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 الملخص:

الدراسة التعرف على فاعليةة اسةتاداا افنفوارافيةي فةي سةدرير الدراسةا   استهدفت

افاتماعية في سنمية بعض مهةارا  التفييةر الريةرا والدافعيةة لةدب تالرةا  الية  

( تالرةة مة) تالرةا  الية  الثالةث 02الدراسةة مة)   عينةةالثالث المتوسط. وسيونةت 

( تالرةةة منهةةا المجموعةةة التجريريةةةح ودرسةةت باسةةتاداا 02المتوسةةطح حيةةث مثلةةت  

( تالرةةة منهةةا المجموعةةة ال ةةابتة. ودرسةةت بالتري ةةة 02افنفوارافيةةيح ومثلةةت  

رليةا  ح وتُرق اخترار مهةارا  التفييةر الريةرا وم يةاد الدافعيةة  التدريرالمعتادة في 

 وبعديا  على عينة الدراسةح وسوصلت الدراسة إلى:

( بةي) متوسةتي دراةا  20220واود فروق ذا  دفلة إحيائية  عند مستوب دفلة 

اخترةةةار  فةةةيتالرةةةا  المجموعةةةة التجريريةةةة ودراةةةا  تالرةةةا  المجموعةةةة ال ةةةابتة 

 مهارا  التفيير الريرا وم ياد الدافعية ليالح المجموعة التجريرية.

 

mailto:halmlwth@kku.edu.sa
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Abstract : 

The study aimed at identifying effective use Infographic in 

teaching social studies the development of some visual thinking 

skills and motivation of third grade students, and the sample of 

the study consisted of (60) a student of third grade students, with 

average (30) requesting group, Using the Infographic, and 

represented (30) requesting control group study was the usual 

way in training, Visual thinking skills test was applied and 

motivation scale measurement and away on a sample survey, the 

study as: 

Statistically significant differences (at a level of significance of 

0.001) between the experimental group and students’ average 

grades of students in the control group to test visual thinking 

skills and motivation scale for the pilot group Statistically 

significant differences (at a level of significance of 0.001) 

between the experimental group and students’ average grades of 

students in the control group to test visual thinking skills and 

motivation scale for the pilot group. 

 

 مقدمة:

أصرح افهتماا بالتفيير ومهاراسه في اآلونة األخيةرة مة) أهةأل األهةداف التعليميةة التةي 

ي) اإل ليمةةي والعةةالميح وذلةةي ل هميةةة سسةةتهدفها فافةةة المنةةاها الدراسةةية علةةى المسةةتوي

 متتلرا  الحياة المعاصرة. م)التي يحظى بها التفيير ومهاراسه والتي أصرحت 
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زاد اهتماا التربويي) بتنمية مهةارا  التفييةر الماتلفةة لةدب المتعلمةي) فةي المراحة   اذ

العديةد مة)  أثرتتاهتماا واسعح ف د على التعليميةح واستحوذ التفيير الريرا م) بينها 

% م) المعلوما  سي  إلةى اإلنسةان عة) تريةق 57 ي اربالدراسا  التربوية أن ما 

 (020ح ص0202 مسعود وأحمدح  حاسة الرير.

علأل فةةي تالنشةةاتا  والمهةةارا  الع ليةةة التةةي سسةةاعد المةة مةة)ويعةةد التفييةةر الريةةرا 

ر عنهةا وعة) وإدرافها وحفظها ثأل التعرية الحيول على المعلوما  وسمثيلها وسفسيرها

هةاا فة ن التفييةر الريةرا يحةدل بشةي  سةاا عنةدما لأفياره الااصة بيةريا  ولفظيةا ح و

 (55ح 0200 عامر والميراح  .الرسأل في سفاع  نشطوسندما الرؤية والتاي  

: "نمةط مة) أنمةات التفييةر الريةراح بننةه( التفيةر 007ح ص0202وسعرف  محمةدح 

مثيةةرا  بيةرية سجعلةةه يةتمي) مةة)  ةرا ة األ ةةيال باسةتاداا التالةة  الةاا يثيةةر ع ة  

واليةةور والرسةةوما  والتميةةز بينهةةا وسحليلهةةا وسفسةةيرها واسةةتنتااها وسرامتهةةا بل ةةة 

 ميتوبة أو منتو ة".

ويتتل  التفيير الريرا مجموعة م) المهارا  ال رورية التي يجة  أن سنمةى لةدب 

 ةدرة "الريةرا علةى أنهةا  باستاداا أنشتة ماتلفةح وعرفت مهارا  التفيير التالب

الفرد على ساي  وعرض فيرة ومعلوما  باستعمال اليور والرسوا بدف  مة) الحشةو 

 (30اح 0200.  عامر والميراح "الاا نستادمه في افسيال مع اآلخري)

فما اهتمت اليثير م) الدراسا  في اآلونةة األخيةرة بتنميةة مهةارا  التفييةر الريةرا 

  براما أو ستوير وحةدا  أو اسةتاداا اسةتراسيجيا  حديثةة لدب التالب م) خالل بنا

 أو سوظي  التينولوايا الحديثة وم) هاه الدراسا :

الدراسةا  افاتماعيةة للية   في منهاتور  وحدة  اذ( 0200دراسة عرد السميع  

  التفييةةةر الريةةةرا األول اإلعةةةدادا و اسةةةت فاعليتهةةةا علةةةى سنميةةةة بعةةةض مهةةةارا

(ح حيث ا ترحت برنةاما  ةائأل علةى 0202ف  م) سعود وأحمد    ح ودراسةيوالتحي

ا الدراسةا  هخرائط التفيير و است فاعلية م) سنمية مهارا  التفيير الريرا في مةن

( التةةي اسةةتادمت منيةةة اليةةور التفاعليةةة 0200افاتماعيةةةح ودراسةةة إسةةماعي   

Thing link فةةي لةةدب لتنميةةة مهةةارا  التفييةةر الريةةرا وحةة  افسةةتتال  الج را

ا ترحةةت  اذ( 0200إسةةماعي    ةسالميةةا المرحلةةة اإلعداديةةة و اسةةت فاعليتةةهح ودراسةة

برناما إثرائي في الج رافيا  ائأل على نظرية التعلأل المستند إلى الدماغ لتنمية مهةارا  

(ح ا ترحةت 0203  آداح ودراسةة ب سالميا الي  الرابع افبتدائيالتفيير الريرا لد

ريةةة الةةتعلأل المسةةتند إلةةى اةةانري الةةدماغ علةةى سنميةةة مهةةارا  فةةي ءةةو  نظ اسةةتراسيجية

 التفيير الريرا واليفا ة الااسية لدب تالرا  المرحلة اإلعدادية في الرياءيا .

مة) محتةوبح يمينهةا أن سنمةي مهةارا   بما ست منهمناها الدراسا  افاتماعية  دوسع

زمنةي أو الرعةد الميةانيح التفيير الريةرا لةدب المتعلمةي)ح سةوا  فيمةا يتية  بالرعةد ال

ولتح يةةق ذلةةي فبةةد مةة) اسةةتاداا اسةةتراسيجيا  وأسةةالي   يةةر س ليديةةة فةةي سدريسةةها 

ودراسةة  إسةماعي ح  ح(0202أوصت بالي العديد م) الدراسا  منها دراسة  نرية ح و

 (.0207(ح ودراسة  عونح 0200ح ودراسة  رياضح (0200

افنفوارافيي م) األسالي  الت نية الحديثةة التةي يمية) افسةتعانة بهةا فةي سةدرير  ويعد

فيةه سرامةة المعلومةا  والريانةا  المع ةدة يجةرا الدراسا  افاتماعيةح وهةو أسةلوب 
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مة) يراهةا  علةىالرسةوا واليةور المعروءةة بتري ةة ااابةة سسةه   م)إلى مجموعة 

 (.020ح 0200 أبو زيدح استيعابها بسهولة وبسرعة. 

سحسةةي) التواصةة  مةةع التةةالب مةة) خةةالل: الت ةةات األفيةةار  اإلنفةةو ارافيةةيويسةةتتيع 

المع دةح والسلوفيا ح أو المعرفة وعرءها فةي  ةي  بيةرا يسةه  اسةتيعابها مةنهألح 

يمينه ن   أفرر  در ممي) م) المعلوما  م) الحد األدنى م) الو ةت والمسةاحة التةي و

) اليةور واليلمةا  لزيةادة الفهةأل لتلةي المعلومةا  سش لها سلةي المعلومةا ح ويجمةع بةي

 (Niebaum, 2015,3  .وافحتفاظ بها

التةةي فةةان عنوانهةةا:  حفمةةا أوصةةت نةةدوة اامعةةة ال ةةدد المفتوحةةة التةةي ع ةةد  فةةي رفةة

الهيئةةة التدريسةةية علةةى سيةةميأل  أع ةةا "سوظيةة  اإلنفوارافيةةي فةةي التعلةةيأل": سةةدري  

سوءةةيح الميةةتلحا  العلميةةة والريانةةا   وظيةة  اإلنفوارافيةةي فةةياإلنفوارافيةةيح وس

 (.000اح ص0203اإلحيائية اعتمادا  على  را ة اإلبيار  ال امداح 

م) الفنون التي سساعد ال ائمي) على العملية التعليميةة فةي س ةديأل اإلنفوارافيي  ف) دويع

المناها الدراسية وبااصة مناها الدراسا  افاتماعية بنسلوب اديد و يقح لتح يةق 

سنميةةة  رالتةةدريالتربويةةة فةةي  اإلنفوارافيةةيهةةداف المراةةوة فمةةا أن مةة) أهةةأل فوائةةد األ

مهةةارا  التفييةةر الريةةرا ألنةةه ي ةةدا المعلومةةا  بيةةورة بيةةرية فمةةا أنةةه يرفةةع مةة) 

 مستوب الدافعية لدب المتعلمي).

أفد العديد م) الرةاحثي) فةي المجةال التربةوا علةى أهميةة الدافعيةة فةي زيةادة  ةدرة فما 

المتعلأل على الترفيز والمثةابرة فةي الموا ة  التعليميةة واسةتمراره بنشةات حتةى يتح ةق 

الةةتعلألح والةةدوافع سنرةةع مةة) داخةة  المةةتعلأل أو فةةي عوامةة  خارايةةة سثيةةر عنةةده الدافعيةةة 

 (02-01ح 0200 دينورح  مشارفة اإليجابية لزيادة التعلأل.وسشجعه على ال

تفييةةر الريةةرا ومهاراسةةه بيةةفة خاصةةة ولتنميةةة التفييةةر بننواعةةه بيةةفة عامةةة وال

والدافعية نحو سعلأل الدراسةا  افاتماعيةة لةدب المتعلمةي)ح فالبةد مة) اسةتاداا أسةالي  

حتةةى يةةتمي) المةةتعلأل مةة) المشةةارفة الفعالةةة بالعديةةد مةة)  فةةاإلنفو ارافيةةيس نيةةة حديثةةة 

 التي سساعده على افتساب العديد م) مهارا  التفيير. الع ليةالعمليا  

 

 لة البحث:مشك
ستحمةةة  اميةةةع المنةةةاها الدراسةةةية مسةةةسولية سعلةةةيأل وإفسةةةاب المتعلمةةةي) مهةةةارا        

التفييةةر الريةةراح إف أن منةةاها الدراسةةا  افاتماعيةةة ستحمةة   ةةدرا  فريةةرا  مةة) هةةاه 

المسسوليةح نظرا  لما يواه م) ن د إلى تريعة محتوب هاه المناهاح في اعتمادهةا علةى 

علمي) يعتمدون في سعلمهةا علةى الحفةا وافسةتظهار التجريد والعموميةح بما يجع  المت

وم) ثأل سرعة نسيانها بعد افنتها  مة) أدا  افخترةارا  المرسرتةة بهةا وهةاا مةا أفدسةه 

 (.0202دراسة ف  م)  مسعود وأحمدح 

ف ال  ع) زيادة اسجاه النظأل التعليمية المت دمة نحو افعتماد على الريريا  في فهةأل   

أن فانةةت سعتمةةد بشةةي  أساسةةي علةةى األسةةالي  الرمزيةةة واللفظيةةة  وبنةةا  المعرفةةة بعةةد 

خاصة مع ظهةور وانتشةار ميةتلح الث افةة الريةرية فةي الةتعلألح وهةو مةا دفةع اةوي) 

 Coin, 2001, 91  إلةى ال ةول بةنن الشةام األمةي فةي المسةت ر  هةو الةاا يجهة )



   0202................................................................... العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة مجلة الفتح ... 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-5- 
 

اداا ال لةأل.  را ة اليور والرسوا وسمييزها وسفسيرها إلى اان  فهأل النيةوص واسةت

 (0200 عراد هللاح 

فمةةا فحظةةت الراحثتةةان فةةي أثنةةا  اإل ةةراف علةةى المشةةاهدا  الميدانيةةة بالمةةداردح    

سرفيز مناها الدراسا  افاتماعية على الل ة الميتوبة أفثر م) الل ة الريرية بسةر  

 لة اليور واأل يالح والرسةوما  التةي سوءةح المفةاهيأل والح ائة ح وسسةاعد المةتعلأل 

علةى رسةةأل صةةورة ذهنيةةةح فمةةا أنةةه ومة) خةةالل م ابلةةة بعةةض المعلمةةا  أفةةدوا ءةةع  

مهةةارا  التفييةةر الريةةرا لةةدب عةةدد فريةةر مةة) التالرةةا ح ف ةةال  عةة) نفةةورهأل وعةةدا 

 ةةابليتهأل للةةتعلألح و ةةد يراةةع السةةر  فةةي ذلةةي أن أسةةالي  سعلمهةةأل مازالةةت سعتمةةد علةةى 

 األسالي  الت ليدية بشي  فرير.

