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ًوخص اهبشح:
 هدؼ البحث  :تنمية مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ الصؼ الخامس
االبتدائي باستخداـ اإلنفكجرافيؾ أثناء تدريس الدراسات االجتماعية .
 إجراءات كخطكات البحث :
 .1إعداد قائمة بمهارات التعميـ السريع  ،كعرضها عمى المحكميف لمتكصؿ إلى صكرتها
النهائية .
 .2إعداد قائمة بأبعاد القدرة المكانية  ،كعرضها عمى المحكميف .
 .3تجديد خطكات تدريس الكحدة باستخداـ اإلنفكجرافيؾ .
 .4فحص محتكل مكضكعات دركس الكحدة فى ضكء اإلنفكجرافيؾ .
 .5إعداد كتيب التمميذ لتدريس الكحدة كفقًا لإلنفكجرافيؾ .
 .6إعداد دليؿ المعمـ لتدريس الكحدة .

 .7إعداد مقياس مهارات التعمـ السريع  ،كعرضه عمى المحكميف .
 .8بناء اختبار القدرة المكانية لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائى .
 .9تطبيؽ أدكات البحث قبمياً .

.11تدريس كحدة " األنشطة االقتصادية فى مصر " كفقًا إلستراتيجية اإلنفكجرافيؾ .

بعديا كتغير النتائج كمناقشتها .
.11تطبيؽ أدكات البحث ً
 أهـ النتائج  :فاعمية استخداـ اإلنفكجرافيؾ فى تنمية مهارات التعمـ السريع كالقدرة
المكانية لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى .
 استخداـ اإلنفكجرافيؾ  ،قد ساعد فى تكفير بيئة تعميمية مناسبة  ،كاف لها تأثير كبيرفى استيعاب التالميذ لمصكر كاألشكاؿ .
 أهـ التكصيات  :ينبغى تطكير مناهج الدراسات االجتماعية كفقًا إلستراتيجية اإلنفكجرافيؾ .
 ضركرة االهتماـ بتنمية مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل التالميذ أثناء تدريسالدراسات االجتماعية .
 الكممات المفتاحية  :اإلنفكجرافيؾ  ،مهارات التعمـ السريع  ،القدرة المكانية  ،تدريس
الدراسات االجتماعية .
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Using infographics in teaching social studies for developing quick
learning skills and spatial ability among primary fifth pupils
Dr. Dalia Fawzy Elsherbeni
Assistant Professor of Geography Curricula and Methodology
Faculty of Education, Damietta University
Research Objective: developing quick learning skills and spatial ability
among primary fifth pupils using infographics during teaching social studies.
Research Procedures and Steps:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preparing and submitting a list of quick learning skills to jury for finalization.
Preparing and submitting a list of the spatial ability dimensions to jury.
Renewing the unit teaching steps using infographics.
Examining the content of the unit’s topics in the light of infographics.
Preparing a teacher’s guide for teaching the unit.
Preparing and submitting to jury a scale of quick learning skills.
Building the spatial ability test for primary fifth pupils.
Pre-application of research tools.
Teaching the “Economic Activities in Egypt” Unit using the infographics
strategy.
10. Post-application of the research tools and changing and discussing results.

Main Results:
-

Using infographics is effective in developing the quick learning skills and
spatial ability among primary fifth pupils.
Using infographics helped to provide a proper educational environment,
which contributed much to the pupils’ assimilation of graphs and shapes.

Main Recommendations:
-

Social studies curriculum should be developed in line with the infographics
strategy.
Attention should be paid to the development of quick learning skills and
spatial ability among primary fifth pupils during teaching social studies.

Keywords: infographics, quick learning skills, spatial ability and teaching
social studies.
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ًكدًة:

يتميز العصر الحػالى بسػرعة التطػكر المعرفػى فػى شػتى الميػاديف  ،كذلػؾ نتيجػة لمثػكرة

العمميػػة كالتكنكلكجيػػة  ،ممػػا أدل إلػػى حػػدكث تغيػرات هائمػػة فػى جميػػع مجػػاالت الحيػػاة  ،األمػػر
الذل يمقى العػبء عمػى التربيػة التػى يرسػـ المجتمػع معالمهػا  ،كأال يقتصػر دكرهػا عمػى تزكيػد

التالميػػذ بقػػدر مػػف المعػػارؼ كالمعمكمػػات  ،دكف االسػػتفادة مػػف اإلمكانػػات العقميػػة لمتالميػػذ ف ػى
تكظيؼ المعرفة .

()

كتعد مناهج الدراسات االجتماعية فرع مف فركع المعرفػة  ،تهػتـ بدراسػة كػؿ شػيء عػف

حياة التمميذ فى البيئة التى يعيش فيها  ،كعند النظر إلى كاقع تدريسها فػى المػدارس نجػد أنػه

مػػا زاؿ يعػػانى مػػف التركيػػز عمػػى الجانػػب المعرفػػى ف ػى تػػدريس المعمكمػػات  ،كالت ػى تعتمػػد عمػػى

الحفظ دكف فهـ .

كيعد اإل نفكجرافيػؾ أحػد االسػتراتيجيات التكنكلكجيػة الحديثػة التػى يمكػف أف تسػتخدـ فػى

تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة لتحقيػػؽ أهػػدافها  ،كيتميػػز بعػػرض المعمكمػػات الصػػعبة كالمعقػػدة
بطريقػػة سػػهمة ككاضػػحة  ،عػػف طريػػؽ تحكيػػؿ الكػػـ الهائػػؿ مػػف البيانػػات إلػػى صػػكر كرسػػكمات
تجمع بينها كحدة المكضكع  ،كيساعد اإل نفكجرافيؾ فى تحكيؿ المعمكمػات كالبيانػات إلػى صػكر
كرسكـ شيقة  ،كما أنه يساعد فى تنمية مهارات التفكير المختمفة .

كتمثؿ تصميمات اإلنفكجرافيػؾ المتنكعػة محاكلػة متميػزة إلضػفاء الشػكؿ المرئػى الجديػد

كعػػرض المعمكمػػات فػػى صػػكر شػػيقة كجذابػػة  ،فض ػالً عمػػى أف تصػػميماته مهمػػة جػػداً ألنهػػا
تسػػاعد عمػػى تغيػػر أس ػمكب تفكيػػر المػػتعمـ نحػػك البيانػػات المعقػػدة  .كمػػا تسػػاعد هػػذ التقنيػػة

الخبػراء عمػػى تقػػديـ البػرامج كالمنػاهج التعميميػػة بأسػػمكب جديػػد شػيؽ  ،كلػػذا يجػػب تطبيػػؽ هػػذ
التقنية كدمجها بالمقررات الدراسية .

كتؤكػػػػد نتػػػػائج أبحػػػػاث الػػػػدماغ المرتبطػػػػة بفيسػػػػيكلكجيا اإلبصػػػػار  ،أف معالجػػػػة المػػػػ

لممعمكمات المصكرة مثؿ اإلنفكجرافيؾ أقػؿ تعقيػداً لمنصػكص الخػاـ  ،كيرجػع ذلػؾ إلػى أف المػ

يتعامؿ مع الصكر دفعة كاحدة  ،بينما يتعامؿ مػع الػنص بطريقػة خطيػة متعاقبػة  ،كلػذا ينبغػى

ضػػركرة التفكيػػر لمبحػػث عػػف الطػػرؽ المناسػػبة السػػتخداـ اإلنفكجرافيػػؾ فػػى عمميػػة التػػدريس ،

بهػػػدؼ جعػػػؿ المعمكمػػػات بالدراسػػػات االجتماعيػػػة أكثػػػر تشػػػكيقاً لمتالميػػػذ كتمكػػػنهـ مػػػف تحقيػػػؽ

األهػػداؼ بطريقػػة أفضػػؿ كأسػػرع ( حسػػيف عبػػد الباسػػط ) 5106 ،
()

يتـ التكثيؽ عمى النحك التالى ( اسـ المؤلؼ  ،سنة النشر  ،رقـ الصفحة ) .
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مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى .

كأكدت بعض الدراسات عمى أهمية اسػتخداـ اإلنفكجرافيػؾ فػى العمميػة التعميميػة  ،حيػث

أكدت دراسة ( سهاـ الجريكل  ) 5106 ،عمى فاعمية برنػامج تػدريبى قػائـ عمػى اإلنفكجرافيػؾ
لتنمية مهارات تصميـ الخرائط الذهنية اإلليكتركنيػة لػدل معممػة الصػؼ بجامعػة األميػرة نػكرة ،

كأشػارت دراسػات كػؿ مػف ) (Lamb, Polman, Newman, & Smith, 2010إلػى أهميػة دمػج

اإلنفكجرافيؾ فى عمميتى التعمػيـ كالػتعمـ  ،ككمػا أكػدت دراسػة )(Moorman, & Hensel, 2016

عمػى أهميػة اسػتخداـ أسػاليب التػدريس القائمػة عمػى اإلنفكجرافيػؾ  .كاسػتهدفت دراسػة ( سػػها
حمػػػدل  ) 5104 ،الكشػػػؼ عػػػف مػػػدل فاعميػػػة برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى اإلنفكجرافيػػػؾ فػػػى تػػػدريس
الدراسات االجتماعية عمػى اكتسػاب المفػاهيـ الجغرافيػة كتنميػة بعػض مهػارات التفكيػر البصػرل

لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائى  .كقد ساهـ البرنامج فػى تنميػة مهػارات التفكيػر البصػرل

لدل التالميذ .

كتعػػػد القػػػدرة المكانيػػػة كاحػػػدة مػػػف القػػػدرات التػػػى تحظػػػى بالتقػػػدير كاالهتمػػػاـ مػػػف قبػػػؿ

المتخصصيف فى المناهج الدراسية المختمفة  ،فهى لها أهمية فى الحيػاة العمميػة كاليكميػة فػى
جميػػع مجػػاالت الحيػػاة الكظيفيػػة كالمهنيػػة  ،فهػػى عبػػارة عػػف تكػػكيف صػػكرة عقميػػة لمشػػىء فػى

كضعه المكانى كادراؾ عالقته باألشياء األخرل .

كتكجػد عالقػػة قكيػػة بػػيف القػػدرة المكانيػػة كمنػػاهج الدراسػػات االجتماعيػػة  ،ألف طبيعتهػػا

تػػرتبط بالبعػػديف الزمػػانى كالمكػػانى  ،حيػػث تسػػاعد التالميػػذ عمػػى التبصػػر بكضػػعه فػػى الزمػػاف

كالمكاف الذل يعيش فيه  .كاف استخداـ اإلنفكجرافيؾ قد يسػهـ فػى تنميػة القػدرة المكانيػة لػدل

التالميذ  .كاهتمت بعض الدراسات بهذا المجاؿ فعمى المسػتكل العػالمى اهتمػت دراسػة ( May,

 )etal., 2017بدمج التقنيات الجغرافيػة المكانيػة فػى منػاهج الصػؼ الخػامس االبتػدائى كتأثيرهػا

عمى القدرة المكانية عمى مهارات تحميػؿ الخػرائط  .ككمػا أكػدت دراسػة ()Martha, etal., 2018
عمػػى أهميػػة تنميػػة المهػػارات المكانيػػة لػػدل تالميػػذ المػػدارس االبتدائيػػة  .أمػػا عمػػى المسػػتكل

المحمى كاإلقميمى اهتمت بعض الدراسات بالقدرة المكانية مثؿ دراسة ( محمد عمػى ) 5107 ،
التى استهدفت تطكير كحػدة دراسػية فػى الجغرافيػا لمصػؼ السػابع األساسػى  ،كأثرهػا فػى تنميػة

القػدرة المكانيػة  .كاهتمػت دراسػة ( سػػعكد شػايش  ) 5107 ،بالقيمػة التنبؤيػة لمقػدرة المكانيػػة
كعالقتهػػا بالتحصػػيؿ األكػػاديمى  ،كمػػا اسػػتهدفت دراسػػة ( فػػدكل عبػػاس  ) 5102 ،بػػالتعرؼ
عمى عالقة القدرة المكانية ببنية المفاهيـ لدل الطالب .
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كمػف الضػػركرل االهتمػػاـ بمهػارات الػػتعمـ السػػريع فػى العصػر التكنكلػػكجى الحػػالى  ،مػػف

خالؿ تطكير مهارات التالميذ فػى المشػاركة الفعالػة فػى عمميػة الػتعمـ  ،كتنميػة قػدراتهـ الذاتيػة

فى الحصكؿ عمى المعرفة الالزمة لمكصكؿ بسرعة إلى مصادر المعمكمات .

كتحتاج تنمية مهارات الػتعمـ السػريع كالقػدرة المكانيػة إلػى تركيػز كاهتمػاـ بشػكؿ خػاص

فػػى المرحمػػة االبتدائيػػة  ،نظػػ ارً ألف تالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة يميمػػكف إلػػى الػػتعمـ مػػف خػػالؿ
الصػػكر بشػػكؿ أفضػػؿ عػػف اسػػتخداـ النصػػكص المكتكبػػة أك المغػػة المفظيػػة المسػػمكعة  ،خاصػػة
كأف قدراتهـ المغكية فى بداية نمكها  ،تهػتـ باألشػكاؿ كالرسػكمات كالصػكر المعركضػة كالتعػرؼ

عميها كفهمها  ،كادراؾ العالقات بيف مككناتها  ،كالمقارنة بينها  ،كاستخالص المعمكمػات منهػا

(عاصـ محمد. )5104،505،
دراسػػة

كأكػػدت بعػػض الدراسػػات عمػػى أهميػػة تنميػػة مهػػارات الػػتعمـ السػػريع لػػدل التالميػػذ  ،مثػػؿ
( إبػراهيـ عبػػد الفتػػاح  ) 5107 ،التػػى اهتمػػت بتصػػميـ نمػػكذج تػػدريس فػػى التػػاري

قائـ عمى التعمـ السريع لتنمية المهارات االجتماعية كالتنظػيـ الػذاتى لػدل تالميػذ الصػؼ األكؿ

اإلعدادل  .ككما اهتمت دراسة ( صباح عبد اهلل كمناؿ مسمـ  ) 5107 ،ببناء برنػامج مقتػرح

قػػائـ عمػػى نظريػػة الػػتعمـ السػػريع لتنميػػة بعػػض عػػادات العقػػؿ كالتحصػػيؿ لػػدل تالميػػذ المرحمػػة

المتكسطة .

ًّٗ األشباب اهتى دعت اهباسجة إلدراء اهبشح اهرآّ ًا ٙوى :
 نتائج كتكصيات الدراسات المتعمقة بتعمـ الدراسات االجتماعية  :حيػث أكػدت معظمهػا عمػى

انخفػػػاض مسػػػتكل التالميػػػذ فػػػى اكتسػػػابهـ لممفػػػاهيـ المتضػػػمنة بالدراسػػػات االجتماعيػػػة .
كأرجعػػت تمػػؾ الدراسػػات ذلػػؾ إلػػى طػػرؽ التػػدريس المسػػتخدمة  ،كالتػػى يػػتـ التركيػػز عمػػى

المعمكمػػات بدرجػػة كبيػػرة دكف االهتمػػاـ باسػػتخداـ اسػػتراتيجيات كبػرامج كتقنيػػات حديثػػة فػػى
التدريس  ،كمف هذ الدراسات دراسػة كػؿ مػف  (Inoue, 2016) :كدراسػة ( أسػماء محمػد ،

 ) 5106كدراسة ( سها حمدل . ) 5104 ،

 نتائج كتكصيات الدراسات المتعمقة باستخداـ اإلنفكجرافيؾ  :حيث أكصػت مجممهػا بضػركرة
تبنػػى طػػرؽ كاسػػتراتيجيات كتقنيػػات حديثػػة فػػى تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة  ،كمػػف هػػذ

الدراسات دراسة كؿ مف  (Mohd, etal., 2015) :كدراسة ) (Taner, 2016كدراسة ( محمكد
محمد  ) 5102 ،كدراسة ( نيفيف أحمد . ) 5102 ،
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ًعلوة اهبشح :

يكاجػػه خبػراء المنػػاهج كطػػرؽ التػػدريس كتكنكلكجيػػا التعمػػيـ تحػػدياً كبيػ ارً يتمثػػؿ فػػى كاقػػع

التعامؿ مع نظـ كفنػكف تكنكلكجيػة مسػتحدثة سػعياً لتنميػة قػدرات المتعممػيف كتػأهيمهـ لمتعامػؿ
مع متغيرات العصر التقنى  ،الذل يتطمب تعمػيمهـ كيػؼ يحصػمكف عمػى المعرفػة مػف مصػادرها

المتنكعة  ،كبالتالى ظهرت الحاجة الممحػة إلػى تطػكير نمػاذج تربكيػة دقيقػة تتػكخى االسػتخداـ
العقالنى لتقنيات الحاسبات كفنكف الجرافيؾ كتكظيفها بطريقة مثمى  .كأكػدت األدبيػات التربكيػة
عمػػػى أنػػػه بػػػالرطـ مػػػف التطػػػكرات التكنكلكجيػػػة كالعمميػػػة فػػػى الكقػػػت الػػػراهف  ،إال أنهػػػا جعمػػػتهـ

يكاجهكف كماً كبي ارً مف المعمكمات المعقدة  ،كلذلؾ فػنف الحاجػة ماسػة لتصػميـ المعمكمػات فػى
صكرة إنفكجرافيؾ أك تمثيؿ بصرل لمبيانات لتبسيط المعمكمات لمفهمها ). (Dur, 2015, 39
كتعػػد الدراسػػات االجتماعيػػة ميػػداناً مػػف الميػػاديف الرئيسػة فػى بػرامج التعمػيـ المختمفػػة ،

كذلػؾ لمػػا تزخػػر بػه مػػف معػػارؼ كمهػارات كاتجاهػػات كقػػيـ بمختمػؼ تصػػنيفاتها  ،كتشػػكؿ طػػرؽ
التدريس عنصػر أساسػى مػف عناصػر أل مػنهج  ،فهػى التػى تسػتثير دافعيػة التالميػذ لمػتعمـ ،
كتجعمهـ أكثر اندماجاً فى المهمات المستندة إليهـ  ،كأكثر تكجهاً نحك أهداؼ التعميـ .

كعند النظر إلػى كاقػع تػدريس الدراسػات االجتماعيػة فػى مدارسػنا نجػد أنػه ال زاؿ يعػانى

مػػف التركيػػز عمػػى الجانػػب المعرفػػى ف ػى تػػدريس المعمكمػػات الت ػى تعتمػػد عمػػى التمقػػيف كالحفػػظ
كالتذكر  ،دكف االستفادة مف اإلمكانات العقمية لممتعمميف فى تكظيؼ المعرفة .

ككجػػدت الدراسػػة الحاليػػة أف هنػػاؾ حاجػػة ماسػػة لكجػػكد أسػػاليب تػػدريس حديثػػة تػػالءـ

عصر المعرفة الحالى لتسهـ فى رفع كفاءة التالميذ .

كيعتبػػر اإل نفكجرافيػػؾ تمثػػيالً بصػػرياً لمبيانػػات كاألفكػػار المعقػػدة بهػػدؼ تكصػػيمها لمتالميػػذ
كتسهيؿ فهمها  ،حيث تمثؿ الصكرة أهمية كبيرة فى تكضيح المعمكمػات كتبسػيطها فػى منػاهج
الدراسات االجتماعية  ،حيث يتميػز التالميػذ بحػبهـ كشػغفهـ بالصػكر كاأللػكاف كعػدـ تفضػيمهـ

لقراءة النصكص المعقدة المكتكبة .

 كأكدت نتائج كتكصيات الدراسات المتعمقة بتنمية مهارات التعمـ السريع  :بضركرة االهتمػاـ
بتنميػػة مهػػارات الػػتعمـ السػػريع  ،كمػػف هػػذ الدراسػػات  ،دراسػػة كػػؿ مػػف  ( :عمػػى محمػػد ،
 ) 5104كدراسة ( بثينة عبد اهلل  ) 5107 ،كدراسػة ( إبػراهيـ عبػد الفتػاح ، ) 5107 ،
كقد أكصت جميعها بضركرة تنمية التعمـ السريع كخاصة لتالميذ المرحمة االبتدائية .
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 كأكدت نتائج كتكصيات الدراسات المتعمقة بتنمية القدرة المكانية  :بضركرة االهتماـ بتنميػة
القػػدرة المكانيػػة  ،كمػػف هػػذ الدراسػػات دراسػػة كػػؿ مػػف  :دراسػػة ) (Anna, 2017كدراسػػة

) (Martha, etal., 2018كدراسػػة ( سػػعكد شػػايش  ) 5107 ،كدراسػػة ( فػػدكل عبػػاس ،

. ) 5102

كبناء عمى نتػائج كتكصػيات الدراسػات المتعمقػة بكػؿ مػف مهػارات الػتعمـ السػريع كالقػدرة

المكانية حيث أكدت عمى ضركرة االهتماـ بتنمية كؿ منهما .

كيحاكؿ البحث الحالى تنمية مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ المرحمػة

االبتدائية باستخداـ اإلنفكجرافيؾ فى تدريس الدراسات االجتماعية .

كمف ثـ تحددت مشكمة الدراسة فى السؤاؿ الرئيسى التالى :

" كيؼ يمكف استخداـ اإل نفكجرافيؾ فى تدريس الدراسات االجتماعية لتنميػة

مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى " .

كيتفرع مف هذا السؤاؿ الرئيسى األسئمة الفرعية التالية :

 )0مػػا مهػػارات الػػتعمـ السػػريع الكاجػػب تنميتهػػا لػػدل تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائى فػػى
الدراسات االجتماعية ؟

 )5مػػا أبعػػاد القػػدرة المكانيػػة الكاجػػب تنميتهػػا لتالميػػذ الصػػؼ الخػػامس اإلبتػػدائى فػػى الدراسػػات
االجتماعية ؟

 )3مػػػػا التصػػػػكر المقتػػػػرح لكحػػػػدة " األنشػػػػطة االقتصػػػػادية فػػػػى مصػػػػر " كفقػػػػاً إلسػػػػتراتيجية
اإل نفكجرافيؾ لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى ؟

 )6مػػا فاعميػػة تػػدريس كحػػدة " األنشػػطة االقتصػػادية فػػى مصػػر " المعػػدة كفقػػاً إلسػػتراتيجية
اإلنفكجرافيؾ فى تنمية مهارات التعمـ السريع لدل تالميذ الصؼ الخامس اإلبتدائى ؟

 )6ما فاعمية تدريس كحدة " األنشطة االقتصادية فى مصر " فى تنميػة أبعػاد القػدرة المكانيػة
لدل تالميذ الصؼ الخامس اإلبتدائى ؟
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أٌٓٚة اهبشح :

 يعػػد اسػػتجابة لالتجاهػػات العالميػػة كالتػى تنػػادل بضػػركرة االهتمػػاـ بتنميػػة القػػدرة المكانيػػة
لمتالميذ مف خالؿ المكاد الدراسية بصفة عامة كالدراسات االجتماعية بصفة خاصة .

 تكجيػػػه اهتمػػػاـ خبػػػراء المنػػػاهج كطػػػرؽ التػػػدريس  ،كخاصػػػة المعنيػػػيف بتطػػػكير منػػػاهج
الدراسػات االجتماعيػة إلػى بعػض االسػتراتيجيات كاالتجاهػات الحديثػة فػى عمميػات تخطػيط
كتطكير مناهج الدراسات االجتماعية .

 تقػػديـ نتػػائج قيمػػة يمكػػف أف يسػػتفيد منهػػا الب ػاحثكف كالمعممػػكف  ،ككافػػة القػػائميف عمػػى
تدريس الدراسات االجتماعية .

 تقػديـ نمػػكذج لكيفيػة اسػػتخداـ اإل نفكجرافيػػؾ فػى تعمػػيـ كتعمػػـ الدراسػات االجتماعيػػة بصػػفة
عامة كالجغرافيا بصفة خاصة .

 فتح آفاؽ جديػدة لمبحػث فػى الػتعمـ السػريع كاسػتخداماته فػى تنميػة مهػارات التػدريس فػى
المناهج الدراسية األخرل .

