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 ملخص البحث:

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استراتيجية قائمة على المدخل البصري 

باستخدام االنفوجرافيك التعليمي، في تنمية بعض المهارات اإلمالئية وبعض عادات 

العقل لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالرياض. وقد تم استخدام المنهج التجريبي 

( طالبة تم توزيعهن في مجموعتين، 05التجريبي(، بلغت عينة الدراسة ))شبه 

صممت الباحثة اختبارا في مهارات الهمزة المتوسطة، ومقياسا في عادات العقل 

المنتج. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة 

على واو، على ياء،  التجريبية في كل من مهارات رسم الهمزة المتوسطة: على ألف،

( يعود لتأثير 0,82وفي الدرجة الكلية لالختبار، وقد بلغ حجم األثر )مربع إيتا( )

(، وأثبتت 1,13االستراتيجية المقترحة، كما بلغت نسبة الكسب المعدل )لبالك( )

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط التطبيق القبلي والبعدي 

في أبعاد مقياس عادات العقل )المثابرة، التساؤل وطرح  للمجموعة التجريبية

المشكالت، التفكير حول التفكير، التحقق من الدقة( والدرجة الكلية للمقياس لصالح 

التطبيق البعدي، إال أن قيمة )ت( غير دالة في بعد )التفكير التبادلي(، كما أن نسبة 

mailto:dr.e_afshi@hotmail.com
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نخفاض فاعلية االستراتيجية في ( مما يشير إلى ا0,64الكسب المعدل )لبالك( بلغت )

تنمية العادات العقلية، وأوصت الدراسة بالتركيز على المدخل البصري في تدريس 

قواعد اإلمالء، ودمج تقنية االنفوجرافيك الثابت في استراتيجيات تدريسه لما له من 

 دور في تنمية المهارات اإلمالئية والعادات العقلية.

 

The efficiency of the visual entrance strategy based on using 

infographics to develop dictation skills and habits of the 

mind for pupils of the third year of the middle high stage 
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Summary of the study  

The study seeks to uncover the efficiency of the visual entrance 

strategy based on using educational   infographics to develop 

some dictation skills and habits of the mind for pupils of the 

third year of the middle-high stage in the city of Riyadh. The 

research uses the experimental method (semi-experimental).  

A sample of 50 students who have been divided into 2 groups 

has been used in the research. The researcher designed both a 

dictation skill emphasizing writing  the glottal stop in the middle 

position and a scale of the habits of the productive of mind. The 

results of the research have shown differences of statistical 

significance in favour of the group undergoing the experiment  

in two areas: writing the glottal stop on  the letters alif, yaa' and 

waaw and  the total grade of the test. The effect size was (.82 ) 

(Eta Sqaure) and this was due  to the suggested startegy. Blakes 

midfied gain ratio was 1.13. The results have also shown that 

there were differences of statistical significance between the pre 

and post application average for the experimental group  related 

to  the dimensions of the scale of the habits of mind 

(perseverance, asking questions,  tackling  problems, thinking 

about thinking, verification of accuracy) on one hand  and the 

overall grade of the scale in favour of the the the post  

application on the other. However, the t-test was insignificant in 
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the dimension of the reciprocal thinking.  Blake's modified gain 

ratio was .64, which indicates a decrease in the efficiency of the 

strategy in developing the habits of the mind. The research 

recommends the use of the visual  entrance strategy to teach 

dictation skills, and merging the static infographic strategy into 

dictation skills strategies due to its important role in developing 

the dictation  skills and habits of the mind. 

 

  مقدمة:

تنميددة مهددارات المددتعلم  بطددرق وأسدداليبم الددن م التربويددة فددي التفكيددر يتزايددد اهتمددا

ومعلوماتدده ليكددون قددادرا علددى مواكبددة التغييددر المعرفددي السددريع واسددتيعابه، وتزويددد  

المددخل البصدري  بمصادر المعرفة المتاحة وتوظيفها في عمليتي التعليم والتعلم. ويعد

حيدث  ،في العمليدة التعليميدة التعلميدةرية أحد عمليات االستثمار الناجح للمثيرات البص

ويدرتبط ينمي لدى المتعلم القددرة علدى تخدزين المعلومدات عدن طريدق حاسدة البصدر، 

بمجموعددة مددن الكفايددات المتعلقددة بتفسددير وإعددداد الرسددائل البصددرية، وهددي جددزء مددن 

 (602، ص 6502)عمر، مهارات القرن الحادي والعشرين 

نجاحا كبيرا في التعبير عن المعلومات اللف ية، وتحقق وسائل التعلم البصري 

ويرجع ذلك إلى أن اإلنسان يمتلك ذاكرة بصرية أكثر مقاومة للنسيان من ذاكرته 

في ذاكرة طويلة المدى،  ينهااللف ية، ويفسر ذلك أن المعلومات البصرية يتم تخز

نحو  ( أن األفراد يتذكرون التمثيالت البصرية علىGeorge,2013يوضح جورج )

باستخدام الكلمات بمفردها، مما يجعل  موازنةأكثر دقة وسرعة، ولفترة زمنية أطول 

 المحتوى التعليمي أكثر سهولة في التعلم.

يعد المدخل البصري أحد مداخل التعليم والتعلم التي تأثرت بالتكنولوجيا الرقمية، و   

إلى التوظيف األمثل لتقنيات الحاسب  تهدفالحاجة إلى تطوير نماذج تربوية دعت  إذ

وفي هذا اإلطار  ،والمعلومات، وفنون الجرافيك والميديا في عمليتي التعليم والتعلم

يدمج بين السهولة والسرعة  شكل مرئي جديد إلنتاجكمحاولة  اإلنفوجرافيكظهر فن 

تحويل البيانات والتسلية في عرض المعلومات وإيصالها للمتلقي، ويقوم على 

الفهم بوضوح وتشويق دون  تساعد علىوالمعلومات المعقدة إلى رسوم مصورة، 

الحاجة لقراءة كثير من النصوص، مما يؤدي إلى تواصل بصري فعال بين المرسل 

 والمستقبل.

تقنية  اإلنفوجرافيك( أن  (Dunlap&Lowenthal,2016دنالب و لونثال  ذكري

والكثيف بطريقة تدعم المعالجة  تعمل على تقديم المحتوى المعلوماتي المعقد

، المعرفية، وتسهل استرجاعها، كما يساعد في بقاء المعلومة حاضرة في الذهن

 بعدة طرق.ويغير طريقة استجابة األفراد تجا  المعلومات بالتفاعل معها 

في تدريس المقررات  اإلنفوجرافيكإلى فاعلية  5دراسات  عدة هذا وأشارت   

، 6502، الصمداني،6502، العتيبي،6502، حسين،6502زيد،أبو المختلفة مثل )

 كما أوصى مؤتمر دمج التكنولوجيا المساعدة في التعليم المنعقد في (6502إسماعيل،
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وتضمين المناهج  اإلنفوجرافيكبدعم استخدام تقنية  6502/ 4/ 66 فلسطين بتاريخ

 وحدات خاصة بهذ  التقنية وتدريب المعلمين عليها.

صدور بصدرية للكلمدات  تقدديمإلمالء التعليمي ن اما لغويا وظيفتده األساسدية عد ايو    

مددن  يجددري األداء الكتددابي،أبعدداد  تقددوم مقددام الصددور السددمعية، وين ددر إليدده كبعددد مددن

خاللدده تكددوين صددور ذهنيددة للكلمددات وتحويلهددا إلددى صددور صددوتية، ثددم ترجمتهددا إلددى 

 وقواعددها وتطبيقاتهدا،ون را للتجريد الدذي تتسدم بده المفداهيم اإلمالئيدة . صور خطية

تمثيدددل القواعدددد بعددددد مدددن التربدددويين المعلمدددين ومصدددممي المدددواد التعليميدددة أوصدددى 

بهدددف تيسددير الفهددم وسددهولة تعامددل الددذاكرة ، أشددكال بصددرية فددياإلمالئيددة والمفدداهيم 

ممدا   وتفسدير مضدمونه وتحليلده من خالل التعرف على المثير البصري وتمييز ،معها

فهددم القواعددد اإلمالئيددة ويحسددن العالقددة بددين  فددييجعددل التعلدديم أكثددر سددهولة، ويسدداعد 

، 6502، العتيبدددددددددي،6502، حسدددددددددين،6502)سدددددددددالمة،التعلددددددددديم والتددددددددددريب. 

   (6502، الصمداني، 6502إسماعيل،

التعليمي وانطالق مبدأ  من  اإلنفوجرافيكاعتمادا على ما سبق ترى الباحثة أن طبيعة 

تن دديم وتطددوير البنددى المعرفيددة للمددتعلم، واعتمدداد  فددي ذلددك علددى العناصددر اللف يددة 

والصددورية كددأدوات لعمليددات التحليددل والتن دديم وربددط العالقددات، يتناسددب مددع طبيعددة 

مددا تتضدمنه مدن التصددوير الخطدي للصدوات المسددموعة أو ب ،البنيدة المعرفيدة لالمدالء

مع توظيف الحواس )البصرية والحركيدة( أثنداء أداء  إلمالئية،ق القواعد االمنطوقة وف

ددالمهددارة صددور عقليددة مرئيددة مددن خددالل التفكيددر ن المددتعلم مددن تكددوين . كمددا أندده يمك 

، واكتسدداب العددادات العقليددة كددنمط مددن البصددري، ممددا يدددعم إنتدداج األفكددار وتوليدددها

ية، والتدي أصدبح االرتقداء بهدا مطلبدا السلوكيات الذهنية الذكية، تأخذ صدفة االسدتمرار

( أن 6502شدلتوت،يرى )  من مطالب التربية، وهدفا رئيسا في جميع مراحل التعليم.

نمدددوذج تربدددوي يتددديح االسدددتغالل العقلدددي للمثيدددرات البصدددرية كدقدددة  اإلنفوجرافيدددك

المالح دة والتركيددز والتأمددل والتحليددل مددن خددالل تكامددل الرؤيددة والتخيددل والرسددم فددي 

بق أهميدة تطدوير اسدتراتيجيات تددريس اإلمدالء كأحدد . ويضاف إلى مدا سدنشط تفاعل

األسدددس المهمدددة فدددي األداء الكتدددابي، تجنبدددا للخطدددأ اإلمالئدددي الدددذي أكددددت عددددد مدددن 

الدراسددات شدديوعه لدددى المتعلمددين فددي المراحددل الدراسددية المختلفددة، وخاصددة كتابددة 

فدي األخطداء اإلمالئيدة الشدائعة  الهمزة بأوضاعها المختلفة، والتي تمثل قاسما مشتركا

( وأرجدع البداحثون 6502، العتيبدي، 6502، أبو شما،6502، رحيمة،6506)المهنا،

،، كمدا أرجدع التبسديطالمادة اإلمالئية من حيث تجريدها وحاجتهدا إلدى  طبيعة ذلك إلى

بدالطرق المناسدبة، وقلدة ارتباطهدا  تقدديمهاالبعض الضدعف إلدى المعلدم كمسدؤول عدن 

 جياتها بعمليات التفكير.استراتي

وتأسيسا على ما سبق تتوجه الدراسة الحالية إلى تجريب استراتيجية تعليمية قائمدة     

على المدخل البصري في تددريس مهدارات رسدم الهمدزة المتوسدطة، كمحاولدة لتمثيدل 

ممدا  ،التعليمي اإلنفوجرافيكوتقديم القواعد اإلمالئية في ملخصات بصرية عن طريق 

يساعد المتعلمين علدى تمثيدل المدادة العلميدة، واالتصدال البصدري بالمعلومدة اإلمالئيدة 

 وممارسة العادات العقلية في تعلمها.
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  مشكلة الدراسة:

على المدخل تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على فاعلية استراتيجية قائمة 

في تنمية المهارات اإلمالئية وعادات العقل لدى  اإلنفوجرافيك باستعمالالبصري 

ولدراسة هذ  المشكلة ستتم اإلجابة عن  بالرياض. الثالث المتوسططالبات الصف 

 األسئلة التالية:

مدددا الصدددورة المقترحدددة السدددتراتيجية قائمدددة علدددى المددددخل البصدددري باسدددتخدام  -0

لتنمية المهارات اإلمالئيدة وعدادات العقدل لددى طالبدات الصدف الثالدث  ،اإلنفوجرافيك

 بالرياض؟ المتوسط

ما فاعلية االستراتيجية المقترحة في تنمية بعض المهارات اإلمالئيدة لددى طالبدات  -6

 بالرياض؟ الصف الثالث المتوسط

مددا فاعليددة االسددتراتيجية المقترحددة فددي تنميددة بعددض عددادات العقددل لدددى طالبددات  -2

 بالرياض؟ الثالث المتوسط الصف

 

 أهمية الدراسة: 

تعد الدراسة استجابة لتوصيات عدد من الدراسات السابقة التي عنيت بالمدخل  -0

 البصري باستعمال اإلنفوجرافيك التعليمي في تعليم المهارات وتنميتها.