اا الراحثتةةان بعمةة  دراسةةة اسةةتتالعية علةةى مجموعةةة مةة) تالرةةا  ممةةا أدب إلةةى  يةة   

اليةة  الثالةةث المتوسةةط ل يةةاد بعةةض مهةةارا  التفييةةر الريةةراح مثةة  ال ةةدرة علةةى 

سمييةةز األ ةةيال والتعريةةر بالرسةةأل وسرامةةة اليةةور الاهنيةةة والتنرةةس مةة) خةةالل الشةةي  

هةارا ح اذ المعروضح وأظهر  الدراسة م) عةدا سمية) أ لة  التالرةا  مة) هةاه الم

% مة) دراةة 02% م) التالرا   د حيل) على أ   مة) 37أ ار  النتائا أن نسرة 

 % م) الدراة اليلية.00% م) التالرا  على أ   م) 07افخترار بينما حي  

ف ال  ع) ندرة الدراسةا  العربيةة حةول سوظية  س نيةة اإلنفةو ارافيةي فةي سةدرير    

التفييةر الريةراح وعةدا واةود دراسةة فةي الدراسةا  افاتماعيةة فةي سنميةة مهةارا  

حدود علةأل الرةاحثتي) سناولةت اإلنفوارافيةي فةي سنميةة الدافعيةة لةدب المتعلمةي) وعنةدها 

 نرعت مشيلة هاا الرحث.

مما سرق نالحا أن مهارا  التفيير الريةرا ر ةأل أهميتهةا فةي عمليةة التعلةيأل والةتعلأل 

إف أنهةةا لةةأل سنةة  اهتمامةةا  فافيةةا  مةة) ال ةةائمي) علةةى ساتةةيط وسنفيةةا منةةاها الدراسةةا  

افاتماعيةةةح وفةةالي أسةةالي  سدريسةةها والتةةي مةة) أهمهةةا اسةةتاداا اإلنفوارافيةةيح التةةي 

 ة فاعليتها في سنمية مهارا  التفيير الريرا وفةالي أفد  العديد م) الدراسا  الساب

رفع مستوب الدافعيةح وم) هنا ظهر  مشيلة الرحث الحالي التي سحةاول اإلاابةة عة) 

 السسال الرئير اآلسي: 

م اإلنفوجرافيك في تدريس الدراسات االجتماعية في تنمية بعض ا"ما فاعلية استخد

 البات الصف الثالث المتوسط؟".مهارات التفكير البصري والدافعية لدى ط

 :اآلسيةويتفر  م) هاا السسال الرئير األسئلة الفرعية 

 ما مهارا  التفيير الريرا الواا  سنميتها لدب تالرا  الي  الثالث المتوسط؟ .0

( فةي األنظمة السعودية في الممليةة العربيةة السةعوديةما صورة الوحدة الماتارة   .0

 الثالث المتوسط باستاداا اإلنفوارافيي؟ منها الدراسا  افاتماعية للي 

األنظمةة فةي الممليةة العربيةة   ما فاعلية استاداا اإلنفوارافيةي فةي سةدرير وحةدة .0

يةةر الريةةرا لةةدب تالرةةا  اليةة  الثالةةث يعلةةى سنميةةة بعةةض مهةةارا  التف (السةةعودية

 المتوسط؟

لعربيةة  األنظمةة فةي الممليةة اما فاعلية استاداا اإلنفوارافيةي فةي سةدرير وحةدة  .2

 على سنمية الدافعية لدب تالرا  الي  الثالث المتوسط؟السعودية( 
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 أهداف البحث:

فةةةي محتةةةوب منةةةاها  سوفرهةةةاإعةةةداد  ائمةةةة بمهةةةارا  التفييةةةر الريةةةرا الوااةةة   .0

 الدراسا  افاتماعية للي  الثالث المتوسط.

الدراسةا  افاتماعيةة بالية  الثالةث المتوسةط  ستوير وحةدة دراسةية فةي منةاها .0

 باستاداا س نية اإلنفوارافيي.

 يةةةاد فاعليةةةة الوحةةةدة التةةةي أعيةةةد صةةةيا ة محتواهةةةا وسنظيمهةةةا باسةةةتاداا س نيةةةة  .0

مهةارا  التفييةر الريةرا لةدب تالرةا  الية  الثالةث  بعةض اإلنفوارافيي في سنمية

 المتوسط.  عينة الرحث(

صةةةةيا ة محتواهةةةةا وسنظيمهةةةةا باسةةةةتاداا س نيةةةةة   يةةةةاد أثةةةةر الوحةةةةدة التةةةةي أعيةةةةد .2

 اإلنفوارافيي في سنمية الدافعية لدب تالرا  الي  الثالث المتوسط.

 

 أهمية البحث:

يفيد في ستوير براما إعداد معلمي ومعلما  الدراسا  افاتماعية بما يتوافق مع  .0

 ظي  س نية اإلنفوارافيي في سدريسهأل مست رال .وس

فةي إعةداد بةراما سدريريةة لمعلمةا  الدراسةا  افاتماعيةة  سسهأل نتائا هةاا الرحةث .0

 أثنا  الادمة في مجال سوظي  س نية اإلنفوارافيي في سدرير الدراسا  افاتماعية.

 (س ةةديأل أداة علميةةة  اخترةةار مهةةارا  التفييةةر الريةةرا فةةي الدراسةةا  افاتماعيةةة .0

ارا  التفييةةر علةةى دراةةة مناسةةرة مةة) اليةةدق والثرةةا ح يميةة) اسةةتادامها ل يةةاد مهةة

 الريرا في الدراسا  افاتماعية لدب المتعلمي).

سزويد ميةممي ومتةورا المنةاها التعليميةة نحةو سيةميأل وسنظةيأل محتةوب منةاها  .2

الدراسةةا  افاتماعيةةة وف ةةا  لت نيةةة اإلنفوارافيةةي: نظةةرا  ألهميتهةةا فةةي خلةةق بيئةةة سعلةةأل 

 بيرية ااابة للمتعلمي).

 

 فروض البحث:

 :اليفريتي) اآلسيتي)ي) تالفرءياخترار صحة  حاول الرحث الحالي

( بةي) متوسةتا  a<  0.05يواد فرق ذو دفلة إحيائية عند مسةتوب الدفلةة   ف .0

دراا  التالرا  في المجمةوعتي) التجريريةة وال ةابتة فةي التتريةق الرعةدا فخترةار 

 التفيير الريرا. 

( بةي) متوسةتا  a<  0.05ف يواد فرق ذو دفلة إحيائية عند مسةتوب الدفلةة   .0

دراا  التالرا  فةي المجمةوعتي) التجريريةة وال ةابتة فةي التتريةق الرعةدا لم يةاد 

 الدافعية.

 

 حدود البحث:

 :اآلسيةا تير الرحث الحالي على الحدود 
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حدود بشرية: ا تير ستريق هةاا الرحةث الحةالي علةى عينةة م يةودة مة) تالرةا   -

 بالمرحلة المتوستة. تالرة( 02الي  الثالث المتوسط وعدده)  

ستريةةةق الرحةةةث الحةةةالي فةةةي الفيةةة  الدراسةةةي األول للعةةةاا  اةةةربحةةةدود زمنيةةةة:  -

 هـ.0201/0222الدراسي 

األنظمةة فةي   الوحةدة الدراسةية فةيستريق الرحث الحةالي  اربحدود موءوعية:  -

الثالةث المتوسةط  ( مة) م ةرر الدراسةا  افاتماعيةة للية المملية العربيةة السةعودية

 مهارا  التفيير الريرا والدافعية باستاداا س نية اإلنفوارافيي. بعض يةلتنم

 

 مصطلحات البحث:

 (Infographic)اإلنفوجرافيك 

عرفت بننها: "ف) سحوي  الريانةا  والمعلومةا  والمفةاهيأل المع ةدة إلةى صةور ورسةوا 

يمي) فهمها واسةتيعابها بوءةوو وسشةويقح وهةاا األسةلوب يتميةز بعةرض المعلومةا  

 (000ح ص0200المع دة واليعرة بتري ة سلسة وسهلة وواءحة"   لتو ح 

( بننهةةةا: "س نيةةةة سعمةةة  علةةةى إخةةةرا  األفيةةةار 01ح ص0205وعرفتهةةةا  عربيةةةانح 

والمعلومةةا  مةة) الحيةةز النظةةرا المجةةرد إلةةى الحيةةز التيةةويراح بحيةةث سجةةاب آليةةة 

وفهمهةةا  العةةرض المسةةت رال  الريةةرية والسةةمعية للمتل ةةي بتري ةةة يسةةه  وصةةولها

 واستيعابها وإدراك ماهية المعلومة النظرية التي لديه".

إارائيةةةا  بننةةةه: "فةةة) سحويةةة  الريانةةةا  والمعلومةةةا   اإلنفوارافيةةةيوسعةةةرف الراحثتةةةان 

( بم ةةةرر األنظمةةةة فةةةي الممليةةةة العربيةةةة السةةةعوديةالمع ةةةدة والمت ةةةمنة فةةةي وحةةةدة  

وا واسةةهأل ول تةةا  إلةةى صةةور ورسةة الثالةةث المتوسةةطالدراسةةا  افاتماعيةةة لليةة  

فيةةديوح المدعمةةة بالل ةةة اللفظيةةة المدمجةةة فةةي سيةةميأل واحةةدح لتنميةةة مهةةارا  التفييةةر 

 ."الريرا والدافعية لديه)

 مهارات التفكير البصري:

بننةه مةا يةتأل فةي الع ة  مة) سحلية  " (: 050ح ص0207يعرفه ف  م) فهدح وإبراهيأل  

ذهنةةهح وال ةةدرة علةةى التعريةةر عنةةد هةةاا لمحتةةوب معةةي) سةةراه العةةي) أو يتايلةةه الفةةرد فةةي 

 ."التحلي  بل ة مفهومة

( بننةةةه:  ةةةدرة التالةةة  علةةةى اإلدراك والتمييةةةز 00ح ص0200فمةةةا عرفتةةةه محمةةةود  

 ف ةةال  عةة)الريةةراح واإل ةةالق الريةةرا والةةاافرة الريةةرية لليةةور واأل ةةيالح 

سيةةةور العال ةةةا  بةةةي) المفةةةاهيأل واألفيةةةار والمعلومةةةا  المت ةةةمنة فةةةي موءةةةوعا  

 الدراسا  افاتماعية.

ويعةةرف إارائيةةا  بننةةه: "مجموعةةة مةة) العمليةةا  الع ليةةة ست ةةم) ال ةةدرة علةةى سمييةةز 

ال ةدرة علةى  ف ةال  عة)و را ة اليور واأل يال الريرية وسفسةير وإدراك العال ةا  

سحليةة  المعلومةةا  والتيةةور الةةاهني واسةةتنتا  المعنةةى وفةةالي افسةةتراا  والتنرةةس 

اسةةا  افاتماعيةةةح ويعرةةر عنهةةا بالدراةةة التةةي سحيةة  عليهةةا الريةةرا فةةي مةةادة الدر

 التالرة في اخترار مهارا  التفيير الريرا المعد لالي".

 الدافعية للتعلم:
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سعرف الدافعية للتعلأل على أنها: "مجموعة مة) العوامة  داخليةة وخارايةة والتةي سةدفع 

  م) المهةاا والارةرا  بدراة عالية في النشات والر رة في افستمتا لالندما المتعلأل 

 ( Spinath & Spinath, 2005, p88التعليمية الجديدة".  

 ( بننها: "حالةة خاصةة مة) الدافعيةة العامةةح72ح ص0223فما يعرفها  ثائر  راراح 

وسشةير إلةى حالةةة داخليةة عنةةد المةتعلألح سدفعةه إلةةى افنترةاه للمو ةة  التعليمةيح واإل رةةال 

 فيه حتى يتح ق التعلأل".عليه بنشات مواهح وافستمرار 

وسعرف إارائيا  بننها: "مجموعة م) المشاعر  داخلية وخارايةة( س ةود تالرةة الية  

الثالةةث المتوسةةط لالناةةرات فةةي أنشةةتة الةةتعلأل الماتلفةةة وسجعلهةةا أفثةةر حماسةةا  ومثةةابرة 

للوصةةول إلةةى أهةةداف معينةةةح والعمةة  علةةى سح ي هةةاح وهةةي ءةةرورة أساسةةية لحةةدول 

الدراة التي سحية  عليهةا التالرةة فةي م يةاد الدافعيةة المعةد مة)  رة  التعلألح وس اد ب

 الراحثتي).