أٓداف اهبشح :

 التكصؿ إلى قائمة بمهارات التعمـ السريع التى ينبغى أف يكتسبها تالميػذ الصػؼ الخػامس
االبتدائى فى مادة الدراسات االجتماعية .

 تحديػػد قائمػػة بمهػػارات القػػدرة المكانيػػة التػػى ينبغػػى تنميتهػػا لػػدل تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس
االبتدائى .

 تنميػػة مهػػارات الػػتعمـ السػػريع كالقػػدرة المكانيػػة لػػدل تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائى فػى
مادة الدراسات االجتماعية .

 التعرؼ عمى أثر استخداـ اإل نفكجرافيؾ فى تدريس كحدة " األنشطة االقتصػادية فػى مصػر
" عمى تنمية القدرة المكانية لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى .
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سدٗد اهبشح :

التزـ البحث الحالى بالحدكد التالية :

 )0الحػػدكد البشػػرية  :عينػػة مػػف تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائى بمحافظػػة دميػػاط بمدينػػة
دمياط الجديدة كمجمكعة تجريبية  ،كاألخرل ضابطة .

 )5الحدكد المكانية  :تـ التطبيؽ بمدرسة المستقبؿ بمدينة دمياط الجديدة .

 )3الحدكد الزمانية  :تـ تدريس كحدة " األنشطة االقتصػادية فػى مصػر " كهػى إحػدل كحػدات
كتػػاب

" لمحػػات مػػف جغرافيػػة مصػػر كتاريخهػػا " لمصػػؼ الخػػامس االبتػػدائى ػ الفصػػؿ

الدراسى األكؿ  ،بالعاـ الدراسى . 5151/5106

 )6الحدكد المكضكعية  )0( :تـ قياس مهارات التعمـ السريع اآلتية :
أ -مهارات حؿ المشكالت .

ب -مهارات القراءة السريعة .

ج -مهارات الخريطة الذهنية .

( )5تنمية مهارات القدرة المكانية اآلتية :
أ -القدرة عمى إدراؾ العالقات المكانية .

ب -القدرة عمى التصكر البصرل المكانى .

ج -القدرة عمى اإلدراؾ المكانى .

 ألف مكضػػكعات محتػػكل كحػػدة  " :األنشػػطة االقتصػػادية فػػى مصػػر "  ،هػػى التػػى فرضػػت
كمف خاللها أمكف تنمية تمؾ المهارات السابقة كالمحددة فقط .

ًِٔذا اهبشح :

تـ استخداـ المنهجيف التالييف :

 المنهج الكصفى التحميمى  :لكصؼ كتحميؿ األدبيػات ذات الصػمة بمشػكمة البحػث كتصػميـ
أدكات البحث كتفسير كمناقشة النتائج .

 المنهج التجريبى  :القائـ عمى التصميـ شبه التجريبى ذك المجمكعتيف .
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أدٗات ًٗ٘اد اهبشح :

 مقياس التعمـ السريع .

 اختبار أبعاد القدرة المكانية لطالب الصؼ الخامس االبتدائى .

 كتػػػػاب التمميػػػػذ فػػػػى كحػػػػدة " األنشػػػػطة االقتصػػػػادية فػػػػى مصػػػػر " فػػػػى ضػػػػكء إسػػػػتراتيجية
اإل نفكجرافيؾ.

 دليػػػػػؿ المعمػػػػػـ لتػػػػػدريس " األنشػػػػػطة االقتصػػػػػادية فػػػػػى مصػػػػػر " باسػػػػػتخداـ إسػػػػػتراتيجية
اإل نفكجرافيؾ.

ًتغريات اهبشح :

 )0المتغيػػػػػرات المسػػػػػتقمة  :كهػػػػػى  :التػػػػػدريس بالطريقػػػػػة التقميديػػػػػة  .كالتػػػػػدريس باسػػػػػتخداـ
إستراتيجية اإل نفكجرافيؾ .

 )5المتغيرات التابعة  :كهى  :مهارات التعمـ السريع  .كالقدرة المكانية .

اهتصٌ ٍٚظبٕ اهتذرٙبى هوبشح :
يكضح الشكؿ ( )0التالى التصميـ التجريبى لمبحث :

شكؿ ( )0التصميـ التجريبى لمبحث
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ًصطوشات اهبشح :

عرؼ إجرائياً بأنه  " :فػف تحكيػؿ البيانػات كالمعمكمػات
 )0اإلُف٘درافٚم ُ : Infographic
كالمفػػاهيـ المعقػػدة فػػػى كحػػدة " األنشػػطة االقتصػػػادية فػػى مصػػر " المقػػػررة ضػػمف مػػػنهج
الدراسات االجتماعية بالصػؼ الخػامس االبتػدائى إلػى صػكر كرسػكـ يمكػف لمتالميػذ فهمهػا

كاسػػػتيعابها بكضػػػكح كتشػػػكيؽ كتسػػػاعدهـ عمػػػى اكتسػػػاب مهػػػارات الػػػتعمـ السػػػريع كتنميػػػة
مهارات القدرة المكانية " .

ًٔ )5ـااات اهـتعوٍ اهصـرُ : Accelerated Learning Skills ٙعرفػت إجرائيػاً بأنػه " :
هك أداء التمميذ السهؿ الدقيؽ الكتساب المعػارؼ المختمفػة نتيجػة تمكنػه مػف مهػارات حػؿ

المشكالت الجغرافية كمهارات القراءة السريعة كمهارات الخريطة الذهنية " .

عرفػػت إجرائي ػاً بأنػػه  " :تمكػػف
ًٔ )3ــااات اهكــداك ايلاُٚــة ُ : Spatial Ability Skills
التمميػذ مػػف تكػػكيف صػػكر عقميػػة لمشػىء كادراؾ عالقتػػه باألشػػياء األخػػرل كتمثيػػؿ المثيػرات
المكانية كاالستحضار الذهنى لممعمكمات طير المفظية كتحكيمها كتعميمها كذلؾ بعد دراسػة
كحدة " األنشطة االقتصادية فى مصر " باستخداـ اإل نفكجرافيؾ " .

أدبٚات اهبشح :

تضمنت أدبيات البحث  ،اإلطػار النظػرل كبعػض الدراسػات السػابقة  ،كتػـ تقسػيمها إلػى

ثالثػػة أقسػػاـ تتنػػاكؿ  :اإل نفكجرافيػػؾ  ،كالقػػدرة المكانيػػة  ،كالػػتعمـ السػػريع  .كفيمػػا يمػػى عػػرض
لهذ األقساـ عمى النحك التالى :

اهكصٍ األٗي  :اإلُف٘درافٚم  :كيتضمف اإلطار النظرل كبعض الدراسات السابقة كهى :
(أ) اإلطاا اهِظرى س٘ي اإلُف٘درافٚم  :كيضـ ما يمى :

ً )0فَٔ٘ اإلُف٘درافٚم  :ظهرت العديد مف التقنيات الحديثة التى يمكف االستفادة منهػا فػى
عمميػػة الػػتعمـ  ،كظهػػر اإل نفكجرافيػػؾ بتصػػميماته المتنكعػػة إليصػػاؿ المعمكمػػة عػػف طريػػؽ

الصكرة كاضفاء شكؿ مرئى لتجميػع المعمكمػات فػى صػكرة جذابػة يسػهؿ عمػى مػف يراهػا
اسػػػتيعابها دكف الحاجػػػة إلػػػى قػػػراءة الكثيػػػر مػػػف النصػػػكص  ،فهػػػك يػػػدمج بػػػيف التسػػػمية
كالسرعة كالسهكلة فى عرض المعمكمات كتكصيمها إلى المتمقى .
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ٗفٌٚا ٙوى عرض هبعض تعرٙفات اإلُف٘درافٚم :

 -0تمثيالت مرئية تساعد فػى تقػديـ المعمكمػات المعقػدة بأسػمكب جديػد كممتػع كمثيػر تمكػف
مف استيعابها بكضكح عف طريؽ الصكر كالرسكـ ). (Banu, Inanc, 2014, 38-51

 -5عنصػػر بصػػرل فعػػاؿ قػػادر عمػػى تكصػػيؿ قػػدر كبيػػر مػػف المعمكمػػات المعقػػدة صػػعبة الفهػػـ
بطريقة كاضحة كفكرية ). (Pavla & Gabriela, 2014, 562

 -3تمثػيالت بصػػرية لممعمكمػػات كمػػا يرافقهػػا مػػف نصػػكص كمصػػمـ لتقػػديـ المعمكمػػات بشػػكؿ

أكثػػر كضػػكحاً مػػػف الػػنص بمفػػرد  ،كتسػػػتخدـ فيػػه الكممػػات كاألرقػػػاـ كالرمػػكز كاأللػػػكاف
كالصكر  ،بهدؼ تكصيؿ الرسالة لممتعمميف ). (Sara, McGuire, 2015, 55-57

 -6مجمكعة الصكر الثابتة أك المتحركػة مثػؿ الرسػكمات  ،كاألسػهـ  ،كلقطػات الفيػديك التػى
تقػػدـ لممػػتعمـ لتنميػػة التفكيػػر البصػػرل  ( .عمػػرك دركيػػش  ،أمػػانى الػػدخنى ، 5106 ،
) 576

 -6فف دمج مجمكعة مف الصكر بطريقة ميسػرة يمكػف اسػتيعابها كفهمهػا بكضػكح كتشػكيؽ
لمكصكؿ إلى الجمهكر التعميمػى المسػتهدؼ كالكصػكؿ إلػى الهػدؼ المنشػكد مػف العمميػة

التعميمية بأقؿ كقت كجهد ( محمد شمتكت . ) 000 ، 5104 ،

كسػػػمى اإل نفكجرافيػػػؾ بعػػػدد مػػػف المسػػػميات منهػػػا  :التمثيػػػؿ البصػػػرل (، )Visualization

التمثيػػؿ البصػػرل لمبيانػػات ( ، )Data Visualizationتصػػميـ المعمكمػػات (

 ، )Designهندسػػػة المعمكمػػػات

التفاعميػة

(Visualization

(Architecture

، )Data

. ) 516 – 517 ، 5104

 ، )Informationالبيانػػػات التصػػػكرية /

(& Gebre, 2015, 866-894

( )Polmanعاصػـ عمػر،

 )5أُ٘اع اإلُف٘درافٚم  :باإلطالع عمى الدراسات السابقة مثؿ دراسة (

 )44-47كدراسة ( )Lankow; Crooks & Ritchie, 2012, 324كدراسة

 )122-123كدراسة (. )Dai, S.L., 2014, 17
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اشتطاعت اهباسجة اشتخالص األُ٘اع اهتاهٚة هإلُف٘درافٚم :
أٗالً  ًّ :سٚح طرٙكة اهعرض :
 .0اإلُف٘درافٚم اهجابت  :يتـ عػرض المعمكمػات مػف خػالؿ الصػكر الثابتػة إمػا أف تطبػع أك
تكزع  ،كيككف محتكاها يشرح شيء معيف  ،كيتـ عممهػا إمػا مػف خػالؿ اإلعػداد المسػبؽ

لها مف خالؿ عمؿ سيناريك يكضح أبعػاد كمككنػات الرسػـ أك يػتـ عممهػا بشػكؿ عشػكائى
كهذا يتطمب معرفة أسس تصميـ اإل نفكجرافيؾ  ،كينقسـ إلى نكعيف :

أ -اإلُف٘درافٚم اهجابت األفكى  :يستخدـ لعرض الكقائع كاألحداث التاريخية .
ب -اإلُف٘درافٚم اهجابت اهرأشى  :يصمح لمعرض عمى أجهزة الككمبيكتر المحمكؿ .
 .2اإلُف٘درافٚــم ايتشــرن  :يػػتـ مػػف خػػالؿ عػػرض الػػدركس بصػػكرة متحركػػة  ،كيع ػد أكثػػر

أظلاي اإلُف٘درافٚم اشتخداًاً ِٗٙكصٍ إىل ُ٘عني :
أ -تصــ٘ٙر فٚــد ٘ٙعــادى  :تكضػػع عميػػه البيانػػات كالتكضػػيحات بشػػكؿ جرافيػػؾ متحػػرؾ
إلظهار بعض الحقائؽ كالمفاهيـ عمى الفيديك نفسه .

ب -تصٌ ٍٚاهبٚاُات ٗاإلاظادات بعلى ًتشرن ًتلاًى  :كيعد هػذا النػكع هػك أكثػر األنػكاع
شيكعاً  ،كيككف له سيناريك لإلخراج كامؿ لمشكؿ النهائى .

 .3اإلُف٘درافٚـــم اهتفـــاعوى  :يػػػتـ مػػػف خاللػػػه عػػػرض كاسػػػتخداـ المػػػؤثرات التفاعميػػػة التػػػى
تساعد عمى تفاعؿ المتعمـ مع الدرس المصمـ مف خالؿ اإل نفكجرافيؾ .

ثاُٚاً  ًّ :سٚح اهلدف  :يتميز اإل نفكجرافيؾ بأنكاعه المختمفة كفقاً لمهدؼ مثؿ :

 .0اإلُف٘درافٚم اهتعوٌٚى  :يعمؿ عمى تمخيص المعمكمػات المعقػدة كتحكيمهػا إلػى مجمكعػة
مف الصكر كالرمكز كالنصكص البصرية المتحركة أك الثابتة .

 .5اإلُف٘درافٚم اهصٚاشى  :يهدؼ إلى اإلعالف عف حمالت انتخابية معينة .
 .3اإلُف٘درافٚم اهبٚئى  :يعرض أفكار عف االهتماـ بالبيئة .
 .6اإلُف٘درافٚم اهدعائى  :يعمؿ عمى لفت انتبا الجمهكر إلى منتج لإلعالف عنه .

- 424 -

استخدام اإلنفوجرافيك فى تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التعلم السريع ...............................

ثاهج ـاً ً :ــّ سٚــح اهتخطــ : ٚشػػعاعى  ،تػػدرج عمميػػات  ،جػػداكؿ  ،رسػػكـ تكضػػيحية  ،مخطػػط

بيانى  ،خرائط بأنكاعها  ،قكائـ .

ً )3راســى تصــٌ ٍٚاإلُف٘درافٚــم ف ـى اهدااشــات االدتٌاعٚــة  :تػػـ اسػػتخالص مجمكعػػة مػػف
المراحػػؿ الت ػى يجػػب مراعاتهػػا عن ػد تصػػميـ اإل نفكجرافيػػؾ  ،كذلػػؾ مػػف الدراسػػات اآلتيػػة :
دراسػة ( )Balliett, A, 2011كدراسػة ( )Krauss, J, 2012, 10-14كدراسػة ( محمػد شػمتكت ،
. ) 066 – 061 ، 5104

ايرسوة األٗىل ً :رسوة اهدااشة ٗاهتشوٚى  :كتتضمف هذ المرحمة ما يمى :

 تحديد كتحميؿ االحتياجات التعميمية  :كذلؾ مف خالؿ كصؼ الكضع الراهف كالمرطكب . -تحميؿ األهداؼ بهدؼ استخراج جكانب التعمـ المهارية كالكجدانية كالمعرفية .

 -تحميؿ المادة العممية  :أل تقسيمها إلى أجزاء صغيرة يمكف التعبير باإل نفكجرافيؾ .

 تحميػػػؿ خصػػػائص المتعممػػػيف  :مػػػف الجكانػػػب المختمفػػػة العقميػػػة كالجسػػػمية كاالجتماعيػػػةكالنفسية لمراعاة الفركؽ الفردية بينهـ .

ايرسوة اهجاُٚة  :مرحمة التصميـ  ،كيتـ فى هذ المرحمة ما يمى :
 تصميـ المخطط الشكمى لعناصر اإل نفكجرافيؾ . -صياطة األهداؼ اإلجرائية .

 إعادة صياطة المحتكل التعميمى كتمثيمه بصرياً . تحديد الخطكط كاأللكاف كاألشكاؿ المستخدمة . -تصميـ عناصر التفاعؿ بالمحتكل .

 -تحديد فريؽ عمؿ إنتاج اإل نفكجرافيؾ .

ايرسوة اهجاهجة  :مرحمة اإلنتاج  :كيتـ فى هذ المرحمة ما يمى :
 -تجميع العناصر البصرية .

 استخداـ أحد برامج تصميـ اإل نفكجرافيؾ في إنشائه . -التأكد مف اكتماؿ تمثيؿ المحتكل بصرياً .

 -مراعاة سالمة المغة كتسمسؿ المعمكمات .

ايرسوة اهرابعة  :مرحمة التقكيـ  :يتـ العرض عمى الخبراء لمتأكد مف صالحيته .

ايرسوة اخلاًصة  :النشر كاالستخداـ  :مف خالؿ االستخداـ الميدانى كالتطبيؽ فى التعميـ .
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 )6اهرباًر اهتى تصٍٔ فى إُتاز اإلُف٘درافٚم  :تكجد بعض البرامج التى يمكف االستعانة بها
فػى إنشػػاء اإل نفكجرافيػػؾ ( ، )Lisa, Beutelspacher, 2011, 520-533كتنحصػػر ب ػرامج

إنتاج اإل نفكجرافيؾ فى  ( :سهاـ الجريكل . ) 52 ، 5106 ،

 .0برنامج أدكبى  :يتمتع هذا البرنامج بخصائص فريدة كمميزة فى التصميـ .

 .5برنامج أدكبى فكتكشكب  :يعد كسيمة أسهؿ كأسرع فى إنشاء اإل نفكجرافيػؾ  ،خاصػة
لمف ليست لديهـ قدرات جيدة فى التعامؿ مع برنامج أدكبى .

كلقد ظهػرت بعػض األدكات المتخصصػة فػى تصػميـ اإل نفكجرافيػؾ  ،كخاصػة ألف الكثيػر

مف المستخدميف ليسػت لػديهـ معرفػة معمقػة بهػذ البػرامج المتخصصػة  ،كمػف هػذ األدكات :
Hohi, Piktochart, Many Eyes, Creately, Infogram, Visually, Easelly,
. Freepik, Inkspace

 )6أٌٓٚة اإلُف٘درافٚم فى اهعٌوٚـة اهتعوٌٚٚـة  :يعػد اإل نفكجرافيػؾ أحػد األسػاليب التكنكلكجيػة
الحديثة التى يمكف أف تستخدـ فى العممية التعميمية  ،فهك يدمج بيف السػهكلة كالسػرعة
كالتسمية فى عرض المعمكمػة كتكصػيمها إلػى المتمقػى  ،كمسػاعدته عمػى التفكيػر بجميػع

أشكاله  ،كيمكف تمخيص أهمية اإل نفكجرافيؾ في العممية التعميميػة كمػا يراهػا ( Krauss,

 )J, 2012, 10-14ك ( )Smiciklas, M, 2012, 10-17ك ( Davis, M & Quinn, D,
 )2013, 15-19ك ( )Islamoglu, H & Odabasi, 2015, 36-38ك (Taner, 2016, 145-

 )166كدراسػػة ( سػػهير الجريػػكل  )34-52 ، 5106 ،كدراسػػة ( طػػادة السػػميـ  ،كفػػاء

الجفير ) 53 – 51 ،5104 ،فى اآلتى :

 .0فعاليته فى تكصيؿ األفكار المعقدة كسهكلة عرض المعمكمات كسالستها .

 .5يتضػػمف كافػػة المعمكمػػات  ،ممػػا يمكػػف مػػف اسػػتخدامه فػػى العمميػػة التعميميػػة بشػػكؿ
مستقؿ .

 .3يػػكفر عنصػػر التشػػكيؽ فػػى العمميػػة التعميميػػة  ،كيخمػػؽ لػػدل المػػتعمـ الدافعيػػة نحػػك
التعمـ .

 .6يختصر الكثير مف الكتابة كالصكت كالصكرة فى رمكز كصكر تعبيرية بسيطة .

 .6ينمى قدرات المتعمـ عمى التحميؿ كالتفسير كاصػدار األحكػاـ كجمػع البيانػات كتمثيمهػا
.

 .4يحسف التكاصػؿ مػع المتعممػيف مػف خػالؿ التقػاط األفكػار المعقػدة كعرضػها فػى شػكؿ
بصرل يسهؿ استيعابها .

 .7عنصر مهـ فى محك األمية المعمكماتية  ،كيحسف مف أداء المتعمـ .
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 .2االنتشار الكاسع عبر شبكات التكاصؿ االجتماعى  ،كمكاقع اإلنترنت .

 )6اإلُف٘درافٚم ٗعالقتٕ باهدااشات االدتٌاعٚة :

يعػد اإل نفكجرافيػؾ أداة مػػف أدكات الػتعمـ البصػػرل التػى تناسػب محتػػكل منػاهج الدراسػػات

االجتماعية كتكظيفه بشػكؿ فعػاؿ فػى المكاقػؼ التعميميػة مػف خػالؿ تصػميمه فػى صػكرة تجػذب

تركيػػػز كانتبػػػا التمميػػػذ  ،كتشػػػجعه عمػػػى الػػػتعمـ الػػػذل يتناسػػػب مػػػع قدراتػػػه  ،كتقػػػدـ لػػػه مػػػنهج
الدراسات االجتماعية بأسمكب شيؽ يمكنه مف استيعاب المفاهيـ الجغرافية المعقدة .

(ب) دااشات آتٌت باإلُف٘درافٚم  ،فعوى ايصت٘ى اهعايى أدرٙت دااشات ًجى :
)0

دراسػػػة ) (Thomas, 2011التػػػى تناكلػػػت تقػػػديـ محتػػػكل جغرافػػػى يحتػػػكل عمػػػى الصػػػكر

)5

كتناكلت دراسة ) (Pinar, Buket, 2014الرسكـ البيانية فى التعميـ  ،كالتعرؼ عمى أفضػؿ

)3

كاستخدمت دراسة ) (Brittany & Elizabeth, 2014اإل نفكجرافيؾ فى تنمية مهارات كتابة

)6

كاهتمػػت دراسػػة ) (Mohd, etal., 2015باسػػتخداـ اإل نفكجرافيػػؾ لمتغمػػب عمػػى مشػػكالت

)6

دراسػػة ) (Taner, 2016تناكلػػت تػػأثير اإل نفكجرافيػػؾ عمػػى اتجاهػػات التالميػػذ نحػػك مػػادة

كاألشكاؿ كالخرائط التى تربط المحتكل الدراسى بالبيئة التى يعيش فيها الطالب .

التصميمات التعميمية لإل نفكجرافيؾ .

المقاالت  ،كأكصت باستخداـ اإل نفكجرافيؾ فى مجاالت تعميمية متنكعة .
المتعمميف كتشجيعهـ عمى فهـ أفضؿ لممعمكمات .

الجغرافيا .

أما عمى المستكل اإلقميمى كالمحمى  ،أجريت بعض الدراسات منها عمى سبيؿ المثاؿ :

 )0دراسػػة عاصػػـ محمػػد  : 5104 ،كالتػػػى تناكلػػت فاعميػػة إسػػػتراتيجية مقترحػػة قائمػػة عمػػػى
اإل نفكجرافيؾ فى اكتساب المفاهيـ العممية كتنمية مهارات التفكير البصػرل كاالسػتمتاع بػتعمـ
العمػػكـ لػػدل تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائى  ،كأشػػارت إلػػى ضػػركرة إعػػادة تنظػػيـ محتػػكل
منػػاهج المػكاد الدراسػػية بمراحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ كفقػاً إلسػػتراتيجية اإل نفكجرافيػػؾ  ،كعقػػد دكرات
تدريبية لممعمميف حكؿ كيفية تصميـ اإل نفكجرافيؾ .

 )5كتناكلت دراسة لكلك الػدهيـ  5104 ،أثػر دمػج اإل نفكجرافيػؾ فػى الرياضػيات عمػى تحصػيؿ
طالبات الصؼ الثانى المتكسػط  ،كأشػارت إلػى ضػركرة بػذؿ الجهػكد إلقامػة دكرات لممعممػيف
كالمتعمميف لتصميـ اإل نفكجرافيؾ بجميع أنكاعه .