تستمد الدراسة أهميتها من قلة الدراسات التي قامت على المدخل البصري في  -6

 مهارات اللغة العربية، وخاصة تقنية اإلنفوجرافيك.تعليم 

قد تفيد الباحثين المهتمين بتوظيف التكنولوجيا في مجال تعليم اللغة العربية،  -2

 بتقديم أسلوب جديد لعرض وتبسيط المحتوى اإلمالئي.

تزويد معلمات اللغة العربية في المرحلة المتوسطة باستراتيجية قائمة على  -4

 وظيف اإلنفوجرافيك في تعليم المهارات اإلمالئية.المدخل البصري، وت

تقدم الدراسة اختبارا في بعض المهارات اإلمالئية، ومقياسا لبعض عادات العقل،  -0

قد يساعد المعلمة في تقويم المهارات اإلمالئية، وقياس مدى ممارسة الطالبات لبعض 

 العادات العقلية.

على برامج تدريب معلمات اللغة  قد تسهم نتائج هذا البحث في توجيه القائمين -2

 العربية في مجال توظيف تقنية اإلنفوجرافيك في تدريس قواعد اإلمالء.

 

 أهداف الدراسة: 

وضع تصور الستراتيجية قائمة على المدخل البصري باستعمال اإلنفوجرافيك،  -1

تهدف إلى تنمية بعض المهارات اإلمالئية وعادات العقل لدى طالبات الصف الثالث 

 المتوسط.

الوقوف على فاعلية االستراتيجية المقترحة في تنمية بعض المهارات اإلمالئية  -2

 لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالرياض.
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الوقوف على فاعلية االستراتيجية المقترحة في تنمية بعض عادات العقل لدى  -3

 طالبات الصف الثالث المتوسط بالرياض.

 فروض الدراسة: 

( بين متوسطات درجات 5050ذات داللة إحصائية )عند مستوى توجد فروق  - 0

طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق 

البعدي الختبار المهارات اإلمالئية وأبعاد  المختلفة لصالح طالبات المجموعة 

 التجريبية.

متوسطات درجات ( بين 5050توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى  - 6

لطالبات المجموعة التجريبية في اختبار التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي 

 المهارات اإلمالئية وأبعاد  المختلفة لصالح التطبيق البعدي.

( بين متوسطات درجات 5050توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى  - 2

المجموعة التجريبية في مقياس التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي لطالبات 

 عادات العقل وأبعاد  المختلفة لصالح التطبيق البعدي.

 

  مصطلحات الدراسة:

إلى مؤثرات  المعلومات والمعارف : مصطلح تقني يشير إلى تحويلاإلنفوجرافيك

يجمع بين الكلمات  التصميم الجرافيكيمتخصص من ورسوم بصرية، وهو شكل 

والصور إليصال رسالة وضعت لتحقيق أهداف محددة )عبد الرحمن وآخرون، 

6502 ،2) 

عرض بصري تتداخل فيه الصور والكلمات  :بأنه يمكن تعريفه في الدراسة الحاليةو

سهل على طالبات الصف ي ،والرسوم والرموز واأللوان في شكل قوائم وعالقات

مهارات كتابة الهمزة المتوسطة بطريقة سهلة وواضحة  الثالث المتوسط التمكن من

 وجذابة.

: استراتيجيات ذهنية تن م عمل العقل وآلياته، وتضبط سلوك البدن من عادات العقل

خالل حسن توظيف الفرد للمعلومات وتوجيهه للعمليات العقلية والمعرفية، في حل ما 

 ( Burgess,2012,315يواجهه من مشكالت )

مجموعة السلوكيات التي يمكن تدريب الطالبات عليها : بأنها الباحثة إجرائياوتعرفها 

تمكنهن من انتقاء عملية ، اإلنفوجرافيكعن طريق  أثناء دراستهن لقواعد رسم الهمزة

بغية الوصول  ذهنية أو أداء سلوك معين لمواجهة مشكلة، والحفاظ على هذا السلوك

درجة التي تحصل عليها الطالبة في مقياس ، وتقاس من خالل الإلى حلول إنتاجية

 عادات العقل المعد لهذا الغرض.

 

 اقتصرت الدراسة الحالية على: حدود الدراسة:

تحت كل من: الهمزة المتوسطة  المندرجةالهمزة المتوسطة  رسمبعض مهارات  -0

على ألف، الهمزة المتوسطة على واو، الهمزة المتوسطة على ياء، الهمزة المتوسطة 

 على السطر.

عادات العقل المنتج والمندرجة تحت كل من: المثابرة، التساؤل وطرح بعض  -6
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 التحقق من الدقة. التفكير التبادلي، التفكير حول التفكير، المشكالت،

 

 النظري:طار اإل

 المدخل البصري في التعليم:

التدي أكددت   Paivioالتخيدل العقلدي للعدالم بدايفيو يستند المدخل البصري علدى ن ريدة 

دور التمثيدل المرئددي فددي االحتفدداظ بالمعلومددات، وافترضددت وجددود ن ددامين معددرفيين: 

صددوري مخددتص بالمعلومددات المكانيددة والفراغيددة، ويعمددل  تخيلددي ن ددام لف ددي ون ددام

، وتعتمددد عمليددة االحتفدداظ فددي الددذاكرة طويلددة المدددىبشددكل متددزامن الن امددان هددذان 

ن المعلومددات التددي تقدددم لف ددا إ إذبالمعلومددات وتددذكرها علددى أسددلوب تقددديمها للفددرد، 

 يجدريكثدر أهميدة غالبدا مدا األوصورة يسهل تذكرها واسدتيعابها، كمدا أن المعلومدات 

 (Bicen&Beheshti,2017,p.101)  ترميزها على نحو لف ي وصوري

فدي اكتسداب الخبدرات التعليميدة إلى االهتمام بالمددخل البصدري واتجه بعض الباحثين 

والتدي تحددل لهدا  ،بالتركيز علدى الخبدرة السدابقة الموجدودة فدي بنيدة المدتعلم المعرفيدة

( 065ص  6502تعرفده )يدونس، عمليتا تمثيل ومواءمة الستيعاب الخبدرات الجديددة.

عقلية يكتسبها المتعلم، تمكنه من توظيف حاسة البصر فدي إدراك المعداني  بأنه " قدرة

والددددالالت واسدددتخالص المعلومدددات، التدددي تتضدددمنها األشدددكال والصدددور والرسدددوم 

والخطوط والرموز واأللوان، وتحويلها إلى لغة لف ية مكتوبة أو منطوقة، مدع سدهولة 

   االحتفاظ بها في بنيته المعرفية"

المدددخل البصددري فددي التعلدديم  ( أن6502، صددالح، 6502أبددو زيددد، يددذكر كددل مددن )

 تتمثل في: العمليات العقلية  يعتمد على من ومة من

عدددن األشدددياء  القددددرة علدددى تكدددوين الفدددرد لصدددور ذهنيدددةويعندددي : التصوووور البصوووري

تحويدل اللغدة البصدرية التدي  وتددور حدول: الترجموة البصوريةووالمواقف التي يراها. 

حدل المشدكالت عدن  أي: التمييو  البصورييحملها الشدكل إلدى لغدة لف يدة، أو العكدس. 

طريق إدراك العالقة بدين المثيدرات والرمدوز البصدرية المختلفدة، والتمييدز بدين أوجده 

الموقددف البصددري للمثيددرات والرمددوز  بتحليددل :التحليوول البصووريالشددبه واالخددتالف. 

: التنظويم البصوريكونة له كتحليل مكونات الصور والرسدوم التخطيطيدة. البصرية الم

القدرة على تن يم الصور الذهنية التي تددور حدول عناصدر الشدكل مثدل الخدط، ويعني 

: أي نموواذب بصوورية جديوودة ابتكددارواللددون، التكددوين، وغيرهددا داخددل العقددل البشددري. 

ليدددة واألشدددكال البصدددرية مجموعدددة مدددن المكوندددات تمثدددل الصدددور العق وابتكدددارإنتددداج 

 والمعاني بشكل متكرر.

ويعتمد المدخل البصري على المعالجة البصرية للمعلومات، عن طريق مواد بصدرية 

يددتم توظيفهددا لتنميددة قدددرات المتعلمددين ومهدداراتهم، مددن خددالل ممارسددة ثددالل عمليددات 

بصدريا، تمييز وتفسير المعلومات الممثلدة أي  محورية هي: اإلبصار، التخيل، الرسم،

فدي  الجديددة والسدابقة الدربط بدين الخبدراتووتخيل تمثديالت بصدرية مكانيدة للفكدار، 

 بنية المتعلم المعرفية.

