػػظ ضػػوئفا يمكػػف
إعػػادة يػػياغة الوحػػدة  ،وكػػذلؾ بنػػاء أدوات ميػػاس مفػػاهيـ األمػػف المػػائ المتم مػػة فػػظ اختبػػار
مفاهيـ األمف المائ فظ الوحدة المحددة سمفبا.
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َ )2صادر اظتكام ايكائُة :
نظ ارب لعػدـ وجػود مائمػة بمفػاهيـ األمػف المػائ التػظ ينبغػ توافرهػا فػظ مػنفج جغرافيػة

ضروريا إعداد مائمة بتمؾ المفاهيـ  ،ولتحةيؽ ذلؾ تـ الرجوع إلػظ الميػادر
التنمية التظ  ،كاف
ب
المختمفػػة لتحديػػد تمػػؾ المفػػاهيـ  ،والت ػ ينبغ ػ توافرهػػا فػػظ الجغرافيػػا عامػػة  ،ومػػنفج جغرافيػػة
التنمية خاية  ،ومد تم مت تمؾ الميادر فيما يم :
أ)البحوث والدراسػات السػابةة واألدبيػات (الكتػب – المراجػ ) التػ تناولػت األمػف المػائ  ،الػوع
باألمف المائ  ،التربية المائية .
ب) تحميؿ محتوا وحدة جغرافية التنمية وموارد البيئة :
لتحديد مفاهيـ األمف المائ المتضػمنة بوحػدة ا جغرافيػة التنميػة ومػوارد البيئػة ا  ،تػـ
اسػػتخداـ أسػػموب تحميػػؿ المحتػػوا  ،حيػػث يعػػد أحػػد أسػػاليب البحػػث العمم ػ  ،ويعػػد أداة مفمػػة

وطريةػػة متبعػػة اتخػػاذ م ػرار عممػ يتيػػؼ بالموضػػوعية  ،التنظػػيـ  ،الكميػػة  ،والعمميػػة  ،فض ػتب

ظاهريا لمحتوا المادة العممية لكتب ومضموبنا.
عف كونا ويفبا
ب
ومد مرت عممية تحميؿ المحتوا لموحدة موضوع الدراسة بالخطوات التالية:

أ) تحديد الفدؼ مف التحميؿ  :يفدؼ إلظ تحديػد مفػاهيـ األمػف المػائ المتضػمنة بوحػدة
ا جغرافية التنمية وموارد البيئػة ا بكتػاب جغرافيػة التنميػة المةػرر عمػظ طالبػات اليػؼ
ال ػػان ال ػػانو لمعػػاـ الدراسػ 8048/8042ـ  ،إلعػػداد مائمػػة أوليػػة بمفػػاهيـ األمػػف
المائ .
ب) تحديد وحدة التحميؿ  :تـ تبنػظ المففػوـ كوحػدة لتحميػؿ المحتػوا  ،والػذ يػنص عمػظ
أف المففػػوـ ا تيػػور عةم ػ مجػػرد لمجموعػػة مػػف الخيػػائص الملػػتركة لعنايػػر أا
ظاهرة جغرافية سواء كانت طبيعيػة أو بلػرية يلػار إليفػا باسػـ أو رمػز أو لفػظ معػيف
يدؿ عمياا.
ج) حدود التحميؿ :
 يةتيػػر التحميػػؿ عمػػظ وحػػدة ا جغرافيػػة التنميػػة وم ػوارد البيئػػة ا بكتػػاب جغرافيػػة التنميػػةالمةررة عمظ طالبات اليؼ ال ان ال انو لمعاـ الدراس 8048/8042ـ  ،إلعػداد مائمػة
أولية بالمفاهيـ المتعمةة باألمف المائ .
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 يلمؿ التحميؿ كؿ المفاهيـ المتعمةة باألمف المائ الواردة بالوحدة التػظ ورد لفػا تعريػؼ ،والت لـ يرد لفا تعريؼ  ،وا يلتمؿ التحميؿ عمظ األسئمة الواردة فظ نفاية الوحدة.
 يلػػمؿ التحميػػؿ كػػؿ العنػػاويف الرئيسػػة والفرعيػػة التػػظ وردت فػػظ نايػػا محتػػوا الوحػػدة ،أساسػا
وحيث أف المفاهيـ تياغ فظ يورة كممة أو عبارة ويفية  ،فةد أتخذ مف المففػوـ
ب

فظ عممية التحميؿ.

د) تحميؿ الوحدة لتحديد مفاهيـ األمف المائ المتضمنة فيفا  :تـ إتباع الخطوات التالية:
 مراءة محتوا الوحدة مراءة متأنية وفاحية لعدة مرات. تحديد المفاهيـ المتعمةة باألمف المائ (الرئيسة والفرعية) المتضمنة بالوحدة. تحديد الدالة المفظية لكؿ مففوـ ويياغتا بيورة تسفؿ ففما واستيعابا .هػ) ضبط التحميؿ  :يةيد با مدا يدؽ و بات التحميػؿ وفػؽ محػددات التحميػؿ  ،وتػـ ذلػؾ مػف
ختؿ:
امػا التحةػؽ مػف
 بات التحميؿ  :با
نظر ألف تحميؿ المحتوا يتيؼ بالموضوعية  ،كاف لز ب
اتساؽ نتائج التحميؿ عف طريؽ حساب بات التحميؿ.
ويةيػػد ب بػػات التحميػػؿ أف يعطػػظ النتػػائج نفسػػػفا إذا مػػا أعيػػد التحميػػؿ مػػرة أخػػػرا ،
ولمتأكػػد مػػف بػػات التحميػػؿ مػػاـ الباحػػث بػػاجراء التحميػػؿ لمفػػاهيـ األمػػف المػػائ المتضػػمنة
يومػػا)  ،وتػػـ اسػػتخداـ معادلػػة كػػوبر ا Cooperا
بوحػػدة الدراسػػة بفايػػؿ زمنػ مػػدرك ( 41ب
لحساب نسبة ااتفاؽ بيف التحميميف :
ومػػد بمغػػت نسػػبة ااتفػػاؽ بػػيف التحميمػػيف بعػػد تطبيػػؽ المعادلػػة إلػػظ ( ، )%81وهػػظ نسػػبة
اتفاؽ عالية تدؿ عمظ بات التحميؿ.
 يػػدؽ التحميػػؿ  :يةيػػد بػػا ا مػػدا اتفػػاؽ النتػػائج التػػظ تػػـ التويػػؿ إليفػػا م ػ نتػػائج
التحميؿ التظ يةوـ بفا بعض المتخيييف فظ المجاؿا  ،وتـ التأكد مف يدؽ التحميػؿ
مػػف خػػتؿ مةارنػػة نتػػائج التحميػػؿ التػػظ تويػػمت إليفػػا الباحػػث  ،والنتػػائج التػػظ تويػػؿ
إليفػػا أحػػد البػػاح يف فػػظ المجػػاؿ  ،والػػذ مػػاـ بػػاجراء عمميػػة التحميػػؿ  ،وبمغػػت نسػػبة
ااتفاؽ ( )%81وهظ نسبة اتفاؽ عالية.
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و) نتائج التحميؿ  :تػـ التويػؿ إلػظ تحديػد المفػاهيـ المتعمةػة بػاألمف المػائ المتضػمنة بمحتػوا
وحػػدة ا جغرافيػػة التنميػػة وم ػوارد البيئػػة ا بكتػػاب جغرافيػػة التنميػػة المةػػررة عمػػظ طالبػػات اليػػؼ
تمفيػدا لعرضػفا عمػظ
ال ان ال انو لمعاـ الدراسػ 8048/8042ـ  ،وعمػؿ مائمػة أوليػة بفػا ،
ب
السادة المحكميف إلبداء ال أر فيفا( ممحؽ.)4