 )3كاهتمت دراسة صالح محمد  5104 ،باسػتخداـ اإل نفكجرافيػؾ فػى تػدريس الجغرافيػا لتنميػة
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التحصػػيؿ كمهػػارات التفكيػػر البصػػرل لػػدل طػػالب المرحمػػة الثانكيػػة  ،كأشػػارت إلػػى ضػػركرة
تدريب معممى الدراسات االجتماعية عمى استخداـ اإل نفكجرافيؾ .

 )6كاستهدفت دراسة عبد الرءكؼ محمد  5104 ،استخداـ اإل نفكجرافيؾ التفاعمى  /الثابػت فػى
تنمية التحصيؿ الدراسى لػدل طػالب تكنكلكجيػا التعمػيـ كاتجاهػاتهـ نحػك تكنكلكجيػا التربيػة ،

كأشػػارت إلػػى أف اسػػتخداـ اإل نفكجرافيػػؾ أدل إلػػى زيػػادة دافعيػػة الطػػالب نحػػك عمميػػة التعمػػيـ
كالتعمـ لما يحتكيه مف تعزيزات فى عرض المحتكل التعميمى .

 )6كاهتمت دراسة أشرؼ أحمد  5107 ،بالتفاعؿ بيف نمطى عػرض كتكقيػت اإل نفكجرافيػؾ فػى
بيئة التعمـ اإللكتركنى عمى التحصيؿ كاالتجا نحك بيئة الػتعمـ لػدل طػالب المرحمػة الثانكيػة

 ،كأشػػارت أف تقنيػػة اإل نفكجرافيػػؾ تسػػاعد عمػػى ترتيػػب المػػادة العمميػػة فػػى الػػذاكرة  ،كتسػػاعد
عمى التحميؿ العقمى مما سهؿ عممية استرجاع كتذكر المعمكمات المعرفية .

 )4كاهتمػػػػت دراسػػػػة إسػػػػماعيؿ عمػػػػر  5107 ،بتصػػػػميـ بيئػػػػة تعمػػػػـ شخصػػػػية قائمػػػػة عمػػػػى
اإل نفكجرافيػػؾ فػػى التحصػػػيؿ المعرفػػى كاالتجػػا لػػػدل طمبػػة كميػػة التربيػػػة جامعػػة األقصػػػى ،
كأشػػارت أف تكظيػػؼ اإل نفكجرافيػػؾ فػػى التعمػػيـ لمػػا يتمتػػع بػػه مػػف الفاعميػػة فػػى نقػػؿ المفػػاهيـ

العممية المعقدة .

 )7كتناكلت دراسة نهمة المتكلى  5107 ،تنمية التفكير اإليجابى لطالب تكنكلكجيا التعمػيـ مػف
خالؿ استخداـ التدكيف المرئى القائـ عمى اإل نفكجرافيؾ .

 )2كاسػػتهدفت دراسػػػة حميمػػػة محمػػػد  5107 ،مسػػػتكل كعػػػى معممػػػات الرياضػػػيات فػػػى مدينػػػة
الريػػاض لمفهػػكـ اإل نفكجرافيػػؾ كدرجػػة امػػتالكهف لمهاراتػػه  ،كأشػػارت إلػػى انخفػػاض مسػػتكل
كعى المعممات لمفهكـ اإل نفكجرافيؾ .

 )6كاهتمػت دراسػػة أمػؿ حسػػاف  5107 ،بمعػػايير تصػميـ اإل نفكجرافيػػؾ التعميمػػى  ،كأشػػارت أف
اإل نفكجرافيؾ يراعى األهداؼ التعميمية المحددة  ،كيقدـ محتكل كاضح كمحدد .

 )01كتناكلت دراسة محمكد محمد  5102 ،تصميـ بيئة تعمـ قائمة عمػى اإل نفكجرافيػؾ  ،كأثرهػا
فى تنمية مهارات تصميـ كاجهات المستخدـ لدل طالب قسـ عمـ المعمكمات .

 )00كاسػػتهدفت دراسػػة نيفػػيف أحمػػد  5102 ،تنميػػة بعػػض المفػػاهيـ االقتصػػادية لػػدل أطفػػاؿ
الركضة باستخداـ اإل نفكجرافيؾ .
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تعكٚب عوى اهدااشات اهتى آتٌت باإلُف٘درافٚم :

بناء عمى مػا سػبؽ عرضػه مػف نتػائج بعػض الدراسػات السػابقة عمػى المسػتكل العػالمى

كالمستكل اإلقميمى كالمحمى  ،كاستقراء ما كتب فى األدب التربكل بالقسـ األكؿ  ،فػنف الباحثػة

ترل أف :

 تعػػد منػػاهج الدراسػػات االجتماعيػػة كغيرهػػا مػػف المنػػاهج الدراسػػية  ،بحاجػػة ماسػػة إلػػىتكظيؼ اإل نفكجرافيؾ فى محتكاها كطرؽ تدريسها كأساليب تقكيمها .

 أكدت األدبيػات عمػى أهميػة االسػتفادة مػف تصػميمات اإل نفكجرافيػؾ  ،إليصػاؿ المعمكمػاتكالبيانات بصكرة جذابة يسهؿ عمى التالميذ استيعابها .

 -تعرفت الباحثة عمى أنكاع اإلنفكجرافيؾ كهى  :الثابت  ،كالمتحرؾ  ،كالتفاعمى .

 تػػـ التعػػرؼ عمػػى الب ػرامج التػػى تسػػهـ فػػى إنتػػاج اإلنفكجرافيػػؾ كهػػى  :برنػػامج أدكبػػى ،كبرنامج أدكبى فكتكشكب .

 -أكػػػدت بعػػػض الدراسػػػات مثػػػؿ دراسػػػة ) (Thomas, 2011عمػػػى أهميػػػة تقػػػديـ المحتػػػكل

الجغرافػػى باسػػتخداـ اإلنفكجرافيػػؾ  ،ككمػػا أكػػدت دراسػػة ) (Tamer, 2016عمػػى التػػأثير
الفعاؿ لإلنفكجرافيؾ فى تحصيؿ التالميذ كاتجاهاتهـ نحك دراسة الجغرافيا .

 كأشػػارت دراسػػة صػػالح محمػػد ( )5104عمػػى أهميػػة اسػػتخداـ اإلنفكجرافيػػؾ فػػى تػػدريسالجغرافيا لتنمية مهارات التفكير البصرل لدل التالميذ .

 تـ التعرؼ عمى األساليب اإلحصائية المستخدمة بدراسات هذا المحكر .اهكصٍ اهجاُى  :اهكداك ايلاُٚة  :كيتضمف اإلطار النظرل كبعض الدراسات السابقة كهى :
(أ) اإلطاا اهِظرى س٘ي اهكداك ايلاُٚة  :كضـ ما يمى :
ً )0فٔــَ٘ اهكــداك ايلاُٚــة  :تعػد القػػدرة المكانيػػة مػػف المهػػارات المهمػػة التػػى لهػػا تػػأثير عمػػى
حياتنػػػا اليكميػػػة  ،فهػػػى تػػػؤثر عمػػػى قػػػدرتنا عمػػػى التنقػػػؿ مػػػف مكػػػاف إلػػػى مكػػػاف  ،كفهػػػـ

المخططػػات كالرسػػكـ البيانيػػة  ،كالقػػدرة المكانيػػة تختمػػؼ مػػف فػػرد آلخػػر  ،فهػػى خاصػػية
فطرية  ،كلكف تنميتها يعتمد عمى التدريب كالتعمـ .
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ٗفٌٚا ٙوى عرض هبعض اهتعرٙفات هوكداك ايلاُٚة (: )Spatial Ability

 -0تككيف صكرة عقمية لمشىء فى كضعه المكانى  ،كادراؾ عالقته باألشياء األخرل .

 -5القػػدرة عمػػى تصػػكر األشػػياء فػػى الف ػراغ  ،كادراؾ العالقػػات بينهػػا  ،كالتعػػرؼ عمػػى نفػػس
الشكؿ عندما يقدـ كفقاً لمحاكر مختمفة (. )Pittalis & Christou, 2010, 190-221

 -3المعالجػة الذهنيػة لششػكاؿ كأجزائهػػا فػى بعػديف كثالثػة أبعػػاد  ،كالقػدرة عمػى تخيػػؿ دكراف
األشكاؿ ككحدات متكاممة ( زيد الهكيدل . ) 57 ، 5112 ،

 -6القػدرة عمػى إدراؾ المكػانى المرئػى مػػف خػالؿ الصػكر كالخػرائط كالرسػكـ  ،كادراؾ عالقػػات
مكانية بيف كداخؿ الرسكـ كاألشكاؿ ( فيصؿ عباس  46 ، 5105 ،ػ . ) 44

 -6القدرة عمى االحتفاظ بػالخط الزمنػى رطػػـ التغيػرات التػػى يمكػف أف تحػدث أك تطػ أر عميػه (
سهيد صالحة  ،عدناف العابد  462 ، 5106 ،ػ . ) 730

 -4القػػػدرة عمػػػى تنظػػػيـ التكزيعػػػات كاألنمػػػاط المكانيػػػة  ،كربػػػط العالقػػػات المكانيػػػة لششػػػكاؿ
كاألجساـ مف حيث ( الكضع  ،االتجا  ،المسافة  ،الشكؿ  ،الحجـ ) .

 )5ع٘اًــى اهكــداك ايلاُٚــة  :اختمػػؼ التربػػكييف فػػى تحديػػد عكامػػؿ القػػدرة المكانيػػة  ،فقػػد رأل
البعض أف القدرة المكانية تنقسـ إلى :

أ -اهكداك ايلاُٚة اهجِائٚة  :تػدؿ عمػى التصػكر البصػرل لحركػة األشػكاؿ المسػطحة عمػى
سطح الكرقة فى اتجا عقارب الساعة أك عكس اتجا عقارب الساعة .

ب -اهكداك ايلاُٚة اهجالثٚة  :تدؿ عمى التصكر البصرل لحركة األشكاؿ فػى دكرتهػا خػارج

سػػطح الكرقػػة  ،أل فػػى البعػػد الثالػػث لممكػػاف  .كلقػػد أشػػار ( محمػػد سػػالـ ، 5100 ،

 516ػ  ) 534أف القدرة المكانية تتضمف العكامؿ الفرعية اآلتية  :العالقػات المكانيػة

 ،الفهـ المكانى  ،التصكر البصرل المكانى  ،الدكراف العقمى  ،التكجه المكانى .

كأكدت بعض الدراسات مثؿ  :دراسػة ( ، )Yang, E. & Greenbowe, T., 2003كدراسػة

( دعػػاء دركيػػش  ، ) 5103 ،كدراسػػة ( محمػػد العبيػػدات  ) 5107 ،أنػػه يمكػػف تمخػػيص هػػذ
العكامؿ السابقة فى ثالثة عكامؿ تتمثؿ فى :

أ) اهت٘دٕ ايلاُى  : Spatial Orientationكهى القدرة عمى استحضػار صػكرة شػىء ذهنيػاً ثػـ
إجػػػراء تحكيػػػؿ عميهػػػا  ،كينػػػدرج تحتهػػػا العديػػػد مػػػف المهػػػارات الفرعيػػػة هػػػى  :تخيػػػؿ تػػػدكير

األشياء ،إعادة تركيب المكاف  ،مهارة إدراؾ العالقات المكانية  ،مهارة قػدرة معرفػة اإلنسػاف
كضع الشىء بالنسبة لكضع جسمه .
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ب) اهتص٘ا اهبصـرى ايلـاُى  : Spatial Visualizationهػى القػدرة عمػى معالجػة صػكر األشػياء
عقمياً  ،كتخيؿ التغيرات النسبية لمكاقع األشياء فى المكاف .

ج) إداان اهعالقـات ايلاُٚـة  : Spatial Relationsهػى القػدرة عمػى الترتيػب المكػانى كالعالقػات
المكانية لشجساـ  ،كربط تكزيع الظكاهر بشكؿ مكانى .

 )3أٌٓٚــة اهكــداك ايلاُٚــة  :تتمث ػؿ فػػى القػػدرة عمػػى اسػػتخداـ الخ ػرائط  ،كالصػػكر  ،كالرسػػكـ ،
كتفسػػير العالقػػػػات بػػيف األشػػػكاؿ المختمفػػة  ،كتحديػػػد األمػػاكف بشػػػكؿ جيػػد  ،كتفعيػػػؿ دكر

الحس المكانى لدل المتعممكف ( محمد العبيدات . ) 4 ، 5106 ،

كتػػؤثر القػػدرة المكانيػػة بشػػكؿ كبيػػر عمػػى المتعممػػيف فػػى فهػػـ المػػادة الدراسػػية  ،كحػػؿ

المشػػكالت التػػى ت ػكاجههـ بػػأكثر مػػف طريقػػة  ،فهػػى إحػػدل مككنػػات القػػدرة العقميػػة المرتبطػػة

باإلبداع ( عادؿ رياف . ) 066-006 ، 5112 ،

كالقػػدرة المكانيػػة لهػػا أهميتهػػا فػػى تطػػكير مهػػارات التعامػػؿ مػػع البيئػػة  ،كلػػذلؾ يحتػػاج

المتعمـ إلى تنمية قدرته عمى إدراؾ العالقات المكانية مف حكلػه  ،حتػى يتكافػؽ مػع الخصػائص
الجغرافية لمحتكيات البيئة التى يعيش فيها (. )Alias; Black & Gray, 2003, 1-13

ككما تسهـ القدرة المكانية فى نمك المهارات المرتبطػة بػالخرائط الالزمػة لػتعمـ الدراسػات

االجتماعية  ،كالتى تتمثؿ فى القدرة عمػى تحديػد االتجاهػات كالمكاقػع كاسػتخداـ مقيػاس الرسػـ
كادراؾ العالقات المكانية ( منصكر عبد المنعـ  63 ، 5113 ،ػ . ) 66

كتبػػرز أهميػػة القػػدرة المكانيػػة فػػى المهػػف التػػى تتطمػػب القػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػع الرسػػكـ

البيانيػة  ،كاألشػكاؿ كالخػرائط ( مػركاف الزطبػى  ،مػاثيك جػريف  0 ، 5106 ،ػ  . ) 57كلمقػدرة
المكانية دكر رئيس فػى تفعيػؿ الفهػـ كاالسػتيعاب أثنػاء الػتعمـ  ،ممػا يػؤدل إلػى رفػع المسػتكل

التحصيمى المعرفى (. )Lajoie, 2003, 115-125

 )6عالقة اهكداك ايلاُٚة مبِآر اهدااشات االدتٌاعٚة  :إف طبيعة الدراسات االجتماعية تػرتبط
بالبعديف الزمانى كالمكانى  ،حيث تساعد التمميذ عمى التبصػر بكضػعه فػى الزمػاف كالمكػاف
الذل يعيش فيه  ،كدراسػة الحاضػر الجػارل كالسػعى إلػى االسػتفادة مػف الماضػى كالحاضػر
معاً فى استشراؼ المستقبؿ بجعمه أكثر قبكالً كتطك ارً  .كتسػاعد القػدرة المكانيػة فػى تكػكيف
صكر عقمية لششياء  ،كما تساعد عمى التفكير البصرل المكانى لحركة األشػكاؿ كاألجسػاـ
فى الفراغ كتتناسب مع محتكل مناهج الدراسات االجتماعية التى تتسـ بالبعػد المكػانى فػى
عالقتها بالبيئػة التػى يعػيش فيهػا التمميػذ كفػى دراسػته لمبيئػات األخػرل مػف حكلػه  .كحتػى

يسهؿ عميه التعرؼ عمى هذ البيئات فالبد مف تمثيػؿ ذلػؾ عمػى الخػرائط  ،كفهػـ العالقػات
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المكانية  ،كادراؾ المسافات كالتعرؼ إلى الجهات األصمية كالفرعية .
 )6أٌٓٚة اشتخداَ اإلُف٘درافٚـم فـى تٌِٚـة اهكـداك ايلاُٚـة هتالًٚـ اهصـ اخلـاًض اإلبتـدائى :
يتميػػػز اإلنفكجرافيػػػؾ أثنػػػاء اسػػػتخدامه فػػػى تعمػػػيـ كتعمػػػـ الدراسػػػات االجتماعيػػػة بعػػػدد مػػػف
الخصائص تتمثؿ فى:

 جاذبيػػة اإلنفكجرافيػػؾ بألكانػػه المتنكعػػة لهػػا دكر كبيػػر فػػى زيػػادة تركيػػز التالميػػذ  ،ممػػا
يساعد عمى تنمية القدرة المكانية لديهـ .

 استكشاؼ التالميذ لإلنفكجرافيؾ  ،قد يساعد عمى تنمية القدرة المكانية لديهـ .

 بساطة األنشطة المصاحبة التى يقكـ بها التالميذ فى ضكء اإلنفكجرافيؾ  ،قػد يكػكف لػه
دكر كبير فى تنمية القدرة المكانية لديهـ .

 بتمركز التعمـ حكؿ المتعمـ  ،كهذا يساعد عمى تنمية القدرة المكانية لػدل التالميػذ كذلػؾ
أثناء دراستهـ لمكحدة .

(ب) دااشات آتٌت باهكداك ايلاُٚة  :فعوى ايصت٘ى اهعايى متت دااشات ًجى :
)0

دراسة ( )Injeong, etal., 2016التػى اسػتخدمت التفكيػر المكػانى فػى الجغرافيػا العالميػة عػف
طريؽ نظـ المعمكمات الجغرافيػة المسػتندة إلػى الكيػب  ،كأشػارت إلػى أهميػة القػدرة المكانيػة

كضركرة تنميتها لدل المتعمميف فى مختمؼ المراحؿ الدراسية .

)5

كاهتمت دراسة ( )Lin, 2016بتنمية القدرة المكانية مػف خػالؿ التػدريب كتطبيػؽ اسػتراتيجيات

)3

كأكػػػدت دراسػػػة ( )Yurt & Tunkler, 2016عمػػػى القػػػدرات المكانيػػػة لمعممػػػى الدراسػػػات

)6

كتناكلت دراسة ( )Anna, 2017أهمية التصكر المكانى لمطالب فى مادة الجغرافيػا لممسػاعدة

)6

كاهتمت دراسة ( )Karin, etal., 2017بالمهارات كالقدرات المكانية لشطفػاؿ كذلػؾ عنػد المعػب

)4

كدمجت دراسة ( )May, etal., 2017التقنيات الجغرافية المكانيػة فػى منػاهج الصػؼ الخػامس

)7

كتناكلػػت دراسػػة ( )Martha, etal., 2018تنميػػة المهػػارات المكانيػػة لػػدل تالميػػذ المػػدارس

تدريس حديثة مختمفة .

االجتماعية  ،كأشارت إلى انخفاض التصكر المكانى كقدرات الدكراف الذهنى لممعمميف .

فى تكجيههـ تربكياً كمهنياً .

بألعاب مكانية  ،كتنمية قدرتهـ عمى التخيؿ كالتفكير .

كدراسة تأثير القدرة المكانية عمى مهارات تحميؿ الخرائط .

االبتدائية .
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أًا عوى ايصت٘ى اإلقوٌٚى ٗاحملوى  ،أدرٙت بعض اهدااشات سٚح قصٌت عوى اهِش٘ اهتاىل :
( )1دااشات آتٌت باهكداك ايلاُٚة مبِآر اجلغرافٚا ٗاهدااشات االدتٌاعٚة ًجى :
 دراسػػة ( محمػػد السػػيد  ) 5100 ،التػػى اهتمػػت بتنميػػة القػػدرة المكانيػػة مػػف خػػالؿ كحػػدةمقترحػػة فػػى الدراسػػات االجتماعيػػة  ،كأكػػدت عمػػى ضػػركرة االهتمػػاـ بتضػػميف أبعػػاد القػػدرة

المكانية فى مناهج الدراسات االجتماعية .

 كاهتمت دراسة ( دعػاء محمػد  ) 5103 ،باسػتخداـ المػدخؿ البصػرل المكػانى فػى تنميػةالمفاهيـ الجغرافية كالقدرة المكانية لدل تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة  ،كأكػدت عمػى ضػركرة

إعػػادة النظػػر فػػػى محتػػكل المنػػاهج الدراسػػية لمجغرافيػػا بحيػػث تتضػػمف أنشػػطة تعميميػػة
بصرية  ،كتدريب معممى الجغرافيا عمى كيفية التدريس باستخداـ المدخؿ المكانى .

 كاسػػتهدفت دراسػػة ( محمػػد عمػػى  ) 5107 ،تطػػكير كحػػدة دراسػػية فػػى مػػادة الجغرافيػػالمصػػؼ السػػابع األساسػػى كفػػؽ منحنػػى التفكيػػر الفراطػػى  ،كقيػػاس أثرهػػا فػػى تنميػػة القػػدرة

المكانية  ،كأكدت عمى ضركرة تضميف أدلة المعمـ عمى كيفية تنمية القدرة المكانية .

( )2دااشات آتٌت باهكداك ايلاُٚة ٗعالقتٔا باهتشصٚى األكادميى ًجى :
 دراسػػة ( خالػػد سػػعكد  ) 5103 ،كالتػػى اهتمػػت بقيػػاس القػػدرة المكانيػػة كتحديػػد عالقتهػػابالتخصص األكاديمى كالتحصيؿ الدراسى  ،كأشػارت إلػى ضػركرة إجػراء اختبػارات القػدرات

المكانية لمطالب قبؿ دخكلهـ الجامعة .

 كتناكلت دراسػة ( رفػاعى شػكقى  ) 5106 ،القػدرة المكانيػة لػدل التالميػذ ذكل صػعكباتالػتعمـ بالصػؼ الرابػع االبتػدائى  ،كأشػارت إلػػى أهميػة القػدرة المكانيػة فػى اكتسػاب المػػادة
التعميمية  ،كضركرة تعريؼ المعمميف بالقدرة المكانية كأهميتها فى التحصيؿ .

 كاهتمػػت دراسػػة ( سػػعكد شػػايش  ) 5107 ،بالقيمػػة التنبؤيػػة لمقػػدرة المكانيػػة كعالقتهػػابالتحصػػػيؿ األكػػػاديمى كأشػػػارت إلػػػى ضػػػركرة زيػػػادة االهتمػػػاـ بتطػػػكير القػػػدرة المكانيػػػة
الرتباطها اإليجابى مع التحصيؿ األكاديمى .
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( ) 3دااشات آتٌت باهكـداك ايلاُٚـة ٗعالقتٔـا بـاهتفلري اإلبـداعى ٗتِ٘ٙـ األُعـطة ٗاشـرتاتٚذٚات
اهتداٙض ًجى :
 دراسػػػة ( مجبػػػؿ حمػػػاد  ) 5103 ،كالتػػػى تناكلػػػت القػػػدرة المكانيػػػة لػػػدل طػػػالب كطالبػػػاتمدارس المتميزيف كالمتميزات كأشارت إلى ضركرة تنكيع األنشطة كاسػتراتيجيات التػدريس

التى تنمى القدرة المكانية لدل الطالب .

 كهػػػدفت دراسػػػة ( رافػػػع الزطمػػػكؿ كخمػػػدكف الػػػدبابى  ) 5106 ،إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف القػػػدرةالمكانيػػة كعالقتهػػا بػػالتفكير اإلبػػداعى كالتحصػػيؿ لػػدل التالميػػذ  ،كأشػػارت إلػػى ضػػركرة

إدخاؿ تعديالت فى البيئة التدريسية بحيث تسهـ فى تطكير مهارات القدرة المكانية .

( )4دااشات آتٌت باهكداك ايلاُٚة ٗعالقتٔا باهربجمٚات ٗاهتأثريات اهص٘تٚة ًجى :

 دراسة ( أحمد طالب  ) 5103 ،كالتى تناكلػت تنميػة القػدرة المكانيػة مػف خػالؿ اسػتخداـبرمجية الكابرل ثالثية األبعاد لدل طالب الصؼ الثامف .