: التخيل البصدري، ويقوم المدخل البصري في التدريس على ثالثة أنواع من التخيل   

والتخيل المجدازي، وتخيدل الموضدوع الدرئيس، والدتعلم فدي ضدوء هدذا المددخل يعتمدد 
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وتعددديل البنيددة المعرفيددة مددن  تطددويروالتددي تسدداعد علددى  Schemesعلددى اإلسددكيمات 

والمواءمددددة إلعددددادة بندددداء الخبددددرة  ،خددددالل عمليتددددي التمثيددددل للمعلومددددات الجديدددددة

   (024، 6550السابقة.)نعيمه، 

 

 :إلنفوجرافيكا

أحد أدوات التعلم اإللكتروني التدي ظهدرت نتيجدة لتطدور تكنولوجيدا  اإلنفوجرافيكيعد 

ى، وهددي أحددد المعلومددات واالتصدداالت مددن جهددة وتطددور أنمدداط الددتعلم مددن جهددة أخددر

مددع الثددورة المعلوماتيددة  التقنيددات المسددتخدمة فددي مجددال العددرض البصددري للمعلومددات

و  Graphicالمعاصددددددرة، ويشددددددير هددددددذا المصددددددطلح إلددددددى الجمددددددع بددددددين كلمتددددددي 

Infographics  بمددا يعنددي تمثيددل المعلومددات والبيانددات والمعددارف المختلفددة بأشددكال

  تهدا.رسومية مصورة، بهدف عرض المعلومات المعقدة بشكل أوضح مما يسدهل قراء

" عددروض مرئيددة رسددومية للمعلومددات أو  أندده( ب060، ص 6502يعرفدده إسددماعيل )

وتحسين الفهم واإلدراك  ،البيانات، بهدف عرض المعلومات المعقدة بسرعة ووضوح

بأنه " التجسديد البصدري للمعلومدات ( 005، 6502لدى المتعلمين " وعرفه شلتوت )

سددعيا لتوصدديل معلومددات معقدددة لجمهددور مددا بطريقددة تمددزج بددين البيانددات  ،أو األفكددار

المعلومددات المعقدددة بطريقددة  وتوصدديل للمسدداعدة فددي الددتعلم البصددري، ؛ميماتوالتصدد

   "تمكنهم من فهمها واستيعابها بصورة أسرع وأيسر 

عددروض بصددرية للمعلومددات  تتمثددل فددي اإلنفوجرافيددك طبيعددة وي هددر ممددا سددبق أن

جمع بين الصور والرسدوم التوضديحية والنصدوص فدي سدياق واحدد، كمدا ت ،والبيانات

منهدا مختلفة لذا يعد فنا من فنون التصميم، ويستخدم ألغراض  ؛بجانب اإلبداعيتصف 

للمدتعلم  وييسدركمدا أنده يبسدط األفكدار المعقددة  ،عرض المعلومات وإجراء المقارندات

 سرعة الفهم، ويتصف بجانب من المتعة.

 تجمدعفدي توليفدة وبناء عليه تعرفه الباحثة بأنه: تمثيالت بصرية للمعلومات واألفكدار 

، بحيث يبسدط األفكدار التوضيحية والنصوص واألشكالبين البيانات المرئية كالصور 

 ويساعد في استيعابها بوضوح وتشويق، ويمكن عن طريقه نشر المعلومات وتداولها.

 

منهدا تصدنيفه وفقدا ، أنمداط  عدة إلى اإلنفوجرافيك: يمكن تصنيف اإلنفوجرافيكأنماط 

، 6502(  )الدددهيم، 00، 6502)شدلتوت،  أنمداط رئيسدة:لطريقدة العدرض إلدى ثالثددة 

الثابددت ويددتم مددن خاللدده عددرض المعلومددات بواسددطة الصددور  اإلنفوجرافيددك ( 622

الثابتة، التي تصمم بواسطة بدرامج متخصصدة فدي إنتداج ومعالجدة الصدور والرسدوم، 

يعمددل علددى تجزئددة المحتددوى إلددى  إذ ،ويعددد الشددكل المفضددل لتقددديم المحتددوى الثابددت

 اإلنفوجرافيدددكو .خطدددوات صدددغيرة تددددعم بالرسدددوم واألسدددهم والصدددور والنصدددوص

المتحرك: ويتضمن عدرض المعلومدات والبياندات بصدورة مقداطع فيدديو أو رسدومات 

متحركة ثنائية أو ثالثية األبعاد، وهو أداة اتصال مليئة بالمثيرات المرئيدة التدي تجدذب 

وسدديلة لتحقيددق التفاعليددة التددي تسددمح التفدداعلي: وهددو  اإلنفوجرافيددك، اهتمددام المشدداهد

للمشدداهد بالمشدداركة والتفاعددل مددع عناصددر العددرض، ممددا يسدداعد علددى جددذب وتركيددز 

المشاركين لفترت أطول، ويتطلب هذا النوع البرمجة إلنشائه، ممدا يجعلده أكثدر تكلفدة 
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 .من النوعين السابقين

 

يعددد مددن  إذكددأداة اتصددال قددائم بذاتدده،  اإلنفوجرافيددكيعمددل : اإلنفوجرافيووكخصووائص 

مصادر التعلم الرقميدة، ومدن ثدم فهدو قابدل للنشدر عبدر شدبكات التواصدل االجتمداعي، 

تتدديح بددرامج تصددميمه إمكانيددة مشدداركته ونشددر  عبددر  إذوشددبكات الددتعلم االلكترونددي، 

 باسددتعمال الويددب. كمددا يمكددن للمصددمم جددذب انتبددا  المسددتخدمين بتصددميمات إبداعيددة،

، وتوظيددف األلددوان والصددور والرسددومات اإلنفوجرافيددكوالددب الجدداهزة لتصددميم الق

 بدور مهم كعامل جذب للمستخدمين. والتي تقومواألسهم والخطوط، 

التعليمدي فدي:  اإلنفوجرافيدكخصائص ( 622، ص 6500درويش والدخني )يحدد و 

 ؛للمعلومدداتالتلخدديص البصددري فددي  اإلنفوجرافيددك: أي فاعليددة الترميوو  واالختصووار

 المعلومات في تصميم واحد يركز على أهم النقداط، بطريقدة تجمدع بدين فيمكنه اختزال

فاعليتدده فددي اختصددار وقددت الددتعلم للمهددارات  فضددال عددنواألشددكال الصددور و رمددوزال

أي تحويددل المعلومددات إلددى صددور : البصووري التواصوولوالمعددارف فددي موضددوع مددا. 

معهدا بنداء علدى مدا أكددت  ؛مدا يسدهل التعامدلبصرية وجعلها أساسا للفهم والترميدز، م

% مدن 25من حيث قدرة العقدل البشدري علدى استحضدار  ،عليه الدراسات المعاصرة

: أي المشدداركة عبددر القابليووة للمشوواركةالمعلومددات التددي يسددتقبلها عددن طريددق العددين. 

 ،عددرض فيددديو أو تفدداعلي أو فددي شددكل نصددي ،مواقددع التواصددل االجتمدداعي المختلفددة

إذ يمكدن عدن طريقدة أن يضديف المصدمم  قدرته اإلثرائيوة: .اإلنفوجرافيكحسب نمط ب

لتصوميم ا روابط وعناوين إثرائية من االنترنت، يرجع لها المتعلم لالستزادة والتوسدع.

بدين النصدوص والصدور والرسدوم واأللدوان  اإلنفوجرافيدكتتنوع عناصر  إذ الجذاب:

ازرار التنقددل  فضددال عددن ت أو متحددرك، فددي شددكل ثابددواألشددكال والخطددوط واألسددهم 

 .اإلنفوجرافيككعامل جذب لمستخدمي 

 

فدي مجدال التعلديم  اإلنفوجرافيدكيغيدر اسدتخدام  في مجال التعليم: اإلنفوجرافيكأهمية 

كمددا أندده طريقددة مثاليددة لشددرح  ،الطريقددة الروتينيددة فددي عددرض المعلومددات والبيانددات

يسدداعد علددى زيددادة اسددتجابة وتفاعددل والمفدداهيم األساسددية فددي المقددررات الدراسددية، 

يختصدر الكثيدر مدن المدادة المتعلمدة فدي رمدوز ودالالت بسديطة، و  المتعلم مع المدادة،

 ،قابلية تطبيقه بأنماطه المتعددة لتغطية تفاصيل مع م المقررات الدراسديةعالوة على 

يددرى سددهولة نشددر  عبددر شددبكات التواصددل االجتمدداعي. و، قددا للهدددف مددن تعليمهدداوف

أن اسدددددتخدام  Damyanov &Tskanov (2018)داميدددددانوف وتسدددددكانوف 

اسدددتخدام  يعمدددل علدددى إكسددداب الطلبدددة العديدددد مدددن المهدددارات أهمهدددا: اإلنفوجرافيدددك

القددرة علدى التأمدل ودقدة  تنميدة المستحدثات التقنيدة بشدكل فعدال للتعامدل مدع الصدور،

عدن االحتفاظ بدالتعلم و ،توظيف مهارات حل المشكالت والتفكير اإلبداعيالمالح ة و

تن ديم ووالمشاركة اإليجابية في اكتساب الخبرة،  ،التواصل بفعالية مع األقرانطريق 

روح النقد والتقيديم  كما ينمياألفكار وتسريع الفهم وتدريب حواس الطالب وتنشيطها، 

يمكدن أن يعمدل علدى  اإلنفوجرافيدك( إلدى أن 6502) تشير عبد الغندي لمادة المتعلمة.ل

دعم الفهم القرائي وتنمية مهارات الكتابة والتفكير الناقدد والتركيدب مدن خدالل عدرض 
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   .المعلومات بطريقة بصرية

وتن يمهدا  ،المهمدةو األساسدية وترى الباحثة أنده يسداعد فدي التركيدز علدى المعلومدات

 زيدددادة فاعليدددة قددة منطقيدددة تسدددهل فهددم العالقدددات بدددين المعلومدددات، ويسدداعد فدددي بطري

مدن خدالل اشدتثارة اهتمدام الطدالب ومدن ثدم  األنشطة التعليمية وجعلها أكثدر ديناميكيدة

 دافعيتهم نحو التعلم، وتسهيل الموقف التعليمي.

 

 عادات العقل:

، 6502المذكور فدي )مختدار،  Costa & Kallickعرف كوستا وكاليك ي مفهومها:

نمط من األداءات الذكيدة للمدتعلم تقدود  إلدى أفعدال إنتاجيدة، ( عادات العقل بأنها: 002

، وهدي نمدط واستراتيجيات تفكيرية تعرف بالعادات العقليدةتتكون من عمليات معرفية 

لتصددبح عددادة مددن خددالل التكددرار تؤسددس فددي العقددل  ،غيددر واع مددن السددلوك المكتسددب

 .في حل مشكالتهالفرد 

وتشددجيع المتعلمددين علددى  ،توجيدده عمليددة الددتعلم بكفدداءةفددي العددادات العقليددة  تسدداعدو  

تن يم معدارفهم و وتوجههم نحو التفكير العميق المهارات العقلية، استخدام اإلرادة تجا 

 المعلومات ومعالجتها.تجهيز  كما تسهل عملية والبناء على ما لديهم من خبرات،

العدددادة العقليدددة بتكدددرار ممارسدددتها وتعزيزهدددا بصدددورة مباشدددرة عدددن طريدددق وتتكدددون 

تقوم على خطدوات وإجدراءات تسداعد علدى اكتسدابها.  التي ،االستراتيجيات التدريسية

بالتكرار حتى تخلدق الخاليدا العصدبية فدي الددمار مسدارا  يوتتطور العادة العقلية وتنم

أي المعرفددة الن ريددة بالشدديء  المعرفووة:يتكددون مددن تددرابط عناصددر ثالثددة هددي: ثابتددا 

أي  المهووارة:أي تددوفر الدددوافع والحددوافز والميددل النفسددي،  الرغبووة:المطلددوب عملدده، 

ناصددر فددي عمددل متكددرر يصددبح عددادة. القدددرة والددتمكن مددن العمددل. فددهذا التقددت هددذ  الع

 (02،   6502قطامي،)

 Costaكوستا وكاليك أشارت العديد من األدبيات التربوية إلى أن تصنيف  تصنيفها:

& Kallick   يعد من أكثر التصنيفات إقناعدا فدي شدرح وتفسدير عدادات العقدل، حيدث

وفيمدا يلدي ، يتضح بالوضوح وإمكانية تطبيقه في مجال التربيدة والمؤسسدات التعليميدة

 & Costa )     بعددض هددذ  العددادات، التددي اقتصددرت عليهددا الدراسددة الحاليددة:

Kallick,2009,15)   :بالمهمدة حتدى اكتمالهدا وعددم التدزام المدتعلم وتعندي المثوابرة

االستسالم بسهولة، والقدرة علدى تحليدل المشدكلة وتطدوير ن دام أو اسدتراتيجية لحلهدا. 