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مفهوم االنفوجرافيك:أوالً: 

ورد فةةي األدب التربةةوا مترادفةةا  عةةدة ل دلةةة علةةى مفهةةوا افنفوارافيةةي: منهةةا مةةا 

 ذفرها:

 (:000اح ص0200  لتو ح 

 .(data visualization)سجسيد الريرا للريانا   -

 .(information design)سيميأل المعلوما   -

 .(information architecture)العمارة المعلوماسية  -

افنفوارافيي إلى أنهةا سية  فةي نفةر المعنةىح ف ةد عرفهمةا وعلى اختالف سعريفا  

الريانةةا ح والمعلومةةا  ( بننةةه "سحويةة  032اح 0207فةة  مةة)  درويةةدح والةةدخنيح 

والمفةاهيأل المع ةةدة إلةى صةةور ورسةوما  يميةة) فهمهةا واسةةتيعابها بوءةوو وسشةةويقح 

 وما يميزه أنه يعرض المعلوما  بيورة سلسة واءحة".

( بننةةه "سحويةة  محتةةوب نيةةي إلةةى رسةةوا وأ ةةيال 025اح 0200ويعرفةةه  أبوزيةةدح 

   التفيير الريرا".وصور ماتلفةح مما يساعد على فهأل المحتوب وسنمية مهارا

م) خالل ما سرق يمي) سعري  افنفوارافيي ل رض هاا الرحث بننه "ميةتلح س نةي 

يةةةتأل فيةةةه سحويةةة  المعلومةةةا  والريانةةةا  المت ةةةمنة فةةةي الوحةةةدة الماتةةةارة مةةة) مةةةنها 

الدراسا  افاتماعية للي  الثالةث المتوسةط إلةى مةسثرا  ورسةوا بيةرية وأ ةيال 

 التفيير الريرا ورفع الدافعية لدب عينة الدارسة.وصور ماتلفة لتنمية مهارا  

 شروط تصميم اإلنفوجرافيك الجيد:

  Nebaum, 2015,20سةةتلام  ةةروت التيةةميأل الجيةةد لالنفوارافيةةي فيمةةا يلةةي:  

 (:02ح 0200ح السيد   لتو ح 0203ح 00

 أن سيون الرسالة ذا  م زاح وسيون متعل ة باحتيااا  التلرةح و ابلة للتنفيا. -

أن يجمع التيميأل الريانا  والمعلوما  المع دة وعرءها بتةرق ذا  معنةى يج   -

 لتيون أسه  للفهأل م) خالل اليور والرسوا الريانية.

 يج  أن يساعد التلرة لتفسير الريانا  بننفسهأل ويتوصلون لنتيجة منت ية. -



   0202................................................................... العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة مجلة الفتح ... 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-9- 
 

 يتأل عرض المعلوما  المع دة بتري ة واءحة وااابة. -

 

 

 اإلنفوجرافيك:أنواع 

( 0202بةةافتال  علةةى الدراسةةا  والرحةةول السةةاب ة مثةة  دارسةةة فةة  مةة)   ةةلتو ح 

( و محمةةودح 0207(  منيةةورح 0207الجنينةةيح درويةةد و( و 0202و الجريةةواح 

0207.) 

لإلنفوارافيةةي ساتلةة  هةةاه األنةةوا  واأل ةةيال تر ةةا  لواهةةة  عةةدة أنةةوا  وا ةةيالسواةةد 

 نظر م) صنفها على النحو التالي:

 ث طريقة العرض:أوالً: من حي

اإلنفوارافيةي الثابةت: وي يةد بةةه صةورة ولية) ثابتةة إمةةا أن سترةع أو سةوز  وفةةي  -0

 .ال ال  ييون محتواها يشرو  ي  ماح وسعرض إحيائيا  أو معلوما  أو بيانا 

اإلنفوارافيةةي المتحةةرك: وي يةةد بةةه الفيةةديو وهةةاا هةةو األفثةةر  ةةيوعا  فةةي تلرةةا   -0

 .العمال 

التفةاعلي: وهةو سيةميأل الريانةا  واألفيةار والمعلومةا  بشةي  يسةهأل اإلنفوارافيي  -0

 العلمية المعروءة. ةفي التفاع  مع الماد

 ثانياً: وفقاً للغرض والهدف:

سواد أنوا  ماتلفة لإلنفوارافيي سادا أ راءا  متعددةح وف ةا  للهةدف الةاا صةمأل مة) 

 .أالها

 افهتماا بالريئة. اإلنفوارافيي الريئي: الاا ي وا بعرض أفيار ع) -0

اإلنفوارافيي الدعائي: يهةدف إلةى لفةت انترةاه الجمهةور إلةى حةدل معةي) لإلعةالن  -0

 عنهح أو منتا معي) أو هي للرحال  التي سنظمها بعض مياس  السفريا .

افنفوارافيةةةي التعليمةةةي: يسةةةتادا ل ةةةرض سعليمةةةي لةةةالي فهةةةو يتميةةةز بالرسةةةاتة  -0

المعلوما  اليريرة وسحويلها إلى مجموعة م) اليةور والوءوو ويعم  على سلايم 

والرمةةوز والنيةةوص الريةةرية المتحرفةةة منهةةا أو الثابتةةة لترسةةيط هةةاه المعلومةةا  

 واعلها أسر  في الفهأل وأب ى في الاافرة.

 من حيث التخطيط ينقسم إلى:ثالثاً: 

 إنفوارافيي عال ا . -أ

 إنفوارافيي  وائأل. -ب

 إنفوارافيي  عاعي. -اـ

 إنفوارافيي اداول. -د

 إنفوارافيي رسوا سوءيحية. -هـ

 إنفوارافيي ماتط بياني. -و

 إنفوارافيي خرائط. -ا

 

 أهمية استخدام اإلنفوجرافيك في التعليم:
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 Matrixيوظة  اإلنفوارافيةي أل ةراض سعليميةة مة) خةالل افسةتاداما  التاليةة:  

&Hodson, 2014 0207(ح  إبراهيأل ومحمودح 0203(  عفيفيح:) 

سنميةةة بعةةض ال ةةيأل األخال يةةة وافاتماعيةةة لةةدب المتعلمةةي) مةة) خةةالل س ةةديمها فةةي  .0

 الدرودح بما يسهأل في سنمية  ايية المتعلمي).

يعم  علةى اةاب  اذفسر حالة الرسابة لدب المتعلمي)ح م) فثرة العروض اللفظيةح  .0

اإليجابيةة  اسهألاسجاهةافنتراه م) خالل عناصر التيميأل الريرا الجاذبة مما يزيد مة) 

 سجاه محتوب التعلأل.

رفع معدف  التافر لدب المتعلمي) م) خةالل المشةارفة بفعاليةة فةي عمليةة الةتعلألح  .0

 مما ينتا عنه سعلأل يدوا لفترا  تويلة.

سةةةرعة سوصةةةي  المعلومةةةا : حيةةةث يسةةةمح للمتعلمةةةي) بفهةةةأل المعلومةةةا  بتري ةةةة  .2

هةة) المتعلمةةي) بشةةي  منظمةةةح ووءةةع أسةةاد للماتتةةا  التةةي سحتةةا  لوءةةعها فةةي ذ

 منظأل.

سواصةة  بيةةرا فعالةةةح سجةةاب انترةةاه المتعلمةةي) ويجعلهةةأل يهتمةةون بةةالمحتوبح  أداة .7

وسساعد على سوصي  فأل ميث  م) الريانا  في  ي  سه  الفهأل عنةد ستريةق العناصةر 

 المثيرة لالهتماا بيريا .

وارافيةي فةي و د فشفت نتةائا عةدد مة) الدراسةا  العربيةة فعاليةة اسةتاداا س نيةة اإلنف

( فعاليةةةة 0207أظهةةةر  نتةةةائا دراسةةةة  الجريةةةواح  اذالموا ةةة  التعليميةةةة الماتلفةةةة  

الررنةةةةاما الم تةةةةرو فةةةةي سيةةةةميأل الاةةةةرائط الاهنيةةةةة اإلليترونيةةةةة مةةةة) خةةةةالل س نيةةةةة 

اإلنفوارافيي في  سنمية مهارا  الث افة الريرية لدب المعلما   رة  الادمةة  وفشةفت 

ا( فاعلية برناما سعليمي في العلوا  ةائأل علةى س نيةة 0205المعرودح  نتائا دراسة  عرد

اإلنفوارافيي في افتساب المفاهيأل العلميةة وسنميةة مهةارا  التفييةر الريةرا وال ابليةة 

لالستاداا لدب التالميا المعا ي) سةمعيا  بالمرحلةة افبتدائيةةح فمةا فشةفت نتةائا دراسةة 

نفوارافيي في ءو  المةدخ  الريةرا علةى ( فاعلية سوظي  نمتي) لإل0205 عيدح 

  فمةا ب ةزةسنمية مهارة حة  المسةنلة الرياءةية لةدب تالرةا  الية  الثةام) األساسةي 

( فاعليةةة اسةةتاداا بعةةض أنمةةات اإلنفوارافيةةي 0200أظهةةر  نتةةائا دراسةةة  خليةة   

التعليمةةةي  الثابةةةتح المتحةةةركح التفةةةاعلي( فةةةي رفةةةع مسةةةتوب التحيةةةي  وففةةةا ة سعلةةةأل 

لةةدب سالميةةا المرحلةةة افبتدائيةةة لةةاوا اإلعا ةةة الاهنيةةة الرسةةيتةح واسف ةةت  الرياءةةيا 

ا(ح التةةي فشةةفت عةة) فاعليةةة 0200معهةةا نتةةائا دراسةةة فةة  مةة)  حسةة) و اليةةيادح 

استاداا أنمات ماتلفة لت ديأل اإلنفوارافيي التعليمي في رفع مستوب التحيةي  وففةا ة 

 با  سعلأل الرياءيا .التعلأل لدب سالميا المرحلة افبتدائية ذوا صعو

( أن سوظية  اإلنفوارافيةي زاد مة) سحيةي  Cifci, 2016فشفت نتائا دراسةة   و د

التالب في درود الج رافيةاح ورفةع مة) مسةتويا  اسجاهةاسهأل اإليجابيةة نحةو سعلمهةاح 

أن استاداا اإلنفوارافيي فةي سعلةيأل العلةوا  (Hassan, 2016)أ ار  نتائا دراسة و

ة فةةي سعلةةيأل الموءةةوعا  الدراسةةية المع ةةدة التةةي سنتةةوا علةةى فةةان ذو فاعليةةة فريةةر

بيانةةا  فميةةة وزمانيةةةح وسةةهلت سعلةةأل سلةةي الموءةةوعا ح وزاد  مةة) سعلةةأل اليةة ار 

 العلوا والرياءيا .
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تالة  مة) تةالب  22التةي أاريةت علةى  (Celik, 2016)فما فشةفت نتةائا دراسةة 

 سأل سعليأل اليمريوسر والتينولوايا التعليمية فةي سرفيةا فةي أن التةالب ف ةلوا اسةتاداا 

اإلنفوارافيي م اب  المحتوب المعتمد على النم ف ةطح وذلةي لمسةاعدسهأل علةى إفمةال 

 مهمة س ييأل معتمدة على الررمجة بل ا .

اميةع  إنولت اسةتاداا اإلنفوارافيةي يمية) ال ةول وسع يرا  على هاه الدراسا  التي سنا

الدراسا  أثرتت فاعلية استادامها في سح يق الجوان  التي هدفت ف  دراسة منها إلةى 

سح ي هاح ب  أثرتت أي ا  اميعها سحسةي) سعلةأل التةالب ورفةع مسةتوب سحيةيلهألح  يةر 

فيةي فةي سةدرير باسةتاداا اإلنفوارا اهتمتهاه الدراسا   بي)أنه لأل سواد دراسة م) 

الدراسةةا  افاتماعيةةة ومعرفةةة أثرهةةا فةةي سنميةةة مهةةارا  التفييةةر الريةةرا ورفةةع 

 المتعلمي). عندالدافعية 

 ثانياً: مفهوم التفكير البصري:

بةةافتال  علةةى مجموعةةة مةة) األدبيةةا  التربويةةة والدراسةةا  السةةاب ة التةةي اهتمةةت 

 اذ( 511ح 0202بةةةالتفيير الريةةةرا سعةةةدد  التعريفةةةا  منهةةةا: سعريةةة   التراونةةةهح 

عرفةةه بننةةه" "عرةةارة عةة)  ةةدرة ع ليةةة مرسرتةةة بيةةورة مرا ةةرة بالجوانةة  الحسةةية 

ن هناك سنسيق مترادل بةي) مةا والريريةح حيث يحدل هاا النو  م) التفيير عندما ييو

يراه المتعلأل مة) أ ةيال ورسةوما  وعال ةا ح ومةا يحةدل مة) ربةطح ونتااةا  ع ليةة 

 معتمدة على الرؤية والرسأل المعروض".

( بننةه: " ةدرة ع ليةة يمية)  ياسةها وسنميتهةا مة) خةالل 051ح 0200ويعرفه  الشةي،ح 

 اذوالرسةةوا الريةةريةح  الترفيةةز علةةى المةةدخ  الريةةرا فةةي التةةدرير وس ةةديأل األ ةةيال

يتمي) التلميا م) سحوي  الرسالة الريرية الم دمة له إلى ل ة لفظيةة ذا  معنةى يسةه  

 سازينها في ع   التلميا.