 كاهتمػػت دراسػػة ( سػػهيؿ حسػػيف  ) 5106 ،بتنميػػة القػػدرة المكانيػػة مػػف خػػالؿ برنػػامجتعميمػػى مػػدعـ بالتػػأثيرات الضػػكئية  ،كأشػػارت أف اسػػتخداـ القػػدرة المكانيػػة فػػى التػػدريس
يسمح بتطبيؽ التعميمات فى مكاقؼ جديدة .

( )5دااشات آتٌت باهكداك ايلاُٚة مبِآر اهفٚسٙاء ٗاهرٙاضٚات ًجى :

 دراسة ( نضاؿ فضؿ  ) 5103 ،كالتػى اهتمػت بتنميػة القػدرة المكانيػة مػف خػالؿ برنػامجتعميمػػى قػػائـ عمػػى برمجيػػات الرسػػـ الهندسػػى لػػدل تالميػػذ الصػػؼ التاسػػع  ،كأشػػارت إلػػى
ضركرة إتاحة الفرصة أمامهـ لتنمية القدرة المكانية .

 كهػػدفت دراسػػة ( عايشػػة جميعػػاف  ) 5104 ،إلػػى تحديػػد العالقػػة بػػيف مسػػتكل التفكيػػرالهندسى كمستكل القدرة المكانية  ،كأشارت بضركرة عقد كرش عمؿ لممعممػيف لتعػريفهـ

بالقدرة المكانية .

 كاهتمت دراسة ( فدكل عباس  ) 5102 ،إلى التعرؼ عمػى عالقػة القػدرة المكانيػة ببنيػةالمفاهيـ الفيزيائية لدل طالب كمية التربية .
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تعكٚب عوى اهدااشات اهتى آتٌت باهكداك ايلاُٚة :
مف خالؿ العرض السابؽ نجد أف الدراسات السابقة :

 اهتمػػػت بعضػػػها بتنميػػػة القػػػدرة المكانيػػػة عػػػف طريػػػؽ اسػػػتخداـ التقنيػػػات الجغرافيػػػة كنظػػػـالمعمكمات الجغرافية مثؿ دراسة (. )May, etal., 2017

 كأكػػػدت بعػػػض الدراسػػػات عمػػػى أهميػػػة تنميػػػة القػػػدرة المكانيػػػة لػػػدل األطفػػػاؿ مثػػػؿ دراسػػػة(. )Karim, etal., 2017

 كركزت بعض الدراسات عمى أهمية تنمية القدرة المكانيػة كعالقتهػا بػالتفكير اإلبػداعى مثػؿدراسة ( رافع الزطمكؿ كخمدكف الدبابى . ) 5106 ،

 كتناكلػػػػت بعػػػػض الدراسػػػػات القػػػػدرة المكانيػػػػة كعالقتهػػػػا بالبرمجيػػػػات مثػػػػؿ دراسػػػػة (أحمػػػػدطالب. )5103،

 كتػػرل الباحثػػة أف اسػػتخداـ اإل نفكجرافيػػؾ قػػد يسػػهـ فػػى تنميػػة أبعػػاد القػػدرة المكانيػػة لػػدلتالميذ الصؼ الخامس االبتدائى .

اهكصٍ اهجاهح  :اهتعوٍ اهصر : ٙكيتضمف اإلطار النظرل كبعض الدراسات السابقة كهى :

(أ) اإلطاا اهِظرى س٘ي اهتعوٍ اهصر : ٙكيضـ ما يمى :

ً )0فٔــَ٘ اهــتعوٍ اهصــر : Accelerated Learning ٙيمثػػؿ أحػػد األسػػاليب الحديثػػة لمػػتعمـ ،

حيث يعد نمكذجاً تعميمياً الستثمار العقػؿ البشػرل  ،كالجسػـ كجميػع الحػكاس فػى الػتعمـ ،

عمػػى نحػػك يسػػاعد المػػتعمـ عمػػى تحقيػػؽ أقصػػى درجػػة مػػف الػػتعمـ مػػف خػػالؿ التطبيقػػات

العمميػة ( محمػد هػالؿ  00 ، 5117 ،ػ  . ) 03كيهػتـ الػتعمـ السػريع بتقػديـ بيئػة تعمػـ

طنية كمتنكعة تناسب كؿ أنماط التعمـ  ،كتجعؿ المتػعمـ نشطاً يحمؿ المشكالت مػف خػالؿ
إجراء التجارب كمناقشة أكراؽ العمؿ مع زمالئه  ،كربط الحقائؽ بالحياة العممية .

ٗفٌٚا ٙوى عرض هبعض اهتعرٙفات هوتعوٍ اهصر: ٙ

 -0نظػػاـ تعميمػػى متمركػػز حػػكؿ المػػتعمـ  ،كيسػػاعد عمػػى تقميػػؿ كقػػت الػػتعمـ كيعػػزز المشػػاعر
اإليجابية مف خالؿ استخداـ التقنيات التى تنمى قدرات التعمـ (.)Roberts, P, 2006, 21

 -5يتضمف التقنيات كاألساليب الحديثة فى التدريس كالتعمـ  ،كيقكـ عمى تقديـ خيارات تعمػـ

متنكعة  ،مما يتيح لممػتعمـ تحقيػؽ الػتعمـ بالطريقػة األكثػر فعاليػة ( Pienaar, H, 2008,

. )5

 -3منهج لمتعميـ كالتعمـ يتكافؽ مع الدماغ الكمى  ،كيعمؿ عمػى تطػكير قػدرات المتعممػيف فػى
الكصكؿ بسرعة إلى مصادر المعمكمات (. )Ganiron, T, 2013, 27-38
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 -6أسػػمكب لتهيئػػة الخب ػرات التػػى تناسػػب أنمػػاط المتعممػػيف  ،مػػف خػػالؿ تػػكفير بيئػػة تعميميػػة
ممتعة  ،كالتى تجعؿ التعمـ أيسر كأسهؿ كأسرع (إبراهيـ عبد الفتاح .) 66 ، 5107 ،

 )5ايبــادا األشاشــٚة هوــتعوٍ اهصــر : ٙيعتمػػد الػػتعمـ السػػريع عمػػى عػػدة مبػػادئ  ،هػػى ( :لينػػا
عمى 064 ، 5100 ،ػ : )Woolner, P, 2004, 449-456( ، ) 065

 البيئة التعاكنية  :يتعمـ المتعمـ بشكؿ أفضؿ فى بيئة تعاكنية يتعاكف فيها المتعممكف.

 الطػرؽ المتنكعػػة لمػػتعمـ  :تكجػد فػػركؽ فرديػػة بػيف المتعممػػيف  ،لػػذا يجػب تقػػديـ الػػتعمـ
متعدد الحكاس لتعزيز معالجة المعمكمات المقدمة لهـ .

 البيئة اإليجابية  :عندما تككف بيئة التعمـ صحية كايجابية ماديػاً كعاطفيػاً كاجتماعيػاً ،
يتعمـ المتعمـ بشكؿ أفضؿ .

 تعدد مسارات التعمـ  :يجب أف ينسجـ التعمـ مع الطريقة التى يعمؿ بها الدماغ .
 تحمؿ مسئكلية التعمـ  :يتعمـ المتعممكف مف خالؿ تحممهـ مسئكلية تعممهـ .

 خطػػػكات الػػػتعمـ  :إلعػػػػادة تنشػػػيط انتبػػػا المػػػتعمـ  ،فػػػنف خطػػػكات الػػػتعمـ األقصػػػر يػػػتـ
معالجتها  ،كاالحتفاظ بها أكثر مف خطكات التعمـ الطكيمة كالمستمرة .

 السياؽ العاـ لمتعمـ  :عندما تككف بيئة التعمـ حقيقية  ،فنف عممية التػزكد بالمعمكمػات
كربطها بالمعمكمات المخزنة يزيد مف تكامؿ كسهكلة االحتفاظ بالتعمـ .

ًٔ )3ااات اهتعوٍ اهصر : ٙيعتمد التعمـ هنا عمى تػدريب المػتعمـ عمػى المػركر بػثالث مهػارات
أساسية هى ( أحمد عبد المجيد : ) 66 ، 5106 ،

 -0مهارات حؿ المشكالت المعمكماتية  :كتتمثؿ فى الكصكؿ السريع إلى المعمكمات .

 -5مهػػارات الق ػراءة السػػريعة  :كتتمثػػؿ فػػى تطػػكير قػػدرات المػػتعمـ عمػػى تسػػريع عمميػػة
القراءة .

 -3مهارات تصميـ الخريطة الذهنية  :كتتمثؿ فى ترتيػب األفكػار بمػا يسػاعد المػتعمـ عمػى
سرعة استيعابها .

ً )6راســى اهــتعوٍ اهصــر : ٙيمػػر الػػتعمـ السػػريع بػػأربع مراحػػؿ هػػى ( :عبػػد الػػرحمف عػػكيض ،
: )5106

 المرحمػػة األكلػػى  :مرحمػػة التحضػػير  :كتهػػدؼ إلػػى إثػػارة اهتمػػاـ المتعممػػيف  ،كذلػػؾ مػػف
خالؿ  :إثارة الفضكؿ  ،تحديد األهداؼ  ،البيئػة اإليجابيػة  ،الػتخمص مػف المخػاكؼ ،

المشاعر اإليجابية ،طرح األسئمة  ،إزالة العقبات  ،شعكر إيجابى اجتماعى .

 المرحمػػػة الثانيػػػة  :مرحمػػػة العػػػرض  :كتهػػػدؼ إلػػػى مسػػػاعدة المتعممػػػيف عمػػػى مكاجهػػػة
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المعمكمات الجديدة بطريقة ممتعة لحفز حكاسهـ لجميع أنماط التعمـ  ،كذلؾ مػف خػالؿ

 :التنكع فى أنماط التعمـ  ،ربط المعرفة السابقة  ،العمؿ التعاكنى  ،عركض مػف النػكع

التفاعمى  ،أدكات تحفيزية  ،التعمـ فى العالـ الحقيقى .

 المرحمػػػة الثالثػػػة  :مرحمػػػة التمػػػريف  :كتهػػػدؼ إلػػػى مسػػػاعدة المتعممػػػيف عمػػػى كضػػػع
المعمكمػات الجديػدة بصػػكرة متكاممػة فػى عقػػكلهـ مػع ربطهػا بػػالخبرات السػابقة  ،كذلػػؾ

مػػف خػػالؿ  :الحػكارات الجماعيػػة  ،األلعػػاب التعميميػػة  ،المراجعػػة الجماعيػػة التعاكنيػػة ،
التفكير الفردل بصكت مرتفع  ،الحركة أثناء التعمـ

 المرحمػػة الرابعػػة  :مرحمػػة األداء  :كتهػػدؼ إلػػى مسػػاعدة المتعممػػيف عمػػى تطبيػػؽ مػػػا
تعممػػك فػػى الكاقػػع  ،كيصػػبح التحسػػيف عمميػػة مسػػتمرة  ،كذلػػؾ مػػف خػػال ؿ  :التغذيػػة

الراجعة كتقييـ األداء  ،التعمـ المستمر  ،تطبيؽ كاقعى مباشر ،

تعزيز  ،المتابعة .

نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطات

 )6أٌٓٚة اهتعوٍ اهصر : ٙأشار ( محمد عبد الغنى  ) 56 ، 5117 ،أف أهميته تتمثؿ فى :
 مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف .

 سرعة اكتشاؼ المعرفة مف خالؿ تهيئة مناخ تعميمى مناسب .

 يحقؽ أفضؿ النتائج مف خالؿ استثمار العقؿ كجميع الحكاس فى التعمـ .
 يتكافؽ مع مجتمع المعرفة كثكرة االتصاؿ .
 تحسيف مهارات التفكير لدل المتعمميف .

 يفتح آفاؽ كاسعة مف التخيؿ كاإلبداع كاالبتكار فى التعمـ .
 زيادة الفاعمية مع تقميؿ كقت ككمفة التدريب .

 مالحقة التطكرات المعرفية كالتكنكلكجية الحديثة .

 )4أٌٓٚــة اإلُف٘درافٚــم فــى تٌِٚــة ًٔــااات اهــتعوٍ اهصــر ٙهتالًٚـ اهص ـ اخلــاًض االبتــدائى :
لإلنفكجرافيؾ أهمية كبيرة فى تػدريس الدراسػات االجتماعيػة  ،نظػ ارً إلمكانياتػه الهائمػة فػى
التأثير فى كؿ مػف يشػاهد مػف التالميػذ  ،كبالتػالى يسػاعد ذلػؾ فػى تنميػة مهػارات الػتعمـ

السػػريع لػػدل التالميػػذ أثنػػاء دراسػػتهـ لمكحػػدة  ،كيمكػػف عػػرض هػػذ األهميػػة عمػػى النحػػك
التالى :

 يسه ػػـ اإلنفكجرافيػػؾ فػػى مسػػاعدة التالميػػذ عمػػى االحتفػػاظ بػػتعمـ مكضػػكعات الدراسػػات
االجتماعية  ،مما يساعد عمى تنمية مهارات التعمـ السريع .

 يساعد فى تعمػيـ الدراسػات االجتماعيػة كجعمهػا أكثػر متعػة كتشػكيقاً  ،كبالتػالى يسػاعد
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عمى تنمية مهارات التعمـ السريع لدل التالميذ .

 سرعة انتشار بيف التالميذ  ،نظ ارً لسهكلػة مشاركتهـ عبر شبكات التكاصػؿ االجتمػاعى
 ،مما يساعد عمى تنمية مهارات التعمـ السريع .

 يتميز اإلنفكجرافيؾ بالكضكح كالبساطة كالدقة قبػؿ إخراجػه فػى صػكرته النهائيػة  ،كلػذا
تساعد هذ المميزات فى تنمية مهارات التعمـ السريع .

(ب) دااشات آتٌت باهتعوٍ اهصر : ٙفعوى ايصت٘ى اهعايى :

 تناكلػػت دراسػػة ( )Nicolette & Briony, 2010أثػػر الػػتعمـ السػػريع عمػػى تنميػػة مهػػاراتالتالميػػذ كتحصػػيمهـ األكػػاديمى كأشػػارت أف الػػتعمـ السػػريع يسػػهـ فػػى زيػػادة دافعيػتهـ نحػػك
التعمـ .

 كأشارت دراسة ( )Wilkins etal., 2010إلى أف التدريس باستخداـ الػتعمـ السػريع أدل إلػىالشعكر بالتفاعؿ كالنجاح .

أًا عوى ايصت٘ى اإلقوٌٚى ٗاحملوى  ،أدرٙت بعض اهدااشات ًِٔا عوى شبٚى ايجاي :

 )0دراسػػة ( أحمػػد صػػادؽ  ) 5106 ،التػػى تناكلػػت أثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الكيػػب ككيسػػت
لتنميػػة مهػػارات التفكيػػر التػػأممى كالػػتعمـ السػػريع لػػدل طػػالب الصػػؼ األكؿ الثػػانكل  ،كأكػػدت
عمى ضركرة االهتماـ بتدريب المعمميف كالمتعمميف عمى مبادئ التعمـ السريع .

 )5كتناكلػت دراسػػة ( تػػامر المغػاكرل  ) 5104 ،تكنكلكجيػػا االتصػػاؿ كالػتعمـ السػػريع  ،كأكػػدت
أف تحقيؽ مبدأ التعمـ السريع يسعى إلى تحقيؽ أعمى درجات التحصيؿ العممى كالمعرفى .

 )3كتناكلت دراسة ( عمى محمػد  ) 5104 ،نمػكذج تدريسػى مقتػرح قػائـ عمػى الػتعمـ السػريع
لتنمية التفكير الجانبى كالتنظيـ الذاتى لدل تالميذ الصؼ الثػانى اإلعػدادل  ،كأكػدت ضػركرة
تشجيع المعمميف عمى استخداـ نماذج التعمـ السريع فى التدريس .

 )6كاهتمت دراسة ( بثينة عبػد اهلل  ) 5107 ،بدرجػة ممارسػة معممػات المغػة العربيػة مهػارات
التعمـ السريع  ،كأكدت عمى ضركرة تفعيؿ التعمـ السريع كتدريب المعممات عمى مهاراته .

 )6كصممت دراسة ( صباح عبد اهلل كمناؿ مسمـ  ) 5107 ،برنامج مقتػرح قػائـ عمػى نظريػة
التعمـ السريع لتنمية بعض عادات العقؿ كالتحصيؿ لدل تالميذ المرحمة المتكسػطة  ،كأكػدت

ضركرة إعادة النظر فى تنظيـ البيئة الصفية بمػا يتناسػب مػع مبػادئ الػتعمـ السػريع كاعػداد
أدلة إرشادية لمتعميـ كالتعمـ تراعى مراحؿ التعمـ السريع .

 )4كاستخدمت دراسة ( إبراهيـ عبد الفتاح  ) 5107 ،نمكذج تدريسى مقترح فى التػاري قػائـ
عمػػى الػػتعمـ السػػريع لتنميػػة المهػػارات االجتماعيػػة كالتنظػػيـ الػػذاتى كالتحصػػيؿ لػػدل تالميػػذ
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الصػػؼ األكؿ المتكسػػط  ،كأكػػدت عمػػى ضػػركرة تػػدريب معممػػى التػػاري عمػػى اسػػتخداـ الػػتعمـ

السريع .

تعكٚب عوى اهدااشات اهتى آتٌت باهتعوٍ اهصر: ٙ

 مف خالؿ العرض السابؽ نجد أف الدراسات السابقة أكدت عمى أهمية تنمية مهػارات الػتعمـ
السريع مف أجؿ زيادة دافعية التالميذ نحك التعمـ كتحصيمهـ كتصػكراتهـ  ،كاسػتخدمت فػى
ذلؾ استراتيجيات تدريس نشطة  ،فى المراحؿ الدراسية المختمفة .

 تػػرل الباحثػػة أف اسػػتخداـ اإل نفكجرافيػػؾ قػػد يسػػهـ فػػى تنميػػة مهػػارات الػػتعمـ السػػريع لػػدل
تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى .

 أكدت بعض الدراسات التػى أجريػت عمػى المسػتكل العػالمى بػأف الػتعمـ السػريع  ،قػد سػاعد
عمى التحصيؿ األكاديمى لمتالميذ مثؿ دراسة (. )Nicolette & Briony, 2010

 كأكدت بعض الدراسات التى أجريت عمػى المسػتكل اإلقميمػى كالمحمػى بػأف الػتعمـ السػريع ،
قد ساعد عمى تحقيؽ أعمى درجات التحصيؿ مثؿ دراسة ( تامر المغاكرل . ) 5104 ،

 كأشػػارت بعػػض الدراسػػات أف الػػتعمـ السػػريع قػػد سػػاعد عمػػى تنميػػة المهػػارات االجتماعيػػة
كالتنظيـ الذاتى لدل التالميذ مثؿ دراسة ( إبراهيـ عبد الفتاح . ) 5107 ،

 تـ االستفادة مف اإلطار النظرل كالدراسػات السػابقة التػى عرضػت بالقسػـ الثالػث فػى إعػداد
أدكات البحث الراهف كالمتعمقة بالتعمـ السريع .
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فرٗض اهبشح :

فى ضكء ما تـ عرضه أمكف صياطة الفركض التالية :

 )0ال يكجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متكسطى درجات تالميػذ المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة
فى التطبيؽ القبمى الختبار أبعاد القدرة المكانية .

 )5ال يكجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متكسطى درجات تالميػذ المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة
فى التطبيؽ القبمى لمقياس مهارات التعمـ السريع .

 )3ال يكجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متكسطى درجات تالميػذ المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة
فى التطبيؽ البعدل الختبار أبعاد القدرة المكانية .

 )6ال يكجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متكسطى درجات تالميػذ المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة
فى التطبيؽ البعدل لمقياس مهارات التعمـ السريع .

 )6ال يكجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائياً بػػػيف متكسػػػطى درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػى
التطبيقيف القبمى كالبعدل الختبار أبعاد القدرة المكانية .

 )4ال يكجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائياً بػػػيف متكسػػػطى درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػى
التطبيقيف القبمى كالبعدل لمقياس مهارات التعمـ السريع .

 )7يحقػػؽ اسػػتخداـ اإلنفكجرافيػػؾ فػػى تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة فعاليػػة كبيػػرة فػػى تنميػػة
مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ المجمكعة التجريبية .

 )2يحقػػؽ اسػػتخداـ اإلنفكجرافيػػؾ فػػى تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة تػػأثير كبيػػر عمػػى تنميػػة
مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ المجمكعة التجريبية .

إدراءات ٗخط٘ات اهبشح :

لإلجابة عف أسئمة البحث كالتحقؽ مف صحة الفركض  ،اتبع ما يمى :

 هإلدابة عّ اهصؤاي األٗي هوبشح ُٗصٕ ً " :ا ًٔااات اهتعوٍ اهصر ٙاه٘ادب تٌِٚتٔـا هـدى تالًٚـ
اهص اخلاًض اإلبتدائى فى اهدااشات االدتٌاعٚة ؟ "  ،اتب ًا ٙوى :

 )0إعداد قائمة مهارات التعمـ السريع  :تـ اشتقاؽ هذ القائمة مف بعض المصادر كهى :
 الدراسات السابقة .

 اإلطار النظرل المتعمؽ بمهارات التعميـ السريع .

 طبيعة مادة الدراسات االجتماعية كأهدافها كمكضكعاتها بالصػؼ الخػامس االبتػدائى
.
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 الخصائص السيككلكجية لتالميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائى  ،كقػد تضػمنت القائمػة
فى صكرتها المبدئية ( )3مهارات أساسية  ،ك( )67مهارة فرعية لمتعمـ السريع .

 )5تـ عرض القائمة فى صكرتها المبدئية عمػى مجمكعػة مػف السػادة المحكمػيف  ،إلبػداء
الرأل حكؿ القائمة إما بالحذؼ أك اإلضافة أك التعديؿ .

 )3تػػـ إج ػراء التعػػديالت الالزمػػة  ،حيػػث أصػػبحت القائمػػة فػػى صػػكرتها النهائيػػة  .حيػػث
تضمنت المهارات الرئيسية التالية :

 -0مهارات حؿ المشكالت .

 -5مهارات القراءة السريعة .

 -3مهارات الخريطة الذهنية .

كتػػـ عػػرض قائمػػة مهػػارات الػػتعمـ السػػريع عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف

(* )
1

( )00محكماً إلبداء الرأل فى مدل صالحية تمؾ القائمة مف حيث ما يمى :

تألفػت مػػف

 -تحديد مدل ارتباط كؿ مهارة فرعية بالمهارة الرئيسية .

 -مدل مناسبة المهارات لمستكل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى .

 مدل مناسبة المهارات لمنهج الدراسات االجتماعية لمصؼ الخامس االبتدائى . -يمكف لسعادتكـ إضافة أك حذؼ أية مهارة مف المهارات المكجكدة بالقائمة .

كتـ استخداـ معادلة ككبر  ( Cooperحممى الككيؿ كمحمد المفتى ) 522 ، 5117 ،
نسبة االتفاؽ =

عدد مرات االتفاؽ
عدد مرات االتفاؽ  +عدد مرات عدـ االتفاؽ

× 011

يتبػػيف مػػف ممحػػؽ ( )5أف نسػػبة االتفػػاؽ لممهػػارات الرئيسػػية كالفرعيػػة تراكحػػت مػػا بػػيف

( %20ػ  )%011كهػػى نسػػب عاليػػة  ،كبػػذلؾ أصػػبحت قائمػػة مهػػارات الػػتعمـ السػػريع فػػى
صكرتها النهائية

(*)

(** )
1

كبذلؾ تككف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ لمبحث .

ممحؽ ( )0أسماء السادة المحكميف .

(**)

ممحؽ ( )3قائمة مهارات التعمـ السريع .
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 هإلدابة عّ اهصـؤاي اهجـاُى هوبشـح ُٗصـٕ ً " :ـا أبعـاد اهكـداك ايلاُٚـة اه٘ادـب تٌِٚتٔـا هتالًٚـ
اهص اخلاًض االبتدائى فى اهدااشات االدتٌاعٚة ؟ "  ،اتب ًا ٙوى :
 إعػػداد قائمػػة بأبعػػاد القػػدرة المكانيػػة  :تػػـ تحديػػد أبعػػاد القػػدرة المكانيػػة بعػػد الرجػػكع إلػػى
المراجع كالدراسات المتخصصة التى تناكلت القدرة المكانية .