على طرح األسدئلة التدي مدن شدأنها  المتعلمتتمثل في قدرة  التساؤل وطرح المشكالت:

عددد مدن البددائل لحدل المشدكالت أن تمل الفجوات بين ما يعرف وماال يعرف، وتوليد 

تعندي  التفكيور حوول التفكيور: من خالل الحصول على معلومدات مدن مصدادر متعدددة.

ألفعالدده ولتأثيرهددا علددى ا خددرين، والقدددرة علددى تخطدديط اسددتراتيجية المددتعلم إدراك 

المتزايدددة علددى التفكيددر باالتسدداق والتواصددل  قدرتددهوتعنددي  التفكيوور التبووادلي:لحلهددا. 

واختبددار مدددى صددالحية  ،يددر مددع ا خددرين، والقدددرة علددى تبريددر األفكدداربشددكل كب

 التحقووم موون الدقووة:اسددتراتيجيات الحلددول والتفاعددل والتعدداون والعمددل مددع ا خددرين. 

فددي تفحددص األمددور، ومراجعددة القواعددد التددي ينبغددي  المددتعلم وقتددا كافيددا خددذأن يأتعنددي 

ا للتأكدد مدن أن المخرجدات النهائيدة االلتزام بها، ومراجعدة النمداذج التدي يتعدين اتباعهد
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   توائم تلك المعايير.

وترى الباحثة أن المدتعلم الدذي يمتلدك عدادات العقدل لديده القددرة علدى اختيدار نمدط     

ويمتدداز بالمرونددة فددي التفكيددر عنددد ه، المناسددب للموقددف الددذي يواجهددالسددلوك العقلددي 

والرغبددة الختيددار أفضددل مواجهددة المشددكالت واتخدداذ القددرارات، كمددا يملددك الحساسددية 

األنماط السلوكية المناسبة، وأن العادات العقلية لديه جدزء مدن ممارسداته اليوميدة، وال 

 يمكن أن تنفصل عنها بأي حال من األحوال.

 

 الدراسات السابقة:
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التصور  (:1222دراسة )سالمة،

المن ور لدى طالب المرحلة المتوسطة، صممت  البصري في تدريس اإلمالء

واختبارا لقياس ، الباحثة دليال للمعلم لتدريس اإلمالء وفق مهارات التصور البصري

بعض مهارات اإلمالء، وكشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية في اختبار 

اإلمالء بعد دراسة موضوعاته وفق مهارات التفكير البصري. وأوصى الباحث 

بتوظيف استراتيجيات التفكير البصري في تدريس المهارات اإلمالئية، وتدريب 

 .المعلمين على استخدامها

فددددي  اإلنفوجرافيددددك سددددعت إلددددى الكشددددف عددددن فاعليددددة(: 1222دراسووووة حسووووين،) 

تنميدددددة الددددددذكاءين اللغددددددوي والبصددددددري وبعددددددض عددددددادات العقددددددل فددددددي المرحلددددددة 

ومقياسددددا  ،اإلعداديددددة، أعدددددت الباحثددددة اختبددددارا فددددي الددددذكاء اللغددددوي والبصددددري

التطبيدددق البعددددي  المجموعدددة التجريبيدددة فدددي تفدددوقلعدددادات العقدددل، أظهدددرت النتدددائج 

 تعلددديم مجدددال فدددي اإلنفوجرافيدددكوأوصدددت الباحثدددة بتطبيدددق تقنيدددة  ،ألدوات الدراسدددة

 اللغة ومهاراتها.

 اإلنفوجرافيدددددكاسدددددتخدام ( : كشدددددفت الباحثدددددة عدددددن أثدددددر  6502العتيبي،دراسدددددة)

التعليمددددي علددددى تحصدددديل قواعددددد اللغددددة اإلنجليزيددددة لدددددى طالبددددات الصددددف األول 

أظهدددرت واختبدددارا تحصددديليا وفدددق مسدددتويات بلدددوم،  أعددددتو، بالريددداض المتوسدددط

، وأوصدددت بعدددديا طالبدددات المجموعدددة التجريبيدددة لددددى النتدددائج وجدددود أثدددر إيجدددابي

 في مدارس التعليم العام بالمملكة. اإلنفوجرافيكبتفعيل استخدام 

فاعليدددة اسددددتخدام (: سددددعت الدراسدددة إلددددى البحدددث عددددن 6502،الصدددمدانيدراسدددة )

فددددي تنميددددة مهددددارات االسددددتيعاب  اإلنفوجرافيددددكبيئددددة تعلددددم متنقلددددة قائمددددة علددددى 

جليزيدددة بجامعدددة أم القدددرى، صدددمم الباحدددث اختبدددارا السدددمعي لددددى طدددالب اللغدددة اإلن

تفددددوق المجموعددددة التجريبيددددة فددددي تحصدددديليا وبطاقددددة مالح ددددة، أظهددددرت النتددددائج 

توظيددددف بالدراسددددة  تأوصددددو، مهددددارات االسددددتيعاب السددددمعي تحصدددديال وتطبيقددددا

تدددددريس أثندددداء المتنقددددل فددددي تصددددميم أنشددددطة تعلددددم الطددددالب فددددي  اإلنفوجرافيددددك

 .المهارات اللغوية

الوقدددددوف علدددددى فاعليدددددة اسدددددتخدام تقنيدددددة  اسدددددتهدفت(:6502السدددددعدي،  دراسدددددة )

فدددي تنميدددة عدددادات العقدددل واكتسددداب المفددداهيم العلميدددة لددددى تالميدددذ  اإلنفوجرافيدددك

المرحلدددة االبتدائيدددة بالكويدددت، أعدددد الباحدددث اختبدددارا فدددي المفددداهيم العلميدددة ومقياسدددا 

تجريبيدددة فدددي النتدددائج وجدددود فدددروق لصدددالح المجموعدددة ال وأظهدددرت لعدددادات العقدددل،
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التطبيددددق البعدددددي لكددددل مددددن االختبددددار والمقيدددداس، ووجددددود عالقددددة ارتباطيددددة بددددين 

درجددددات المجموعددددة التجريبيددددة فددددي اختبددددار المفدددداهيم العلميددددة ومقيدددداس عددددادات 

 العقل.

(: دارت الدراسدددددة حدددددول معرفدددددة فاعليدددددة بيئدددددة دعدددددم 6502دراسدددددة )إسدددددماعيل، 

سدددين التحصددديل المعرفدددي فدددي تح ،الثابدددت اإلنفوجرافيدددكلغدددوي مقترحدددة معدددززة ب

أعدددد الباحدددث دلددديال  فدددي النحدددو وتنميدددة مفاهيمددده لددددى تالميدددذ المرحلدددة اإلعداديدددة،

، واختبدددددارا فدددددي اإلنفوجرافيدددددكلتددددددريس مفددددداهيم النحدددددو وفدددددق الددددددعم المعدددددزز ب

فدددي اختبدددار النتدددائج إلدددى تفدددوق المجموعدددة التجريبيدددة أشدددارت والمفددداهيم النحويدددة، 

بضدددددددرورة االسدددددددتعانة بتقنيدددددددة  الباحددددددث، وأوصدددددددى بعدددددددديا المفدددددداهيم النحويدددددددة

 في تعليم مهارات اللغة العربية. اإلنفوجرافيك

التفدددداعلي فددددي  اإلنفوجرافيددددكمعرفددددة أثددددر  اسددددتهدفت (:6502دراسددددة )البيشددددي، 

 الباحثدددددة تنميددددة مهدددددارات التفكيدددددر البصدددددري لدددددى المشدددددرفات التربويدددددات، بندددددت

أكددددت الدراسدددة أن  تفدددوق المجموعدددة واختبدددارا فدددي مهدددارات التفكيدددر البصدددري، 

، اإلنفوجرافيددددكفددددي األداء البعدددددي الختبددددار التفكيددددر البصددددري يعددددود إلددددى جاذبيددددة 

وأوصددددت بتدددددريب المعلمددددات علددددى تصددددميمه فددددي مختلددددف المراحددددل الدراسددددية، 

 اقترحدددت إجدددراء، واإلنفوجرافيدددكوالعمدددل علدددى إعدددداد محتدددوى المقدددررات عبدددر 

 ب المهارات الدراسية.دراسات للكشف عن فاعليته في إكسا

نمددددددط التصددددددميم المعلومدددددداتي عددددددن أثددددددر كشددددددفت 6502دراسددددددة )الزهرانددددددي، 

( فدددي تحصددديل المفددداهيم العلميدددة فدددي مقدددرر األحيددداء لددددى طدددالب اإلنفوجرافيدددك)

فددددي المفدددداهيم  المرحلددددة الثانويددددة فددددي الباحددددة، صددددمم الباحددددث اختبددددارا تحصدددديليا

المجموعددددة التجريبيددددة فددددي تحسددددن مسددددتوى توصددددلت النتددددائج إلددددى و، الفيزيائيددددة

الثابدددددت فدددددي  اإلنفوجرافيدددددك، وأوصدددددى باسدددددتخدام اكتسددددداب المفددددداهيم الفيزيائيدددددة

 .اكتساب المفاهيمتدريس المقررات لما له من أثر في 

 

 الدراسات السابقة:جوانب اإلفادة من 

 من خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابق عرضها، الح ت ما يلي:

الدراسدددات السدددابقة مدددن حيدددث ندددوع المدددنهج البحثدددي  مدددن حيدددث المدددنهج: اتفقدددت -0

 .مع الدراسة الحالية وهو المنهج التجريبي )شبه التجريبي(

فددددي  اإلنفوجرافيددددكتقصددددي أثددددر  حددددولمددددن حيددددث الهدددددف: دارت الدراسددددات  -6

مددددددن ذلددددددك أثددددددر  علددددددى التحصدددددديل  ،جوانددددددب مختلفددددددة مددددددن العمليددددددة التعليميددددددة

بينمدددددا ( 6502،الزهراندددددي،6502، إسدددددماعيل، 6502، صدددددديق،6502)العتيبدددددي،

( 6502و )البيشددددي، (  أثددددر  علددددى اكتسدددداب المفدددداهيم،6502)السددددعدي،اسددددتهدفت 

، حسددددين، 6502واتفقددددت كددددل مددددن )سددددالمة،  علددددى مهددددارات التفكيددددر البصددددري،

صددددددي أثددددددر  علددددددى فددددددي تق مددددددع الدراسددددددة الحاليددددددة (6502، الصددددددمداني،6502

 والعادات العقلية. المهارات اللغوية
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مددددن حيددددث العينددددة: تناولددددت الدراسددددة الحاليددددة طالبددددات المرحلددددة المتوسددددطة،  -2

، 6502، حسدددددددين، 6502وبدددددددذلك تتفدددددددق مدددددددع دراسدددددددة كدددددددل مدددددددن )سدددددددالمة، 

 (  6502، إسماعيل،6502العتيبي،

فدددادت الباحثدددة مدددن توصددديات الدراسدددات حيدددث أوصدددى عددددد منهدددا بدددربط تعلددديم أ -4

 ،6502بدددددالتفكير البصدددددري والعمدددددل علدددددى تنميتهدددددا. )سدددددالمة، رات اللغدددددةمهدددددا

 (6502، الصمداني،6502حسين،

إعدددددداد اختبددددار المهدددددارات  أثندددداءالباحثددددة مدددددن الدراسددددات السدددددابقة  اسددددتفادت -0