ٚ )3ضع ايكائُة فى صٛرتٗا األٚيٝة :
مػػف خػػتؿ الميػػادر السػػابةة ػػـ وض ػ مائمػػة مبدئيػػة بمفػػاهيـ األمػػف المػػائ الم ػراد
تنميتفػػا لػػدا طالبػػات اليػػؼ ال ػػان ال ػػانو فػػظ مػػادة جغرافيػػة التنميػػة (ممحػػؽ ، )8ومػػا تلػػمؿ
عميػػا مػػف مفػػاهيـ رئيسػػة  ،ومػػا ينػػدرج تحتفػػا مػػف مفػػاهيـ فرعيػػة  ،ومػػد مسػػمت الةائمػػة إلػػظ :
مفػاهيـ متعمةػة بػالموارد المائيػة عامػة  ،وتلػمؿ ( )2مفػاهيـ فرعيػة  ،ومفػاهيـ متعمةػة بأسػاليب
إدارة المػػػوارد المائيػػػة العذبػػػة  ،وتلػػػمؿ ( )7مفػػػاهيـ فرعيػػػة  ،ومفػػػاهيـ متعمةػػػة بػػػالوع بػػػاألمف
المائ  ،وتلمؿ ( )44مففوـ فرعظ .
وفظ ضوء ما سبؽ ـ التويؿ إلظ مائمة نفائية بمفاهيـ األمػف المػائ المػراد تنميتفػا
لطالبػػػػػات اليػػػػػؼ ال ػػػػػان ال ػػػػػانو العػػػػػاـ (اللػػػػػعبة األدبيػػػػػة) بعػػػػػد أخػػػػػذ متحظػػػػػات السػػػػػادة
المحكميف(.ممحؽ.)2

 التبار َفاٖ ِٝاألَٔ املائ ٞفى ٚسدة دػرافٝة ايتُٓٝة َٛٚارد ايبٝئة (إعداد ايباسح):
ٖ دف االلتبار :
يفدؼ ااختبار مياس مدا إلماـ الطالبات بالمفاهيـ المتعمةة باألمف المائ فػظ وحػدة
جغرافية التنميػة ومػوارد البيئػة – المةػررة عمػظ طالبػات اليػؼ ال ػان ال ػانو  ،الفيػؿ الدراسػ
األوؿ لمعاـ الدراس 8048/ 8042ـ.

 سدٚد االلتبار :
امتيػػر ااختبػػار عمػػظ ميػػاس أداء الطالبػػات فػػظ المفػػاهيـ المتعمةػػة بػػاألمف المػػائ :
(مفاهيـ متعمةة بالموارد المائية  /مفاهيـ متعمةػة بػادارة المػوارد المائيػة  /مفػاهيـ متعمةػة بػاألمف
المائ ).

 إعداد ددَٛ ٍٚاصفات االلتبار :
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إلعــداد دــدَٛ ٍٚاصــفات االلتبــار ع اإلطــرع عًــى ايدراشــات ٚايبشــٛخ ايٓ رٜــة ايصــابكة
املتعًكة بموضػوع األمػف المػائ والمفػاهيـ المرتبطػة بػا  ،ومػف ختلفػا تػـ إعػداد اختبػار مفػاهيـ
األمف المائ بيورتا األولية  ،وتكػوف ااختبػار مػف ( )22مفػردة (جػدوؿ  ، )4ومػد تػـ يػياغة
مفػػردات ااختبػػار فػػظ يػػورة اختيػػار مػػف متعػػدد  ،فػػظ يػػورتا األوليػػة تمفيػ بػدا لعرضػػا
عمظ السادة المحكمػيف إلبػداء الػ أر فػظ مػدا يػتحيتا (ممحػؽ ، )1وروعػ أف تكػوف األسػئمة
مرتبطة بالمفاهيـ الخاية باألمف المائ  ،ومناسبة لمستوا طالبات اليؼ ال ان ال انو .
جدول ()2
جدول مىاصفبث اختببر مفبهيم األمه المبئي فً وحدة جغزافيت التىميت ومىارد البيئت
الىسن
مجمىع مجمىع
المستىيبث
األسئلت
الدروس
الىسبي
األسئلت الدرجبث
والدرجبث
تطبيك
فهم
تذكز
للمىضىع
%25
15
9
2
4
3
األسئلت
الدرس
األول
4
3
3
الدرجبث
%3675
25
12
2
6
4
األسئلت
الدرس
الثبوي
4
12
4
الدرجبث
%3675
25
12
2
6
4
األسئلت
الدرس
الثبلث
4
12
4
الدرجبث
مجمىع األسئلت
مجمىع الدرجبث
الىسن الىسبي لألهداف %3474