 تمكنت الباحثة باالعتمػاد عمػى المصػادر السػابقة مػف تحديػد ثالثػة أبعػاد رئيسػية لمقػدرة
المكانيػة  ،تضػـ عػدة أبعػاد فرعيػة كهػى ( القػدرة عمػى إدراؾ العالقػات المكانيػة ػ القػدرة
عمى التصكر البصرل المكانى ػ القدرة عمى اإلدراؾ المكانى ) .

 عػرض قائمػة أبعػػاد القػدرة المكانيػة عمػػى المحكمػيف إلبػداء رأيهػػـ حكلهػا  ،كذلػؾ بكضػػع
عالمة ( )تحت االستجابة المقابمة لكؿ مف األبعػاد كهػى ( مهمػة جػداً  ،مهمػة  ،طيػر
مهمة ) .

 حساب النسبة المئكية لكػؿ بعػد مػف األبعػاد عػف طريػؽ حصػر تكػ اررات االسػتجابات لكػؿ
مػػف البػػدائؿ المطركحػػة فػػى االسػػتبانة كاعطػػاء قيمػػة عدديػػة لكػػؿ خانػػة تعب ػر عػػف أحػػد
البدائؿ  ،كتقدير قيمة عددية لكؿ استجابة عمى النحك التالى :

قميمة األهمية = درجتاف

مهمة = ثالث درجات

ال أدرل = صفر

طير مهمة = درجة كاحدة

 كقػد تػػـ إجػراء التعػػديالت التػػى أشػػار بهػػا المحكمػػكف مثػػؿ تعػػديؿ صػػياطة بعػػض الفقػرات
كاضػػافة بعػػض المهػػارات الفرعيػػة  ،كبػػذلؾ تػػـ التكصػػؿ إلػػى الصػػكرة النهائيػػة

(* )

أبعاد القدرة المكانية  ،كالمككنة مف ( )06بنداً كالتى تضـ ثالثة أبعاد رئيسة .

1

لقائمػػة

 هإلدابة عّ اهصؤاي اهجاهح هوبشح ُٗصٕ ً " :ـا اهتصـ٘ا ايكـرتو ه٘سـدك األُعـطة االقتصـادٙة فـى
ًصر " ٗفكاً إلشرتاتٚذٚة اإلُف٘درافٚم هدى تالً ٚاهص اخلاًض اإلبتدائى ؟ " اتب ًا ٙوى :

 مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة المرتبطة بمكضكع البحث . -تحديد خطكات تدريس الكحدة باستخداـ اإلنفكجرافيؾ .

 تحديد اإلطار العاـ لمكحدة  ،كذلؾ فى ضكء اإلجراءات التالية : تحديد أهداؼ الكحدة .

 تحديد محتكل الكحدة .

 تحديد استراتيجيات التدريس المستخدمة فى تدريس الكحدة .
(*)

ممحؽ ( )6قائمة أبعاد القدرة المكانية .
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 تحديد األنشطة التعميمية لمكحدة .

 تحديد أساليب التقكيـ الخاصة بالكحدة .

 -إعداد مكاد المعالجة التجريبية فى ضكء إستراتيجية اإلنفكجرافيؾ .

لتحقيؽ أهداؼ البحث أُعدت مكاد البحث كأدكاته كفقاً لإلجراءات التالية :

 أٗالً  :فشص حمت٘ى ً٘ض٘عات داٗط اه٘سدك فى ض٘ء اإلُف٘درافٚم :

مر تصميـ اإلنفكجرافيؾ بعػدد مػف الخطػكات  ،كتعػرض الباحثػة هػذ الخطػكات حيػث تػـ

االسترشػػاد بػػبعض األدبيػػات الت ػػى تناكلػػت خط ػكات التصػػميـ مثػػؿ (سػػامى المطيػػرل، 5106 ،
 ، Onlineعاصػػـ محمػػد  ، 5104 ،كتجسػػيد  . ) Online ، 5107كتػػـ فػػى هػػذ الخطػػكة
فحػػص مكضػػكعات دركس كحػػدة األنشػػطة االقتصػػادية فػػى مصػػر " لمتعبيػػر عنهػػا بشػػكؿ أفضػػؿ

باإلنفكجرافيؾ  ،كتمثمت تمؾ الخطكات فيما يمى :

 )0البحػػث فػػى شػػبكة اإلنترنػػت عػػف الصػػكر كمقػػاطع الفيػػديكهات الداعمػػة لإلنفكجرافيػػؾ  :تػػـ
تحديػػػد العناصػػػر األساسػػػية لمكضػػػكعات دركس الكحػػػدة  ،كتػػػـ البحػػػث فػػػى اإلنترنػػػت عػػػف
المعمكمات كالصكر كاألشكاؿ كالرسكمات الداعمة لمعناصر  ،ككما تـ مراعاة حداثتها كدقػة

مصدرها كتحديد الركابط لصفحات الكيب .

 )5اختيار الصكر كاألشكاؿ كالفيديكهات كتنسيقها :

أ -بعد االنتهاء مف جمع الصكر كاألشكاؿ  ،تـ اختيار األساسػى منهػا  ،لكػى ال تشػكؿ أل
حشك بمحتكل مكضكعات الدركس .

ب -تنظيـ الصكر حتى تصبح أكثر تركي ازً لتحقيؽ التعمـ السريع كتنمية القدرة المكانية .
 )3التنظػػيـ المبػػدئى لإلنفكجرافيػػؾ  :فػػى هػػذ الخطػػكة تػػـ تنظػػيـ الصػػكر التػػى سػػبؽ جمعهػػا .
ككما تـ االستعانة بالبرامج المناسبة مثؿ  :برنامج " أدكب فكتكشكب أك أدكب إليسػتريتكر

" أك

" اإلنسكيب "  .كتـ اختيار بعض األدكات المناسػبة لمتصػميـ عبػر اإلنترنػت

مثؿ  :أداة إيزلى ( )Easely.lyأك كانفا (. )Canva.com

 )6اإلخ ػراج الفنػػى لإلنفكجرافيػػؾ  :تػػـ معاينػػة اإلنفكجرافيػػؾ لمتأكػػد مػػف كضػػكحه كتناسػػقه مػػع
مكضكعات دركس الكحدة  .كبعد ذلؾ تـ تجربته عمى عينة استطالعية مف تالميػذ الصػؼ

الخامس اإلبتدائى  ،كفى ضكء ذلؾ أصبح فى صكرته النهائية .
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ثاُٚاًًً  :إعداد كتٚب اهتوٌ ٚهتداٙض اه٘سدك ٗفكاً هإلُف٘درافٚم  ،كٌا ٙوى :

 )0اختيار دركس كحدة " األنشطة االقتصػادية فػى مصػر " مػف مقػرر الدراسػات االجتماعيػة (
الفصؿ الدراسػى األكؿ ) لتالميػذ الصػؼ الخػامس اإلبتػدائى 5106/5102ـ  .كتػـ فحػص
كؿ فقرة فى كؿ درس مف دركس الكحدة .

 )5صػػياطة األهػػػداؼ السػػػمككية لػػػدركس الكحػػػدة  :قػػػد ركعػػػى فػػػى صػػػياطة األهػػػداؼ الدقػػػة ،
كالكضكح  ،كالتركيز عمى سمكؾ التمميذ  ،كعدـ التعقيد .

 )3تحديد خطكات تدريس الكحدة باسػتخداـ اإلنفكجرافيػؾ  :كيكضػح شػكؿ ( )5التػالى خطػكات
تدريس الكحدة باستخداـ اإلنفكجرافيؾ :

شكؿ ( )5خطكات تدريس الكحدة باستخداـ اإلنفكجرافيؾ

كفيما يمى عرض لهذ الخطكات عمى النحك التالى :

* خطكة تحديد أهداؼ اإلنفكجرافيؾ  :ركعى صياطتها فى صكرة سمككية .

* خطكة استكشاؼ اإلنفكجرافيؾ  :تـ تكجيه التالميذ لمعمػؿ فػى مجمكعػات كفقػاً لرطبػاتهـ ،
كتقديـ األنشطة المصاحبة االستكشافية اإلنفكجرافيؾ .

* خطكة تفسير اإلنفكجرافيؾ  :يعمؿ التالميذ فى كػؿ مجمكعػة مػف خػالؿ الحػكار كالمناقشػة
لتكضيح اإلنفكجرافيؾ  ،كذلػؾ لمكصػكؿ إلػى المعمكمػات المتضػمنة بػه تحػت إشػراؼ معمػـ
الدراسات االجتماعية  .كفى هذ الخطكة ينبغى عمى المعمـ التأكد مف صحة المعمكمات.

* خطكة تقكيـ التالميذ لإلنفكجرافيػؾ  :كهنػا يسػتخدـ المعمػـ األسػئمة الشػفكية كالتحريريػة ،
لمتأكد مف استيعاب التالميذ لمحتكل اإلنفكجرافيؾ المقدـ .
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)5تصٌٗ ٍٚإُتاز اإلُف٘درافٚم هداٗط اه٘سدك ٗ ،فكاً يا ٙأتى :

أ -فػػى ضػػكء الفحػػص السػػابؽ لمحتػػكل كحػػدة " األنشػػطة االقتصػػادية فػػى مصػػر "  ،مجػػاؿ
البحث الراهف  ،تـ تحديد العناصر األساسية بالكحدة  ،كالتى تعد مناسبة لمتعبيػر عنهػا
مف خالؿ اإلنفكجرافيؾ  ،كهذ العناصر هى :

 الدرس األول  :اإلنتاج الزراعى كالسمكى كالرعكل كتضـ العناصر التالية :

 )0اإلنتػػاج الزراعػػى فػػى مصػػر  :أهميت ػه  ،أهػػداؼ التنميػػة الزراعيػػة  ،نمػػاذج مػػف
مشركعات التنمية الزراعية فى مصر .

 )5اإلنتاج السمكى فى مصر  :مصػايد األسػماؾ  ،نقػص اإلنتػاج السػمكى  ،تنميػة
الثركة السمكية .

 )3اإلنتػػاج الرعػػكل فػػى مصػػر  :نػػدرة المراعػػى الطبيعيػػة  ،طبيعػػة المنػػاخ الجػػاؼ
كشبه الجاؼ لمصر  ،اقتصار تربية الحيكاف فى المزارع عمى البرسيـ .

 الدرس الجانى  :الصناعة فى مصر كتضـ العناصر التالية :

 )0الصناعات االستخراجية مثؿ  :استخراج المعادف كالبتركؿ .

 )5الصػػناعات التحكيميػػة مثػػؿ  :الغػػزؿ كالنسػػيج  ،األطذيػػة المحفكظػػة  ،األثػػاث ،
مقكمات اإلنتاج الصناعى فى مصر  ،أهمية الصناعة  ،الصناعة كالبيئة .

 الدرس الجالح  :النقؿ كالمكاصالت كالتجارة كتضـ العناصر التالية :
 )0النقؿ مثؿ  :البرل  ،المائى  ،البحرل  ،الجكل .

 )5التجارة مثؿ  :التجػارة الداخميػة كالخارجيػة  ،أهػدافها  ،تعمػؿ مصػر عمػى تنميػة
التجارة الخارجية عف طريؽ عقد االتفاقيات  ،المشػاركة فػى عضػكية التجمعػات

االقتصادية  ،تحسيف الصناعة كالمنتجات الصناعية .

ب -تجميع الصكر المرتبطة بعناصر الدركس الثالثة لمكحدة مف خالؿ :

 محرؾ البحث جكجؿ لمصكر عمى الرابط . https://www.google.com.sa/imghp

 بكابة المحتكل الرقمى لممناهج عمى الرابط . https://www.ebook.sa/defaultasp
 تحميؿ مقرر الدراسات االجتماعية فى صكرة ). (PDF

 التقػػػاط الصػػػكر المتضػػػمنة بكحػػػدة " األنشػػػطة االقتصػػػادية فػػػى مصػػػر " باسػػػتخداـ
برنامج " "Snagit 10كتـ تحديد كتجميع الصكر التى تغطى جميع العناصػر بػدركس

الكحدة .
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ج -اختيار أنسب الصكر لكؿ عنصر مػف العناصػر األساسػية لمكضػكعات دركس الكحػدة ،
كالتى تعبر بشكؿ كاضح كدقيؽ عف محتكل كؿ عنصر .

د -معالجػػة الصػػكر التػػى تػػـ تجميعهػػا باسػػتخداـ برنػػامج " ، "Snagit 10حيػػث ركعػػى فػػى
إخراج الصػكر الشػركط المعياريػة التاليػة  :تحديػد عنػكاف كػؿ عنصػر  ،الدقػة العمميػة ،

صياطة المعمكمات بمغة يسهؿ فهمها  ،الدمج بيف النصكص كالصػكر  ،مراعػاة تناسػؽ

األلػػػكاف لمتصػػػميـ .كبػػػذلؾ تػػػـ االنتهػػػاء مػػػف اإلعػػػداد لكػػػؿ عنصػػػر مػػػف عناصػػػر دركس

الكحدة.

ق -تصميـ سيناريك تدريس العناصر األساسية بمحتكل الكحدة كفقػاً لخطػكات اإلنفكجرافيػؾ
 ،كالتى سبؽ عرضها .

 )4تنظػػيـ دركس الكحػػدة فػػى كتيػػب التمميػػذ  :بعػػد االنتهػػاء مػػف إعػػداد سػػيناريك تػػدريس كػػؿ

عنصػر رئيسػػى بمكضػكعات دركس الكحػػدة كفقػاً لإلنفكجرافيػػؾ  .تػـ تنظػػيـ دركس الكحػػدة
بكتيب التمميذ بما يتفؽ مع خطة كزارة التربية كالتعميـ .

 )7عرض كتيب التمميذ عمى المحكميف  :تـ عرض الكتيػب عمػى المحكمػيف تخصػص منػاهج
كطرؽ تػدريس الدراسػات االجتماعيػة  ،كتخصػص تكنكلكجيػا التعمػيـ  .كأجمػع المحكمػكف

عمى مناسبة كتيب التمميذ كفقاً لإلنفكجرافيؾ .

 )2التطبيػػؽ االسػػتطالعى لكتيػػب التمميػػذ  :تػػـ لمكضػػكعات الػػدرس األكؿ فػػى بدايػػة الفصػػؿ
الدراسى األكؿ عمى عينة استطالعية بمدرسة المستقبؿ بدمياط الجديػدة  .كتػـ التأكػد مػف

بسػػػاطة كاجػػػػراءات مكضػػػػكعات الػػػػدرس األكؿ  ،كقػػػد أظهػػػػر التالميػػػػذ إعجػػػػابهـ الشػػػػديد
باإلنفكجرافيؾ  ،كبذلؾ أصبح كتيب التمميذ فى صكرته النهائية كصالحاً لمتطبيؽ

(* )
1

.

ثاهجاً  :إعداد دهٚى ايعوٍ هتداٙض اه٘سدك باشتخداَ اإلُف٘درافٚم :

تػػػػـ إعػػػػداد الػػػػدليؿ لكػػػػى يسترشػػػػد بػػػػه المعمػػػػـ فػػػػى تػػػػدريس مكضػػػػكعات الكحػػػػدة كفقػػػػاً
لإلنفكجرافيػػػؾ  ،كتضػػػمف الػػػدليؿ المككنػػػات التاليػػػة  )0( :الهػػػدؼ مػػػف الػػػدليؿ  )5( .مػػػا هيػػػة

اإلنفكجرافيؾ  )3( .مراحؿ تصميـ اإلنفكجرافيؾ  )6( .أهمية استخداـ اإلنفكجرافيػؾ فػى العمميػة

التعميمية  )6( .أهميػة اإلنفكجرافيػؾ فػى تعمػيـ كتعمػـ الدراسػات االجتماعيػة  )4( .بػرامج إنتػاج

اإلنفكجرافيػػؾ  )7( .تكجيهػػات لممعمػػـ عنػػد التػػدريس كفق ػاً لإلنفكجرافيػػؾ  )2( .الخط ػة الزمنيػػة

المقترحة لتدريس مكضكعات كحدة

" األنشطة االقتصادية فى مصػر " كفقػاً لإلنفكجرافيػؾ .

( )6األهػػداؼ العامػػة لمكحػػدة  )01( .نمػػاذج تػػدريس كحػػدة " األنشػػطة االقتصػػادية فػػى مصػػر "
(*)

ممحؽ ( )6كتيب التمميذ فى كحدة " األنشطة االقتصادية فى مصر " كفقاً لإلنفكجرافيؾ .
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كفقاً لإلنفكجرافيؾ .

كلمتأكػػد مػػف مناسػػبة دليػػؿ المعمػػـ  ،تػػـ عرضػػه عمػػى المحكمػػيف  ،الػػذيف أجمع ػكا عمػػى

مناسبة دليؿ المعمـ لتدريس مكضكعات دركس الكحدة باسػتخداـ اإلنفكجرافيػؾ  ،كبػذلؾ أصػبح

دليؿ المعمـ فى صكرته النهائية

(** )
1

.

 هإلدابة عّ اهصؤاي اهراب هوبشح ُٗصٕ ً " :ا فاعوٚـة تـداٙض ٗسـدك " األُعـطة االقتصـادٙة فـى
ًصــر " ٗفكـاً إلشــرتاتٚذٚة اإلُف٘درافٚــم فــى تٌِٚــة ًٔــااات اهــتعوٍ اهصــر ٙهــدى تالًٚـ اهصـ
اخلاًض االبتدائى ؟ "  ،اتب ًا ٙوى :
 إعػػداد مقيػػاس مهػػارات الػػتعمـ السػػريع  :إلعػػداد الصػػكرة األكليػػة لمقيػػاس مهػػارات الػػتعمـ
السريع تـ اإلطالع عمػى بعػض الدراسػات كالبحػكث السػابقة التػى تناكلػت إعػداد مقيػاس
مهارات التعمـ السريع كاالستفادة منهػا فػى تحديػد أبعػاد المقيػاس كبنػاء عباراتػه  .كمػف

هذ الدراسات دراسة (أحمد صادؽ  ، )5106 ،كدراسة (بثينة عبد اهلل . )5107 ،

 كقد تـ بناء مقياس مهارات التعمـ السريع كفقاً لمخطكات التالية :

 )0تحديػػد الهػػدؼ مػػف المقيػػاس  :قيػػاس مهػػارات الػػتعمـ السػػريع لػػدل تالميػػذ اإلبتػػدائى
مجمكعة الدراسة المختارة كمدل امتالكهـ لتمؾ المهارات .

 )5تحديد أبعاد المقياس  :تككف المقياس مف ثالثة أبعاد تتمثؿ فى اآلتى :

* البعد األكؿ  :يمثؿ مهارات حؿ المشكالت  :كيتضمف ( )01عبارات .

* البعد الثانى  :يمثؿ مهارات القراءة السريعة  :كيتضمف ( )01عبارات .

* البعد الثالث  :يمثؿ مهارات الخريطة الذهنية  :كيتضمف ( )01عبارات .

كقد اقتصرت الباحثة عمى المهارات التى بمغت نسبة اتفػاؽ المحكمػيف عميهػا فػى قائمػة

مهارات التعمـ السريع (. )%011

 )3إعداد الصكرة األكلية لممقيػاس  :تػـ إعػداد الصػكرة األكليػة لممقيػاس  ،كقػد تضػمف
( )31عبػػارة مكزعػػة بالتسػػاكل عمػػى أبعػػاد المقيػػاس  .كيكضػػح جػػدكؿ ( )0أبعػػاد
مقياس مهارات التعمـ السريع كأرقاـ العبارات فى صكرته األكلية .

(**)

ممحؽ ( )4دليؿ المعمـ لتدريس كحدة " األنشطة االقتصادية فى مصر " كفقاً لإلنفكجرافيؾ .

- 716 -

استخدام اإلنفوجرافيك فى تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التعلم السريع ...............................
جذٚي ()1
أبعاد ِمياص ِٙاراث اٌتعٍُ اٌظزيع ٚأرلاَ اٌعباراث ف ٝصٛرتٗ األٌٚيت
َ
رلُ اٌعباراث
اٌبعذ
11 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
األٚي ِٙاراث حً اٌّشىالث
اٌثأِٙ ٝاراث اٌمزاءة 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11
21 ،
اٌظزيعت
اٌثاٌث ِٙاراث اٌخزيطت 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21
31 ،
اٌذٕ٘يت

اإلجّاٌٝ
11
11
11

 تـ تطبيؽ المقيػاس عمػى عينػة مػف تالميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائى مكػكف مػف ()31
تمميذاً كتمميذة .
 تـ استخداـ طريقة األداء المتدرج ذل االستجابات الخمس  ،حيػث يقػدـ لمتمميػذ عبػارات

المقياس كأماـ كؿ عبارة يكجد خمس اسػتجابات كهػى  ( :دائمػاً ػ طالبػاً ػ أحيانػاً ػ نػاد ارً ػ
أبداً ) كعمى التمميذ اختيػار اإلجابػة الصػحيحة التػى تتناسػب مػع سػمككه  ،كذلػؾ بكضػع

عالمة ( )أماـ كؿ عبارة  ،كهذ االستجابات لها أكزاف تتراكح مػف ( )6-0حسػب نػكع

العبارة .

 صياطة مفردات المقياس  :ركعى عند صياطة مفػردات المقيػاس أف تكػكف لغػة عبػارات
المقياس سهمة كمباشرة  ،كأال تصاغ بصيغة النفى  ،كال تحمػؿ العبػارة أكثػر مػف فكػرة ،
كمناسبة لمهارات التعمـ السريع .

 كضع تعميمات المقياس  :تضمنت تعميمات المقياس ما يمى :
* بيانات التمميذ ( المدرسة ػ الفصؿ ػ االسـ ) .
* اإلشارة إلى عدـ ترؾ عبارة دكف استجابة .
* إعطاء مثاؿ تكضيحى لكيفية اإلجابة .

 تقدير الدرجات كطريقة التصحيح  :ينقسـ مفتاح تكزيع درجات المقياس إلى نكعيف :

* درجات االستجابة مع العبارات المكجبة  .كهى أرقػاـ 00 ، 01 ، 2 ، 4 ، 6 ، 0 :
. 52 ، 57 ، 56 ، 53 ، 55 ، 51 ، 04 ، 06 ، 03 ،

* درجات االستجابة مع العبارات السػالبة  .كهػى أرقػاـ ، 05 ، 6 ، 7 ، 6 ، 3 ، 5 :
. 31 ، 56 ، 54 ، 56 ، 50 ، 06 ، 02 ، 07 ، 06
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 بذلؾ أصبح عدد العبارات المكجبة ( )06عبارة  ،كعدد العبارات السالبة ( )06عبارة .

 عػػدد العبػػارات المكجبػػة ( )06عبػػارة  ،كالدرجػػة المحػػددة لإلسػػتجابة ( دائمػػاً ) خمػػػس
درجات فيككف اإلجمالى ( )76درجة .
 أما بالنسبة لمعبارات السالبة عددها ( )06عبارة  ،كالدرجة المحددة لإلسػتجابة ( أبػداً )
فتككف الدرجة األدنى (. )06

ٚيٛضح جذٚي ()2
ِيشاْ تمذيز اٌذرجاث عٍِ ٝمياص ِٙاراث اٌتعٍُ اٌظزيع .
ِمياص ِٙاراث اٌتعٍُ اٌظزيع
اتجاٖ اٌعباراث
2
3
4
5
اٌعباراث اٌّٛجبت
4
3
2
1
اٌعباراث اٌظاٌبت

1
5

كتـ تحديد الدرجة العظمػى لممقيػاس كهػى  ، 76 = 6 × 06كالدرجػة األدنػى لممقيػاس

كهى . 06 = 0 × 06

 تـ عػرض المقيػاس عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف لمحكػـ عمػى مػدل صػالحيته  ،كبنػاء

عمػػى آرائهػػـ لػػـ يػػتـ حػػذؼ أل بعػػد مػػف أبعػػاد المقيػػاس  ،كانمػػا إج ػراء تعػػديالت عمػػى

العبارات .