إعدددددداد دليدددددل و، اإلنفوجرافيدددددكتصدددددميم واإلمالئيدددددة، ومقيددددداس العدددددادات العقليدددددة، 

 .تفسير نتائجهاو التصميم التجريبي للدراسةواالستراتيجية، 

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

المنهج التجريبي عند تطبيق الدِّراسة الحالية، إذ استخدمت الباحثة  منهج الدراسة:

 Quazi – Experimental)تنتمي الدِّراسة إلى فئة التصميمات شبِه التجريبية 

Design) 

من الصف الثالث ( طالبة 05تكونت عينة الدراسة من ) مجتمع وعينة الدراسة:      

تم اختيارها  التعليم بشمال الرياض.التابعة إلدارة  المتوسط بمدارس الرواد األهلية،

تم اختيار فصلين دراسيين مثل أحدهما المجموعة التجريبية حيث بطريقة عشوائية، 

 طالبة. ( 60) ومثل ا خر المجموعة الضابطة ،( طالبة60)

 يبية:إعداد مواد المعالجة التجر

( إنفوجرافيددك تعليمددي، بنمطدده 4أعدددت الباحثددة عدددد ) التعليمووي: اإلنفوجرافيووكأوال: 

تدم تحديدد الحاجدات التعليميدة  لعيندة مرحلوة التحليول:الثابت حسب اإلجدراءات التاليدة: 

مرحلووة رسددم الهمددزة المتوسددطة. مهددارات الدراسددة، والتددي تمثلددت فددي الددتمكن مددن 

مهدارات  يدةتنم :تحديدد الهددف العدام مدن إعدداد االنفدو جرافيدك فدي إذ جدرى :التصميم

، واألهداف الفرعية والتي رسم الهمزة المتوسطة لدى طالبات الصف الثالث المتوسط

مهدارات رسدم تنميدة تنميدة مهدارات رسدم الهمدزة المتوسدطة علدى األلدف،  :تمثلت فدي

تنميدة مهارات رسم الهمزة المتوسدطة علدى الدواو، تنمية الهمزة المتوسطة على الياء، 

مهارات رسم الهمزة المتوسطة على تنمية مهارات رسم الهمزة المتوسطة على الياء، 

 األهداف اإلجرائيدة لكدل مهدارة إلدى جاندب اختيدار المحتدوى التعليمدي وحددتالسطر.

 .للقواعد بحيث يسهل تمثيله بصريا

 الثابدت اإلنفوجرافيدكألربعة تصدميمات مدن  المبدئيتم إنتاج النموذج  مرحلة اإلنتاب:

    Easelly-Venngage,Freepik-Adobe Photoshop:     باالسددتعانة بددالبرامج

: وتحوي فقرة مختصدرة : حاالت الهمزةالعناصر التالية واحتوى كل انفوجرافيك على

خدط  وضدعلكل حالة مدع  بجملة : ويحوي مثاالتوضيح عن حاالت الهمزة مع التمثيل،

وتتمثدل فدي  :أمثلدةحالة. ل: وتحوي القاعدة مع مثال لكالخالصةتحت موضع الشاهد، 

مرحلة التقويم: بعدد االنتهداء مدن إعدداد   كلمات تمثل القاعدة مصحوبة بشرح مختصر.

فدددي صدددورتها األوليدددة، تدددم عرضدددها علدددى مجموعدددة مدددن  اإلنفوجرافيدددكتصدددميمات 

للغدة العربيدة، للحكدم علدى مسدتوى التصدميمات المحكمين فدي تقنيدات التعلديم، وتعلديم ا
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وفق معايير التصميم الجيد، من حيث البساطة ومراعاة خصائص المتعلمدين، وصدحة 

توظيف الرسوم واألشكال، وتناسق األلوان. وقد تدم إجدراء بعدض التعدديالت الخاصدة 

 (0)ملحق  بحجم الخط واختصار المحتوى العلمي.

 :اإلنفوجرافيكاستراتيجية التدريس من خالل ثانيا:

أعدددت الباحثددة دلدديال للتدددريس باسددتخدام االسددتراتيجية المقترحددة، متبعددة الخطددوات 

 (  6ملحق التالية: تضمن الموضوعات التالية: )

، األهدداف العامدة لالسدتراتيجية، دور المتعلمدة فدي األساس الفلسدفي لالسدتراتيجية -

 في االستراتيجية، الخطوات التعليمية لالستراتيجية. االستراتيجية، دور الباحثة

عرض الدليل على مجموعدة مدن المتخصصدين فدي تددريس اللغدة العربيدة، للتأكدد مدن 

المحتددوى التعليمددي، حيددث طلددب إلدديهم إبددداء الددرأي مددن حيددث فاعليددة المحتددوى  صدددق

 وخطوات التدريس، في تنمية المهارات اإلمالئية وعادات العقل.

 التعديالت الالزمة مثل: إضافة أنشطة تعليمية، أو تعديل في أوراق العمل.إجراء  -

 

 :أدوات الدراسة

 أوال:اختبار المهارات اإلمالئية:

 الثالدث المتوسدط بالريداضطالبات الصف  الكشف عن مستوىيهدف االختبار إلى     

 علدى ألدف،رسم الهمزة المتوسطة  :، والمتمثلة فيفي مهارات كتابة الهمزة المتوسطة

رسددم الهمددزة المتوسددطة علددى واو، رسددم الهمددزة المتوسددطة علددى يدداء، رسددم الهمددزة 

( مفدردة مددن 64وتكدون االختبددار فدي صددورته المبدئيدة مددن ) ر.المتوسدطة علدى السددط

القصديرة، ضدمن المسدتويات اإلدراكيدة:  اإلجابدةووالتكملدة  أسئلة االختيدار مدن متعددد

الصدحيحة وصدفر لالجابدة  لالجابدةوحددت درجدة واحددة . ، التحليل، التركيبالتطبيق

                          ر.جابة عن االختباالخاطئة، كما تمت صياغة تعليمات لال

في تعلديم اللغدة  متخصصينولتحديد درجة الصدق ال اهري لالختبار تم عرضه على 

توى للمسدددمدددن حيدددث مناسدددبة كدددل سدددؤال  ملحوظددداتهمالعربيدددة، وطلدددب إلددديهم إبدددداء 

المندددرج تحتهددا، وسددالمة صددياغة الفقددرات ،  للمهددارة اإلمالئيددة، وانتمدداؤ  اإلدراكددي

بالمهدارة تم تعديل بعض األسئلة من حيدث عالقتهدا و ،ومناسبة المادة اللغوية للطالبات

ولمعرفة خصائص فقرات االختبدار تدم إيجداد معدامالت السدهولة ( 2ق. ) ملحاإلمالئية

 داخلي. والجدول التالي يوضح ذلك.والتمييز وصدق االتساق ال

 (2)جدول رقم 

 معامالت السهولة ومعامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين

 الكلية لالختبار ومعامالت تميي  بنود اختبار المهارات اإلمالئية والدرجةالبنود 

 (54)العينة االستطالعية: ن=

 معامل السهولة رقم البند

 معامل االرتباط

االتساق )صدق 

 الداخلي(

 معامل التمييز

0 5002 502402** 5020 

6 5022 502052* 5022 
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 معامل السهولة رقم البند

 معامل االرتباط

االتساق )صدق 

 الداخلي(

 معامل التمييز

2 5024 500026** 5000 

4 5025 504622** 5000 

0 5025 504622** 5040 

2 5062 504522** 5000 

2 5022 504220** 5022 

2 5020 500224** 5026 

2 5000 500252** 5022 

05 5024 502562* 5025 

00 5000 500242** 5022 

06 5042 502265* 5022 

02 5046 502226* 5022 

04 5025 502424** 0055 

00 5022 502224** 5022 

02 5022 502222** 0055 

02 5020 504222** 5022 

02 5026 504402** 5024 

02 5026 502202* 5040 

65 5022 502222** 5040 

60 5044 500442** 5000 

66 5046 502220** 0055 

62 5020 502560* 5002 

64 5020 502022** 5026 

 5050** دالة عند مستوى       5050* دالة عند مستوى 

 

( طالبددة وبعددد المعالجددة 40ولتحقيددق ثبددات االختبددار طبددق علددى عينددة اسددتطالعية )

 اإلحصائية تبين أن االختبار يتمتع بدرجة من الثبات، والجدول التالي يوضح ذلك.

 (1جدول رقم )

 معامالت ثبات اختبار المهارات اإلمالئية

 (54)العينة االستطالعية: ن=

 المتغير
عدد 

 البنود

-ثبات كودر

 ريتشارسون

ثبات التجزئة 

 النصفية

 5022 5020 64 الثبات الكلي لالختبار
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   ثانيا: مقياس العادات العقلية:

التدي تمارسدها طالبدات الصدف بعدض العدادات العقليدة يهدف المقياس إلى الكشف عن 

  & Costa اختيدار تصدنيف كوسدتا وكاليدك . وقدد تدم أثنداء الدتعلم الثالدث المتوسدط

Kallick عقليددة تحددددت فددي: المثددابرة،  عددادات 0االقتصددار علددى و لعددادات العقددل

 ،التساؤل وطرح المشكالت، التفكير حول التفكير، التفكير التبدادلي، التحقدق مدن الدقدة

إلمكانيددة التركيددز علددى تنميتهددا مددن خددالل االسددتراتيجية المقترحددة، ومناسددبتها وذلددك 

وعلددى  ،وفقددا للددزمن المتدداح لتطبيددق الدراسددة اإلنفوجرافيددكلطبيعددة التعلدديم البصددري ب

الطالبة أن تختار درجة ممارستها للسلوك من وجهة ن رها طبقا الستجابات مدن ندوع 

وللتحقدق مدن  .صيغت العبارات بشكل تقريري وقد (دائما، أحيانا، أبدا)مقياس لكرت: 

وطلددب إلدديهم إبددداء  ،علددم الددنفس والتقددويمصدددق المقيدداس تددم عرضدده علددى أسدداتذة فددي 

بكددل  هدداو ارتباط عددادات العقددل،رأيهددم فيدده مددن حيددث  صددالحية المفددردات فددي قيدداس 

وتدم تعدديل صدياغة  .الثالدث المتوسدط، ومناسبتها لطالبدات الصدف تحته مجال أدرجت

 إذ الفقددرات، و تفكيددك عدددد منهددا، ومددن ثددم خددرج المقيدداس فددي صددورته النهائيددةبعددض 

 (    4) ملحق عادات عقلية. 0فقرة موزعة على  25تكون من 

 

تدددم حسددداب صددددق االرتبددداط الدددداخلي لفقدددرات  ولمعرفدددة خصدددائص فقدددرات المقيددداس

 المقياس، والجدول التالي يوضح ذلك.