33
55
%4679

%1376

%155

 حتدٜد تعًُٝات االلتبار :
تـ إعػداد يػفحة فػظ ااختبػار تتنػاوؿ التعميمػات الموجفػة لمطالبػات  ،واسػتخدمت فػظ
توضػي طبيعػػة ااختبػػار وكيفيػػة اإلجابػة عنػػا  ،ومػػد روعػ أف تكػوف التعميمػػات واضػػحة ودميةػػة
بحيػػػػث تسػػػػتطي الطالبػػػػات مػػػػف ختلفػػػػا الةيػػػػاـ بمػػػػا هػػػػو مطمػػػػوب مػػػػنفف دوف غمػػػػوض أو
لبس(.ممحؽ.)1

 طرٜكة تصشٝح االلتبار :
تػػـ حسػػاب التةػػدير الكمػػظ لمفػػردات ااختبػػار مػػف خػػتؿ عرضػػا عمػػظ مجموعػػة مػػف
السػػػادة المحكمػػػيف المتخييػػػيف فػػػظ مجػػػاؿ المنػػػاهج وطرائػػػؽ تػػػدريس الجغرافيػػػا وعمػػػـ الػػػنفس
(ممحػػػؽ ، )4لمتعػػػرؼ عمػػػظ أرائفػػػـ فػػػظ الػػػدرجات التػػػظ تػػػـ وضػػػعفا  ،وكانػػػت الدرجػػػة النفائيػػػة
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لتختبػػار( )11درجػػة  ،فةػػد تػػـ احتسػػاب درجػػة واحػػدة عػػف كػػؿ فةػػرة خايػػة بمسػػتوا التػػذكر ،
ودرجتاف لكؿ فةرة خاية بمستوا الففـ  ،ودرجتاف لكؿ فةرة خاية بمستوا التطبيؽ.
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 صدم االلتبار:
لمتأكػػد مػػف يػػدؽ ااختبػػار تػػـ ااعتمػػاد عمػػظ يػػدؽ المحكمػػيف  ،حيػػث مػػاـ الباحػػث
بعرض ااختبار بيورتا األولية عمظ عدد مف السادة المحكميف تخيص مناهج وطػرؽ تػدريس
الجغرافيػػا وعمػػـ الػػنفس (ممحػػؽ ، )4وفػػظ ضػػوء المتحظػػات التػػظ أبػػداها السػػادة المحكمػػوف  ،تػػـ
تعػػديؿ يػػياغة بعػػض المفػػردات وهػػظ ( ، )28،88،82،86،81،42،41،48،6وبةيػػت فة ػرات
ااختبار ( )22فةرة  ،وهذا ما يوضحا جدوؿ ( ، )8وتمت يياغتا بيورتا النفائيػة بعػد إجػراء
التعديتت التظ أبداها السادة المحكميف( .ممحؽ. )1

 سصا زَٔ التبار َفاٖ ِٝاألَٔ املائى فى َادة دػرافٝة ايتُٓٝة:
مػػاـ الباحػػث بتجريػػب ااختبػػار عمػػظ عينػػة اسػػتطتعية مكونػػة مػػف ( )10طالبػػة مػػف
طالبات اليؼ ال انظ ال انوا  ،حيث تـ اختيارهف مف خارج عينػة الدراسػة بػذات المدرسػة  ،ومػد
أجريػػت التجربػػة ااسػػتطتعية بفػػدؼ تحديػػد زمػػف ااختبػػار ،حيػػث تػػـ حسػػاب زمػػف ااختبػػار عػػف
طريػػؽ المتوسػػط الحسػػابظ  ،حيػػث تػػـ حسػػاب زمػػف أوؿ خمػػس طالبػػات أجػػابف عمػػظ ااختبػػار ،
مةسػوما عمػظ عػددهف  ،فكانػت المػدة الزمنيػة
مضافبا إليا زمف آخر خمػس طالبػات أجػابف عميػا
ب
التظ استغرمتفا الطالبات تساوا ( )11دميةة.

 ثبات التبار َفاٖ ِٝاألَٔ املائى فى َادة دػرافٝة ايتُٓٝة:
ماـ الباحث بحساب معامؿ بات اختبار مفاهيـ األمف المائظ فظ مادة جغرافية التنميػة
فػػػػظ وحػػػػدة جغرافيػػػػة التنميػػػػة ومػػػػوارد البيئػػػػة المةػػػػررة عمػػػػظ طالبػػػػات اليػػػػؼ ال ػػػػانظ ال ػػػػانوا
8048/8042ـ  ،بالطريةتيف التاليتيف:

 طرٜكة ايتذسئة ايٓصفٝة :
تـ حساب معامؿ اارتبػاط بػيف درجػات الفةػرات الفرديػة ( )46فةػرة  ،ودرجػات الفةػرات
الزوجية ( )47فةرة  ،والمكونة إلختبػار مفػاهيـ األمػف المػائظ فػظ وحػدة جغرافيػة التنميػة ومػوارد
البيئة فظ يورتا النفائيػة  ،ومػد بمغػت ميمػة معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف النيػفيف (، )0,204
زوجيػا (النيػفييف
ـ اسػتخدـ معادلػة سػبيرماف لتعػديؿ طػوؿ ااختبػار بسػبب كػوف عػدد الفةػرات
ب
عمميػا  ،األمػر الػذا يػدؿ عمػظ درجػة جيػدة
متساوييف)  ،ومد بمغت ( )0,228وهظ ميمة مةبولة
ب
مف ال بات تفظ بمتطمبات الدراسة.
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 طرٜكة نٛدر – رٜتعارد ش ٕٛايصٝػة : 20
تـ حساب معامؿ بات ااختبار باستخداـ معامؿ كورد – ريتلارد سػوف  ، 80وبمغػت
ميمتػػا ( )0,887وهػػظ ميمػػة مةبولػػة وتػػدؿ عمػػظ مسػػتوا جيػػد مػػف ال بػػات  ،وتفػػظ بمتطمبػػات
تطبيةا عمظ أفراد عينة الدراسة.