 مهارات التفكير البصري:

لةدب  مهةارا  ال ةرورية التةي يجة  أن سنمةىيتتل  التفيير الريرا مجموعة م) ال

عظأل األدبيةا  علةى فةون مهةارا  التفييةر المتعلمي) باستاداا أنشتة ماتلفةح وستفق م

الريرا مجموعة م) العمليا  يندر  سحتها عدة مهارا  سشجع المتعلأل علةى التفييةر 

والتنمةة  مةة) خةةالل دمةةا التيةةورا  الريةةرية مةةع الارةةرا  المعرفيةةة وسرامةةة هةةاه 

اليةةور إلةةى ل ةةة مفهومةةة ميتوبةةة أو منتو ةةة. وإن اختلفةةت فةةي سحديةةد عةةدد المهةةارا  

ة تر ا  للهدف المراو سح ي ه والفئة المستهدفة وتريعة المحتوب الاا ينمى مة) الرئيس

 (.01: 0200 إسماعي ح  هخالل

وسناولةةت العديةةد مةة) الدراسةةا  والرحةةول السةةاب ة مهةةارا  التفييةةر الريةةرا فحةةددسها 

( فةةي خمةةر مهةةارا   الوصةة ح التحليةة ح إدراك العال ةةا ح التفسةةيرح 0202خليةة   

( في خمر مهةارا   مهةارة ال ةرا ة 0202ح فما حددسها سليمان  استاالص المعنى(

الريريةح مهارة التميز الريراح مهارة التحلي  الريةراح مهةارة التفسةير الريةراح 

وهنةدا و  (Wheeldon, V, 2011) وحةددها فة  مة)مهةارة افسةتنتا  الريةرا(ح 

التميةةةز  ( فةةةي سسةةةع مهةةةارا   مهةةةارة ال ةةةرا ة الريةةةريةح مهةةةارة0202عرةةةدالرحم)  

الريةةراح إدراك العال ةةا  الميانيةةةح سفسةةير المعلومةةا ح مهةةارا  سحليةة  المعلومةةا ح 
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اح مهةةةارة التنرةةةس اسةةةتنتا  المعنةةةىح التيةةةور الةةةاهنيح مهةةةارة افسةةةتراا  الريةةةر

 .الريرا(

( في سسةع مهةارا   المتاب ةةح التميةز الريةراح 0203فال  م) آدا و تا    وحددسها

المعلومةةا ح  سيةةويرالثرةةا  الحرفةةيح إدراك العال ةةا  الميانيةةةح اإل ةةالق الريةةراح 

 المعنى(. استنتا المعلوما ح  سفيييالمعلوما ح   رو

ممليةة األنظمةة فةي الوسستهدف الدراسة الحالية مهارا  التفييةر الريةرا فةي وحةدة  

الية  الثالةث المتوسةطح  لتالرةا ( م) م رر الدراسا  افاتماعية العربية السعودية

واسفا ةةا  مةةع  ةةدرا  الفئةةة المسةةتهدفةح وتريعةةة المحتةةوب الدراسةةيح وتري ةةة التةةدرير 

فةة ن الراحثتةةان افتفيةةا بةةنربع مهةةارا   افنفوارافيةةيالمسةةتعان بهةةاح أف وهةةي اسةةتاداا 

 :فاآلسيريفها إارائيا  للتفيير الريراح وفانت سع

مهةةارة التميةةز الريةةرا:  ةةدرة التالرةةة علةةى التعةةرف علةةى اليةةورة الريةةريةح  .0

 وسميزها على  يرها م) األ يالح وذلي باستدعا  خرراسها الساب ة.

مهةةارة سحليةة  الشةةي :  ةةدرة التالرةةة علةةى رؤيةةة العال ةةا  داخةة  المثيةةر الريةةراح  .0

 ومعرفة خيائيه.

الريرية:  درة التالرة على إي ةاو المةدلوف  الريةرية مهارة سفسير المعلوما   .0

 وسفسيرها.

مهةةارة ربةةةط العال ةةةا  الريةةةرية:  ةةةدرة التالرةةة علةةةى ربةةةط المثيةةةرا  الريةةةرية  .2

 وميوناسهاح وافتشاف عال ا  اديدة ل  يال واليورح والمثيرا  الريرية.

 

 أدوات التفكير البصري:

والتفييةةر فةةي الو ةت نفسةةه وستتلةة  بيئةةة يعتمةد التفييةةر الريةةرا علةةى الل ةة الريةةرية 

التفيير الريرا أدوا  وأسالي  سرسرط بشي  ساتيتي بةالروابط الع ليةة إلنتةا  نمةط 

 مرتير للمعلوما ح وم) أدوا  التفيير الريرا ما يلي:

-070ح 0202  مسةةعود وأحمةةدح 00ح 0200   ةةعرانح 02-03ح 0207 الشةةربينيح 

072.) 

اا العنيةةر ف ةةد هيمنةةت علةةى اميةةع المجةةاف  اليةةور: سعترةةر مةة) أهةةأل سةةما  هةة .0

المعرفية والث افية واإلعالميةح وهي سسةجي  د يةق للظةاهرا  واأل ةيال التةي ييةع  

 افسيال بها  مث  الررافي)ح الزفزلح الشالف  و يرها.

الرمةةةوز: سعنةةةي التعريةةةر واإليحةةةا  عةةة) المعةةةاني واألفيةةةار بالعالمةةةا ح والرسةةةوا  .0

 واأللوان.

لهةةا  اذ إنالاةةرائط: سعترةةر مةة) أهةةأل األدوا  التةةي يميةة) اسةةتادامها فةةنداة بيةةرية  .0

دورا  هاما  في المعالجة الريرية الميانية للمعلوما  وهي سمثي  ختةي مرسةط لتريعةة 

 ميان أو ستح أو اسجاه مع استاداا م ياد رسأل مناس .

ندسةية لشةي  الرسوا التوءيحية التاتيتيةة: وهةي سمثية  بةالاتوت واأل ةيال اله .2

 .سي  وبالعال ا  بي) الي  وأازائهما لتوءيح ما فيه م) معلوما ح وسعنى بالتر
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فةي مجةال الةتعلأل منهةا  الرسةوا  سسةتاداوسنو  الرسوا التوءيحية والتاتيتيةة التةي 

اليروفيةةةح الرسةةوا المسلسةةلةح رسةةوا الم ارنةةا ح الرسةةوا الريانيةةةح الرسةةوا الاتيةةة 

 المرستةح رسوا الياريياسير(.

 

 تنمية مهارات التفكير البصري:

اهتمت العديد م) األبحال والدراسا  التربوية بتنمية مهةارا  التفييةر الريةرا لةدب 

الدراسةةيةح وذلةةي باسةةتاداا أسةةالي  متنوعةةة منهةةا  المنةةاهامةة)  المتعلمةةي) فةةي العديةةد

استراسيجيا  التةدريرح بنةا  بةراماح بنةا  برمجيةا ح اسةتاداا صةور ونمةاذ ح وفيمةا 

 يلي بيان لرعض هاه األسالي .

 دراسا  اهتمت بتنمية التفيير الريرا م) خالل بنا  براما منها:

(ح 0202العزيةز   (ح ودراسةة عرةد0200ا(ح ودراسةة فامة   0200دراسة إبراهيأل  

(ح ودراسةة فة  مة) 0202(ح ودراسةة فة  مة) مسةعود وأحمةد  0202ودراسة ع    

 (.0200(ح ودراسة إسماعي   0200الحميد وفساد   عرد

دراسةةا  اهتمةةت بتنميةةة التفييةةر الريةةرا مةة) خةةالل اسةةتاداا اسةةتراسيجيا  ماتلفةةة 

 ومنها:

ير المعيةةةودح ودراسةةةة ال حتةةةاني ا( اسةةةتادمت التةةةدر0202دراسةةةة عرةةةدالعظيأل  

السةةيد  ( اسةةتادمت المةةدخ  المنظةةوميح ودراسةةة فةة  مةة) الشةةربيني و عرةةد0207 

(ح اسةةةةةةتادمت 0205(ح اسةةةةةةتادمت خةةةةةةرائط التفييةةةةةةرح ودراسةةةةةةة أحمةةةةةةد  0207 

(ح اسةتادمت 0203استراسيجيا  التفيير المتشةع  وخةرائط التفييةر ودراسةة محمةد  

( 0207درويةةد   دماغ ودراسةةة فةة  مةة) ريةةان واسةةتراسيجية الةةتعلأل المسةةتند إلةةى الةة

( اسةتادا اسةةتراسيجية 0202خةرائط الع ةة  ودراسةة محمةد حسةة) التراونةه  اسةتاداا 

(ح اسةةتادمت اسةةتراسيجية 0203 ةةي  الريةةت الةةدائرا ودراسةةة فةة  مةة) آدا و  ةةتا   

 م ترحة في ءو  نظرية التعلأل المستند إلى اانري الدماغ.

اسةةتراسيجي المحتةةا  العلميةةة والاةةرائط الاهنيةةة  (ح اسةةتادمت0207دراسةةة فيةةاض  

 في سنمية التفيير الريرا.

دراسا  اهتمت بتنمية التفيير الريرا م) خالل بنا  الررمجيةا  والوسةائط المتعةددة 

 ومنها:

(ح 0200(ح ودراسةةة أبةةو زايةةدة  0200(ح ودراسةةة العشةةى  0200دراسةةة محمةةود  

 (.0202ودراسة ف  م) محمد وعردالجابر  

وما  راسةةا  اهتمةةت بتنميةةة التفييةةر الميةةرا مةة) خةةالل اسةةتاداا اليةةور والرسةةد

 (.0202(ح ودراسة األست   0223لمنير  والنماذ  ومنها دراسة 

 

 دافعية التعلم:ثالثاً: 

الدافعيةة هةدفا  سربويةا  فةي ذاسهةاح ألن استشةارة دافعيةة المتعلمةي) وسوايههةا وسوليةد  دسع

اهتمامةةةا  معينةةةة لةةةديهأل سجعلهةةةأل ي رلةةةون علةةةى ممارسةةةة نشةةةاتا  معرفيةةةة وعاتفيةةةة 

وحرفيةةةح فمةةا أن الدافعيةةة لهةةا أهميتهةةا مةة) الواهةةة التعليميةةة مةة) حيةةث فونهةةا وسةةيلة 
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سعليميةةة معينةةة علةةى نحةةو فعةةال.  الجةةراو  يميةة) اسةةتادامها فةةي سةةري  إنجةةاز أهةةداف

 (000ح 0202وآخرونح 

حالةة فسةيولواية نفسةية " :ه( ميةتلح الدافعيةة بننة202ح 0221أبةو عةوادح وسعرف  

داخلية سحرك الفرد لل يةاا بسةلوك معةي) فةي اسجةاه معةي) لتح يةق هةدف محةددح وإذا لةأل 

 ."يتح ق هاا الهدف يشعر اإلنسان بال يق حتى يح  ه

حالةة داخليةة سحةرك : "(: الدافعيةة للةتعلأل علةى أنهةا000اح 0225محمةدح رف  فما سع

أفيار ومعارف الفرد المتعلأل وسجعله يندما فةي عمليةة الةتعلأل وسشةم  اميةع الميونةا  

 ."الدافعية

 أنواع الدافعية:

 (050ح 0200الحنافيح  العرييان و(: سين  الدوافع إلى ما يلي

 داخ  الفرد ذاسه وهي المواهة والمحرك له.وسنرع م)  الدوافع الداخلية: .0

 .عوام  سنرع م) الاار  وسحرك الفرد وسواهه يوه الدوافع الخارجية: .0

 أهمية الدافعية في التعلم.

سسهأل الدافعية في رفع  درة التالب فةي عمليةة الةتعلأل وسزيةد مة) اسةتعدادهأل ففتسةاب 

العمليةةة التربويةةة وسجعةة   المعةةارف والمهةةارا  وافسجاهةةا  الماتلفةةة التةةي سهةةدف لهةةا

 المتعلمي)  ادري) على بال المزيد م) الجهد والمثابرة لتح يق أهداف التعلأل.

ارة الدافعيةةة لةةدب حةةول التربويةةة علةةى اسةةتثالعديةةد مةة) الدراسةةا  والر لةةاا حرصةةت

المتعلمي) باستاداا ترق واستراسيجيا  سدرير حديثة وسفعي  بةراما الت نيةة الماتلفةة 

 اسا :وم) هاه الدر

لوبةة لتنميةةة (: اسةتادمت اسةتراسيجية الفيةول الم 0200العرييةان والاةافي   دراسةة 

( اسةةةتادمت اسةةةتراسيجية 0202متةةةولي   ح ودراسةةةة  مرةةةارز والدافعيةةةة نحةةةو الةةةتعلأل

لتنميةةةة دافعيةةةة اإلنجةةةاز لةةةتعلأل مرةةةاد  إدارة  الاةةةرائط الاهنيةةةة الت ليديةةةة واإلليترونيةةةة

( اسةةتادمت اسةةتراسيجية الةةتعلأل باليةة  الم لةةوب 0203ودراسةةة النةةااأل   اإلعمةةالح

( اسةةةةتادمت 0207لتنميةةةةة الدافعيةةةةة لةةةةتعلأل الث افةةةةة اإلسةةةةالميةح ودراسةةةةة العنةةةةزا  

( 0203ودراسةة برنةاوا  استراسيجية سيامرر لتنمية الدافعية للةتعلأل لةتعلأل الموهةوبي) 

 استادمت استراسيجية الوي  فويست لتنمية الدافعية لإلنجاز.

 

 الدراسة:إجراءات 

 منهج البحث:

 استاداا المنهجي) التاليي): ارب

بةةالراو  للدراسةةا  السةةاب ة واألدبيةةا  إلعةةداد اإلتةةار النظةةرا  المنننهج الويننفي:

 وأدوا  الرحث.