 تـ إجراء التجربة االستطالعية لممقياس كتحديد الػزمف المناسػب لتطبيػؽ المقيػاس كبمػ
( 61دقيقة)  ،كفيما يمى نتائج التجربة االستطالعية لممقياس :

 نتائج صدق االتساق الداخلى ملقياس مهارات التعله السريع :

كلمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمى قامػػت الباحثػػة بحسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف

درجات كؿ عبارة كالدرجات الكمية لممهػارة التػى تنتػػمى إليهػا العبػارة فػى مقيػاس مهػارات الػتعمـ

السريع  ،كجاءت النتائج كما هك مبيف .

يبيف ممحؽ ( )7معامالت االرتباط بيف درجػات كػؿ عبػارة كالػدرجات الكميػة لممهػارة التػى

تنتمػػى إليهػػا العبػػارة فػػى مقيػػاس مهػػارات الػػتعمـ السػػريع  ،حيػػث تراكحػػت مػػا بػػيف ( 1,36ػ
 )1,42كجميعهػا دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتكل معنكيػة ( )1.16كبػػذلؾ تعتبػػر عبػػارات المقيػػاس

صادقه لما كضعت لقياسه .
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ُ تائر اهصدق اهبِائى يكٚاط ًٔااات اهتعوٍ اهصر: ٙ

كلمتحقػػؽ مػػػف الصػػػدؽ البنػػػائى لالختبػػػار قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف

الدرجات الكمية لكؿ مهارة كالدرجات الكمية لممقياس كجاءت النتائج كمػا هػك مبػيف فػى الجػدكؿ

(: )3

جذٚي ()3
يٛضح ِعاِالث االرتباط بيٓ اٌذرجاث اٌىٍيت ٌىً ِٙارة ٚاٌذرجاث اٌىٍيت ٌّمياص ِٙاراث اٌتعٍُ
اٌظزيع
اٌذالٌت اإلحصائيت
ِظت ٜٛاٌذالٌت
ِعاًِ االرتباط
اٌّٙاراث
داي
1.11
1.69
ِٙاراث حً اٌّشىالث
ِٙاراث اٌمزاءة
داي
1.11
1.71
اٌظزيعت
ِٙاراث اٌخزيطت
داي
1.11
1.47
اٌذٕ٘يت

يبػػيف الجػػدكؿ ( )3معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الػػدرجات الكميػػة لكػػؿ مهػػارة كالػػدرجات الكميػػة

لمقيػػاس مهػػارات الػػتعمـ السػػريع  ،حيػػث تراكحػػت مػػا بػػيف ( 1.67ػ ػ  )1.70كجميعهػػا دالػػة

إحصائياً عند مستكل معنكية ( )1.16كبذلؾ تعتبر المهارات صادقة لما كضعت لقياسه .
 نتائج حساب معامل ثبات مقياس مهارات التعله السريع :

كقػػد تحققػت الباحثػة مػػف معامػػؿ ثبػػات المقيػػاس مػػف خػػالؿ طريقػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ

كجاءت النتائج كما هى مبينة فى الجدكؿ (. )6

جذٚي ()4
يٛضح ِعاًِ أٌفا وزٔٚباخ ٌّمياص ِٙاراث اٌتعٍُ اٌظزيع
ِعاًِ أٌفا وزٔٚباخ
عذد اٌعباراث
أداة اٌبحث
ِمياص ِٙاراث اٌتعٍُ
1.82
31
اٌظزيع

يبػػيف الجػػدكؿ ( )6معامػػؿ الثبػػات لمقيػػاس مهػػارات الػػتعمـ السػػريع حيػػث بمغػػت قيمتػػه

( ، )1.25كهى نسبة ثبات مرتفعة مما يطمئف الباحثة لنتائج تطبيؽ المقياس .
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 القدرة التنييزية لعبارات مقياس مهارات التعله السريع :

يتضح مف ممحؽ ( )2نتائج اختبار " ماف كيتنى " لممقارنة بيف متكسطات رتػب درجػات

مجمكعة التالميذ مرتفعى الػدرجات كمجمكعػة التالميػذ منخفضػى الػدرجات فػى مقيػاس مهػارات

الػػتعمـ السػػريع  ،حيػػث تراكحػػت قػػيـ " "Zمػػا بػػيف ( )6,10 – 3,54كجميعهػػا دالػػة إحصػػائياً ،
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى القػػػدرة التمييزيػػػة لعبػػػارات المقيػػػاس  .كبػػػذلؾ أصػػػبح المقيػػػاس فػػػى صػػػكرته

النهائية

(* )
1

.

 هإلدابة عّ اهصؤاي اخلاًض هوبشح ُٗصٕ ً " :ا فاعوٚة تـداٙض ٗسـدك األُعـطة االقتصـادٙة فـى
ًصر " ايعدك ٗفكاً إلشرتاتٚذٚة اإلُف٘درافٚم فى تٌِٚة أبعاد اهكداك ايلاُٚة هدى تالً ٚاهصـ
اخلاًض االبتدائى ؟ "  ،اتب ًا ٙوى :

 بنػػاء اختبػػار أبعػػاد القػػدرة المكانيػػة  :مػػف خػػالؿ التعريػػؼ اإلجرائػػى لمقػػدرة المكانيػػة فػػىالدراسة كمعايير منهج الدراسات االجتماعية لمصػؼ الخػامس االبتػدائى كطبيعػة التمميػذ

كالمجتمع .

قامت الباحثة ببناء اختبار أبعاد القدرة المكانية مف خالؿ إتباع الخطكات التالية :

* تحديػػد الهػػدؼ مػػف االختبػػار  :التعػػرؼ عمػػى مسػػتكل القػػدرة المكانيػػة لػػدل تالميػػذ الصػػؼ
الخامس االبتدائى .

* تحديد أبعاد االختبار  :تناكلت أبعاد االختبار ثالثة أبعاد كهى ( القدرة عمػى إدراؾ العالقػات
المكانية ػ القدرة عمى اإلدراؾ المكانى ػ القدرة عمى التصكر البصػرل المكػانى )  .كذلػؾ مػف
خػػالؿ الدراسػػات فػػى مجػػاؿ تنميػػة القػػدرة المكانيػػة فػػى الدراسػػات االجتماعيػػة  ،كالتعريػػؼ

اإلجرائى لمقدرة المكانية بالدراسة .

* تحديد نكع مفردات االختبار  :جاءت مفردات االختبار مف نمط االختيار مف متعدد .

* صػػػياطة مفػػػردات االختبػػػار  :ركعػػػى أف تكػػػكف المفػػػردات كاضػػػحة  ،كمناسبػػػػة لخصػػػائص
التالميذ  ،كطير مكحية باإلجابة  ،كمكزعة تكزيعاً عشكائياً عمى جميع أجزاء االختبار .
كيكضح جدكؿ ( )6تكزيع مفردات القدرة المكانيػة عمػى أبعػاد االختبػار كأرقػاـ المفػردات

التى تعبر عنها .

(*)

ممحؽ ( )6مقياس مهارات التعمـ السريع .
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جذٚي ()5
تٛسيع ِفزداث اختبار اٌمذرة اٌّىأيت عٍ ٝأبعاد االختبار ٚأرلاَ اٌّفزداث اٌت ٝتعبز عٕٙا
اٌٛسْ إٌظبٌ ٝىً بعذ عذد اٌّفزداث ٌىً بعذ أرلاَ اٌّفزداث اٌتٝ
أبعاد االختبار
يميظٙا وً بعذ
5،4،3،2،1
5
35.7
اٌعاللاث اٌّىأيت
اٌتصٛر اٌبصزٜ
11 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6
5
35.7
اٌّىأٝ
14 ، 13 ، 12 ، 11
4
28.6
اإلدران اٌّىأٝ
14
14
%111
اٌّجّٛع

* كضػػع تعميمػػات االختبػػار  :تػػـ صػػياطة تعميمػػات االختبػػار بحيػػث تكػػكف كاضػػحة كمباشػػرة ،
كتساعد عمى فهـ طريقة اإلجابة عمى أسئمة االختبار .

* تـ عرض االختبار فى صكرته المبدئية عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف إلبػداء رأيهػـ كالتأكػد
مف صالحية االختبار كقد أشار المحكمكف إلى تعديؿ فػى رؤكس بعػض المفػردات كالبػدائؿ

المحتممة لمبعض اآلخر  .كتـ حساب الزمف المناسػب لإلجابػة عمػى أسػئمة االختبػار ()66

دقيقة  .كتـ إجراء الد ارسة االستطالعية لالختبار ككانت نتائجها عمى النحك التالى :

ُ تائر صدق االتصاق اهداخوى هالختباا :

كلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمى تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات كػؿ سػؤاؿ

لمبعػػد الػػذل ينتمػػى إليػػه الس ػؤاؿ فػػى اختبػػار أبعػػاد القػػدرة المكانيػػة  ،كجػػاءت
كالػػدرجات الكميػػة ُ
النتائج كما هك مبيف فى ممحؽ (. )01
لمبعػد الػذل
يبيف ممحؽ ( )01معامالت االرتباط بيف درجات كػؿ سػؤاؿ كالػدرجات الكميػة ُ
ينتمى إليه السؤاؿ فػى اختبػار أبعػاد القػدرة المكانيػة  ،حيػث تراكحػت مػا بػيف ( 1.66ػ )1.60
كجميعها دالة إحصائياً عند مستكل معنكية ( )1.16كبػذلؾ تعتبػر أسػئمة االختبػار صػادقة لمػا
كضعت لقياسه .

ُ تائر اهصدق اهبِائى الختباا أبعاد اهكداك ايلاُٚة :

كلمتحقػؽ مػػف الصػػدؽ البنػػائى لالختبػار تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػاط بػػيف الػػدرجات الكميػػة

لكؿ ُبعد كالدرجات الكمية لالختبار كجاءت النتائج كما هك مبيف فى الجدكؿ (: )4

جذٚي ()6
يٛضح ِعاِالث االرتباط بيٓ اٌذرجاث اٌىٍيت ٌىً بُعذ ٚاٌذرجاث اٌىٍيت الختبار أبعاد اٌمذرة اٌّىأيت
ِظتٜٛ
اٌذالٌت اإلحصائيت
ِعاًِ االرتباط
األبعاد
اٌذالٌت
داي
1.11
1.72
اٌمذرة عٍ ٝإدران اٌعاللاث اٌّىأيت
داي
1.11
1.61
اٌمذرة عٍ ٝاٌتصٛر اٌبصز ٜاٌّىأٝ
داي
1.112
1.45
اٌمذرة عٍ ٝاإلدران اٌّىأٝ
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يبػػيف الجػػدكؿ ( )4معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الػػدرجات الكميػػة لكػػؿ ُبعػػد كالػػدرجات الكميػػة
الختبار أبعاد القدرة المكانية  ،حيث تراكحت مػا بػيف ( 1.66ػػ  )1.75كجميعهػا دالػة إحصػائياً
عند مستكل معنكية ( )1.16كبذلؾ تعتبر األبعاد صادقه لما كضعت لقياسه .

ُ تائر سصاب ًعاًى ثبات اختباا أبعاد اهكداك ايلاُٚة :

كقد تـ التحقؽ مف ثبات االختبار مف خالؿ طريقة معامؿ ألفػا كركنبػاخ كجػاءت النتػائج

كما هى مبينة فى الجدكؿ (. )7

جذٚي ()7
يٛضح ِعاًِ أٌفا وزٔٚباخ الختبار أبعاد اٌمذرة اٌّىأيت

أداة اٌبحث
اختبار أبعاد اٌمذرة اٌّىأيت

عذد اٌعباراث
14

ِعاًِ أٌفا وزٔٚباخ
1.81

يبػػػيف الجػػػدكؿ ( )7معامػػػؿ الثبػػػات الختبػػػار أبعػػػاد القػػػدرة المكانيػػػة حيػػػث بمغػػػت قيمتػػػه

( ، )1.21كهى نسبة ثبات مرتفعة مما يطمئف الباحثة لنتائج تطبيؽ االختبار .

ً عاًالت اهصع٘بة ألشئوة اختباا أبعاد اهكداك ايلاُٚة :
يتبيف مف ممحؽ ( )00معػامالت الصػعكبة ألسػئمة اختبػار أبعػاد القػدرة المكانيػة  ،حيػث

تراكحػت قػيـ مػا بػيف ( 1,51ػ  ، )1,35كيشػير بمػكـ ( )Bloom, 1971بػأف االختبػار يعػد جيػدا

إذا تراكح معػدؿ صػعكبة فقراتػه مػا بػيف ( 1,51ػ  ، (Bloom, 1971:66( )1,21فػالفقرات التػى
تزيد نسبة صعكبتها عف ( )1,21أك تقؿ عف ( )1,51فنف تمػؾ الفقػرات تحتػاج إلػى تعػديؿ أك

حػػػذؼ مػػػف االختبػػػار لكػػػى يكػػػكف مناسػػػبا (الظػػػاهر كآخػػػركف ( ، )056 – 052 : 5115 ،

الزكبعى كآخركف  ، 0620 ،ص . ) 77

 اهكداك اهتٌٚٚسٙة ألشئوة اختباا أبعاد اهكداك ايلاُٚة :

يبيف الجدكؿ ( )05نتػائج اختبػار " مػاف كيتنػى " لممقارنػة بػيف متكسػطات رتػب درجػات

مجمكعػػة التالميػػذ مرتفعػػى الػػدرجات كمجمكعػػة التالميػػذ منخفضػػى الػػدرجات فػػى اختبػػار أبعػػاد

القدرة المكانية  ،حيػث تراكحػت قػيـ "  " Zمػا بػيف ( 3,62ػ  )6,67كجميعهػا دالػة إحصػائياً ،
مما يدؿ عمى القدرة التمييزية ألسئمة االختبار  .كبذلؾ أصبح اختبػار أبعػاد القػدرة المكانيػة فػى

صكرته النهائية

(*)

(* )
1

.

ممحؽ ( )03اختبار أبعاد القدرة المكانية كمفتاح تصحيحه .
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 اهدااشة اهتذرٙبٚة :

 )0اختي ػار عينػػة البحػػث  :تمثمػػت فػػى تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائى كبم ػ عػػددهـ ()66
تمميذ كتمميذة تـ تقسيمهـ إلى مجمػكعتيف همػا  :التجريبيػة كعػددهـ ( )57تمميػذ كتمميػذة

يدرسػػكف باسػػتخداـ إسػػتراتيجية األنفكجرافيػػؾ  ،كالضػػابطة كعػػددهـ ( )57تمميػػذ كتمميػػذة

يدرسكف بالطريقة المعتادة .

 )5تطبيؽ أدكات البحث قبمياً  :تـ تطبيؽ كؿ مػف مقيػاس الػتعمـ السػريع كاختبػار أبعػاد القػدرة
المكانيػػة عمػػػى تالميػػذ المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػابطة  ،كجػػػاءت النتػػائج عمػػػى النحػػػك
التالى:

يكضػح جػدكؿ ( )2داللػة الفػركؽ بػػيف متكسػطى درجػات تالميػذ المجمػكعتيف التجريبيػػة

كالضابطة فى التطبيؽ القبمى الختبار أبعاد القدرة المكانية .
جذٚي ()8
دالٌت اٌفزٚق بيٓ ِتٛطط ٝدرجاث تالِيذ اٌّجّٛعتيٓ اٌتجزيبيت ٚاٌضابطت ف ٝاٌتطبيك اٌمبٍٝ
الختبار أبعاد اٌمذرة اٌّىأيت
اٌّجّٛعاث
اٌبحثيت

ِتٛطظ
اٌذرجاث

االٔحزاف
اٌّعيارٜ

ث

اٌتجزيبيت
اٌضابطت

5.33
11.14

3.84
6.76

3.8
1

اختبار "ث"
درجاث
اٌحزيت
52

ِظتٜٛ
اٌذالٌت
1.111

اٌذالٌت
اإلحصائيت
داي

يبيف جدكؿ ( )2نتػائج اختبػار "ت" لممقارنػة بػيف متكسػطى درجػات تالميػذ المجمػكعتيف
التجريبيػػة كالضػػابطة فػػى التطبيػػؽ القبمػػى الختبػػار أبعػػاد القػػدرة المكانيػػة  ،حيػػث بم ػ متكسػػط
درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة ( )6,33كمتكسػػػط درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة الضػػػابطة
( )00,16كبمغت قيمة "ت" ( )3,20كمستكل الداللة ( ، )1,110ممػا يػدؿ عمػى كجػكد فػرؽ
داؿ إحصػػػائياً بػػػيف المجمػػػكعتيف فػػػى التطبيػػػؽ القبمػػػى لصػػػالح المجمكعػػػة الضػػػابطة  .كالشػػػكؿ

البيانى ( )3يكضح ذلؾ :

شىً ( )3يٛضح ِتٛطط ٝدرجاث تالِيذ اٌّجّٛعتيٓ اٌتجزيبيت ٚاٌضابطت ف ٝاٌتطبيك اٌمبٍ ٝالختبار أبعاد اٌمذرة اٌّىأيت
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مف الجدكؿ ( )2كنتائجه كالشػكؿ البيػانى ( )3يتبػيف عػدـ تحقػؽ الفػرض األكؿ كتحقػؽ
الفرض البديؿ بعدـ تكافؤ المجمكعتيف فى القدرة المكانية قبؿ استخداـ اإل نفكجرافيؾ .
يكضػح جػدكؿ ( )6داللػة الفػركؽ بػػيف متكسػطى درجػات تالميػذ المجمػكعتيف التجريبيػػة
كالضابطة فى التطبيؽ القبمى لمقياس مهارات التعمـ السريع .
جذٚي ()9
دالٌت اٌفزٚق بيٓ ِتٛطط ٝدرجاث تالِيذ اٌّجّٛعتيٓ اٌتجزيبيت ٚاٌضابطت ف ٝاٌتطبيك اٌمبٍٝ
ٌّمياص ِٙاراث اٌتعٍُ اٌظزيع
اختبار "ث"
اٌذالٌت
االٔحزاف
ِتٛطظ
اٌّجّٛعاث
ِظتٜٛ
درجاث
اإلحصائيت
اٌّعيارٜ
اٌذرجاث
اٌبحثيت
ث
اٌذالٌت
اٌحزيت
2.13
3.26
اٌتجزيبيت
3.1
داي
1.114
52
5
5.11
6.48
اٌضابطت

يبيف جدكؿ ( )6نتػائج اختبػار "ت" لممقارنػة بػيف متكسػطى درجػات تالميػذ المجمػكعتيف
التجريبيػػة كالضػػابطة فػػى التطبيػػؽ القبمػػى لمقيػػاس مهػػارات الػػتعمـ السػػريع  ،حيػػث بمػ متكسػػط
درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة ( )3,54كمتكسػػػط درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة الضػػػابطة
( )4,62كبمغػػت قيمػػة "ت" ( )3,16كمسػػتكل الداللػػة ( ، )1,110ممػػا يػػدؿ عمػػى كجػػكد فػػرؽ
داؿ إحصػػائياً بػػيف المجمػػكعتيف فػػى التطبيػػؽ القبمػػى لمقيػػاس مهػػارات الػػتعمـ السػػريع لصػػالح
المجمكعة الضابطة .

كالشكؿ البيانى ( )6يكضح ذلؾ :

شىً ( )4يٛضح ِتٛطط ٝدرجاث تالِيذ اٌّجّٛعتيٓ اٌتجزيبيت ٚاٌضابطت ف ٝاٌتطبيك اٌمبٌٍّ ٝمياص ِٙاراث
اٌتعٍُ اٌظزيع
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مف الجدكؿ ( )6كنتائجه كالشكؿ البيانى ( )6يتبػيف عػدـ تحقػؽ الفػرض الثػانى كتحقػؽ
الفرض البديؿ بعدـ تكافؤ المجمكعتيف فى مهارات التعمـ السريع قبؿ استخداـ اإل نفكجرافيؾ .

 )3تطبيؽ أدكات البحث بعدياً  :تـ تطبيؽ كؿ مف مقيػاس الػتعمـ السػريع كاختبػار أبعػاد القػدرة
المكانية عمى تالميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كجاءت النتائج عمى النحك التالى :
استخدمت الباحثػة " تحميػؿ التبػايف المشػترؾ –  ، " Analysis of Covarianceلعػزؿ

تأثير درجات التطبيؽ القبمى  ،كجاءت النتائج كما هك مبيف فى الجدكؿ (: )01
جذٚي ()11
ٔتائج تحٍيً اٌتبايٓ اٌّشتزن ٌذالٌت اٌفزٚق بيٓ درجاث تالِيذ اٌّجّٛعتيٓ اٌتجزيبيت ٚاٌضابطت فٝ
اٌتطبيك اٌبعذ ٜالختبار أبعاد اٌمذرة اٌّىأيت بعذ عشي درجاث اٌتطبيك اٌمبٍٝ
اٌّصذر

ِجّٛع
اٌّزبعاث
397.83

اٌتطبيك اٌمبٍٝ
اٌّجّٛعاث 15971.17
اٌذراطيت
2538.24
اٌخطأ
172897.11
اٌىٍٝ
اٌىٍ ٝاٌّعذي 21468.19

درجاث اٌحزيت

ِتٛطظ
اٌّزبعاث
397.83

1
51
54
53

15971.17
49.77

1

ف

ِظت ٜٛاٌذالٌت

7.99

1.117

321.91

1.111

يبيف جدكؿ ( )01نتائج تحميؿ التبػايف المشػترؾ لممقارنػة بػيف متكسػطى درجػات تالميػذ
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فػى التطبيػؽ البعػدل الختبػار أبعػاد القػدرة المكانيػة بعػد عػزؿ
تأثير درجات التطبيؽ القبمى  ،حيث بمغػت قيمػة "ؼ" ( )351,61كمسػتكل الداللػة ()1,110
 ،مما يدؿ عمى كجكد فػرؽ داؿ إحصػائياً بػيف المجمػكعتيف فػى التطبيػؽ البعػدل الختبػار أبعػاد

القدرة المكانية .