 (3جدول رقم ) 

 مقياس عادات العقل بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليهمعامالت ارتباط بنود 

 (54)العينة االستطالعية: ن=

 األبعاد

 المثابرة
التساؤل وطرح 

 المشكالت

التفكر حول 

 التفكير
 التفكير التبادلي

 التحقق من الدقة

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

0 502002** 0 502522** 0 502402** 0 502605** 0 502022** 

6 502524** 6 502052** 6 502002** 6 502222** 6 502200** 

2 504262** 2 502264** 2 502022** 2 502222** 2 502250** 

4 502222** 4 500226** 4 502402** 4 502425** 4 502202** 

0 502606** 0 502254** 0 502226** 0 502052** 0 502262** 

2 502050** 2 502060** 2 502060** 2 502252** 2 502620** 

 5050** دالة عند مستوى 

 

 

كما تم حساب ثبات المقياس بطريقة ) ألفا كرومباخ( و تبين أن المقياس يتمتدع بدرجدة 

 يوضح ذلك:عالية من الثبات والجدول التالي 
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 (  5جدول رقم )  

 معامالت ثبات مقياس عادات العقل

 (54)العينة االستطالعية: ن=

 البعد

عدد 

البنو

 د

معامل ثبات 

 ألفا كرونباخ

 5022 2 المثابرة

 5025 2 التساؤل وطرح المشكالت

 5022 2 التفكر حول التفكير

 5022 2 التفكير التبادلي

 5022 2 التحقق من الدقة

 5024 25 الثبات الكلي لمقياس عادات العقل

 

 إجراءات الدراسة:

 التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة في اختبار المهارات اإلمالئية: 

 

قامددت الباحثددة باسددتخدام اختبددار )ت( لداللددة مجمددوعتي الدراسددة  للتحقددق مددن تكددافؤ

للتعدرف علدى الفدروق بدين المجمدوعتين التجريبيدة  ،الفروق بين مجمدوعتين مسدتقلتين

النتائج التدي تدم  يبين التالي ولوالجداإلمالئية  االختبار القبلي للمهارات والضابطة في

 التوصل إليها: 

 (4جدول رقم )

 اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية

 القبلي الختبار المهارات اإلمالئيةودرجات المجموعة الضابطة في التطبيم 

 العدد المجموعات المهارات
المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليم

رسم الهم ة 

 المتوسطة على ألف

 14.52 55.22 14 التجريبية
 غير دالة 2.240 2.32

 11.02 52.12 11 الضابطة

رسم الهم ة 

 المتوسطة على واو

 15.45 50.22 14 التجريبية
 غير دالة 2.245 2.32

 15.51 42.51 11 الضابطة

رسم الهم ة 

 المتوسطة على ياء

 20.25 42.22 14 التجريبية
 غير دالة 2.510 2.11

 12.15 41.12 11 الضابطة

 غير دالة 2.003 2.22 14.52 55.22 14 التجريبيةرسم الهم ة 
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المتوسطة على 

 السطر
 15.51 53.05 11 الضابطة

الدرجة الكلية الختبار 

 المهارات اإلمالئية

 22.22 52.22 14 التجريبية
 غير دالة 2.220 2.15

 24.24 55.24 11 الضابطة

 درجة 055* تم تحويل المتوسط ليصبح من 

( أن قدديم )ت( غيددر دالددة فددي المهددارات: )رسددم الهمددزة 0يتضددح مددن الجدددول رقددم ) 

على ألف، رسم الهمزة المتوسدطة علدى واو، رسدم الهمدزة المتوسدطة علدى  المتوسطة

ياء، رسم الهمزة المتوسطة على السطر(، وكذلك في الدرجة الكلية الختبار المهارات 

اإلمالئيدددة، ممدددا يشدددير إلدددى عددددم وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطي 

وبدذلك تكدون . طبيدق القبلديالمجموعة التجريبية والمجموعة الضدابطة فدي درجدات الت

الباحثددة تحققددت مددن تكددافؤ مجمددوعتي الدراسددة: )التجريبيددة والضددابطة(، فددي اختبددار 

 اإلستراتيجية على المجموعة التجريبية.بتطبيق المهارات اإلمالئية قبل البدء 

لطالبددات قواعددد رسددم الهمددزة المتوسددطة تددم تدددريس التوودريس لمجموووعتي الدراسووة: 

خددالل الفصددل الدراسددي الثدداني مددن  بمدددارس الددرواد األهليدة، طالثالددث المتوسددالصدف 

قواعدد المجموعة الضدابطة الباحثة ست هـ، حيث در  0440هـ / 0445العام الدراسي 

عددددن طريددددق التجريبيددددة  المجموعددددة سددددت، ودر  بالطريقددددة المعتددددادة رسددددم الهمددددزة

 ( لقاءات تعليمية.2واستغرقت التجربة ) ،اإلنفوجرافيك

تددددريس تدددم تطبيدددق اختبدددار البعدددد االنتهددداء مدددن التطبيوووم البعووودي ألدوات الدراسوووة: 

على مجموعتي الدراسدة، وجمعدت البياندات  عادات العقلومقياس  المهارات اإلمالئية

 .SPSSعن طريق برنامج  تمهيدا لتحليلها إحصائيا

 

  مناقشتها وتفسيرها:نتائج الدراسة 

 :اإلجابة عن أسئلة الدراسة

مدددا الصدددورة المقترحدددة السدددتراتيجية قائمدددة علدددى المددددخل البصدددري باسدددتخدام  -0

، لتنمية المهارات اإلمالئيدة وعدادات العقدل لددى طالبدات الصدف الثالدث اإلنفوجرافيك

 المتوسط بالرياض؟

 تمت اإلجابة عن السؤال السابق ضمن إجراءات الدراسة.

  التحقم من صحة فروض الدراسة:
( بدين متوسدطات 5050وق ذات داللة إحصائية )عند مستوى الفرض األول: توجد فر

درجددات طالبددات المجموعددة التجريبيددة ودرجددات طالبددات المجموعددة الضددابطة فددي 

التطبيدددق البعددددي الختبدددار المهدددارات اإلمالئيدددة وأبعددداد  المختلفدددة لصدددالح طالبدددات 

 .المجموعة التجريبية

 

للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبدار )ت( لداللدة الفدروق بدين 

مجمددوعتين مسدددتقلتين، وذلدددك للتعدددرف علدددى داللدددة الفدددروق بدددين متوسدددطي درجدددات 

المجموعددة التجريبيددة ودرجددات المجموعددة الضددابطة فددي التطبيددق البعدددي للمهددارات 

ئية، والجدول التالي يبين النتائج التدي الفرعية والدرجة الكلية الختبار المهارات اإلمال

 التوصل إليها:  جرى
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 (2جدول رقم )

 اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية

 ودرجات المجموعة الضابطة في التطبيم البعدي الختبار المهارات اإلمالئية

 العدد المجموعات المهارات
المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 التعليم

رسم الهم ة 

 المتوسطة على ألف

 22.04 51.22 14 التجريبية
4.22 2.222 

دالة عند 

مستوى 

 13.55 42.22 11 الضابطة 2.22

رسم الهم ة 

 المتوسطة على واو

 25.02 52.52 14 التجريبية
2.13 2.222 

دالة عند 

مستوى 

 22.25 55.25 11 الضابطة 2.22

رسم الهم ة 

 المتوسطة على ياء

 22.25 02.22 14 التجريبية
4.20 2.222 

دالة عند 

مستوى 

 10.20 41.12 11 الضابطة 2.22

رسم الهم ة 

المتوسطة على 

 السطر

 25.53 52.22 14 التجريبية
5.24 2.222 

دالة عند 

مستوى 

 22.53 50.15 11 الضابطة 2.22

الدرجة الكلية 

الختبار المهارات 

 اإلمالئية

 25.25 54.02 14 التجريبية
5.25 2.222 

دالة عند 

مستوى 

 23.12 42.22 11 الضابطة 2.22

 درجة 055* تم تحويل المتوسط ليصبح من 

في المهدارات: )رسدم  5050( دالة عند مستوى ت( أن قيم )2يتضح من الجدول رقم )

الهمزة المتوسطة على ألف، رسم الهمزة المتوسطة على واو، رسم الهمزة المتوسدطة 

علدى يدداء، رسددم الهمدزة المتوسددطة علددى السدطر(، وكددذلك فددي الدرجدة الكليددة الختبددار 

وعدة المهارات اإلمالئية، مما يشدير إلدى وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين المجم

التجريبيددة والمجموعددة الضددابطة فددي درجددات التطبيددق البعدددي للمهددارات اإلمالئيددة، 

وكذلك في الدرجة الكلية لالختبار، وكانت تلدك الفدروق لصدالح المجموعدة التجريبيدة. 

حجدم األثدر )مربدع آيتدا( للدرجدة الكليدة الختبدار المهدارات كما قامدت الباحثدة بحسداب 

%( مدن التبداين الكلدي للفدروق بدين 26وهذا يعني أنه ) (،5026) ، والذي بلغاإلمالئية

درجدددات التطبيدددق البعددددي الختبدددار المهدددارات اإلمالئيدددة للمجمدددوعتين يعدددود لتدددأثير 

  اإلستراتيجية المقترحة. وبذلك نقبل الفرض األول من فروض الدراسة.

( بدددين 5050الفدددرض الثددداني: توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية )عندددد مسدددتوى  

درجددات التطبيددق القبلددي ودرجددات التطبيددق البعدددي لطالبددات المجموعددة متوسددطات 

 .التجريبية في اختبار المهارات اإلمالئية وأبعاد  المختلفة لصالح التطبيق البعدي
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للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبدار )ت( لداللدة الفدروق بدين 

لفددروق بددين متوسددطي درجددات مجمددوعتين متددرابطتين، وذلددك للتعددرف علددى داللددة ا

التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعددي للمجموعدة التجريبيدة فدي المهدارات الفرعيدة 

 جدرىوالدرجة الكلية الختبار المهارات اإلمالئيدة. والجددول التدالي يبدين النتدائج التدي 

 التوصل إليها: 

 (2جدول رقم )

 ومتوسط اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسط التطبيم القبلي

 التطبيم البعدي للمجموعة التجريبية في اختبار المهارات اإلمالئية

 القياس المهارات
المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 التعليم

نسبة 

الكسب 

 المعدل

رسم الهم ة 

المتوسطة 

 على ألف

 14.52 55.22 قبلي
4.20 2.222 

دالة عند 

مستوى 

2.22 

2.22 
 22.04 51.22 بعدي

رسم الهم ة 

المتوسطة 

 على واو

 15.45 50.22 قبلي
4.12 2.222 

دالة عند 

مستوى 

2.22 

2.22 
 25.02 52.52 بعدي

رسم الهم ة 

المتوسطة 

 على ياء

 20.25 42.22 قبلي
2.20 2.222 

دالة عند 

مستوى 

2.22 

2.20 
 22.25 02.22 بعدي

رسم الهم ة 

المتوسطة 

 السطرعلى 

 14.52 55.22 قبلي
2.12 2.222 

دالة عند 

مستوى 

2.22 

2.20 
 25.53 52.22 بعدي

الدرجة الكلية 

الختبار 

المهارات 

 اإلمالئية

 22.22 52.22 قبلي

2.14 2.222 

دالة عند 

مستوى 

2.22 

2.23 
 25.25 54.02 بعدي

 درجة 055* تم تحويل المتوسط ليصبح من 

 

فدي المهدارات: )رسدم  5050( أن قيم )ز( دالة عند مستوى 2رقم )يتضح من الجدول 

الهمزة المتوسطة على ألف، رسم الهمزة المتوسطة على واو، رسم الهمزة المتوسدطة 

علدى يدداء، رسددم الهمدزة المتوسددطة علددى السدطر(، وكددذلك فددي الدرجدة الكليددة الختبددار 

إحصددائية بددين التطبيددق المهددارات اإلمالئيددة، ممددا يشددير إلددى وجددود فددروق ذات داللددة 

القبلي والتطبيق البعدي للمجموعة التجريبية الختبار المهدارات اإلمالئيدة، وكدذلك فدي 

 الدرجة الكلية لالختبار، وكانت تلك الفروق لصالح التطبيق البعدي.