 : ل ياد فاعلية المت ير المست   في المت يرا  التابعة.المنهج شبه التجريبي

 مجتمع البحث وعينته:

تالرةةا  التعلةةيأل العةةاا فةةي اليةة  الثالةةث المتوسةةط سيةةون مجتمةةع الرحةةث مةة) اميةةع 

هةـ( بمنت ةة 0222-0201المنتظما  في الفي  الدراسي األول م) العةاا الدراسةي  

 عسير.
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( تالرةةة مةة) تالرةةا  اليةة  الثالةةث المتوسةةط فةةي 02بينمةةا سيونةةت عينةةة الرحةةث مةة)  

-0201مةةةدارد  اآلمةةةال( بمحافظةةةة راةةةال المةةةع بالفيةةة  الدراسةةةي األول لعةةةاا  

 هـ(0222

 

 ملخص خطوات البحث:

 :اآلسيةلإلاابة ع) أسئلة الرحث سأل اسرا  اإلارا ا  

إعةةداد اإلتةةار النظةةرا مةة) خةةالل افتةةال  علةةى الدراسةةا  السةةاب ة والرحةةول  .0

 واألدبيا  ذا  العال ة بموءو  الرحث وسشم :

 ما يتعلق باإلنفوارافيي. -

 ما يتعلق بالتفيير الريرا. -

 ما يتعلق بالدافعية. -

 إعداد أدوا  الرحث وسشم : .0

 اخترار مهارا  التفيير الريرا. -

 م ياد الدافعية. -

 إعداد وسيميأل مواد المعالجة التجريرية. .0

 اختيار مجموعة الرحث م) تالرا  الي  الثالث المتوسط. .2

 ستريق أدوا  الرحث  رليا . .7

 ستريق التجربة على عينة الرحث. .0

 التتريق الرعدا ألدوا  الرحث. .5

 ائا إحيائيا  وسحليلها وسفسيرها.معالجة النت .3

 س ديأل التوصيا  والرحول الم ترحة في ءو  نتائا الرحث. .1

 

 إعداد أدوات البحث:

 أوالً: اختبار مهارات التفكير البصري:

 إعداده وف ا  للاتوا  التالية: ارب

 ياد مةدب افتسةاب تالرةا  الية  الهدف من اختبار مهارات التفكير البصري  :

لمهةةارا  التفييةةر الريةةرا مةة) خةةالل سةةدرير وحةةدة  األنظمةةة فةةي  الثالةةث المتوسةةط

 المملية العربية السعودية( باستاداا اإلنفوارافيي.

 ي ةير افخترةار مهةارا  التفييةر الريةرا تحديد المحتوى الذي يقيسنه االختبنار :

سحديةةدها فةةي ءةةو  بعةةض األدبيةةا  والدراسةةا  السةةاب ة  الجريةةواح  اةةربوالتةةي 

فة  مهةارة سحتةوا علةى مهةارا  سحديةدها فةي مهةارا  رئيسةةح و ارب( التي 0202

 فرعية:

 سمةت صةيا ة ف ةرا  افخترةار فةي صةورة: يياغة مفردات االختبنار والتعليمنات 

عةةرض سةسال يت ةةم) الشةي  الريةةراح  اجةريإذ اختيةةار مة) متعةةدد  أسةئلة م اليةة و

بدائ   أح ب ح  ح د( واحد منها ف ط صحيح روعةي فةي صةيا ة سعليمةا   ةويليه أربع

 .يفية اإلاابة على ف را  افخترارافخترار الوءوو والد ة وبيان ف
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 سةةأل عةةرض افخترةةار فةةي صةةورسه األوليةةة علةةى مجموعةةة مةة)  االختبننار: ينندق

المتاييةةي) فةةي المنةةاها وتةةرق التةةدرير وعلةةأل الةةنفر لمعرفةةة مالحظةةتهأل حةةول 

وفةةي ءةةو  آرائهةةأل سةةأل إاةةةرا   ي يسةةهمناسةةرته لعينةةة الرحةةث وسح ي ةةه للهةةدف الةةةاا 

 التعديال  وأصرح في صورسه النهائية.

 :لةى عينةة اسةتتالعية مة)  يةر عينةة سةأل ستري ةه ع التجريب االستطالعي لالختبار

ح وسةأل حسةاب في مدارد  اآلمال( بمحافظة راال ألمةعتالرة  (22 الرحث بلغ عددها 

 ( د ي ة.72متوسط زم) افخترار حيث بلغ  

  سأل حسةابه عة) تريةق سحلية  سرةاي) دراةا  التالرةا  علةى ثبات االختبار: حساب

معامة  ثرةا  افخترةار ن لحسةاب سودف را  افخترار باستاداا معادلة فودرو ريتشار

 ( وهو يدل على أن افخترار يتميز بدراة ثرا  عالية.0.743في  والاا بلغ  

  اليورة النهائية لالخترار وتري ة سيحيحه: سيون افخترةار فةي صةورسه النهائيةة

( ف ةةرة موزعةةة بالتسةةاوا إلةةى أسةةئلة اختيةةار مةة) متعةةدد وأسةةئلة م اليةةةح فمةةا 02مةة)  

أسةئلة  )( دراةةح وسحةدد الةزم) الةالزا لإلاابةة عة22النهائيةة وهةي  سحدد  الدراة 

إعةداد مفتةاو اةرب ( د ي ةة وفةي ءةو  اليةورة النهائيةة لالخترةار 02افخترار وهو  

 لتيحيح افخترار. 

 ( مفردات اختبار على مهارات التفكير البصري0جدول )

أرقام األسئلة في  المهارة م

 االختبار

عدد 

 األسئلة

لكلية الدرجة ا

 للمهارة

 00 7 7-2-0-0-0 مهارة التمييز الريرا 0

 7 7 02-1-3-5-0 مهارة سحلي  الشي  0

مهارة سفسير المعلوما   0

 الريرية

00-00-00-02-07 7 1 

مهارة ربط العال ة  2

 الريرية

00-05-03-01-02 7 07 

 41 81 81 المجموع

 

 ثانياً: إعداد مقياس الدافعية:

 سأل إعداد الم ياد وف ا  للاتوا  التالية: 

  :فان الهدف م) الم ياد التعرف علةى مسةتوب الدافعيةة نحةو الهدف من المقياس

 دراسة وسعلأل الدراسا  افاتماعية لدب تالرا  الي  الثالث المتوسط.

  :بعد افتال  على الدراسا  والرحول السةاب ة التةي اهتمةت بتنميةة أبعاد المقياس

سوصلت الراحثتي) إلى أبعةاد م يةاد الدافعيةة نحةو سعلةأل الدراسةا  افاتماعيةة  الدافعية

 (0200وهي:  سرب دينورح 

المثابرة وهي حرص الفرد على أدا  ما يوف  إليه م) أعمةال والتمسةي بهةا وعةدا  -

سرفها مث  افنتها  منهاح والت ل  على اليعوبا  التي سعترءةه دون ملة  أو انتظةار 

 سشجيع م) أحد.
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مةة) أعمةةال  بمةةا سسديةةهافسةةتمتا  بةةالتعلأل وهةةو  ةةعور التالرةةة بالرءةةا وافرسيةةاو  -

 الااسية. االع لية ومتتلراسه استناس  وإمياناسه

ح  افستتال  أا استجابة الفرد لما هو اديد برةال المزيةد مة) الدراسةة والرحةث  -

المزيةةد والر رةةة فةةي معرفةةة اليثيةةر عةة) الريئةةة التةةي يعةةيد فيهةةا واستيشةةافها ومعرفةةة 

 عنها.

افنترةةاه والترفيةةز وهةةو ميةة  التالرةةة واهتمامهةةا وسحمسةةها ل عمةةال التةةي ستتلةة   -

سفاصةةي  د ي ةةة وسجعلهةةا فةةي حالةةة مةة) الي ظةةة سمينهةةا مةة) إدراك العناصةةر وسفاصةةيلها 

 الد ي ة دون مل .

 

 :يياغة عبارات المقياس 

الم يةاد  فةي صةورة Likerصةيا ة عرةارا  الم يةاد وف ةا  لتري ةة "لييةر "  ارب

يتفةةق  –يتفةةق ب ةةدر متوسةةط  –يتفةةق فثيةرا  اةةدا   –يتفةةق فثيةةرا   –السةراعي  يتفةةق سمامةةا  

ف يتفق إتال ةا ( و ةد روعةي أثنةا  صةيا ة عرةارا  الم يةاد  –يتفق  ليال  ادا   – ليال  

سةهلة وواءةحة ومناسةرة لمةادة الدراسةا  افاتماعيةةح بحيةث سيةون نية  سيةون أن 

 نيفها اآلخر سلرية.العرارا  إيجابية و

 

 :يدق المقياس 

للتنفد مة) صةد ه سةأل عرءةه علةى مجموعةة مة) المحيمةي) إلبةدا  آرائهةأل حةول مةدب 

مناسةةةرة عرةةةارا  الم يةةةاد ليةةة  بعةةةد مةةة) أبعةةةاد الم يةةةادح ومةةةدب مناسةةةرته لمسةةةتوب 

التالرةةةا ح و ةةةد أبةةةدب المحيمةةةي) بعةةةض المالحظةةةا  بحةةةاف بعةةةض العرةةةارا   يةةةر 

تالئأل مةةع مسةةتوب التالرةةا ح وأصةةرح تةةبعةةض العرةةارا  لالواءةةحة وسعةةدي  صةةيا ة 

 ( عرارة.00الم ياد في صورسه النهائية ميون م)  

 

 :التجربة االستطالعية للمقياس 

 سأل ستريق الم ياد في صورسه األولية على مجموعة التجري  افستتالعي بهدف:

اإلاابةة  مة) حساب زم) الم ياد: واد أن الزم) المناس  فنتها  اميع التالرا  -

ذلي باحتسةاب زمة) انتهةا  أول خمةر  ارب( د ي ةح و02على عرارا  الم ياد هو  

 (.02تالرا  في افخترارح وزم) انتها  آخر خمر تالرا  م سوما  على عددهأل  

حسةةاب ثرةةا  الم يةةاد: سةةأل حسةةاب ثرةةا  الم يةةاد باسةةتاداا معادلةةة ألفةةا فرونرةةا   -

( وهةي 20527اإلحيةائيح وواةد أنةه يسةاوا  (SPSS ver. 25)باسةتاداا برنةاما 

 دراة م رولة م) الثرا .

 

 :طريقة تقدير الدرجات 

 ةاد بالنسةةرة لالسةةتجابا  الموارةةة والتةةي ست ةةم) سةةرعيةةس ةةدير دراةةا  الم  اةةرب

يتفق  لةيال   –يتفق ب در متوسط  –يتفق فثيرا  ادا   –يتفق فثيرا   –خيارا   يتفق سماما  

 0 – 0 – 2 – 7 – 0 – 5ف يتفق إتال ا ( يُ ابلهةا الت ةدير اليمةي   –يتفق  ليال  ادا   –

 – 2 – 0 – 0 – 0(ح وأعتيت افستجابا  السةالرة س ةديرا  فميةة عيسةية هةي  0 –
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( دراةةةة 005( علةةةى الترسيةةة ح وبةةةالي سيةةةون الدراةةةة اليليةةةة للم يةةةاد  5 – 0 – 7

 ( دراة.00والدراة الي رب  

 

 :غ عدد عرارا  الم ياد بعةد إاةرا  التعةديال  عليةه بل الصورة النهائية للمقياس

 عرارة( 00 

 ( موايفات مقياس الدافعية نحو تعلم الدراسات االجتماعية8جدول )

 العبارة                

 أبعاد القياس
 أرقام العبارات في المقياس

عدد 

 العبارات

الدرجة 

 الكلية

 70 3 02-02-00-01-02-00-00-1 المثابرة. -0

 00 1 00-03-00-03-00-7-2-0-0 افستمتا  بالتعلأل -0

 20 0 01-07-00-07-02-3 ح  افستتال . -0

 70 3 05-00-02-05-00-5-0-0 افنتراه والترفيز. -2

 802 10 المجموع

 

 نتائج الدراسة:

 أوالً: النتائج المتعلقة بالفرض األول: )نتائج اختبار التفكير البصري(

<  0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )والذى ينص على: "ال 

a بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في )

 التطبيق البعدي الختبار التفكير البصري"

 

 اختبار الداللة اإلحصائية: -

للتح ق م) صحة الفرض  امت الراحثتان بحساب المتوستا  الحسابية وافنحرافا  

المعيارية ودفلة الفروق بي) المتوستا  الحسابية لدراا  التتريق الرعدا 

 – Tللمجوعتي) التجريرية وال ابتة في اخترار التفيير الريرا باستاداا اخترار  

test  0( فما هو موءح بالجدول التالي:) 

التطبيق البعدي  " لدرجات"ت المعيارية وقيم( المتوسطات واالنحرافات 1جدول )

 للمجوعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير البصري

مهارات 

التفكير 

 البصري

 المتوسط العدد المجموعة

 

 .t Sig قيمة  Df االنحراف

مهارة التمييز 

 الريرا

 0.68  9.77 02 سجريرية
73 070121 20220 

 1.35  2.60 02 ءابتة

مهارة سحلي  

 الشي 

 0.49  4.63 02 سجريرية
73 020175 20220 

 0.83  2.00 02 ءابتة

مهارة سفسير 

المعلوما  

 الريرية

 0.99  7.30 02 سجريرية

73 050251 20220 
 2.10 02 ءابتة

 
1.30 
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مهارة ربط 

العال ة 

 الريرية

 0.73  14.13 02 سجريرية

73 000200 20220 
 3.73 02 ءابتة

 
2.43 

 االختبار ككل
 2.68  35.83 02 سجريرية

73 000200 20220 
 5.29  10.43 02 ءابتة

( وهو 20220( بلغ  .Sig( أن مستوب الدفلة المحسوبة  0  ر أل يت ح م) الجدول

( وذلي في مهارا  التفيير 0.05مستوب دفلة أ   م) مستوب الدفلة المفروض  

رفض الفرءية  اربالريرا والدراة اليلية فخترار التفيير الريراح وبنا   عليه 

اليفرية التي سنم على أنه "ف يواد فرق ذو دفلة إحيائية عند مستوب الدفلة 

 0.05≥α ( بي) متوسط دراا  التالرا  في التتريق الرعدا فخترار التفيير

الفرءية الرديلة والتي سنم على أنه "يواد فرق ذو دفلة الريرا"  ون ر  

( بي) متوسط دراا  التالرا  في التتريق α≤0.05إحيائية عند مستوب الدفلة  

 الرعدا فخترار التفيير الريرا ومهاراسه وليالح المجموعة التجريرية.