رابعًا  :إعداد ٚسدة ايدراشة املعاد صٝاغتٗا بإشتخداّ من اإلْفٛدرافٝو املتشرى :
تفػػدؼ الدراسػػة إلػػظ التعػػرؼ عمػػظ أ ػػر اسػػتخداـ نمػػط اانفوجرافيػػؾ المتحػػرؾ لتنميػػة
مفاهيـ األمف المائ فظ مادة الجغرافيا لدا طالبات المرحمة ال انوية  ،ولتحةيؽ هػذا الفػدؼ مػاـ
الباحث باإلجراءات التالية :

 )4التٝار ايٛسدة  :تـ اختيار الوحدة ال انية مف مةرر جغرافية التنمية لميؼ ال ان ال انو
(أدبػػػ ) لمعػػػاـ الدراسػػػ 8048/ 8042ـ – الفيػػػؿ الدراسػػػ األوؿ – بعنػػػواف جغرافيػػػة
التنمية وموارد البيئة  ،و إعادة يياغتفا باستخداـ نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ  ،وتضمف

ػدءا مػػف األسػػبوع األوؿ مػػف لػػفر ديسػػمبر
زمػػف تػػدريس الوحػػدة (  ) 7حيػػص دراسػػية بػ ب
8042ـ  ،حتػػظ نفايػػة لػػفر ديسػػمبر 8042ـ  ،ممػػا يتػػي لمطالبػػات فريػػة التػػدريب عمػػظ
بعض مفاهيـ األمف المائ المراد تنميتفا.

 )2لطٛات إعادة صٝاغة ايٛسـدة :
أ .حتدٜد أٖداف تدرٜض ايٛسدة :
ماـ الباحػث عنػد إعػادة يػياغة الوحػدة التجريبيػة بتحديػد األهػداؼ الخايػة بػدروس
الوحدة حيث مسمت هذك األهداؼ إلظ [ :أهداؼ معرفيػة  ،مفاريػة  ،وجدانيػة  ،وأهػداؼ مرتبطػة
بمفاهيـ األمف المائ ].
ب .إعادة صٝاغة حمت ٛايٛسدة  :إلعادة يياغة محتوا الوحدة تمت مراعاة الجوانب التالية:
 إعداد مةدمة لكؿ درس مف دروس الوحدة .

 إعادة يياغة محتوا الوحدة باستخداـ نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ فظ يػورة تسػم
لمطالبات بالملاركة اايجابية الفعالة فظ المومؼ التعميم .
 توضي بعض المعمومات والمفاهيـ المستخدمة فظ الوحدة بااستعانة ببعض المراجػ
وتوييات المؤتمرات المحمية واإلمميمية والدولية.
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 الحفػػػاظ عمػػػظ ترتيػػػب عنايػػػر محتػػػوا الوحػػػدة المةػػػررة  ،مػػػ إبػػػراز كػػػؿ عنيػػػر مػػػف
عنايرها فظ مكانا المناسب .

 ااسػػػتعانة بالعديػػػد مػػػف اليػػػور التوضػػػيحية  ،والرسػػػوـ التخطيطيػػػة باسػػػتخداـ نمػػػط
اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ لػبعض مفػاهيـ الوحػدة  ،وذلػؾ إلضػافة عنيػر التلػويؽ عمػظ

المحتوا .
 التناسؽ بيف األفكار الرئيسة لموحدة ر بما يحةؽ تتاب واستمرارية عممية التعمـ .
 اسػػتخداـ لغػػػة مبسػػػطة وواضػػػحة  ،ودميةػػػة فػػػظ كتابػػػة المعمومػػػات  ،وبمػػػا يتفػػػؽ مػػػ
مستوا طالبات اليؼ ال ان ال انو .
هذا ومد تضمنت الوحدة الدروس التالية :
 الدرس األوؿ  :موارد المياك عمظ سط األرض.
 الدرس ال ان  :البيمة المائية.
 الدرس ال الث  :أزمة المياك فظ الوطف العربظ.

دـ .حتدٜد طرم ايتدرٜض بايٛسدة :
تػػـ ااسػػتعانة بطرائػػؽ التػػدريس المتئمػػة لطبيعػػة موضػػوع الوحػػدة  ،وبمػػا يتفػػؽ م ػ
ضرورة تنمية المفاهيـ المتعمةة باألمف المائ  ،ومػف أم مػة طػرؽ التػدريس التػظ تػـ اسػتخدامفا
 :التعمـ التعاونظ – حمةات المناملة – العيؼ الذهنظ – تدوير المجموعات  ..إلخ .

د .ايٛشائٌ ايتعًُٝٝة ٚايتعًُٝة :
روعػ عنػػد اختيػػار تمػػؾ الوسػػائؿ سػػفولة إعػػدادها باإلضػػافة إلػػظ ارتكػػاز الػػبعض منفػػا
عمػػػظ ماعػػػدة تكنولوجيػػػة عريضػػػة  ،تتكػػػوف مػػػف  ( :منػػػوات التعمػػػيـ المتخييػػػة  ،موامػػػ عمػػػظ
اإلنترنػػت تخػػدـ جميػ موضػػوعات الوحػػدة  ،أم ػراص مرنػػة  CDكمبيػػوتر  ،لةطػػات فيػػديو تعميميػػة

معدة باستخداـ اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ ).

ٖـ  .تكٜٛــِ ايٛسدة :
لمتأكد مػف تحةيػؽ أهػداؼ كػؿ درس مػف دروس الوحػدة  ،وتوظيػؼ الوسػائؿ واألنلػطة بلػكؿ
فعاؿ  ،تـ التةويـ عمظ ت ة مستويات  ،وهظ :
 -1تةويـ مبم  :يفدؼ إلظ الكلؼ عف المستوا المبػدئ لمطالبػات مبػؿ البػدء فػظ دراسػة
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الوحػػدة.
 -2تةويـ مرحم  :يتـ أ ناء الدرس خطوة بخطوة حيث يوض نةاط الضػعؼ لتهتمػاـ بفػا
والعمؿ عمظ تحسينفا  ،ونةػاط الةػوة لمتأكيػد عميفػا وتنميتفػا لػدا الطالبػات أ نػاء سػير
العممية التعميمية  ،والتغذية الراجعة .
 -3تةويـ ختام (نفػائ )  :يتم ػؿ فػظ األسػئمة التةويميػة التػظ تعةػب نفايػة كػؿ درس مػف
دروس الوحدة لمتأكد مف تحةيؽ أهداؼ الدرس .
وتمػت يػياغتفا بيػورتفا النفائيػػة بعػد إجػراء التعػػديتت التػظ أبػداها السػػادة
المحكميف( .ممحؽ. )7