 

 ك نقبل الفرض الثاني من فروض الدراسة.وبذل

مهدارات اإلمالئيدة لددى عيندة وللتعرف على فاعلية اإلستراتيجية المقترحة في تنميدة ال

للفدددرق بدددين  Blackقامدددت الباحثدددة بحسددداب نسدددبة الكسدددب المعددددل لدددبالك ة الدراسددد
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فدددي درجدددات  ،متوسدددطي التطبيدددق القبلدددي والتطبيدددق البعددددي للمجموعدددة التجريبيدددة

المهارات الفرعية والدرجة الكلية الختبدار المهدارات اإلمالئيدة. والجددول التدالي يبدين 

 التوصل إليها:  جرىالنتائج التي 

 (5جدول رقم )

 متوسطي التطبيم القبلي والتطبيم البعدي للمجموعة التجريبية

 ونسبة الكسب المعدل لدرجات اختبار المهارات اإلمالئية

 المهارات

نسبة  التطبيق بعدي التطبيق قبلي

الكسب 

 المعدل
المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

رسم الهمزة المتوسطة 

 على ألف
44055 60022 26055 02020 0052 

رسم الهمزة المتوسطة 

 على واو
42025 64002 22045 02025 0005 

رسم الهمزة المتوسطة 

 على ياء
00055 02024 25055 02022 0002 

رسم الهمزة المتوسطة 

 على السطر
44055 60022 22022 04042 0002 

الكلية الختبار الدرجة 

 المهارات اإلمالئية
42022 02022 20025 04024 0002 

 درجة 055* تم تحويل المتوسط ليصبح من 

 

الكليدة  فدي الدرجدة Black( أن نسبة الكسب المعددل لدبالك 2)يتضح من الجدول رقم 

( 006وهدى قريبدة مدن الحدد الفاصدل ) (،0002الختبار المهارات اإلمالئية قدد بلغدت )

حددد  بدالك، ممدا يشدير إلدى فاعليدة اإلسدتراتيجية المقترحدة فدي تنميدة المهدارات الذي 

 اإلمالئية لدى عينة الدراسة )طالبات الصف الثالث المتوسط(.

 وتعزو الباحثة النتائج السابقة إلى:

الثابدت تميدز بعدرض المددادة اإلمالئيدة فدي تصدميم جدذاب، يجمددع  اإلنفوجرافيدكأن  -

بين المحتوى الموجز والصدور واألشدكال، ممدا سداعد الطالبدات علدى زيدادة اسدتيعاب 

القواعددد، إلددى جانددب تميددز  بدداأللوان المتناسددقة كعامددل إضددافي لجددذب انتبدداههن نحددو 

 محتوى كل تصميم. 

غيددر أسددلوب بددة الهمددزة المتوسددطة قواعددد كتافددي تدددريس  اإلنفوجرافيددك اسددتعمال -

لتجميددع وعددرض المددادة ا جديددد امرئيدد وأضدداف شددكال ،معالجددة الطالبددات للمعلومددات

 .اإلمالئية

زاد مدن إمكانيدة اسدتيعاب  اإلنفوجرافيدكالعناصدر المرئيدة داخدل تصدميم  استعمال -

 .الطالبات للقواعد وتعرف عالقات التأثير المتبادل بين عناصر المحتوى
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الثابددت مددن حيددث بسدداطة التصددميم،  اإلنفوجرافيددكالتقيددد بقواعددد ومعدداير تصددميم  -

واحتواء كل شكل من أشكاله على قاعدة إمالئية واحدة، والبعد عن التفاصيل الدقيقدة.، 

سدداهم فددي اكتسدداب الطالبددات فددي المهددارات  ومراعدداة البسدداطة فددي تناسددق األلددوان

 اإلمالئية.

تمثددل  مددن التدددريبات ضددمن اللقدداءات التعليميددةاحتددواء االسددتراتيجية علددى عدددد  -

إلدى حدد كبيدر فدي تنميدة  دساع بعضها في مخططات بصرية لتمثيل القواعد اإلمالئية،

القواعدد  التركيدز علدىو لمدا تميدزت بده مدن تقدديم التغذيدة الراجعدة الفوريدة ،المهارات

 اإلمالئية واستيعابها.

، 6502، حسددين،6502)سددالمة، تتفددق النتددائج السددابقة مددع مددا ذهددب إليدده كددل مددن 

يسداعد فدي  قواعد اللغدة( من أن استخدام المدخل البصري في تعليم 6502الصمداني،

تكددوين صددور حسددية لدددى المددتعلم، ويسددهل تعلددم وربددط العناصددر وتكددوين العالقددات، 

ممدا يجعدل المدتعلم أكثدر فاعليدة ويزيدد مدن من خالل الشكل البصدري، والتقريب بينها 

 .لقي المعلومات من خالل المؤثرات البصريةتو التعليمي وقفللمعلى  هإدراك

، 6502، صدددددديق،6502العتيبدددددي،وتتفددددق النتدددددائج السددددابقة مدددددع نتدددددائج دراسددددة ) 

مددددن حيددددث أثددددر اسددددتخدام  (6502، الزهرانددددي،6502، إسددددماعيل،6502السددددعدي،

 في تنمية المهارات التعليمية في المقررات الدراسية. اإلنفوجرافيك

( بين متوسدطات 5050توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى  :الفرض الثالث

درجدات التطبيدق القبلددي ودرجدات التطبيددق البعددي لطالبدات المجموعددة التجريبيدة فددي 

 .مقياس عادات العقل وأبعاد  المختلفة لصالح التطبيق البعدي

وق بدين للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبدار )ت( لداللدة الفدر

مجمددوعتين متددرابطتين، وذلددك للتعددرف علددى داللددة الفددروق بددين متوسددطي درجددات 

التطبيددق القبلددي ودرجددات التطبيددق البعدددي للمجموعددة التجريبيددة فددي األبعدداد الفرعيددة 

والدرجة الكلية لمقيداس عدادات العقدل. والجددول التدالي يبدين النتدائج التدي تدم التوصدل 

 إليها: 

 (0جدول رقم )

 )ت( لداللة الفروق بين متوسط التطبيم القبلياختبار 

 ومتوسط التطبيم البعدي للمجموعة التجريبية في مقياس عادات العقل

 القياس األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليم

 المثابرة
 2.30 1.11 قبلي

5.15 2.222 
دالة عند 

 2.13 1.40 بعدي 2.22مستوى 

التساؤل وطرح 

 المشكالت

 2.52 2.02 قبلي
3.21 2.222 

دالة عند 

 2.32 1.52 بعدي 2.22مستوى 

التفكر حول 

 التفكير

 2.50 2.25 قبلي
4.42 2.222 

دالة عند 

 2.55 1.35 بعدي 2.22مستوى 

 التفكير التبادلي
 2.22 1.23 قبلي

 غير دالة 2.522 2.25
 2.52 1.23 بعدي

دالة عند  2.222 2.25 2.53 2.45 قبليالتحقم من 
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 2.22مستوى  2.30 1.50 بعدي الدقة

الدرجة الكلية 

لمقياس عادات 

 العقل

 2.31 2.55 قبلي
2.44 2.222 

دالة عند 

 2.12 1.52 بعدي 2.22مستوى 

فأقددل فددي األبعدداد:  5050( دالددة عنددد مسددتوى ت( أن قدديم )2يتضددح مددن الجدددول رقددم )

)المثابرة، التساؤل وطرح المشكالت، التفكر حول التفكير، التحقق من الدقة(، وكدذلك 

فددي الدرجددة الكليددة لمقيدداس عددادات العقددل، ممددا يشددير إلددى وجددود فددروق ذات داللددة 

إحصائية بين التطبيق القبلدي والتطبيدق البعددي للمجموعدة التجريبيدة فدي درجدات تلدك 

في الدرجة الكليدة للمقيداس، وكاندت تلدك الفدروق  األبعاد لمقياس عادات العقل، وكذلك

( غير دالة في بعد: )التفكير التبدادلي(، تلصالح التطبيق البعدي. كما يتضح أن قيمة )

ممددا يشددير إلددى عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين التطبيددق القبلددي والتطبيددق 

 س عادات العقل.البعدي للمجموعة التجريبية في درجات هذا البعد من أبعاد لمقيا

وللتعددرف علددى فاعليددة اإلسددتراتيجية المقترحددة فددي تنميددة عددادات العقددل لدددى طالبددات 

للفدرق  Blackالمجموعة التجريبية، قامت الباحثة بحساب نسبة الكسب المعدل لدبالك 

بددين متوسددطي التطبيددق القبلددي والتطبيددق البعدددي للمجموعددة التجريبيددة فددي درجددات 

وهددي  ( 0،66الكليددة لمقيدداس عددادات العقددل والتددي بلغددت ) األبعدداد الفرعيددة والدرجددة

ممددا يشددير إلددى ارتفدداع فاعليددة االسددتراتيجية فددي تنميددة عددادات ( 0،6قريبددة مددن الحددد )

 العقل.

 

  وبذلك نقبل الفرض الثالث من فروض الدراسة.

 وترجع الباحثة النتائج السابقة إلى:

مدددن تعزيدددز القددددرة علدددى التفكيدددر وربدددط  اإلنفوجرافيدددكالمميدددزات التدددي وفرهدددا  -

 .مما أسهم في تكوين ونمو عادات العقلالمعلومات وتن يمها واالحتفاظ بالمعلومة، 

 أثندداء تنفيددذ االسددتراتيجية اسددتخدام األسددئلة االستقصددائية والسددابرة والتوضدديحية  -

الكدددافي للحدددوار والمناقشدددة تدددرك الفرصدددة للطالبدددات لالستفسدددار، وتدددوفير الوقدددت و

 ،السدددتنتاج المعلومدددات وربطهدددا دفعهدددن تسددداؤل وإعطدددائهن المزيدددد مدددن األمثلدددةوال

  ية.عادات العقلالوممارسة 

اإلفددادة مددن المخططددات التن يميددة التددي أدرجتهددا الباحثددة أثندداء تنفيددذ األنشددطة فددي  -

والربط بين المعرفة اإلمالئيدة الجديددة  ،داخل تمثيالت بصرية تفريغ القواعد اإلمالئية

 ممارسة العادات العقلية وتنميتها.ساعد في السابقة ووالخبرات 

ممارسددة فحددص األجددزاء وتمثيددل المعرفددة اإلمالئيددة  فددي سدداعد االنفددو جرافيددك -

ونمدو العدادات  ذهنيدةالصور التكوين  مما ساهم في ،وإعادة التركيب ،العالقات بينهاو

 العقلية.

التبادلي، قد يرجع ذلدك لقصدر التفكير بالنسبة لعدم وجود فروق ذات داللة في بعد  -

وقدددت اللقددداء التعليمدددي، وعددددم تدددوفر الوقدددت الكدددافي لتبدددادل األفكدددار وتدددداولها بدددين 

 المجموعات، وانشغال الطالبات في أداء األنشطة ومالح ة االنفوجرافيك.
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 والتالميدذ ذوفدي أن ( 6502، السدعدي، 6502حسدين،) مع ما ذهدب إليدهالنتائج تتفق 

 ممارسة العادات العقلية أثناء التعلم.التعلم البصري تزداد سرعتهم في التفكير و

 

 

 

 :توصيات الدراسة

تركيز على المدخل البصري واستراتيجياته في تعليم اإلمالء لتنمية المهارات ال -0

 والدمج بين اللغة اللف ية وغير اللف ية أثناء التدريس. ،اإلمالئية

 ،في عرض البنية المعرفية لمقررات اإلمالء اإلنفوجرافيكاإلفادة من تقنية  -6

 التعليم العام. الباتونشر  عبر مواقع تعليمية متخصصة موجهه لط

لما  ،في تدريس اإلمالء مع استراتيجيات تدريسية أخرى اإلنفوجرافيكدمج تقنية  -2

 لية.عادات العقاللها من دور في تنمية المهارات اإلمالئية و

 اإلنفوجرافيكيبية لمعلمات اللغة العربية في تصميم وتنفيذ عقد دورات تدر -4

وتصميم أنشطة تساعد على تنمية عادات  ،التعليمي، وكيفية توظيفه في التدريس

 العقل.