كالجػػػدكؿ ( )00يبػػػيف المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة لػػػدرجات تالميػػػذ
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى التطبيؽ البعدل الختبار أبعاد القدرة المكانية .
جذٚي ()11
اٌّتٛططاث اٌحظابيت ٚاالٔحزافاث اٌّعياريت ٌذرجاث تالِيذ اٌّجّٛعتيٓ اٌتجزيبيت ٚاٌضابطت فٝ
اٌتطبيك اٌبعذ ٜالختبار أبعاد اٌمذرة اٌّىأيت
اٌذرجاث اٌبعذيت
اٌّجّٛعاث اٌبحثيت
االٔحزاف
اٌّتٛطظ
اٌّعيارٞ
1.46
71.15
اٌّجّٛعت اٌتجزيبيت
11.53
35.11
اٌّجّٛعت اٌضابطت
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كالشكؿ البيانى ( )6يكضح ذلؾ :

شىً ( )5يٛضح ِتٛطط ٝدرجاث تالِيذ اٌّجّٛعتيٓ اٌتجزيبيت ٚاٌضابطت ف ٝاٌتطبيك اٌبعذ ٜالختبار أبعاد
اٌمذرة اٌّىأيت

 مػػف الجػػدكليف ( )01ك( )00كنتائجهمػػا كالشػػكؿ البيػػانى ( )6يتبػػيف تحقػػؽ الفػػرض الثالػػث
لمبحػػث بكجػػكد فػػركؽ بػػيف تالميػػذ المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة ف ػى التطبيػػؽ البعػػدل
الختبار أبعاد القدرة المكانية .
 يػػنص الفػػرض الرابػػع عمػػى أنػػه " ال يكجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً بػػيف متكسػػطى درجػػات تالميػػذ
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى التطبيؽ البعدل لمقياس مهارات التعمـ السريع " .
كلمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة هػػػذا الفػػػرض اسػػػتخدمت الباحثػػػة " تحميػػػؿ التبػػػايف المشػػػترؾ –
 ، "Analysis of Covarianceلعػزؿ تػأثير درجػات التطبيػؽ القبمػى  ،كجػاءت النتػائج كمػا هػك
مبيف فى الجدكؿ (: )05
جذٚي ()12
ٔتائج تحٍيً اٌتبايٓ اٌّشتزن ٌذالٌت اٌفزٚق بيٓ درجاث تالِيذ اٌّجّٛعتيٓ اٌتجزيبيت ٚاٌضابطت فٝ
اٌتطبيك اٌبعذٌّ ٜمياص ِٙاراث اٌتعٍُ اٌظزيع بعذ عشي درجاث اٌتطبيك اٌمبٍٝ
ِتٛطظ
ِجّٛع
ِظت ٜٛاٌذالٌت
ف
درجاث اٌحزيت
اٌّصذر
اٌّزبعاث
اٌّزبعاث
1.111
2.63
183.12
1
183.12
اٌتطبيك اٌمبٍٝ
1.111
311.63
21691.45
1
اٌّجّٛعاث 21691.45
اٌذراطيت
69.61
51
3549.81
اٌخطأ
54
173833.11
اٌىٍٝ
53
اٌىٍ ٝاٌّعذي 27514.83

يبيف جدكؿ ( )05نتائج تحميؿ التبػايف المشػترؾ لممقارنػة بػيف متكسػطى درجػات تالميػذ

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى التطبيؽ البعدل لمقياس مهارات التقدـ السػريع بعػد عػزؿ

تأثير درجات التطبيؽ القبمى  ،حيث بمغت قيمة "ؼ" ( )300.43كمستكل الداللػة (،)1.110

مما يدؿ عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائياً بػيف المجمػكعتيف فػى التطبيػؽ البعػدل لمقيػاس مهػارات
التعمـ السريع .
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كالجػػػدكؿ ( )03يبػػػيف المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة لػػػدرجات تالميػػػذ

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى التطبيؽ البعدل لمقياس مهارات التعمـ السريع .

اٌجذٚي ()13
اٌّتٛططاث اٌحظابيت ٚاالٔحزافاث اٌّعياريت ٌذرجاث تالِيذ اٌّجّٛعتيٓ اٌتجزيبيت ٚاٌضابطت فٝ
اٌتطبيك اٌبعذٌّ ٜمياص ِٙاراث اٌتعٍُ اٌظزيع
اٌذرجاث اٌبعذيت
اٌّجّٛعاث اٌبحثيت
االٔحزاف
اٌّتٛطظ
اٌّعيارٞ
1.74
73.14
اٌّجّٛعت اٌتجزيبيت
11.85
31.17
اٌّجّٛعت اٌضابطت

كالشكؿ البيانى ( )4يكضح ذلؾ :

شىً ( )6يٛضح ِتٛطط ٝدرجاث تالِيذ اٌّجّٛعتيٓ اٌتجزيبيت ٚاٌضابطت ف ٝاٌتطبيك اٌبعذٌّ ٜمياص
ِٙاراث اٌتعٍُ اٌظزيع

مف الجدكليف ( )05ك( )03كنتائجهما كالشكؿ البيػانى ( )4يتبػيف تحقػؽ الفػرض الرابػع
لمبحث بكجكد فركؽ بيف تالميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى التطبيػؽ البعػدل لمقيػاس
مهارات التعمـ السريع .
 ينص الفرض الخامس عمى أنه " ال يكجد فػرؽ داؿ إحصػائياً بػيف متكسػطى درجػات تالميػذ
المجمكعة التجريبية فى التطبيقيف القبمى كالبعدل الختبار أبعاد القدرة المكانية " .

 كلمتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة هػػػػذا الفػػػػرض اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة اختبػػػػار "ت" لمعينػػػػات المرتبطػػػػة
(المزدكجة)  ،كجاءت النتائج كما هك مبيف فى الجدكؿ (: )06
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جذٚي ()14
دالٌت اٌفزٚق بيٓ ِتٛطط ٝدرجاث تالِيذ اٌّجّٛعت اٌتجزيبيت ف ٝاٌتطبيميٓ اٌمبٍ ٝاٌبعذ ٜالختبار
أبعاد اٌمذرة اٌّىأيت
اختبار "ث"
اٌذالٌت
االٔحزاف
ِتٛطظ
اٌتطبيك
درجاث
ِظت ٜٛاإلحصائيت
اٌّعيارٜ
اٌذرجاث
ث
اٌذالٌت
اٌحزيت
اٌتطبيك
3.84
5.33
اٌمبٍٝ
76.9
داي
1.111
26
1
اٌتطبيك
1.46
71.15
اٌبعذٜ

يبيف جػدكؿ ( )06نتػائج اختبػار "ت" لممقارنػة بػيف متكسػطى درجػات تالميػذ المجمكعػة
التجريبيػػة ف ػى التطبيقػػيف القبمػػى كالبعػػدل الختبػػار أبعػػاد القػػدرة المكانيػػة  ،حيػػث بم ػ متكسػػط
درجػػػاتهـ فػػػى التطبيػػػؽ القبمػػػى ( )6.33كفػػػى التطبيػػػؽ البعػػػدل ( )00.16كبمغػػػت قيمػػػة "ت"
( )3.20كمسػػتكل الداللػػة ( )1.110ممػػا يػػدؿ عمػػى كجػػكد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً بػػيف التطبيقػػيف
لصالح التطبيؽ البعدل  .كالشكؿ البيانى ( )7يكضح ذلؾ :

شىً ( )7يٛضح ِتٛطط ٝدرجاث تالِيذ اٌّجّٛعتيٓ اٌتجزيبيت ٚاٌضابطت ف ٝاٌتطبيك اٌمبٍ ٝالختبار
أبعاد اٌمذرة اٌّىأيت

مػف الجػػدكؿ ( )06كنتائجػػه كالشػكؿ البيػػانى ( )7يتبػػيف تحقػؽ الفػػرض الخػػامس لمبحػػث
بكجكد فػرؽ بػيف متكسػطى درجػات تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة فػى التطبيقػيف القبمػى كالبعػدل
الختبار أبعاد القدرة المكانية لصالح التطبيؽ البعدل .
 ينص الفرض السادس عمى أنه " ال يكجد فػرؽ داؿ إحصػائياً بػيف متكسػطى درجػات تالميػذ
المجمكعة التجريبية فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لمقياس مهارات التعمـ السريع " .
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كلمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة هػػػذا الفػػػرض اسػػػتخدمت الباحثػػػة اختبػػػار "ت" لمعينػػػات المرتبطػػػة
(المزدكجة)  ،كجاءت النتائج كما هك مبيف فى الجدكؿ (: )06
جذٚي ()15
دالٌت اٌفزٚق بيٓ ِتٛطط ٝدرجاث تالِيذ اٌّجّٛعت اٌتجزيبيت ف ٝاٌتطبيميٓ اٌمبٍ ٝاٌبعذٌّ ٜمياص
ِٙاراث اٌتعٍُ اٌظزيع
اختبار "ث"
اٌذالٌت
االٔحزاف
ِتٛطظ
اٌتطبيك
ِظتٜٛ
درجاث
اإلحصائيت
اٌّعيارٜ
اٌذرجاث
ث
اٌذالٌت
اٌحزيت
اٌتطبيك
2.13
3.26
اٌمبٍٝ
152.6
داي
1.111
26
6
اٌتطبيك
1.74
73.14
اٌبعذٜ

يبيف جػدكؿ ( )06نتػائج اختبػار "ت" لممقارنػة بػيف متكسػطى درجػات تالميػذ المجمكعػة
التجريبيػػة فػى التطبيقػػيف القبمػػى كالبعػػدل لمقيػػاس مهػػارات الػػتعمـ السػػريع  ،حيػػث بم ػ متكسػػط
درجػػػاتهـ فػػػى التطبيػػػؽ القبمػػػى ( )3.54كفػػػى التطبيػػػؽ البعػػػدل ( )73.16كبمغػػػت قيمػػػة "ت"
( )065.44كمسػػػتكل الداللػػػة ( ، )1.110ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائياً بػػػيف
التطبيقيف لصالح التطبيؽ البعدل  .كالشكؿ البيانى ( )2يكضح ذلؾ :

شىً ( )8يٛضح ِتٛطط ٝدرجاث تالِيذ اٌّجّٛعتيٓ اٌتجزيبيت ٚاٌضابطت ف ٝاٌتطبيك اٌمبٌٍّ ٝمياص
ِٙاراث اٌتعٍُ اٌظزيع

مػف الجػػدكؿ ( )06كنتائجػه كالشػػكؿ البيػػانى ( )2يتبػيف تحقػػؽ الفػرض السػػادس لمبحػػث
بكجكد فركؽ بيف متكسطى درجات تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة فػى التطبيقػيف القبمػى كالبعػدل
لمقياس مهارات التعمـ السريع لصالح التطبيؽ البعدل .
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 يػػػنص الفػػػرض السػػػابع عمػػػى أنػػػه " يحقػػػؽ اسػػػتخداـ اإل نفكجرافيػػػؾ فػػػى تػػػدريس الدراسػػػات
االجتماعيػػة فعاليػػة كبيػػرة فػػى تنميػػة مهػػارات الػػتعمـ السػػريع كالقػػدرة المكانيػػة لػػدل تالميػػذ
المجمكعة التجريبية " .
كلمتحقؽ مف صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة معادلة نسبة الفاعمية لماؾ جكجياف كالتى
حددها بنسبة ( )1.4لمحكـ عمى الفعالية (: )McGuigan, 1971, p.3

حيث :

ؼ ب  :فعالية برنامج

س  :متكسط درجات التطبيؽ البعدل

ص  :متكسط درجات التطبيؽ القبمى

د  :الدرجة العظمى لالختبار

كجاءت النتائج كما هى مبينة فى الجدكؿ (: )04
جذٚي ()16
يٛضح فعاٌيت اطتخذاَ اإلٔفٛجزافيه ف ٝتذريض اٌذراطاث االجتّاعيت ف ٝتّٕيت ِٙاراث اٌتعٍُ
اٌظزيع ٚاٌمذرة اٌّىأيت ٌتالِيذ اٌّجّٛعت اٌتجزيبيت
ٔظبت
اٌذرجت
ِتٛطظ
اٌتطبيك
اٌّتغيز اٌتابع
اٌّتغيز اٌّظتمً
اٌفعاٌيت
إٌٙائيت
اٌذرجاث
اٌتطبيك
3.26
اٌمبٍٝ
ِٙاراث اٌتعٍُ
1.97
75
اٌظزيع
اٌتطبيك
تذريض اٌذراطاث
73.14
اٌبعذٜ
االجتّاعيت
باطتخذاَ
اٌتطبيك
5.33
اإلٔفٛجزافيه
اٌمبٍٝ
1.97
73
اٌمذرة اٌّىأيت
اٌتطبيك
71.15
اٌبعذٜ

الجػػػدكؿ ( )04يبػػػيف نسػػػب الفعاليػػػة السػػػتخداـ اإل نفكجرافيػػػؾ فػػػى تػػػدريس الدراسػػػػات
االجتماعية فى تنمية مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ المجمكعة التجريبيػة ،
حيث بمغت ( )1.67تقريباً ٍ
لكؿ مف مهػارات الػتعمـ السػريع كالقػدرة المكانيػة  ،كهػى نسػبة أكبػر

مػػػف ( )1.4التػػػى حػػػددها مػػػاؾ جكجيػػػاف لمحكػػػـ عمػػػى الفعاليػػػة  ،ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف تقنيػػػة
اإل نفكجرافيؾ كالتى استخدمتها الباحثة فى تدريس الدراسػات االجتماعيػة كانػت فعالػة كأدت إلػى
تنمية مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ المجمكعة التجريبية .
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كلتأكيػػد النتيجػػة التػػى تكصػػمت إليهػػا الباحثػػة اسػػتخدمت معادلػػة نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ
لبالؾ كالذل حدد ( )0.5لمحكـ عمى الفاعمية ( عبد الحفيظ كآخريف 5116ـ  ،ص :) 534
حيث أف :

 : yمتكسط درجات التطبيؽ البعدل
 : xمتكسط درجات التطبيؽ القبمى

 :dالدرجة النهائية لالختبار

كجاءت النتائج كما هك مبيف فى الجدكؿ (: )07
جذٚي ()17
يٛضح فعاٌيت اطتخذاَ اإلٔفٛجزافيه ف ٝتذريض اٌذراطاث االجتّاعيت ف ٝتّٕيت ِٙاراث اٌتعٍُ
اٌظزيع ٚاٌمذرة اٌّىأيت ٌذ ٜتالِيذ اٌّجّٛعت اٌتجزيبيت
اٌّتغيز اٌّظتمً

تذريض اٌذراطاث
االجتّاعيت
باطتخذاَ
اإلٔفٛجزافيه

اٌّتغيز اٌتابع
ِٙاراث اٌتعٍُ
اٌظزيع
اٌمذرة
اٌّىأيت

اٌتطبيك
اٌتطبيك
اٌمبٍٝ
اٌتطبيك
اٌبعذٜ
اٌتطبيك
اٌمبٍٝ
اٌتطبيك
اٌبعذٜ

ِتٛطظ
اٌذرجاث
3.26
73.14
5.33
71.15

اٌذرجت
إٌٙائيت

ٔظبت
اٌفعاٌيت

75

1.91

73

1.87

الجػػدكؿ ( )07يبػػيف نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ السػػتخداـ تقنيػػة اإل نفكجرافيػػؾ فػػى تػػدريس
الدراسػػات االجتماعيػػة فػػى اكتسػػاب مهػػارات الػػتعمـ السػػريع كتنميػػة القػػدرة المكانيػػة لػػدل تالميػػذ
المجمكعة التجريبية حيػث بمغػت ( )0,61لمهػارات الػتعمـ السػريع ك( )0,27لمقػدرة المكانيػة ،
كهػػى قػػيـ أكبػػر مػػف ( )0,5التػػى حػػددها بػػالؾ لمحكػػـ عمػػى الفعاليػػة  ،ممػػا يػػدؿ عمػى أف تقنيػػة
اإل نفكجرافيؾ كالتى استخدمتها الباحثة فى تدريس الدراسػات االجتماعيػة كانػت فعالػه كأدت إلػى
تنمية مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ المجمكعة التجريبية .
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كفى إطار ذلؾ استخدمت الباحثة معادلة نسبة الشغؿ المحصؿ لػ "هريدل" :
اقترح المؤلؼ معادلة لحساب فاعمية البػرامج كالمعالجػات التجريبيػة  ،كقػد أطمػؽ عميهػا
[ نسػػبة الشػػغؿ المحصػػؿ لػػػ هريػػدل

()0

)Haridy's Obtained Work Ratio (H-OWr

]  ،كتكػػكف

صيغتها كالتالى :

معامؿ ارتباط بيرسكف بيف صفى الدرجات القبمية كالبعدية .

R
M1
M2
P

متكسط الدرجات القبمية

متكسط الدرجات البعدية
الدرجة العظمى لممقياس أك االختبار

كقد حدد المؤلؼ مستكيات الفاعمية كما هى مكضحة بالتمثيؿ التالى :
3.0

صفر
غير فعال

3.0
فعاليت متوسطت

1
فعاليت كبيرة

كجاءت النتائج كما هك مبيف فى الجدكؿ (: )02
جذٚي ()18
يٛضح فعاٌيت اطتخذاَ اإلٔفٛجزافيه ف ٝتذريض اٌذراطاث االجتّاعيت ف ٝتّٕيت ِٙاراث اٌتعٍُ
اٌظزيع ٚاٌمذرة اٌّىأيت ٌذ ٜتالِيذ اٌّجّٛعت اٌتجزيبيت
ٔظبت
ِعاًِ
اٌذرجت
ِتٛطظ
اٌّتغيز
اٌشغً
اٌتطبيك
اٌّتغيز اٌتابع
االرتباط
إٌٙائيت
اٌذرجاث
اٌّظتمً
اٌّحصً
تذريض
اٌذراطاث
االجتّاعيت
باطتخذاَ
اإلٔفٛجزافيه

()

ِٙاراث
اٌتمذَ اٌظزيع
اٌمذرة
اٌّىأيت

اٌتطبيك
اٌمبٍٝ
اٌتطبيك
اٌبعذٜ
اٌتطبيك
اٌمبٍٝ
اٌتطبيك
اٌبعذٜ

3.26
73.14
5.33
71.15

75

1.26

87.73

73

1.22

91.22

قاـ المؤلؼ بتسجيؿ ( معادلة نسبة الشغؿ المحصػؿ لػػ هريػدل )  ،بػرقـ إيػداع ( )5106110075بتػاري  ، 5104/6/7بػندارة حقػكؽ المؤلػؼ ػ
اإلدارة المركزية لمشئكف األدبية كالمسابقات ػ المجمس األعمى لمثقافة .
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الجػػدكؿ ( )02يبػػيف نسػػبة الشػػغؿ المحصػػؿ السػػتخداـ تقنيػػة اإل نفكجرافيػػؾ فػػى تػػدريس
الدراسػػات االجتماعيػػة فػػى اكتسػػاب مهػػارات الػػتعمـ السػػريع كتنميػػة القػػدرة المكانيػػة لػػدل تالميػػذ
المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة حيػػػػث بمغػػػػت ( )27,73لمهػػػػارات الػػػػتعمـ السػػػػريع ك( )61,55لمقػػػػدرة
المكانيػة ،كهػى قػػيـ أكبػر مػف ( )1,7التػػى حػددها هريػػدل لمفعاليػة الكبيػرة  ،ممػػا يػدؿ عمػػى أف
تقنيػػة اإل نفكجرافيػػؾ كالتػػى اسػػتخدمتها الباحثػػة فػػى تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة كانػػت فعال ػة
كأدت إلى تنمية مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ المجمكعة التجريبية .
مف الجداكؿ ( )04ك( )07ك( )02يتبيف تحقػؽ الفػرض السػابع لمبحػث بتحقيػؽ فعاليػة
كبيرة الستخداـ تقنية اإل نفكجرافيػؾ فػى تػدريس الدراسػات االجتماعيػة فػى تنميػة مهػارات الػتعمـ
السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ المجمكعة التجريبية .
 يػػػنص الفػػػرض الثػػػامف عمػػػى أنػػػه " يحقػػػؽ اسػػػتخداـ اإل نفكجرافيػػػؾ فػػػى تػػػدريس الدراسػػػات
االجتماعيػػة تػػأثير كبيػػر عمػػى تنميػػة مهػػارات الػػتعمـ السػػريع كالقػػدرة المكانيػػة لػػدل تالميػػذ
المجمكعة التجريبية " .

كلمتحقػػؽ مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض اسػػتخدمت الباحثػػة معادلػػة مربػػع إيتػػا ( )η5لحسػػاب

التػػأثير كقػػد أعطػػى كػػكهف تفسػػي ارً لقيمػػة " حجػػـ التػػأثير " حيػػث حجػػـ التػػأثير يكػػكف صػػغي ارً إذا
بمغت قيمػة مربػع إيتػا ( ، )1,10كمتكسػطاً إذا بمغػت قيمتػه ( ، )1,14ككبيػ ارً إذا بمغػت قيمتػه

( ( ، )1,06فؤاد أبك حطب كآماؿ صادؽ 0660 ،ـ : ) 571 ،

كجاءت النتائج كما هى مبينة فى الجدكؿ (: )06
جذٚي ()19
يٛضح تأثيز اطتخذاَ اإلٔفٛجزافيه ف ٝتذريض اٌذراطاث االجتّاعيت عٍ ٝتّٕيت ِٙاراث اٌتعٍُ
اٌظزيع ٚاٌمذرة اٌّىأيت ٌذ ٜتالِيذ اٌّجّٛعت اٌتجزيبيت
ِزبع
درجاث
"ث"
اٌّتغيز اٌتابع
اٌّتغيز اٌّظتمً
إيتا
اٌحزيت
152.6
ِٙاراث اٌتمذَ
1.999
26
تذريض اٌذراطاث االجتّاعيت باطتخذاَ
6
اٌظزيع
اإلٔفٛجزافيه
1.996
26
76.91
اٌمذرة اٌّىأيت
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الجػدكؿ ( )06يبػػيف قػػيـ مربػػع إيتػػا ( )η5السػتخداـ اإل نفكجرافيػػؾ فػػى تػػدريس الدراسػػات
االجتماعية عمى تنمية مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة
 ،حيث بمغت ( )1,666تقريباً لمهارات التعمـ السػريع ك( )1,664لمقػدرة المكانيػة  ،كهػى قػيـ

أكبر مف ( )1,06التى حددها ككهف لمحكـ عمػى حجػـ التػأثير  ،ممػا يػدؿ عمػى أف حجػـ تػأثير
تقنية اإل نفكجرافيؾ كالتى استخدمتها الباحثة فى تػدريس الدراسػات االجتماعيػة كػاف كبيػ ارً كأدت
إلى تنمية مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ المجمكعة التجريبية .

كالشػػكميف البيػػانييف ( )6ك( )01يكضػػحاف ذلػػؾ  :حيػػث يعمػػك منحنػػى الػػدرجات البعديػػة
منحنى الدرجات القبمية لمهارات التقدـ السريع كالقدرات المكانية .

شىً ( )9يٛضح درجاث تالِيذ اٌّجّٛعت اٌتجزيبيت ف ٝاٌتطبيك اٌمبٍٚ ٝاٌتطبيك اٌبعذٌّ ٜمياص
ِٙاراث اٌتعٍُ اٌظزيع

شىً ( )11يٛضح درجاث تالِيذ اٌّجّٛعت اٌتجزيبيت ف ٝاٌتطبيك اٌمبٍٚ ٝاٌتطبيك اٌبعذ ٜإلختبار
أبعاد اٌمذرة اٌّىأيت

مف الجدكؿ ( )06كنتائجه كالشكميف البيانييف ( )6ك( )01يتبيف تحقػؽ الفػرض الثػامف

لمبحث بكجكد تأثير كبير السػتخداـ تقنيػة اإل نفكجرافيػؾ فػى تػدريس الدراسػات االجتماعيػة عمػى
تنمية مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية لدل تالميذ المجمكعة التجريبية .
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األشاهٚب اإلسصائٚة ايصتخدًة :

اسػػتخدـ فػى هػػذا البحػػث الرزمػػة اإلحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة ( )SPSS 25فػى إج ػراء

التحميالت اإلحصائية كاألساليب المستخدمة مف خالؿ اإلحصاء الالبارامترل :

 )0معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب معامالت االتساؽ الداخؿ كالصدؽ البنائى  )5 .معامؿ

ألفػػا كركنبػػاخ إليجػػاد معامػػؿ ثبػػات االختبػػار  )3 .معامػػؿ الصػػعكبة  )6 .اختبػػار "مػػاف
كيتنى" لمعينات المسػتقمة  )6 .اختبػار "ت" لمعينػات المسػتقمة  )4 .اختبػار "ت" لمعينػات

المرتبطػة  )7 .تحميػػؿ التبػػايف المشػػترؾ ( تحميػػؿ التغػػاير )  )2 .معادلػػة نسػػبة الفاعميػػة

لمػػاؾ جكجيػػاف  )6 .معادلػػة نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ لػػبالؾ  )01 .معادلػػة نسػػبة الشػػغؿ

المحصؿ لػ هريدل  )00 .مربع إيتا ( )η2لحجـ التأثير .

ًِاقعة ُتائر اهبشح ٗتفصريٓا :
أٗالً  :يتضػػح ممػػا سػػبؽ فاعميػػة تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة باسػػتخداـ اإلنفكجرافيػػؾ  ،كقػػد
ترجع هذ النتيجة إلى ما يمى :

 بساطة اإلنفكجرافيؾ فى تكضيح معمكمات الدراسات االجتماعية المقدمة مف خػالؿ كحػدة "
األنشطة االقتصادية فى مصر " فضالً عف جاذبيتها .
 استحكاذ عمى تركيز كانتبا تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى أثناء دراستهـ لمكحدة .
 مزج صكر كأشكاؿ اإلنفكجرافيؾ بنصكص مكضكعات دركس الكحدة .