لاَصًا  :ايتطبٝل ايكبًى ألدٚات ايدراشة :
 )1ايتطبٝل ايكبًى اللتبار َفاٖ ِٝاألَٔ املائى فى َادة دػرافٝة ايتُٓٝة :
لمتحةؽ مف تكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية فظ اختبار مفاهيـ األمف المائظ
فظ وحدة جغرافية التنمية وموارد البيئة  ،تمت المةارنة بيف أداء طالبات المجموعة الضابطة ،
وطالبات المجموعة التجريبية  ،عمظ اختبار مفاهيـ األمف المائظ فظ التطبيؽ الةبمظ  ،كما يمظ:
درجات طالبات المجموعة الضابطة ،

إحيائيا بيف متوسط
ا ا يوجد فرؽ داؿ
ب
وطالبات المجموعة التجريبية فظ التطبيؽ الةبم اختبار مفاهيـ األمف المائ ا
ولمتحةؽ مف هذا ماـ الباحث بتطبيؽ اختبار مفاهيـ األمف المائ

عمظ مجموعتظ الدراسة

مبميا  ،وبعد ريد النتائج وتحميمفا باستخداـ ( )T-testلمعينات المستةمة عف طريؽ برنامج
ب
( ، )SPSSتويؿ الباحث إلظ:
جدول ()3
اختببر "ث" للفزق بيه متىسطً درجبث طبلببث مجمىعتً الدراست في اختببر مفبهيم
األمه المبئي لبلياب
مستىي
ليمت
االوحزاف
الداللت
د.ح
العدد المتىسظ
المجمىعت
الداللت
"ث"
المعيبري
47431 26765 33
المجمىعت الضببطت
 57145 17466 64غيز دالت
37329 23716 33
المجمىعت التجزيبيت

مساويا ( ، )0,411وهظ أكبر مف
ويتض مف الجدوؿ السابؽ أف مستوا الدالة
ب
إحيائيا بيف
احيائيا  ،وهذا يدؿ عمظ عدـ وجود فرؽ داؿ
 ، 0,01مما يعنظ إنفا غير دالة
ب
ب
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متوسطظ درجات طالبات المجموعة الضابطة  ،وطالبات المجموعة التجريبية (التظ ستدرس
باستخداـ النمط المتحرؾ) ف اختبار مفاهيـ األمف المائ .

شادشًا ْ :تائر ايدراشة  :تفصريٖا َٓٚاقعتٗا:
ػػائيا بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طالبػػػات المجموعػػػة الضػػػابطة  ،ودرجػػػات
ا يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحيػ ب
طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة التػػظ درسػػت باسػػتخداـ نمػػط اإلنفوجرافيػػؾ المتحػػرؾ فػػظ التطبيػػؽ
البعدا اختبار مفاهيـ األمف المائظ  ،ليال طالبات المجموعة التجريبيةا.
ولمتحةؽ مف يح ة هذا الفرض ماـ الباحث بتطبيؽ اختبار مفاهيـ األمف المائظ عمظ
مجموعتظ الدراسة  ،وبعد ريد النتائج وتحميمفا باستخداـ ( )T-testلمعينات المستةمة عف
طريؽ برنامج ( ، )SPSSتويؿ الباحث إلظ:
جدول ()4
اختببر "ث" للفزق بيه متىسطً درجبث طبلببث المجمىعت الضببطت ،وطبلببث المجمىعت التجزيبيت
بعدياب فً اختببر مفبهيم األمه المبئً
المجمىعت

العدد

المتىسظ

المجمىعت الضببطت
المجمىعت التجزيبيت

33
33

4672
55795

االوحزاف
المعيبري
17543
17531

د.ح

ليمت
"ث"

الداللت

مستىي الداللت

64

37346

5755
5

دالت عىد
مستىي 5751

مساويا ( ، )0,000أا أمؿ مف
يتض مف الجدوؿ السابؽ أف مستوا الدالة
ب
 ، 0,04وهذا يدؿ عمظ وجود فرؽ داؿ إحيائيا عند مستوا  0,04بيف متوسطظ درجات
طالبات المجموعة الضابطة  ،ودرجات طالبات المجموعة التجريبية التظ درست باستخداـ نمط
بعديا  ،ليال المجموعة التجريبية  ،ومنفا يتـ مبوؿ الفرض  ،ويعزو
اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ ب
الباحث فاعمية نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ لألسباب التالية :
 )4متئمة نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ لمتطمبات التحوؿ الرممظ الراهف فظ عمميتظ
التعميـ والتعمـ.
 )8مدرة اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ عمظ تةميؿ مستوا التجريد الذا تتسـ با بعض مفاهيـ
األمف المائظ لما مدما مف تم يتت بيرية متحركة لممفاهيـ التظ ساعدت عمظ
تجسيدها  ،وتبسيطفا بلكؿ يسفؿ عمظ الطالبات تعممفا واستيعابفا  ،وهذا ما أكدتا
بعض الدراسات  ،م ؿ  :دراسة تليفتش  ،تانر  ، Taner , Cifci 2016ودراسة
حساف 8047ـ  ،ودراسة أوزداممظ وآخروف 8047ـ.
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 )2مدرة اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ عمظ عرض المفاهيـ المرتبطة باألمف المائظ بطريةة
جذابة وليةة بلكؿ يحةؽ المتعة البيرية لمطالبات  ،مما يؤدا إلظ جذب انتباك
الطالبات  ،وانخراطفـ فظ عممية تعمـ المفاهيـ المتعمةة باألمف المائظ بطريةة سمسة
وممتعة وجذابة  ،وهذا ما أكدتا بعض الدراسات  ،م ؿ  :دراسة أبو الدهب 8042ـ
 ،دراسة دخنظ وآخروف 8041ـ .
 )1يسم استخداـ اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ بالتوايؿ بيف الطالبات  ،وزيادة فرص تبادؿ
الخبرات مف ختؿ المناملات والحوار بيف الطالبات والتظ تتـ مف ختؿ ملاهدتفـ
لعرض المفاهيـ المتعمةة باألمف المائظ بيورة متحركة جذابة.
 )1يتي نمط اإلنفوجرافيؾ المتحرؾ عممية تم يؿ المفاهيـ المتعمةة باألمف المائظ عمظ
لكؿ مرئيات حيث تعزز تمؾ المرئيات وفةبا لنظرية الترميز المزدوج لبافييو مدرة