 

 الداللة العملية: -

على سنمية التفيير الريراح وذلي  امت الراحثتان بحساب حجأل سنثير  اإلنفوارافيي( 

ηم) خالل حساب مربع إيتا  
0

 ( يوءح النتائا:2(ح والجدول  

 (: حجم التأثير4جدول )

 حجأل التنثير T df η0 المجال

 فرير 0.920 73 070121 مهارة التمييز الريرا

 فرير 0.794 73 020175 مهارة سحلي  الشي 

مهارة سفسير المعلوما  

 الريرية
050251 

73 

0.840 

 فرير

 فرير 0.896 73 000200 مهارة ربط العال ة الريرية

 فرير 0.905 73 000200 افستمارة في 

يُستدل م) النتائا على واود أثر فرير فستاداا  اإلنفوارافيي( في سنمية مهارا  

بلغ حجأل األثر في المجاف   اذالتفيير الريرا األربعة والتفيير الريرا في ح 

( 20127ح 20310ح 20322ح 20512ح 20102الفرعية والدراة اليلية لالخترار  

على التوالي. مما يشير إلى أن اإلنفوارافيي له أثر فرير ادا  في سنمية مهارا  

 التفيير الريرا األربعة والتفيير الريرا في  لدب عينة الدراسة.

ب التالرا  في مهارا  التفيير الريرا إلى إن س نية وسعزو الراحثتان سحس) مستو

افنفوارافيي سعرض المعلوما  والريانا  المع دة بترق وأ يال بيرية ُمرستة 

يسه  على التالرة استرااعهاح فما أن افنفوارافيي ساعد التالرا  على التعرف 

عادة سرفيرها على األ يال الريرية وسحليلها وسفسير المعلوما  المت منة فيهاح وإ

وستفق النتيجة  وستويرهاح وهاا ساعد في نمو وسحس) مهارا  التفيير الريرا.

( التي أظهر  واود أثر فستاداا افنفوارافيي 0203صديقح دراسة  الحالية مع 
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( التي 0205عيدح دراسة  في سنمية مهارا  التفيير الريرا في الرياءيا ح و

لإلنفوارافيي في ءو  المدخ  الريرا على فشفت ع) فاعلية سوظي  نمتي) 

( التي فشفت ع) فاعلية 0200خلي     ح ودراسة سنمية مهارة ح  المسنلة الرياءية

استاداا بعض أنمات اإلنفوارافيي التعليمي  الثابتح المتحركح التفاعلي( في رفع 

تي ا(ح ال0200الييادح   حس) وودراسة  مستوب التحيي  وففا ة سعلأل الرياءيا ح

فشفت ع) فاعلية استاداا أنمات ماتلفة لت ديأل اإلنفوارافيي التعليمي في رفع 

( التي فشفت ع) فاعلية 0200عمرح ودراسة   مستوب التحيي  في الرياءيا .

استراسيجية م ترحة  ائمة على افنفوارافيي في سنمية مهارا  التفيير الريرا لدب 

( التي فشفت ع) أثر استاداا 0200أبو زيدح الميا الي  الاامرح ودراسة  س

افنفوارافيي في سنمية مهارا  التفيير الريرا في الج رافيا لدب تلرة المرحلة 

  الثانوية.

 

ثانياً: النتائج المتعلقة بالفرض الثاني: )نتائج مقياس الدافعية نحو تعلم الدراسات 

 االجتماعية(

 0.05عند مستوى الداللنة )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ينص على: " والذي .0

 >a بننين متوسننطات درجننات الطالبننات فنني المجمننوعتين التجريبيننة والضننابطة فنني )

 التطبيق البعدي لمقياس الدافعية"

 

 اختبار الداللة اإلحصائية:  -

للتح ق م) صحة الفرض  امت الراحثتان بحساب المتوستا  الحسابية وافنحرافا  

المتوستا  الحسابية لدراا  التتريق الرعدا المعيارية ودفلة الفروق بي) 

( فما T – testللمجوعتي) التجريرية وال ابتة في م ياد الدافعية باستاداا اخترار  

 (:7هو موءح بالجدول التالي  

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم "ت" لدرجات التطبيق البعدي 5جدول )

 الدافعية للمجوعتين التجريبية والضابطة في مقياس

 .t Sig قيمة  df االنحراف المتوسط العدد المجموعة أبعاد الدافعية

 المثابرة
 3.20 49.27 02 سجريرية

73 15.682 20220 
 8.18 24.10 02 ءابتة

 افستمتا  بالتعلأل
 4.00 54.50 02 سجريرية

73 070220 20220 
 8.94 27.60 02 ءابتة

 ح  افستتال 
 4.23 35.37 02 سجريرية

73 020351 20220 
 6.78 19.50 02 ءابتة

 افنتراه والترفيز
 3.60 46.37 02 سجريرية

73 050030 20220 
 6.55 22.67 02 ءابتة

 افخترار في 
 11.47 185.50 02 سجريرية

73 030027 20220 
 24.90 93.87 02 ءابتة
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( وهو 20220( بلغ  .Sigالمحسوبة  ( أن مستوب الدفلة 7يت ح م) الجدول  

( وذلي في أبعاد الدافعية 0.05مستوب دفلة أ   م) مستوب الدفلة المفروض  

والدراة اليلية لم ياد الدافعيةح وبنا   عليه يتأل رفض الفرءية اليفرية التي سنم 

( بي) α≤0.05على أنه "ف يواد فرق ذو دفلة إحيائية عند مستوب الدفلة  

راا  التالرا  في التتريق الرعدا لم ياد الدافعية"  ون ر  الفرءية متوسط د

الرديلة والتي سنم على أنه "يواد فرق ذو دفلة إحيائية عند مستوب الدفلة 

 0.05≥α ( بي) متوسط دراا  التالرا  في التتريق الرعدا لم ياد الدافعية وأبعاده

 وليالح المجموعة التجريرية.

 

 الداللة العملية: -

 امت الراحثتان بحساب حجأل سنثير  اإلنفوارافيي( على سنمية الدافعيةح وذلي م) 

ηخالل حساب مربع إيتا  
0

 ( يوءح النتائا:0(ح والجدول  

 (: حجم التأثير6جدول )

 حجم التأثير T df η8 المجال

 فرير 0.809 73 15.682 المثابرة

 فرير 0.796 73 070220 افستمتا  بالتعلأل

 فرير 0.671 73 020351 افستتال ح  

 فرير 0.839 73 050030 افنتراه والترفيز

 فرير 0.852 73 030027 افستمارة في 

يُستدل م) النتائا على واود أثر فرير فستاداا  اإلنفوارافيي( في سنمية أبعاد 

والدراة الدافعية األربعة والدافعية في ح حيث بلغ حجأل األثر في المجاف  الفرعية 

( على التوالي. مما 20370ح 20301ح 20050ح 20510ح 20321اليلية للم ياد  

يشير إلى أن استاداا اإلنفوارافيي له أثر فرير ادا  في سنمية أبعاد الدافعية األربعة 

 والدافعية في  لدب عينة الدراسة.

بساتة وسعزو الراحثتان سحس) مستوب التالرا  في دافعية التالرا  للتعلأل إلى 

اإلنفوارافيي ووءوو المعلوما  الم دمة به ود تهاح ف ال  ع) ااذبيته والتري ة 

المشو ة التي يتأل عرض المعلوما  بهح واستحواذه على سرفيز وانتراه التالرا  أثنا  

وستفق . التعلألح إءافة إلى اعتماده على دما اليورة بالنم بترق مشو ة وااذبة

( التي فشفت ع) واود أثر التفاع  0205مرسيح  هاه النتيجة مع دراسة  أ رف

بي) نمتي) عرض وسو يت اإلنفوارافيي في بيئة التعلأل اإلليتروني في سحسي) 

( التي فشفت ع) أن سوظي  Cifci, 2016افسجاه نحو بيئة التعلألح ودراسة  

ودراسة  عاصأل  اإلنفوارافيي رفع م) مستويا  اسجاهاسهأل اإليجابية نحو سعلمها.

( التي فشفت ع) فاعلية استراسيجية م ترحة  ائمة على افنفوارافيي 0200عمرح 

 في زيادة افستمتا  بتعلأل العلوا لدب سالميا الي  الاامر.
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 مناقشة عامة للنتائج: 

أظهر  النتائا واود فاعلية فستاداا افنفوارافيي في سنمية مهارا  التفيير  

ب تالرا  عينة الدراسةح و د سراع هاا الفاعلية إلى الريرا والدافعية نحو التعلأل لد

 أسراب عديدة سجملها الراحثتان فيما ينسي:

يتميز م رر الدراسا  افاتماعية ب زارة المعلوما  والريانا  المت منة فيهح  .0

ولهاا باستاداا افنفوارافيي سأل سرسيط هاه المعلوما  وسرسيرها في أ يال متناس ة 

 له دور فرير في زيادة دافعية التالرا  نحو التعلأل.وااذبةح وهاا فان 

سسمح اإلنفوارافيي للتالرا  بافنارات في الن ا ا  الجماعية بي) التالرا   .0

حول ما ست منه م) معلوما  وبيانا ح وبالتالي فان هناك أثر واءح لهاه الن ا ا  

 في فهأل األ يال واليور وما ست منه.

يأل المعلوما  م) خالل سيميما  ممتعة وألوان اعتماد اإلنفوارافيي على س د .0

متناس ة اميلةح أسهأل في زيادة اهتماا التالرا  في سعلأل الدراسا  افاتماعيةح وهاا 

 انعير على  درسهأل أو ر رتهأل في فهأل الرسائ  واأل يال الريرية وما ست منه.

وسائط استاداا افنفوارافيي في سدرير الدراسا  افاتماعية أدب إلى سوافر  .2

 متعددة سجمع ما بي) اليورة واليلمةح مما أدب إلى زيادة في فهأل واستيعاب محتواها.

التنو  في استاداا اليور واأل يال أساو للتالرا  التعلأل بترق متنوعة سناس   .7

 ميولهأل وحاااسهأل.

استاداا الراحثتان ألنشتة متعددة سثير دافعية التالرا  نحو مزيد م) التعلألح  .0

م) الحماسة والمنافسة بينه)ح مما زاد م) المنافسة بي) التالرا  لتح يق  وسواد نوعا  

 التفوق.

يسهأل افنفوارافيي في سنمية مهارا  التعرف على اليور وسحليال وسفسيرها  .5

 والم ارنة بينهاح وبنائها وس ويمها ألن اليورة ميون رئير لالنفوارافيي.

إلى  عور التالرا  بافرسياوح إءافة اليورة إلى النم بتري ة امالية يسدا  .3

 وبالتالي عدا  عوره) بالمل ح وافسجاه نحو سعلأل الدراسا  افاتماعية.

عليها  سعتدمااترة افنفوارافيي لحواد التالرا  الماتلفة بتري ة مرستة لأل   .1

التالرا  في التدرير افعتياداح وهاا مي) التالرا  م) التعلأل بمتعة وسعادة 

 الدافعية نحو سعلأل الدراسا  افاتماعية. انعيست على سح يق

استاداا الراحثتان ألسالي  س ويأل  ير س ليدية  ائمة على التمثيال  الريرية  .02

وسحلي  األ يال الريرية م) خالل افنفوارافيي عزز ث ة التالرا  بننفسه) مما 

 انعير على ر رته) بالتعلأل وافاتهاد.
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 التوييات والمقترحات: 

 نتائا الدراسة سوصي الراحثتان ذوا افختياص بما ينسي:في ءو  

 إعداد دلي  لمعلمة الدراسا  افاتماعية في مهارا  سيميأل افنفوارافيي. .0

سجهيز انفوارافيي لموءوعا  م رر الدراسا  افاتماعيةح وسعميمه على  .0

 المعلمي) في المدارد.

فوارافيي وسوظيفه في ع د دورا  سدريرية للمعلمي) والمعلما  حول سيميأل افن .0

 عملية التعليأل.