        ،بتنمية عادات العقل من خالل دمجها في محتوى مقررات اإلمالء العناية  -0

 وتضمينها أنشطة تعليمية ومهام وتدريبات تساعد على ذلك.

التعليمي، لما له  اإلنفوجرافيكتضمين أدلة المعلمات نماذج لتعليم قواعد اإلمالء ب -2

 ر في تنمية المهارات اإلمالئية وعادات العقل.اثمن 

 

 :مقترحات الدراسة

دراسة للتعرف على مستوى وعي معلمات اللغة العربية للمرحلتين المتوسطة  -0

 ، وامتالكهن لمهاراته.اإلنفوجرافيكوالثانوية بمفهوم 

دراسة لتقديم برنامج تدريبي مقترح لمعلمات اللغة العربية أثناء الخدمة إلكسابهن  -6

 .اإلنفوجرافيكمهارات تصميم 

التعليمي على التحصيل  نفوجرافيكاإل استعمالدراسة للتعرف على فاعلية  -2

 المعرفي في اإلمالء واالتجا  نحوها.

 في تدريس فروع اللغة العربية األخرى. اإلنفوجرافيك استعمالفاعلية دراسة  -4

 

 : المراجع

في تدريس الجغرافيا  اإلنفوجرافيك(. استخدام 6502أبو زيد، صالح محمد. ) .0

مجلة لتنمية التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى طالب المرحلة الثانوية. 
 .022 – 022(، الصفحات 22، )الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية

(. أثر أسلوبي التغذية الراجعة التفسيرية والتعزيزية 6502أبو شما، حليمة فهد. ) .6

ية لالنجاز لدى طالبات الصف السادس األساسي في التحصيل اإلمالئي والدافع

. كلية التربية. الجامعة الهاشمية. رسالة ماجستير غير منشورةفي األردن. 

 األردن.
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(. فعالية برنامج قائم على استراتيجيات التفكير 6502أحمد، سماح عبد الحميد. ) .2

ياضيات المتشعب وخرائط التفكير على تنمية التحصيل والتفكير البصري في الر

(، الصفحات 0)020، جامعة األزهر، مجلة التربيةلطالب المرحلة الثانوية. 

06- 26. 

(. فاعلية بيئة دعم لغوي مقترحة معززة 6502إسماعيل، عبد الرحيم فتحي. ) .4

الثابت في تحسين التحصيل المعرفي في النحو وتنمية مفاهيمه  اإلنفوجرافيكب

، جامعة عين شمس، العلوم التربويةمجلة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. 

 .624 – 025(، الصفحات 0)42

 –" التفاعلي  اإلنفوجرافيك(. استخدام 6502إسماعيل، عبد الرؤوف محمد. ) .0

الثابت " وأثر  في تنمية التحصيل الدراسي لدى طالب تكنولوجيا التعليم 

لعربية ، الجمعية امجلة تكنولوجيا التربية دراسات وبحولواتجاهاتهم نحو . 

 .022 -000(، الصفحات 62لتكنولوجيا التربية، )

التفاعلي في تنمية مهارات التفكير  اإلنفوجرافيك(. أثر 6502البيشي، رنا علي. ) .2

، مجلة القراءة والمعرفةالبصري لدى المشرفات التربويات في مدينة تبوك. 

 .045 – 002(، الصفحات 652الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، )

الحواري واالستقصائي  اإلنفوجرافيك(. نمط 6502ين، عايدة فاروق. )حس .2

وفاعليتهما في تنمية الذكاءين اللغوي والبصري وبعض عادات العقل لدى طالب 

، رابطة دراسات عربية في التربية وعلم النفسالصف األول اإلعدادي. 

 .426 – 452(، الصفحات 22التربويون العرب، )

 اإلنفوجرافيك(. نمطا تقديم 6500لدخني، أماني أحمد. )درويش، عمرو محمد؛ ا .2

الثابت والمتحرك عبر الويب وأثرهما في تنمية مهارات التفكير البصري لدى 

، الجمعية المصرية مجلة تكنولوجيا التعليمأطفال التوحد واتجاهاتهم نحو . 

 .224 – 620(، الصفحات 6)60لتكنولوجيا التربية، 

في الرياضيات على  اإلنفوجرافيك(. أثر دمج 6502الدهيم، لولوة علي. ) .2

(، 2)02، مجلة تربويات الرياضياتتحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط. 

 .620 -622الصفحات 

-زاوج -(. فاعلية استخدام استراتيجية )فكر 6500الديب، نضال ماجد. ) .05

شارك( على تنمية مهارات التفكير البصري والتواصل الرياضي لدى طالب 

. كلية التربية. رسالة ماجستير غير منشورةالصف الثامن األساسي بغزة. 

 الجامعة اإلسالمية. غزة.

(. األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طلبة كليات 6502رحيمة، فرمان قحط. ) .00

، جامعة مجلة العلوم اإلنسانيةالتربية في الجامعات العراقية: تشخيص وعالج. 

 .025 -020(، الصفحات 20بابل، )

(. أثر اختالف نمط التصميم المعلوماتي 6502الزهراني، أحمد علي. ) .06

( في تحصيل المفاهيم العلمية في مقرر األحياء لدى طالب اإلنفوجرافيك)

 -002(، الصفحات 4)20، جامعة أسيوط، مجلة كلية التربيةالمرحلة الثانوية. 

020. 
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ة االنقوجرافيك في (. فاعلية استخدام تقني6502السعدي، السعدي الغول.) .02

تنمية عادات العقل واكتساب المفاهيم العلمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة 

 .202 – 625(، الصفحات 2، جامعة الغردقة، )مجلة العلوم التربويةالكويت. 

(. أثر استخدام استراتيجية التصور البصري في 6502سالمة، أحمد سالمة. ) .04

رسالة دى تالميذ الصف الثاني األساسي بغزة. تدريس اإلمالء المن ور ل
 . كلية التربية. الجامعة اإلسالمية. غزة.ماجستير غير منشورة

من التخطيط إلى اإلنتاج.  اإلنفوجرافيك(. 6502شلتوت، محمد شوقي. ) .00

 الرياض: مطبعة هال.

(. فاعلية استراتيجية التخيل الموجه في تنمية 6502صالح، افتكار أحمد. ) .02

التفكير البصري في العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسي في  مهارات

 .25 – 00(، الصفحات 6)62، مجلة دراسات اجتماعيةالمدارس اليمنية. 

في تدريس  اإلنفوجرافيك(. أثر استخدام 6502صديق، ريم خالد. ) .02

الرياضيات على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير البصري لدى 

، جامعة مجلة البحث العلمي في التربيةلسادس بمكة المكرمة. تلميذات الصف ا

 .222 – 252(، الصفحات 2)02عين شمس، 

(. فاعلية استخدام بيئة تعلم متنقلة قائمة على 6502الصمداني، هاشم أحمد. ) .02

التفاعلي في تنمية مهارات االستيعاب السمعي لدى طالب اللغة  اإلنفوجرافيك

، الجامعة مجلة الدراسات التربوية والنفسيةرى. اإلنجليزية بجامعة أم الق

 .22 – 26(، الصفحات 6)62اإلسالمية بغزة، 

التفكير (. 6502عامر، طارق عبد الرؤوف؛ المصري، إيهاب عيسى. ) .02
. القاهرة: المجموعة العربية للتدريب البصري: مفهومه، مهاراته، استراتيجياته

 والنشر. )أضيفيه 

(. دراسة 6502د، عبير؛ عبد الرؤوف، إيناس. )عبد الرحمن، عادل؛ السي .65

تحليلية لالنفوجرافيك ودور  في العملية التعليمية في سياق الصياغات التشكيلية 

، جامعة مجلة بحول في التربية الفنية والفنونللنص )عالقة الكتابة بالصورة(. 

 .02 -0(، الصفحات 42حلوان، )

في تحصيل  اإلنفوجرافيك (. أثر توظيف6502عبد الغني، رشا يوسف. ) .60

رسالة طلبة الصف السابع األساسي في مبحث العلوم واتجاهاتهم نحو تعلم العلوم. 
 . كلية التربية. جامعة اليرموك.ماجستير غير منشورة

(. فاعلية استخدام بعض استراتيجيات تنشيط 6502العتيبي، نجالء خالد. ) .66

رسالة الذاكرة في تنمية المهارات اإلمالئية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية. 
 . كلية التربية. جامعة الطائف.ماجستير غير منشورة

ط (. فاعلية استخدام بعض استراتيجيات تنشي6502العتيبي، نجالء عبد هللا. ) .62

رسالة الذاكرة في تنمية المهارات اإلمالئية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية. 
 . كلية التربية. جامعة الطائف.ماجستير غير منشورة

التعليمي على  اإلنفوجرافيك(. أثر استخدام 6502العتيبي، وداد عسير. ) .64

تحصيل قواعد اللغة اإلنجليزية لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة 
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(، 2)6، المركز القومي للبحول بغزة، مجلة العلوم التربوية والنفسيةالرياض. 

 .00- 62الصفحات 

التفكير البصري في (. 6500عمار، محمد عيد؛ القباني، نجوان حامد. ) .60
 سكندرية: دار الجامعة الجديدة. حذفته إن أردتيه. اإلضوء تكنولوجيا التعليم

(. فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على 6502عمر، عاصم إبراهيم. ) .62

في اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير البصري  اإلنفوجرافيك

المجلة المصرية واالستمتاع بتعلم العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي. 
 – 652(، الصفحات 4)02، الجمعية المصرية للتربية العلمية، ية العلميةللترب

622. 

، تعريف ونصائح وأدوات إنتاج اإلنفوجرافيكماهو (. 6504عيسى، معتز. ) .62

من الموقع  6/6565/ 05مجانية، مدونة دوت عربي، تم ارتجاعه بتاريخ 

.http://blog.dotaraby.com  

، الن رية والتطبيق. األردن: دار والتفكيرعادات العقل قطامي، يوسف محمد.  .62

 الفكر.

 s'E Seven(. فعالية استخدام استراتيجية 6502مختار، إيهاب أحمد. ) .62

البنائية في تنمية المهارات الحياتية وعادات العقل في مادة العلوم لدى تالميذ 

، رابطة مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسالمرحلة االبتدائية. 

 .004 - 050(، الصفحات 20بويون العرب، )التر

(. أر استخدام الخرائط المعرفية في تنمية 6502المهنا، عادل سليمان. ) .25

مجلة مهارة كتابة الهمزة المتوسطة لدى طالب الصف الثالث المتوسط. 
 -02(، الصفحات 0) 2، الجامعة اإلسالمية العالمية، الدراسات اللغوية واألدبية

22. 

(. برنامج مقترح قائم على مهارات التفكير 6502محمد. ) يونس، إيمان .20

البصري لتنمية مهارة الرسم العلمي والوعي بأهميتها لدى الطالبات المعلمات في 

، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلة المصرية للتربية العلميةمادة األحياء. 

 .042 – 002(، الصفحات 2) 65
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