الطالبات عمظ تذكر الخبرات السابةة حيث يتذكر الطالب  %20مما يراك ويفعما بيديا

 ،فظ حيف يتذكر  %80فةط مما يراك  ،ويتذكر %40مما يسمعا  ،وتعرؼ هذك
الظاهرة بالتأ ير الفائؽ لميورة المرئية  ،وهذا ما أكدتا العديد مف الدراسات  ،م ؿ :
دراسة حساف 8047ـ  ،دراسة يمدريـ 8047ـ  ،ودراسة منيور 8041ـ.

شابعًا :ايتٛصٝات ٚايبشٛخ ٚايدراشات املكرتسة:
 تٛصٝات ايدراشة :
مف ختؿ النتائج التظ تويمت إليفا الدراسة يويظ الباحث بما يمظ:
 )4ضػػرورة تػػدريب الطػػتب عمػػظ مفػػارات اسػػتخداـ أدوات المػػدخؿ البيػػرا  ،وخايػػة :
اإلنفوجرافيؾ بنوعيا ال ابت  ،والمتحرؾ فظ عمميتظ التعميـ والتعمـ .
 )8تزويػػد أخيػػائيوا المنػػاهج وطػػرؽ التػػدريس عنػػد تطػػوير منػػاهج الدراسػػات ااجتماعيػػة
عامػػة  ،والجغرافيػػا خايػػة بةائمػػة لمفػػاهيـ الػػوعظ بػػاألمف المػػائظ  ،والمناسػػبة لتتميػػذ
وطتب المراحؿ التعميمية المختمفة  ،بحيػث تػنعكس هػذك المفػاهيـ فػظ جميػ مةارنػات
المنفج .
 )2توجيػػا نظػػػر اختيايػػ المنػػػاهج وطػػرؽ التػػػدريس عنػػد إنتةػػػاء األنلػػطة والتمػػػاريف
والتطبيةػػات بمنػػاهج الدراسػػات ااجتماعيػػة عامػػة  ،والجغرافيػػا خايػػة بػػالتركيز عمػػظ
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الةضػػايا البيئيػػة الممحػػة  ،وخايػػة مضػػايا األمػػف المػػائظ  ،الػػوعظ المػػائظ  ،والبيػػمة
البيئية  ،واألنلطة التظ ت ير التفكير فظ حؿ تمؾ الةضايا التػظ يعانيفػا المجتمػ الػذ
ينتمظ إليا الطالب  ،وتطبيؽ مػا يتعممػا مػف معػارؼ ومفػارات بلػكؿ يجعػؿ الػتعمـ ذ
معنظ .

 ايبشـــٛخ ٚايدراشات املكرتســــة :
مػػف خػػتؿ النتػػائج التػػظ تويػػمت إليفػػا الدراسػػة يةتػػرح الباحػػث الةيػػاـ بػػبعض
الدراسات  ،والبحوث التظ تعد بم ابة إمتداد عواستكمااب لما سبؽ  ،وهظ :

 )4فاعيمة برنػامج تػدريب مػائـ عمػظ المػدخؿ البيػرا لمطػتب المعممػيف بلػعبة الجغرافيػا
بكميات التربية لتنمية مفاهيـ البيمة البيئية واتجاهاتفـ نحو مضايا البيئة.
 )8فاعمية استخداـ األنلطة اإل رائية الةائمة عمظ المػدخؿ البيػرا فػظ تػدريس الجغرافيػا
عمظ تنمية الوعظ بةضايا التنمية المستدامة.
 )2إعػػداد برنػػامج لمطػػتب المعممػػيف باسػػتخداـ نمطػػا األنفوجرافيػػؾ (ال ابػػت – المتحػػرؾ) ،
وأ رك عمظ تنمية الوعظ بةضايا التنمية المستدامة.
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املـــرادـــع
أٚال  :املرادع ايعربٝة .
-1

ل هة بو و دهب رب وويد

أبوولدهب ووحمودد( ( وولح  )8118تص وو(بيدببتو و دتر وويد بووةدهبلب ووودجرت(و و د و و ده

هب أةس و و د–دهأل ق و و )دلأ ةمو وورد و و دت (ب و و د(او وورةهيدتصو وو(بيدله او ووريدهب(سو ووت حيدبو ووح د و و ودجسو وويد
هب(ر ل( ووري هب(رت(ةدهب هةب ووشدلهبرج ووةلادب (ربو و دهب(صتب ووريدهب(ت صصو و دآهبببر ووريدهب و و ( دل وور د

هست (رةمرد:دهب ةب د لدهبتصر(لدهب(رة آ هبةبرض هب(( ص دهبرةبب دهبسرلحب (رةسد8118
-8

أبلدزبحدددص ٍ  )8116هست حهيده

ل هة ب د دتوحةبسدهب ر هة بوردبت (بو دهبت صوبلدل(اورةهيد

هبت صبووةدهببصووة دبووح د و ودهب(ة و دهب ر لب و ددد( و دهب (رب و دهبتةبلب و دب ح هةسووريده
(صةدددهبرحح )79

 -3ب بيدأ (ووح  )8113ر ب و دهسووت حهيدهب(ووح لدهب( ىوول( د و دتووحةبسدهبح هةسووريده
ت (ب دهبت صبلدلهب رىد