ع د ورش عم  حول آلية ستوير سوظي  افنفوارافيي في التعليأل وخاصة  .2

 الدراسا  افاتماعية.

 إعادة سنظيأل محتوب م رر الدراسا  افاتماعية وف ا  لت نية افنفوارافيي. .7

سجري  استاداا س نية افنفوارافيي في سدرير الدراسا  افاتماعية وبيان أثرها  .6

 مت يرا  أخربح ولمراح  عمرية متعددة. في

 

 المراجـــع 

 أوالً: المراجع العربية:

فاعلية فتاب سفاعلي محوس  فةي سنميةة مهةارا  (: 0200أبو زايدةح أحمد علي.   .0
 تةةالب اليةة  الاةةامر األساسةةي ب ةةزةحالتفييةةر الريةةرا فةةي التينولوايةةا لةةدب 

   رسالة مااستير  ير منشورة((ح فلية التربيةح الجامعة اإلسالمية ب زة.

(: اسةةتاداا اإلنفوارافيةةي فةةي سةةدرير الج رافيةةا 0200أبةةو زيةةدح صةةالو محمةةد.   .0

مجلةة لتنمية التحيي  ومهةارا  التفييةر الريةرا لةدب تةالب المرحلةة الثانويةةح 
 .013-003ح ص ص  51ح العدد دراسا  افاتماعيةالجمعية التربوية لل

 –فاعلية سوظي  س نية اإلنفوارافيةي  الثابةت ا(: 0205أبو عريرانح عرير عريد.   .0
المتحرك( في سنمية مهارا  ح  المسنلة الوراثية في العلوا الحياسيةة لةدب تالرةا  

ح  رسةةةالة مااسةةةتير  يةةةر منشةةةورة(ح الجامعةةةة اليةةة  العا ةةةر األساسةةةي ب ةةةزة

 سالمية ب زة.اإل

(: "الرنيةةة العامليةةة لم يةةاد الدافعيةةة األفاديميةةة دراسةةة 0221أبةةو عةةوادح فريةةال.   .2

سةةييومترية علةةى عينةةة مةة) تلرةةة اليةةفي) السةةادد والعا ةةر فةةي مةةدارد وفالةةة 

 .202-202(ح ص 2-0 07ال ول  األونروا( في األردنح مجلة اامعة دمشقح 

(: فعاليةة اسةتراسيجية م ترحةة 0203آداح مرفت محمدح  ةتا ح ربةاب المرسةي.   .7

في ءو  نظرية ال لأل المستند إلى اانري الدماغ على التحيةي  ومهةارا  التفييةر 

مجلةة سربويةا  الريرا واليفا ة الااسية المدرفة لدب تالرا  المرحلة اإلعداديةح 
 .030-000(ح ص ص 0 00الرياءيا ح ميرح 

: "فعاليةةةة اسةةةتراسيجية ا(0203آداح ميرفةةةت محمةةةد   ةةةتا ح ربةةةاب المرسةةةي.   .0

م ترحة في ءو  نظرية التعلأل المسند إلى اانري الدماغ على التحيي  ومهةارا  

مجلةة التفيير الريرا واليفا ة الااسية المدرفةة لةدب تالرةا  المرحلةة اإلعداديةةح 
 .030-000(ح ص ص 0 00سربويا  الرياءيا ح 



   0202................................................................... العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة مجلة الفتح ... 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-24- 
 

ا الهزليةةةة علةةةى فاعليةةةة سوظيةةة  الرسةةةو(: 0202افسةةةت ح وفةةةا  عرةةةداليريأل.   .5
التحيةةي  الدراسةةي ومهةةارا  التفييةةر الريةةرا لةةدب تالرةةا  اليةة  الاةةامر 

ح  رسالة مااستير  ير منشورة(ح فليةة األساسي بمادة العلوا بمحافظة خان يونر

 التربية اامعة األزهرح  زة.

(: برنةاما إثرائةي فةي الج رافيةا  ةائأل علةى نظريةة 0200إسماعي ح رءا السيد.   .3

تند إلى الةدماغ لتنميةة بعةض مهةارا  التفييةر التحليلةي والريةرا لةدب التعلأل المس

ح مجلةةة الجمعيةةة التربويةةة للدراسةةا  افاتماعيةةةسالميةةا اليةة  الرابةةع افبتةةدائيح 

 .01-0ح ص ص 30العدد 

ا(: برناما إثرائي في الج رافيةا  ةائأل علةى نظريةة 0200إسماعي ح رءا السيد.   .1

يةة بعةض مهةارا  التفييةر التحليلةي والريةرا لةدب التعلأل المستند إلى الةدماغ لتنم

ح مجلةةة الجمعيةةة التربويةةة للدراسةةا  افاتماعيةةةسالميةةا اليةة  الرابةةع افبتةةدائيح 

 .01-0ح ص ص 30ميرح العدد 

(: برناما إثرائي في الج رافيا  ائأل على نظريةة 0200إسماعي ح رءى السيد.   .02

تفييةر التحليلةي والريةرا لةدب التعلأل المسةند إلةى الةدماغ لتنميةة بعةض مهةارا  ال

ح مجلةةة الجمعيةةة التربويةةة للدراسةةا  افاتماعيةةةسالميةةا اليةة  الرابةةع افبتةةدائيح 

 .01-0(ح ص ص 00العدد  

(: فاعليةةة اسةةتاداا منيةةة اليةةور التفاعليةةة 0200إسةةماعي ح مةةروب حسةةي).   .00

Thing link  لتنمية مهارا  التفييةر الريةرا وحة  افسةتتال  الج رافةي لةدب

ح العةةدد مجلةةة الجمعيةةة التربويةةة للدراسةةا  افاتماعيةةةميةةا المرحلةةة اإلعداديةةةح سال

 .21-0ح ص ص 30

ا(: فعاليةةة برنةةاما سةةدريري م تةةرو فةةي سنميةةة مهةةارا  0202الجريةةواح سةةهاا.   .00

سيةةميأل الاةةرائط الاهنيةةة اإلليترونيةةة مةة) خةةالل س نيةةة اإلنفوارافيةةي ومهةةارا  

دراسةةا  عربيةةة فةةي التربيةةة وعلةةأل لادمةةةح الث افةةة الريةةرية لةةدب المعلمةةا   رةة  ا
 .2ح الجز  27ح العددالنفر

(: "فاعليةةة برنةةاما  ةةائأل 0202امعةةح رءةةا هنةةدا  أحمةةدح والةي عرةةدالرحم).   .00

على خرائط التفيير في سنميةة بعةض مهةارا  التفييةر الريةرا مة) خةالل منةاها 

الجمعيةةةة مجلةةةة الدراسةةةا  افاتماعيةةةة لةةةدب سالميةةةا اليةةة  الاةةةامر افبتةةةدائيح 
 .70ح العدد التربوية للدراسا  افاتماعية

(: فاعليةةة أنمةةات ماتلفةةة 0200حسةة)ح فةةاروق حسةة)ح اليةةيادح وليةةد عةةات .   .02

لت ةةديأل اإلنفوارافيةةي التعليمةةي فةةي التحيةةي  الدراسةةي وففةةا ة الةةتعلأل لةةدب سالميةةا 

دراسةا  المرحلة افبتدائية ذوا صةعوبا  سعلةأل الرياءةيا ح سينولوايةا التربيةةح 
 .52-0ح ص ص 05ح العدد وبحولح مير

(: أنمةات األنفوارافيةي التعليمةي "الثابةت/ المتحةرك/ 0200خلي ح أم   عران.   .07

التفةةاعلي" وأثةةره فةةي التحيةةي  وففةةا ة سعلةةأل الرياءةةيا  لةةدب سالميةةا المرحلةةة 

مجلةة التربيةة للرحةول التربويةة والنفسةية افبتدائية ذوا اإلعا ة الاهنية الرسةيتةح 
 .000-050(ح ص ص 001 0وافاتماعيةح 
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(: نمتةةةةا س ةةةةديأل 0207درويةةةةدح عمةةةةرو محمةةةةد ح الةةةةدخنيح أمةةةةاني أحمةةةةد.   .00

اإلنفوارافيي  الثابت والمتحرك( عرر الوي  وأثرهمةا فةي سنميةة مهةارا  التفييةر 

(ح ص ص 0 07سينولوايا التعلألح الريرا لدب أتفال التوحد واسجاهاسهأل نحوهح 

007-002. 

(: "أثةر اسةتاداا اسةتراسيجية الةتعلأل المتمرفةز 0200ته محمةد.  دينورح يسرا  .05

حول المشيلة في سنمية التحيي  والتفيير التنملي والدافعيةة نحةو سعلةأل العلةوا لةدب 

ح العةدد دراسةا  عربيةة فةي التربيةة وعلةأل الةنفرسالميا الية  الثةاني اإلعةداداح 

 .05-05ح ص ص 50

لتدوي) المرئي ال ائأل على اإلنفوارافيةي (: استاداا ا0205سالألح نهلة المتولي.   .03

سينولوايةةا وأثةةره فةةي سنميةةة التفييةةر اإليجةةابي لتةةالب سينولوايةةا التعلةةيأل الجةةددح 
 .032-007ح ص ص 00ح العدد دراسا  وبحولح مير -التربية

(: اسةتاداا اسةةتراسيجية  ةي  الريةت الةدائرا فةةي 0202سةليمانح سهةاني محمةد.   .01

ر الريرا وب ةا  أثةر الةتعلأل لةدب سالميةا الية  الثةاني سدرير العلوا لتنمية التفيي

 .30-25(ح ص ص 0 5الجمعية الميرية للتربية العلميةح اإلعداداح 

ا(: أثةةر اخةةتالف نمتةةي اإلنفوارافيةةي الثابةةت 0203السةةيدح عرةةدالعال عرةةدهللا.   .02

والمتحةةةرك فةةةي سنميةةةة مهةةةارا  المواتنةةةة الر ميةةةة لةةةدب تالرةةةا  المعاهةةةد العليةةةا 

-0ح ص ص 07ح العةةدد دراسةةا  وبحةةولمجلةةة سينولوايةةا التربيةةةح  للحاسةةرا ح

70. 

ا(: "برنةةةةاما إثرائةةةةي م تةةةةرو باسةةةةتاداا 0202 ةةةةحاسهح محمةةةةد عرةةةةدالمنعأل.   .00

اليمريوسر لتنمية التحيي  والتفيير الريرا في الرياءيا  لدب التالميا المرحلة 

لتربويون العةربح مجلة دراسا  عربية في التربية وعلأل النفرح اسحاد اافبتدائيةح 
 .072-002(ح ص ص 23 0

(: اسةةتاداا خةةرائط التفييةةر لتنميةةة التحيةةي  0207الشةةربينيح حنةةان محمةةد.   .00

مجلةةة دراسةةا  وبعةةض مهةةارا  التفييةةر الريةةرا لةةدب تالرةةا  التربيةةة النوعيةةةح 
 .002-030ح ص 75ح العدد عربية في التربية وعلأل النفر

(: اسةةتاداا خةةرائط 0207علةةي.   الشةةربينيح حنةةان محمةةدح عرةةد السةةيدح أنةةوار .00

التفييةةر لتنميةةة التحيةةي  وبعةةض مهةةارا  التفييةةر الريةةرا لةةدب تالرةةا  فليةةة 

(ح ينةايرح ص 75ح العةدد  دراسا  عربية في التربية وعلأل الةنفرالتربية النوعيةح 

 .023-020ص 

ح ميرح 0ح تاإلنفوارافيي م) التاتيط إلى اإلنتا ا(: 0200 لتو ح محمد.   .02

 لي فهد الوتنية.ميترة الم

ا(: "فاعلية خرائط التفييةر فةي سنميةة مهةارا  التفييةر 0200الشي،ح ميتفى.   .07

الريرا وعادا  الع   والتحيي  األفاديمي لدب تالب الي  األول الثانوا"ح 

(ح 05ح  2مجلة دراسا  عربية في التربية وعلأل النفرح اسحةاد التربةوي) العةربح 

 .031-050ص ص 
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(: أثر استاداا اسةتراسيجية  ةي  الريةت الةدائرا 0202).  التراونهح محمد حس .00

في سنمية التفيير الريرا لدب تالب الي  التاسع األساسي في مرحث الفيزيا ح 

 .323ص -513(ح ص ص 0 20دراسا  العلوا التربويةح األردنح 

التفييةةةر (: 0200عةةةامرح تةةةارق عرةةةد الةةةرؤفح الميةةةراح إيهةةةاب عيسةةةى.   .05
. ال اهرةح المجموعة العربيةة للتةدري  استراسيجيته( -اسهمهار –الريرا  مفهومه 

 والنشر.

أثر نموذ  مارزانو ألبعةاد الةتعلأل فةي (: "0200عرد السميعح عردالعال رياض.   .03
سةةدرير الدراسةةا  افاتماعيةةة علةةى سنميةةة المفةةاهيأل الج رافيةةة وبعةةض مهةةارا  

 رسةالة دفتةوراة  يةر "ح الارائط واإلدراك المياني لدب سالميا المرحلة افبتدائية

 منشورة(ح فلية التربيةح اامعة بني سوي .