 تػػـ تجسػػيد مفػػاهيـ األنشػػطة االقتصػػادية فػػى صػػكرة بصػػرية مػػف خػػالؿ الصػػكر كاألشػػكاؿ
كالكرككيات المتضمنة باإلنفكجرافيؾ لما لػه دكر كبيػر فػى تكػكيف القػدرة المكانيػة  .كيتفػؽ

هذا ما أشارت إليه بعض األدبيات مف زيادة استيعاب التالميذ مف خػالؿ الصػكر كاألشػكاؿ

 ،كفػػى هػػذا الصػػدد أشػػارت نتػػائج دراسػػة ( )Jean, 2016إلػػى أهميػػة اسػػتخداـ الصػػكر
كاألشكاؿ فى زيادة فهـ التالميػذ  ،ككمػا أشػار حسػيف عبػد الباسػط ( )Online, 2015إلػى

تأكيد العمماء عمى أف حكالى ( )%61مف قكة الم مكجهة نحك كظيفة اإلبصار .

 كضكح أهداؼ كخطكات اإلنفكجرافيؾ  ،حيث تـ تقديـ نظػرة إجماليػة لمػا ينبغػى إنجػاز مػف
مكضكعات دركس الكحدة .

 إدراؾ العالقات بيف مككنات اإلنفكجرافيػؾ قػد سػاعد تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة عمػى فهػـ
ما تضمنه مف حقائؽ حكؿ الصكر كاألشكاؿ .
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ثاُٚاً  :كما يتضح مف النتائج السابقة فاعمية استخداـ اإلنفكجرافيؾ فػى تنميػة مهػارات الػتعمـ

السريع لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى ٗ ،ميلّ إاداع ٓ ٖ اهِتائر إىل :

 تػػػـ مػػػف خػػػالؿ اإلنفكجرافيػػػؾ التعبيػػػر عػػػف مكضػػػكعات دركس الكحػػػدة بالصػػػكر كاألشػػػكاؿ
البصػػػرية البسػػػيطة كالشػػػيقة  ،األمػػػر الػػػذل أدل إلػػػى مسػػػاعدة تالميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس

االبتػػدائى فػػى التعػػرؼ جيػػداً عمػػى الصػػكر كاألشػػكاؿ  ،كاج ػراء المقارنػػات بػػيف مككنػػات كػػؿ
صكرة  ،كما أسػهـ فػى تفسػير الظػكاهر الجغرافيػة المتضػمنة بالكحػدة  ،كمػف ثػـ أدل ذلػؾ

إلى تنمية مهارات التعمـ السريع لدل تالميذ المجمكعة التجريبية .

 استخداـ اإلنفكجرافيؾ بخطكاته المختمفة  ،ممػا قػد سػاعد فػى تػكفير بيئػة تعميميػة مناسػبة
ساعدت عمى تنمية مهارات التعمـ السريع .

 إف األنشػػػطة المصػػػاحبة لمكحػػػدة القائمػػػة عمػػػى اإلنفكجرافيػػػؾ  ،كػػػاف لهػػػا تػػػأثير كبيػػػر فػػػى
اسػتيعاب التالميػػذ لمصػػكر كاألشػػكاؿ  ،كزيػادة مسػػتكل فهمهػػـ لمحتػػكل مكضػػكعات دركس
الكحدة  ،مما أسهـ فى تنمية مهارات التعمـ السريع .

 سػػاعد اسػػتخداـ اإلنفكجرافيػػؾ التالميػػذ عمػػى اسػػتقباؿ معمكمػػات دركس الكحػػدة بشػػكؿ فعػػاؿ
كالتعامؿ معها  ،األمر الذل أدل إلى تبسيط هذ المعمكمات كتثبيتها فػى أذهػاف التالميػذ ،

كمف ثـ ساعد عمى تنمية مهارات التعمـ السريع لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى .

ثاهجاً  :كيتضػح مػف النتػائج السػابقة فاعميػة اسػتخداـ اإلنفكجرافيػؾ فػى تنميػة القػدرة المكانيػة

لدل تالميذ الصؼ الخامس اإلبتدائى ٗ ،ميلّ إاداع ٓ ٖ اهِتائر إىل :

 قد كفر اإلنفكجرافيؾ لمتالميذ عند دراستهـ لمكضكعات الكحدة بعػض التطبيقػات بالدراسػات
االجتماعيػػة كالمرتبطػػة بحيػػاتهـ كمجػػتمعهـ  ،ممػػا كػػاف لػػه التػػأثير اإليجػػابى فػػى إدراكهػػـ
لمفاهيـ الكحدة  ،األمر الذل أسػهـ فػى تنميػة القػدرة المكانيػة لػديهـ  .كيتفػؽ هػذا مػع مػا

أكدته دراسة ( )Buff, 2017بأف التأثيرات اإليجابية لدل التالميذ قد سػاعدتهـ فػى التفػكؽ
أثناء عمميتى التعميـ كالتعمـ .

 أسهـ اإلنفكجرافيؾ فى طمأنة التالميذ إلى حػد كبيػر بػأف تعممهػـ أصػبح يسػير فػى المسػار
التعميمى الصحيح كبالتالى زاد تفاعمهـ مع مكضكعات الكحدة  ،مما أسػهـ ذلػؾ فػى تنميػة

القدرة المكانية لدل التالميذ .
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ت٘صٚات اهبشح :

فى ضكء ما أسفرت عنه نتائج البحث فنف الباحثة تكصى بما يمى :

 تفعيؿ التعمـ السريع كمهاراته فى التدريس  ،كتحفيز المعمميف عمى استخدامه . -تدريب معممى الدراسات االجتماعية عمى استخداـ اإلنفكجرافيؾ .

 تطكير محتكل منػاهج الدراسػات االجتماعيػة فػى مختمػؼ المراحػؿ الدراسػية لتنميػة مهػاراتالتعمـ السريع كالقدرة المكانية .

 -تنكيع طرؽ التدريس لتنمية مهارات التعمـ السريع كالقدرة المكانية .

 إنشػػػاء مكاقػػػع كصػػػفحات تكاصػػػؿ بػػػيف التالميػػػذ عػػػف طريػػػؽ اإلنترنػػػت لتشػػػجيع التكاصػػػؿكاالتصاؿ بينهـ مف خالؿ اإلنفكجرافيؾ .

 ضػػركرة االهتمػػاـ بتنميػػة القػػدرة المكانيػػة كمهاراتهػػا المختمفػػة عػػف طريػػؽ تضػػميف الصػػكركالرسكمات كالخرائط الذهنية كاألشكاؿ فى محتكل المناهج الدراسية .

 -االهتماـ بتدريب المعمميف عمى مهارات التعمـ السريع كممارساته .

 إعػػادة تنظػػيـ محتػػكل مػػنهج الدراسػػات االجتماعيػػة فػػى المراحػػؿ الدراسػػية المختمفػػة بحيػػثيتضمف اإلنفكجرافيؾ .

ًكرتسات ببش٘خ ًصتكبوٚة أخرى :

 فاعميػػة اسػػتخداـ اإلنفكجرافيػػؾ فػػى تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة لتنميػػة مهػػارات التفكيػػرالبصرل لدل طالب المرحمة اإلعدادية .

 أثر استخداـ اإلنفكجرافيؾ فى تدريس الدراسات االجتماعية فى المراحؿ الدراسية المختمفة . استخداـ اإلنفكجرافيؾ فى تنمية مهارات التفكير التأممى لدل تالميذ المرحمة الثانكية . دراسة لمتعرؼ عمى معكقات استخداـ المعمميف لمهارات التعمـ السريع . -استخداـ اإلنفكجرافيؾ فى تدريس الجغرافيا كالتاري بالمرحمة الثانكية .
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ايراد
أٗالً  :ايراد اهعربٚة :
 إبراهيم عبد الفتاح رزق ( : )7102فعالية نموذج تدريسى مقترح فى التااري ااا م عماى الاتعمم الساريلتنميااة المرااارات ااعتماعيااة والتنظاايم الااذاتى والتالماايا لاادأل ت ميااذ الم ا

ا وا المتوسااط

معمة العمعية التربوية لمدراسات ااعتماعية العدد  27أغسطس . 27-84

 أالمد غالب عبد النعيم ( : )7102أثر استخدام برمعية الكابرأل ث ثية ا بعاد  3D Cabriفى تنميةالقدرة المكانية والا المسألة الرندسية لادأل طا ب الما

الثاامس ا ساساى فاى ا ردس رساالة

ماعستير كمية الدراسات العميا العامعة ا ردنية . 28-0

 أالماد ماادق عباد المعياد ( : )7108أثار اساتخدام إساتراتيعية الوياب كويسات ( )Quest Webفاىتدريس الساب المثمثات عمى تنمية مراارات التفكيار التاأممى والاتعمم الساري لادأل طا ب الما

ا وا الثاانوأل معماة العماوم التربوياة والنفساية ا البالاريس المعماد  01العادد  8ديسامبر

. 44 : 82

 أسا اامام مالما ااد عبا ااد الالما اايم معا اااذ ( " : )7101ايا اااس أثا اار اسا ااتخدام الممما ااقات التعميميا ااة والرسا ااومالتوضاايالية فااى تنميااة بعااض المفاااهيم الع رافيااة لاادأل ت ميااذ الم ا

ال ارب ا اابتاادا ى معمااة

العمعية التربوية لمدراسات ااعتماعية العدد  72مفالات  712ا . 711

 -إسااماعيا عماار السااونة ( : )7102فعاليااة تمااميم بي ااة تعماام ئخمااية اا مااة عمااى ا نفوعرافي ا فااى

التالماايا المعرفااى وااتعاااا نالوهااا لاادأل طمبااة كميااة التربيااة فااى عامعااة ا امااى معمااة العمااوم
التربوية والنفسية ا البالريس المعمد  04العدد  8ديسمبر . 127 – 182

 -أئر أالمد عباد المطيا

( : )7102أثار التفاعاا بايس نمطاى عارض وتوايات ا نفوعرافيا فاى بي اة

التعمم ا لكترونى عمى التالميا وااتعاا نالو بي ة الاتعمم لادأل طا ب المرالماة الثانوياة معماة
العموم التربوية المعمد  71العدد  7إبريا . 070 – 87
 أما الساس السيد ( : )7102معايير تمميم ا نفوعرافي التعميمى د ارساات فاى التعمايم العاامعىالعدد  21يناير . 27 – 71

 -إيماااس ماابالى ااساام ( : )7107فاعميااة إسااتراتيعية التخيااا فااى الرندسااة لتنميااة القاادرة المكانيااة لاادأل

ت ميذ المرالماة اابتدا ياة معماة البالاث العمماى فاى التربياة العادد  02العازم – 022 7

. 020

 الزوبع ااى عب ااد العميا ااا إبا اراهيم و خا ااروس ( : )0240ااختب ااارات والمقا اااييس النفس ااية دار الكتا اابلمطباعة والنئر عامعة الموما .

 الظاااهر زكريااا مالمااد و خااروس ( : )7117مبااادئ القياااس والتقااويم فااى التربيااة دار الثقافااة لمنئاار- 730 -
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والتوزي

 -تااامر الم اااورأل الم ا ح ( : )7107كتاااب ا نترناات باايس تكنولوعيااا ااتماااا والااتعمم الس اري

معمااة

ا طروالة لمعموم ا نسانية العدد 0أغسطس دار ا طروالة لمنئر العممى العراق . 717

 -م ح مالمد عمعة ( : )7107استخدام ا نفوعرافي فى تدريس الع رافيا لتنمية التالميا ومرارات

التفكير البمرأل لدأل طا ب المرالماة الثانوياة معماة العمعياة التربوياة لمد ارساات ااعتماعياة

العدد  22إبريا  024ا . 024

 عاماام مالمااد إب اراهيم ( : )7107فاعميااة إسااتراتيعية مقترالااة اا مااة عمااى ا نفوعرافي ا فااى اكتسااابالمفاااهيم العمميااة وتنميااة مرااارات التفكياار البم ارأل وااسااتماع بااتعمم العمااوم لاادأل ت ميااذ الم ا

الخامس اابتدا ى معمة التربية العممية المعمد  02العدد  8يوليو  712ا . 774

 عبد الرؤو مالمد إسماعيا ( : )7107استخدام ا نفوعرافي " التفااعمى  /الثابات " وأثارا فاى تنمياةالتالميا الدراسى لدأل طا ب تكنولوعياا التعمايم واتعاهااترم نالاوا تكنولوعياا التربياة ا د ارساات
وبالوث العدد  74يوليو  000ا . 042
 عمى مالمد عبد اهلل ( : )7107نموذج تدريسى مقترح اا م عمى التعمم السري لتنمية التفكير العاانبىوالتنظا اايم الا ااذاتى فا ااى الرياضا اايات لا اادأل ت مي ا ااذ الم ا ا

الرياضيات معمد  02العدد  7يناير . 42 : 20

الثا ااانى ا عا اادادأل معما ااة تربوي ا ااات

 مالماد ئامتوت ( : )7107ا نفوعرافيا ماس التخطايط إلااى ا نتااج الريااض وكالاة أسااس لمدعايااةوا ع س .

 -ممااطفى مالمااد هرياادأل ( : )7107رؤيااة إالمااا ية عدياادة لالساااب وتعريا

الفاعميااة ( نساابة الئا ا

المالما لا هريدأل )  .المعمة الممرية لمدراسات النفسية . 282 – 222 )22( 77

 -لولوا الدهيم ( : )7107أثر دما ا نفوعرافيا فاى الرياضايات عماى تالمايا طالباات الما

المتوسط معمة تربويات الرياضيات المعمد  02العدد  2يوليو  772ا . 740

الثاانى

 ساارا الماادأل مالمااد دويااس ( " : )7107فاعميااة برنااام اااا م عمااى ا نفوعرافي ا فااى تاادريس الد ارساااتااعتماعي ااة عم ااى اكتس اااب المف اااهيم الع رافي ااة وتنمي ااة مر ااارات التفكي اار البما ارأل ل اادأل ت مي ااذ

الم ا

السااادس اابتاادا ى " معمااة د ارسااات عربيااة فااى التربيااة وعماام الاانفس العاادد ()21

العزم ( )7فبراير ص ص  081ا . 712

 السيس عبد الباسط ( : )7101المرتكزات ا ساسية لتفعياا اساتخدام ا نفوعرافيا فاى عمميتاى التعمايموالتعمم معمة التعمم ا ليكترونى  )01( 0متاح عمى الرابط :

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=494.

 الميما ااة مالما ااد الكما ااى ( : )7102مسا ااتوأل وعا ااى معمما ااات الرياضا اايات فا ااى مدينا ااة الريا اااض لمفرا ااوما نفوعرافي

معمة كمية التربية ( عامعة بنراا ) المعماد  74العادد  012العازم  0ينااير
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 مباح عبد اهلل السيد مناا مسمم العرنى ( : )7102برنام مقتارح ااا م عماى نظرياة الاتعمم الساريلتدريس الرياضيات فى تنمية بعض عاادات العقاا والتالمايا لادأل ت مياذ المرالماة المتوساطة
دراسات عربية فى التربية وعمم النفس ا السعودية العدد  42مارس . 214 : 202

 مالمااد عمااى العبياادات ( : )7102تطااوير والاادة د ارسااية فااى مااادة الع رافيااا لمم ا الساااب ا ساسااىوفاق منالنااى التفكياار الف ارغااى واياااس أثرهااا فااى تنميااة القاادرة المكانيااة لاادأل الطمبااة واتعاهاااترم
نالو تم المادة دراسات العموم التربوية ا ا ردس المعمد 88العدد 712 2ا . 740
 نسيبة عبد اهلل ال امدأل ( : )7102درعة ممارساة معمماات الم اة العربياة بالمرالماة الثانوياة فاى مديناةمكة المكرمة مرارات التعمم السري واتعاهاترس نالوها دراسات فاى المنااه وطارق التادريس
العدد  778يوليو . 014 : 018

 نرمااة المتااولى إب اراهيم ( : )7102اسااتخدام التاادويس المر ااى القااا م عمااى ا نفوعرافي ا وأث ارا فااى تنميااةالتفكير ا يعابى لط ب تكنولوعياا التعمايم العادد تكنولوعياا التعمايم ا د ارساات وبالاوث العادد
 27يوليو  721ا . 741

 فاادوأل عباااس ممااطفى ( : )7104ع اااة القاادرة المكانيااة ببنيااة المفاااهيم الفيزيا يااة لاادأل طمبااة كميااةالتربية لمعموم المرفة  /ابس الريثم معمة ا ستاذ العراق العدد  0 778ا . 01
 مالمود مالمد أبو الدهب ( : )7104تمميم بي ة تعمم عبر الوياب اا ماة عماى ا نفوعرافيا الثابات (ال أرسااى ا ا فقااى ) وأثرهااا فااى تنميااة مرااارات تمااميم واعرااات المسااتخدم لاادأل طا ب اساام عماام

المعمومااات المااؤتمر ال اربا ا والعئااروس لعمعيااة المكتبااات المتخممااة فاارع الخمااي العربااى :
البياناات الضااخمة و فاااق اسااتثمارها  :الطريااق نالااو التكاماا المعرفااة ا ساامطنة عماااس المااؤتمر

 78مارس  0ا . 22

 نيف اايس أالم ااد خمي ااا ( : )7104تنمي ااة بع ااض المف اااهيم اااتم ااادية ل اادأل أطف اااا الروض ااة باس ااتخداما نفوعرافي

معمة القرامة والمعرفة العدد  024إبريا  042ا . 707

 -تعسيد ( : )7102تمميم ا نفوعرافيكس تم ااتباسه فى  7104/0/04متاح عبر :

http://tajseed.net/wp-content/uploads/2012/02/infographcs.pdf.

 فؤاد أبو الطب أماا مادق  :مناه البالث وطرق التالميا ا الما ى فى العموم النفسية والتربويةوااعتماعية ( القاهرة مكتبة ا نعمو  0220ص . ) 221
 خالد سعد المطرب ( : )7101ع اة القادرة المكانياة بالقادرات العاماة والتالمايا لادأل طمباة الرندساةوالتربياة الفنيااة معماة عامعااة الئاااراة لمعماوم ا نسااانية وااعتماعياة المعمااد  07العاادد 0

يونيو . 001-0
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 دعام مالمد درويش ( : )7102فاعمية المدخا البمرأل المكانى فى تنمية المفااهيم الع رافياة والقادرةالمكانياة لادأل ت مياذ المرالماة ا عدادياة د ارساات عربياة فاى التربياة وعمام الانفس ا الساعودية

العدد  81العزم الثالث أغسطس  771ا . 778

 -راف الزغموا خمدوس الدبابى ( : )7108القدرة المكانية وع اترا بالتفكير ا بداعى والتالميا لدأل

طمبااة كميااة الالعاااوأل لمرندسااة التكنولوعيااة المعمااة ا ردنيااة فااى العمااوم التربويااة المعمااد 01

العدد . 110 – 842 8

 رفا اااعى ئا ااواى السا اايس ( : )7101القا اادرة المكانيا ااة وع اترا ااا بقما ااق الرياضا اايات لا اادأل الت ميا ااذ ذوألمعوبات تعمم الرياضيات والعادييس بالم

الراب اابتدا ى معمة كمية التربية عامعة ا زهر

العدد  071العزم  2أكتوبر . 77 – 07

 -سامى المطيرأل ( : )7108مراالا تمميم ا نفوعرافي

تام ااتباساه فاى ااتباساة فاى 7104/7/71

متاح عبر http://anifographic.net/?p=130 :

 ساارام العريااوأل ساامماس ( " : )7108فعاليااة برنااام تاادريبى مقتاارح فااى تنميااة مرااارات تمااميم الخا ار طالذهنية ا ليكترونية مس خ ا تقنياة ا نفوعرافيا ومراارات الثقافاة البمارية لادأل المعمماات اباا
الخدمة " دراسات عربية فى التربية وعمم النفس ا السعودية ( )81العزم ( 02 )8ا . 82
 ساارام ساامماس مالمااد ( : )7108فعاليااة برنااام تاادريبى فااى تنميااة مرااارات تمااميم الخ ا ار ط الذهنيااةا لكترونيا ة مس خ ا تقنية ا نفوعرافي ومرارات الثقافة البمرية لدأل المعممات ابا الخدماة
معمة دراسات عربية فى التربية وعمم النفس السعودية العدد . 81 – 02

 سااريا الساايس مالمااود ( : )7108أثاار برنااام تعميمااى م اادعم بالت ااأثيرات الض ااو ية فااى الااا المس ااألةالرياض ااية والق اادرة المكاني ااة ل اادأل طمب ااة الما ا

الس اااب ا ساس ااى ف ااى فمس ااطيس معم ااة عامع ااة

النعاح لمعموم ا نسانية ا فمسطيس المعمد  74العدد  7722 07ا . 7227

 عب ااد الالف اايظ إخا ا ص وب اااهى مم ااطفى والنئ ااار ه ااادا (7118م)  :التالمي ااا ا الم ااا ى ف ااىالعموم التربوية ا نظريات ا تطبيقات ا تدريبات  .القاهرة  :مكتبة ا نعمو الممرية .
 عبد الرالمس عويض ( : )7101مبادئ الاتعمم الساري ومراالماه تعمايم عدياد أخباار وأفكاار تقنيااتالتعميم متاح عمى الموا الالالى :

- https//www.new-educ.com

 عماارو مالمااد أالمااد أمااانى أالمااد مالمااد ( : )7101نمطاات تقااديم ا نفوعرافيا ( الثاباات والمتالاار )عباار الويااب وأثرهمااا فااى تنميااة مرااارات التفكياار البم ارأل لاادأل أطفاااا التوالااد واتعاهاااترم نالااوا
العمعية الممرية لتكنولوعيا التعميم المعمد 71العدد.7

 فاطمااة مطمااق الميالااانى ( : )7107أثاار اسااتخدام الااتعمم الساري فااى التالماايا الد ارسااى لمااادة المكتبااةوالبال ااث وااتع اااا نالوه ااا ل اادأل طالب ااات الما ا
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ا وا الث ااانوأل بمدين ااة مك ااة المكرم ااة رس ااالة

استخدام اإلنفوجرافيك فى تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التعلم السريع ...............................
ماعستير كمية التربية عامعة أم القرأل .

 -فيما عباس ( : )7107الذكام والقياس النفسى لبناس  :دار المنرا المبنانى .

 لينااا عم ااى ( : )7100اتعاهااات مدرسااى التعماايم الث ااانوأل نال ااو الااتعمم التعاااونى د ارسااة ميدانيااة ف ااىمدارس دمئق الرسمية معمة عامعة دمئق .

 معبا الماد عواد ( : )7102القادرة المكانياة لادأل طمباة مادارس المتميازيس والمتميازات معماة العماومالتربوية والنفسية ا العراق العدد  0 012ا . 71
 -مالمااد الساايد سااالم ( : )7100والاادة مقترالااة فااى الد ارسااات ااعتماعيااة لتنميااة القاادرة المكانيااة لاادأل

ط ب المرالمة ا عدادية معمة العمعية التربوية لمدراسات ااعتماعية

 -مالمااد عمااى العبياادات ( : )7108تطااوير والاادة د ارسااية فااى مااادة الع رافيااا لمم ا

الساااب ا ساسااى

وفق منالنى التفكير الفراغى واياس أثرها فى تنمية القادرة المكانياة لادأل الطمباة واتعاهااترم نالاو

تم المادة رسالة دكتوراا كمية الدراسات العميا العامعة ا ردنية  0ا . 027

 نضاااا فضااا العياااوأل ( : )7102أثاار برنااام تعميمااى اااا م عمااى برمعيااة الرساام الرندسااى  GSPفااىالتالماايا الرندسااى والقاادرة المكانيااة لاادأل طمبااة الم ا

التاس ا ا ساسااى فااى ا ردس رسااالة

دكتوراا كمية الدراسات العميا العامعة ا ردنية  0ا . 021
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