دهب(برهدبح دت (بذدهب(ة ده

ت(ر ب و ددد

ت(ر ب و د و د

حهحب د دةسرب د(ر ستبةدغبةد( جلةىد

دد ر(ر د لودهبلهح دددص ب دهبتةبب دددهبرةحج ددد(صة
-4
-5

تقةبووةدهبت (ب و دهببج وةب دهبرةبب و

 )8118ت ووحبريدأ(وواده سووراد و دهبب ووحهادهبرةبب و بة ر( دهأل(وويد

هب(ت حى هب(صتوده ج ب( دب حللدهبرةبب بب دةلي صةص دب جة

د س وورادهبس ووبحدددأ( وول  )8116أ ووةده ووت طدأ ( وور دهبتص وو(بيدهب(ر ل( وورت د ه

ل هة بو و )د و و د

هبت صو ووبلدلبقو وورتدأ و ووةدهبو ووتر يدبو ووح دهبت (بو ووذدذل دصو وورلبريدتر و وويدهب ر هة بو ووردبرب(ة و و ده

حهحب و و د

لهت رموورتايد وولدهب( وورحىدددةسوورب د(ر س ووتبةدغب ووةد( ج وولةىدددص بو و دهبتةببو و دهب ل بوو ددد ر(رو و د ووباد
-6

ج(س

د ص(و و و دد ب(و و و
ه

( )8117س و ووتل دل و و و د(ر ( و ووريدهبةبر و ووبريد و و و د(حب و و و دهبةب و وورضدب( ا و ووليد
ر(رو و و و و دب ار (ص و و و ووة هب( حد

ل هة بو و و و و دلحة و و و و و ده( و و و ووت صاادب(ارةهت ( .و و و و و دص بو و و و و دهبتةبب

 88هبرحح119
-7

ح

ددأ(ر دلأ (حددد( (حدل( (حددد بح  )8115تقحبيد (

ده

ل هة بو دهب ربويدلهب(ت وة د

بةدهبلبودلأ ةم(رد دت (ب د(ارةهيدهبت صبةدهببصة دبح دأ رلدهبتل حدد(

دتص لبل بردهبتر وبيد

دد(صةدددهبرححد )85ددد( ح )8
-8

دحةلبوشدددلهبوح

 ( )8115وردتقوحبيده

ل هة بو د هب ربويد–دهب(ت وة )د بوةدهبلبوودلأ ةم(ورد

دت (ب د(ارةهيدهبت صبةدهببصة دبح دأ رلدهبتل حدلهت رمرتايد لهددد(
هبقرمةىدددهبرحح )8ددد( حد )85
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-9

حةلبشد( (وح  )8116ررببو دهسووت حهيدتق بو ده
هب(رة دب(سربق دهبل ودهب لبل هب(

ل هة بو د و دتر ويدهألحهتدهب(اوورة دلهبت صووبلد

دهبر (ب دب تةبب دهببح ب دلهبةبر

(صة هبرحح8

 -11دة روويدسووبحددأ (ووح  )1993هبص وةهادهب(وورت دددهألبروورحدهبصر( و دب ص وةهاد ووللدهب(وورتدبووبادهبرووةود
لهسةهتبل حهةدهباح دب جةدلهبتلزبش ح(ج دسلةبر

 -11سو و و وورب(راد( (ح  )8118ه

تبر و و و ووريدهب(رتب و و و و دهب(ص و و و وةب :ت حبريدهب(سو و و ووتقبل (

دهبسبرس و و و و د

هبحلبب بلببل8118
 -18دس (راد( (وحدددسواري  )8114ررببو دبة ور( دتوحةبب د(قتوةٍد و دت (بو د(اورةهيدتصو(بيدهب وةهت د
هبذم ب و ده بصتةل ب و د(وواد و لدتق ب و ده

هب ح( ددد(

ل هة ب و دل(اوورةهيدهب قر و دهببص وةب دبووح دهب(ر (ووريدجبوولد

دحةهسريد ةبب د دهبتةبب دل يدهب سددد(صةددهبرحح )45دددهب زت )4

 -13جو و ب دد(ر وورلة

 )8111هأل( ووادهب( وورت دهبرةبو و د:دتاحب ووحهيد(س ووت(ةىدلت دلص ووبريد(صةةى هب( وورت(ةد

هبحلب دهب ر(اددد(ةصزدهبحةهسريدهبرةب دددهبقرمةى

 -14دجو تليددد( (ووح  )8116ه

ل هة بو د(ووادهبت

هبسرلحب دددلصرب دأسرسدب ح رب دله
 -15صب

ووب دنبو ده توورٌدددهبةبوورضدددهب(( صو دهبرةببو د

ا

د رص و و و و ووي  )8118هأل( و و و و ووادهب(و و و و و وورت د

و و و و وولىد و و و و وولدت قب و و و و و و دهأل(وو و و و ووادهبقو و و و و وول( حهةد

هب(سبةى (را هألةحا
 -16د بووحدهببرس و ددد سووبا  )8115هب(ةتص وزهيدهألسرسووب دبت ربوولدهسووت حهيده
هبتر بيدلهبتر يددد(

دهبتر بيده بصتةل ددد ر(ر دهب( صلةىدددهبرححد )1

ل هة ب و د و د ( بت و د

 -17د بووحهكدصر(وولددد (ووة  )1993هأل(ووادهبرةبو د(وواد( ىوولةدهجتصوورح ددد ربو دهب(ولهةحدهب(رتبو د و د
دهب ر دلهأل هة

هبل ادهبرةب هب(ةصزدهبرةب دبحةهسريدهب( ر
 -18د ببحددد ببة  )8117ر ب دتلىبطدتق ب ده

دهبقر

ح(ج

ل هة ب د هب ربيد–دهب(ت ة )د دت (ب د(ارةهيد

وولدهب(سوووب دهبل هة ب و د و دهبر ووليدهب برتب و دبووح د رببووريدهبصووطدهبررجووةدهألسرس و دبر وزىدددةسوورب د

(ر ستبةدغبةد( جلةىدددص ب دهبتةبب دددهب ر(ر ده س (ب دددغزى
 -19هبرة دصبرٍ  )8111ر ب دل حى د(قتة د

ده جتصرح دهب( زب دجرت( د

دهبب رتب دبت (ب د

برض دهب( رمبي دلهب(ارةهي دهب برتب دهب(تر ق دبربتةبب دهب(رتب دبح دت (بذهي دهبصط دهبسرحسد
ه بتحهت ةسرب د(ر ستبةدغبةد( جلةى ر(ر دهب( د بصل ه