(: استاداا التدرير المعيود لتنمية التفييةر 0202عرد العظيألح صراو عردهللا.   .01

الريةةرا وخفةةض  لةةق الرياءةةيا  لةةدب سالميةةا المرحلةةة اإلعداديةةة ذوا اإلعا ةةة 

 .002: 057(ح افتوبر ص ص 05 0سربويا  الرياءيا ح السمعيةح 

(: برنةةاما  ةةائأل علةةى اسةةتاداا المنظمةةا  0200د الفتةةاوح سةةحر محمةةود.  عرةة .02

التاتيتيةةةة لتنميةةةة مهةةةارا  التةةةدرير والتفييةةةر التةةةنملي والةةةافا  الريةةةرا لةةةدب 

التال  المعلأل بشعرة الدراسا  افاتماعيةح  رسالة دفتوراة  ير منشةورة(ح فليةة 

 التربيةح اامعة السوير.

(: أثر برنةاما سعليمةي فةي العلةوا  ةائأل علةى 0205عرد المعرودح رءا إبراهيأل.   .00

س نية اإلنفوارافيي في افتساب المفاهيأل العلميةة وسنميةة مهةارا  التفييةر الريةرا 

وال ابليةةة لالسةةتاداا لةةدب التالميةةا المعةةا ي) سةةمعيا  فةةي المرالةةة افبتدائيةةةح مجلةةة 

 .200-022(ح ص ص 057 0التربية للرحول التربوية والنفسية وافاتماعيةح 

اثةةر اسةةتاداا المةةدخ  الريةةرا الميةةاني فةةي (: "0202عرةةدالحفياح لرنةةى نريةة .   .00
سةةدرير الج رافيةةا علةةى التحيةةي  وسنميةةة بعةةض مهةةارا  التفييةةر الج رافةةي لةةدب 

ح  رسالة مااسةتير  يةر منشةورة(ح فليةة تالب الي  األول م) المرحلة الثانوية

 التربيةح اامعة الز ازيق.

(: فعاليةةة برنةةاما سةةدرير 0200فةةسادح سةةحر حمةةد.   عردالحميةةدح ميرفةةت حسةة)  .00

 ائأل على نظريةة الةتعلأل المسةتند إلةى الةدماغ فةي سنميةة المرونةة المعرفيةة والتفييةر 

الريةةرا فةةي الفيزيةةا  ومهةةارا  التنظةةيأل الةةااسي للةةتعلأل لةةدب تةةالب اليةة  األول 

 .501-005(ح ص ص 2 00دراسا  سربوية وااتماعيةح ميرح الثانواح 

ا( فاعليةةة وحةةدة متةةورة فةةي الدراسةةا  0200عردالسةةميعح عرةةدالعال ريةةاض.   .02

افاتماعيةةة فةةي ءةةو  التفييةةر الريةةرا لتنميةةة بعةةض مهاراسةةه والتحيةةي  لةةدب 

ح مجلةةة الجمعيةةة التربويةةة للدراسةةا  افاتماعيةةةسالميةةا اليةة  األول اإلعةةداداح 

 .070-020ح ص ص 32العدد 

تاداا خةرائط الع ة  فةي سةدرير التةاري، اس(: "0207عردالشافيح منار فوزا.   .07
لتنميةةة مهةةارا  التفييةةر الريةةرا ومفهةةوا الةةاا  األفةةاديمي لةةدب تةةالب المرحلةةة 

ح  رسةالة دفتةوراة  يةر منشةورة(ح فليةة الرنةا  لةلداب والعلةوا والتربيةةح الثانوية

 اامعة عي)  مر.
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لتةدرير ا(: "أثةر ا0200العرييانح ريأل عردالمحسة)ح الحنةافيح ومنةى سةليمان.   .00

المجلة باستاداا الفيول الم لوبة على الدافعية نحو التعلأل في المرحلة المتوستةح 
 .030-050(ح ص ص 3 7التربوية الدولية لالستشارا  والتدري ح األردنح 

فاعليةةةة برنةةةاما بالوسةةةائط المتعةةةددة لتنميةةةة (: 0200العشةةةيح دينةةةا إسةةةماعي .   .05
لةدب تةالب الية  السةادد األساسةي المراد  العلمية ومهارا  التفيير الريرا 

ح   رسةالة مااسةتير  يةر منشةورة((ح فليةة التربيةةح الجامعةة في مادة العلوا ب ةزة

 اإلسالمية ب زة.

(: التفاعةةةة  بةةةةي) نمتةةةةي سيةةةةميأل 0203عفيفةةةةيح محمةةةةد فمةةةةال عرةةةةدالرحم).   .03

اإلنفوارافيةةي "الثابةةت والمتحةةرك ومنيةةتي الةةتعلأل اإلليترونةةي" الةةرالك بةةوردح 

وآثةره فةي سنميةة مهةارا  سيةميأل الةتعلأل الريةرا وإدراك عناصةرهح  الواسر آبح

-073(ح ص ص 055 0مجلة التربية للرحةول التربويةة والنفسةية وافاتماعيةةح 

001. 

(: "فاعليةة اسةتاداا خةرائط الع ة  فةي سةدرير 0207عونح عمار سعد أمحمد.   .01

الج رافيا لتنمية التحيي  المعرفي وبعض مهارا  التفيير الريةرا لةدب تةالب 

(ح ص ص 2 00مجلةةة الرحةةث العلمةةي فةةي التربيةةةح ميةةرح المرحلةةة اإلعداديةةةح 

031-002. 

ارافيةةي فةةي ءةةو  أثةةر سوظيةة  نمتةةي) لإلنفو(: 0205عيةةدح ن ةةال عةةدنان.   .22
المدخ  الريرا لتنمية مهارا  ح  المسنلة الرياءية لدب تالرا  الي  الثام) 

ح  رسةةالة مااسةةتير  يةةر منشةةورة(ح الجامعةةة اإلسةةالميةح  ةةزةح األساسةةي ب ةةزة

 فلستي).

(: "أثر المت يرا  الديمو رافية على مستوب وعةي 0203ال امداح منى سعد.   .20

يةةاض بت نيةةة اإلنفوارافيةةي ودراةةة امةةتالفه) معلمةةا  الرياءةةيا  فةةي مدينةةة الر

(ح 0 00مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسا  التربويةة النفسةيةح لمهارا  سيميمةح 
 .073-003ص ص

ح دار المسةةيرة للنشةةر الدافعيةةة النظريةة والتتريةةق(: 0223 رةاراح ثةةائر أحمةةد.   .20

 والتوزيعح عمانح األردن.

(: فعاليةة برنةاما سةدريري  ةائأل 0200فتحيح ميرفت حس)  فسادح سحر حمدا.   .20

علةةى نظريةةة التعلةةيأل المسةةتند إلةةى الةةدماغ فةةي سنميةةة المرونةةة المعرفيةةة والتفييةةر 

الريةةرا فةةي الفيزيةةا  ومهةةارا  التنظةةيأل الةةااسي للةةتعلأل لةةدب تةةالب اليةة  األول 

 .501-005( ص ص 2 00ح دراسا  سربوية وااتماعيةح ميرح الثانوا

(: خةةةرائط الع ةةة  وأثرهةةةا فةةةي سنميةةةة المفةةةاهيأل 0202فهمةةةيح نةةةوال عرةةةدالفتاو.   .22

العلميةةةة والتفييةةةر الريةةةرا وبعةةةض عةةةادا  الع ةةة  لةةةدب سالميةةةا اليةةة  الرابةةةع 

 .050-001(ح ص ص 0 5مجلة التربية العلميةح افبتدائي في مادة العلواح 

أثةةةر سوظيةةة  اسةةةتراسيجي المحتةةةا  العلميةةةة (: 0207فيةةةاضح سةةةاهر مااةةةد.   .27
ة المفاهيأل الفيزيائية ومهارا  التفيير الريرا فةي مةادة والارائط الاهنية في سنمي

ح  رسةةالة مااسةةتير  يةةر منشةةورة(ح العلةةوا لةةدب تلرةةة اليةة  الرابةةع األساسةةي

 الجامعة اإلسالميةح  زة.
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أثةةر اسةةتاداا المةةدخ  المنظةةومي فةةي (: 0207ال حتةةانيح بدريةةة سةةعد محمةةد.   .20
ا  التفييةر الريةرا لةدب سدرير افحيا  على سنمية افستعياب المفةاهيمي ومهةار

ح  رسةالة دفتةوارة  يةر منشةورة(ح فليةة تالرا  الي  الثاني الثانوا بمدنيةة أبهةا

 التربيةح اامعة أا ال رب.

(: "اسةةتاداا المةةدخ  الريةةرا الميةةاني فةةي 0200فامةة ح مجةةدا خيةةر الةةدي).   .25

ر سدرير الدراسا  افاتماعية وأثره في سنمية المفةاهيأل الميانيةة ومهةارا  التتةو

مجلةةةة الجمعيةةةة التربويةةةة الريةةةرا الميةةةاني لةةةدب سالميةةةا المرحلةةةة اإلعداديةةةةح 
 .70ح العدد للدراسا  افاتماعية

(: "أثر استاداا اسةتراسيجية 0202مرارزح منال عردالعال  متوليح إيمان علي.   .23

الاةةرائط الاهنيةةة الت ليديةةة واإلليترونيةةة علةةى سنميةةة دافعيةةة اإلنجةةاز والتحيةةي  

مةادة مرةاد  إدارة األعمةال لتةالب الية  األول الثةانوا التجةاراح الدراسي في 

 .17-21(ح ص ص 0 02سينولوايا التعليألح ميرح 

(: فاعليةةةة اسةةةتاداا مو ةةةع 0202محمةةدح عةةةالا علةةةيح عرةةةد الجةةةابرح حةةةارص.   .21

إليترونةةي سفةةاعلي لتنميةةة التحيةةي  المعرفةةي والتفييةةر الريةةرا فةةي الدراسةةا  

 (.30ح العدد  مجلة الث افة والتنمية ة اإلعداديةح افاتماعية لدب سالميا الحل

فاعليةة برنةاما فمريةوسر متعةدد الوسةائط فةي (: 0200محمودح ايهةان محمةود.   .72
إفساب بعض مفةاهيأل ومهةارا  نظريةة الفوءةى وسنميةة التفييةر الريةرا والنا ةد 

ح  رسةالة دفتةوارة  يةر منشةورة(ح فليةة لدب التةالب المعلمةي)  ةعرة الرياءةيا 

 ربية باإلسماعيليةح اامعة  ناة السوير.الت

(: فاعليةة اسةتاداا س نيةة 0207مسعودح حماده محمدح محمودح إبراهيأل يوسة .   .70

عال ا ( في سنمية مهارا  سيميأل الريريا  لةدب تةالب  –اإلنفوارافيي   وائأل 

 دراسا  عربية في التربية وعلألالتربية الفنية المست لي) والمعتمدي) بيلية التربيةح 
 .010-000ح ص ص 00ح العدد النفر

(: فاعليةةة برنةةاما  ةةائأل علةةى خةةرائط التفييةةر فةةي 0202مسةةعودح رءةةا هنةةدا.   .70

سنمية مهارا  التفيير الريرا م) خالل مناها الدراسا  افاتماعية لدب سالميةا 

ح العةةدد مجلةة الجمعيةةة التربويةةة للدراسةا  افاتماعيةةةالية  الاةةامر افبتةةدائيح 

 .050-02ح ص ص 70

فاعليةةةة برنةةةاما  ةةةائأل علةةةى الرانورامةةةا (: "0220ميةةةتفىح محمةةةد السةةةعيد.   .70
ح اإلليترونيةةة فةةي سنميةةة التفييةةر الريةةرا لتةةالب سينولوايةةا التعلةةيأل بيليةةة التربيةةة

  رسالة مااستير  ير منشورة(. فلية التربيةح اامعة الفيوا.

ل ةائأل علةى (: اثةر اسةتاداا س نيةة اإلنفوارافيةي ا0207منيورح ماريان مةيالد.   .72

نموذ  أبعاد التعلأل لمارزان على سنميةة بعةض مفةاهيأل الحوسةرة السةحابية وعةادا  

(ح ص 7 00الع ةة  المنةةتا لةةدب تةةالب فليةةة التربيةةةح مجلةةة فليةةة التربيةةة أسةةيوتح 

 .005-000ص 

(: فاعليةةة اسةةتراسيجية م ترحةةة فائمةةة علةةى 0223المنيةةرح رانةةدا عرةةدالرحم).   .77

مجلةةة ا  التفييةةر الريةةرا لةةدب أتفةةال الروءةةةح  ةةرا ة اليةةور فةةي سنميةةة مهةةار
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ال را ة والمعرفةح الجمعية المعرفية لل را ة والمعرفةح فليةة التربيةةح اامعةة عةي) 
 .53ح العدد  مر

–التفيير وأنماتةه "التفييةر افسةتدفلي (: 0207مهداح رعد  إبراهيألح سهى.   .70
 وزيع والتراعة.. دار السيرة للنشر والت0"ح تالمنظومي الريرا -افبداعي

(: "أثةةر اسةةتاداا اسةةتراسيجية الةةتعلأل باليةة  0203النةةااألح محمةةد عرةةدالعزيز.   .75

الم لوب في سةدرير م ةرر الث افةة اإلسةالمية فةي سنميةة التحيةي  والدافعيةة للةتعلأل 

مجلةةة اامعةةة الملةةي خالةةد للعلةةوا لةةدب تةةالب السةةنة التح ةةيرية بجامعةةة  ةة را ح 
 .025-002(ح ص ص 0 01التربويةح 
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