سرت هب(( ص دهبرةبب دهبسرلحب

 -81د قبرل ددد رحب دل ق ددزب ودلأبولدةزبوزىددد (وة  )8117ر بو دبة ور( دنةجورح دبت (بو دهبول د
ه ستا ص دب (برهدبح دهب(ةأىدهبسرلحب (

دحةهسريد ةبب د دهبتةبب دل يدهب س هب زتدهب ر
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 -81د (ةدد رصي  )8116ر ب دهستةهتب ب د(قتة دجرت( د

ل هة ب د و دهصتسورودهب( ورمبيد

ده

هبر (ب و دلت (ب و د(اوورةهيدهبت صبووةدهببصووة دله سووت(ترادبووتر يدهبر ووليدبووح دت (بووذدهبصووطدهب وور(سد
-88

دهبتةبب دهبر (ب ددد(صةدددهبرحح )4ددد( ح )19

ه بتحهت ددد(

(ةهاددد ربح  )8118ر ب دبة ر( د(قتةٍدجرتيد

ه

دهب(ح لدهبقصص د

دتحةبسدهبحةهسريد

ت(ر ب دبت قب دبرضدأموحهطدهبتةببو دهب(رتبو دلهب(رتقوحهيدهبببتبو دبوح دهب و ودهب(ر (وبادبص بو د

هبتةبب هب(

دهبتةبلب ص ب دهبتةبب

 -83غةبوددد ر (

ر(ر دسلمرٌ (صةدهبرحح84دب ربة

 )8111ر ب دبة ر( د(قتةٍدبت (ب دل د لدهبةل

دبوم(بو دهب( ر ىو د و د

هب(و ولهةحدهب(رتبو و د و و د وولتد(ت ب ووريدهبرص ووةد( وواد و و لدبرو ووضدهأل جو و دهب(لس ووبقب دلهألغووور د

هب(بتصةى هب(وورت(ةدهبر (و دهبسو ل دهبرةبو دهبسوورحس-دهبووحلب دهب ربووًد:دت وولبةدب وةه( دهبتر ووبيدهبروورب د
هب ل د د(صةدلهبل ادهبرةب د د ولتد(ت بوريد صوةدهب(رة ص بو دهبتةببو دهب ل ب
هب( صلةى (صة 14-13دأبةبل هبرحح3

 -84د وورةل د س ووادددلهبص ووبرحد  )8116ر بو و دأ (و وور د( ت و و دبتقوووحبيده

ر(رو د

ل هة بو و دهبتر ب(و و د و و د

هبت صبلدهبحةهس دلص رتىدهبتر يدبح دت (بوذدهب(ة و ده بتحهتبو دذل دصورلبريدتر ويدهبةبر وبريددد
دتص لبل بردهبتةبب دددهبرححد87

(

 -85د و و ووةٌدهكدددلببو و ووح  )8119هبتةبب و و و دهب(رتب و و و د:دبرو و ووحد حبو و ووحد و و و دهبح هةسو و ووريده
-86

هب ر ب حهةهبصترودهب(صةب هبقرمةى

ةٌدهكدددلببح  ) 8111هبتةبب دهب(رتب دل( رم دهبحةهسريده

ت(ر ب هب بر و و و د

ت(ر ب هب بر دهب ر ب ددحهةدهبر يد

له ب(رادب جةدلهبتلزبش (صة د
 -87دهب ق و وور دددأ ( و ووحدل س و وواددد رة و و و
هأللب

 )1999هبتةببو و و دهبببتبو و و دب و ووبادهب ر و ووةدلهب(س و ووتقبل هب بر د

ربيدهبصتو هبقرمةى (صة

( -88رووةلطددد(ل و

( )8111سووتل دهبوول دهب(وورت دبووح دهب ب و د(ر ( و دهبر ووليدبص بووريدهبتةببو د و د

هب ر(رريدهب س ب ب دبرزى ةسرب د(ر ستبةد( جلةى ص ب دهبتةبب هب ر(ر ده س (ب غزى
 -89دهب(و و و و ٍدددتر(ةلهب (ب و و ووحهل دددبرس و و ووة  )8118ه

ل هة بو و و و دهبتر ب(و و و و حهةدهبسو و و و رودب ج و و ووةد

لهبتلزبش هبقرمةى (صة
 -31د( تح دجبرودهبرربيدبجوةيدهبجوب( ( )8118ةصوزدهب(ر ل(وريدلح ويدهت ورذدهبقوةهةدب( وسدهبولزةهتد
(الةب د(صةدهبرةبب ل (بة8118
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ل هة ب و و دهبقووورتيد و و د (ووولذٌدأبرووورحدهب ووتر يد

) أ ووةدهس ووت حهيدتق بو و ده8115  ( ص وولةدد(رةب وورا-31

ب(وورة هز لد و دت (ب و دبرووضد( وورمبيدهب لسووب دهبس و ربب دل وورحهيدهبرقوولدهب( ووت دبووح د و ودص ب و د
)31 )ددد( ح5 دص ب دهبتةبب ددد ر(ر دأسبل دددهبرححد

(هبتةبب ددد

) نحهةىدهب و و ووود و و و دهب(بو و ووره (رت(ةدهبق( و و و دهبرو و وورب( دب ت (ب و و و د8118  د( ى( و و و دهأل(و و وويدهب(ت و و ووحى-38
لودأ ةبقبر

دسبت(بة4د-دأغس س86 ٌلمر سبة

(هب(ستحه

) هب( وورتد( ووادأ وولدهب وورسدددهب( وورتد( ووادأ وولدهب ب وورى تقةبةدهأل( وويد8113  د( ى(و و دهأل( وويدهب(ت ووحى-33
هب(ت حىد للدت (ب د(برهدهبرربي هببل سصل بة ر( دتقببيد(برهدهبرربي

) ل هزةىدهبتةببو دلهبتر بي ( جولةهيد8118

 دل بق دتحةبسد(رحىدهب ر هة برد و دهب(ة و دهب ر لبو دهبرر(و-34

ل هزةىدهبتةبب دلهبتر بي (ةصزدت لبةدهب( رم دلهب(لهحدهبتر ب(ب (صة
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دهب(صةب د

دب ستر (ري

(دهبرر
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