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نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) داخل تكنولوجيا التحريك
الجرافيكي وعالقتة بالقدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة)
في تنمية التفكير البصري والدافعية لمتعمم

د/ىويدا سعيد عبد الحميد*

المقدمة:

جديدا ،إال أف حقيقة تمؾ
شيئا
التحريؾ الجرافيكي ” “Motion Graphicsيبدو ً
ً
طا وثيقًا بأصؿ الرسومات المتحركة كما أنيا ميدت الطريؽ
التكنولوجيا ترتبط ارتبا ً
لدمج مجاالت عمؿ جديدة تتيح إمكانية لتوليد محتويات تعميمية قائمة عمى استخداـ
التكنولوجيا المتطورة في العممية التعميمية ،لتحسيف جودة التعميـ.
ويعد التحريؾ الجرافيكي” “MGsفف الحركة لمصور والنصوص التي تعمؿ
مصحوبة بالموسيقى ،يتـ استخداميا بشكؿ متزايد كأداة تعميمية ( João Aranda
 ،)Brandão ,2015, 63: 76ويمكف اعتبارىا أداة تشرح المفاىيـ بطريقة تجعميا
سيمة الفيـ ،والتي تعمؿ كمساعدة عظيمة لتعميـ وتوليد رأي نقدي لدى المتعمـ.ليذا
السبب :يعد التحريؾ الجرافيكي أداة مثالية لمبدء في تغيير ممارساتنا التعميمية التي
محور لمتنقيح والتكيؼ مع االحتياجات الجديدة لطالبنا( Spencer R
ًا
طالما كانت
 .)Barnes ,2016,146كما أصبحت الوسائط الرقمية تسمح لممصمميف بإستخداـ
التحريؾ الجرافيكي لنقؿ الرسائؿ المرئية المستندة إلى الوقت حيث تـ استخداـ الصور
الثابتة بشكؿ تقميدي وتوظيفيا مع نمو مجاؿ تصميـ الحركة لمحصوؿ عمي عروض
مبيرة ) ، (Spencer R Barnes, 2016, 147والمقصود مف كممة " ”Motionاالتحاد
بيف التصميـ الجرافيكي والرسومات البيانية والرسومات المتحركة ،وبالتالي فيي
تصميمات تتكوف عادة مف عناصر يمكف أف تنتقؿ مف األيقونة إلى مستوى واقعي
لمغاية ،أي تحويؿ البيانات والمفاىيـ المجرده إلى رسومات بيانية ورسومات متحركة
يصاحبيا الصوت في تصميـ يسيؿ فيمة واستيعابة)Woolman M, 2014,36( .
ويعرؼ التحريؾ الجرافيكي " ”Motion Graphicsبأنو فَ ّف إيصاؿ المعمومات
وغالبا ما تكوف تصميمات إحصائية أو مجموعة مف
بالصور والرسومات والرموز،
ً
* د/ىويدا سعيد عبد الحميد :استاذ تكنولوجيا التعميـ المساعد -كمية التربية النوعية -جامعة
عيف شمس.
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بسطة ،كما أنيا تعتمد عمى تحريؾ
وم ّ
المعمومات نريد إيصاليا لممتمقي بطريقة سيمة ُ
فبدال مف أف تكوف ثابتة كصورة واحدة ،تكوف عبارة عف فيديو
تمؾ التصميماتً ،
تخص موضوٍع مثؿ تعبير عف بيئة
قصير يقوـ بعرض مجموعة مف المعمومات التي
ّ
أو تعريؼ بنشاط معيف ،)Krasner JS ,2013,66( .وقد عرؼ قاموس أكسفورد
( )Oxford Dictionary. ,2015التحريؾ الجرافيكي بأنو "أسموب تصوير الرسومات
المتتالية أو مواقؼ الدمى أو النماذج لخمؽ وىـ الحركة.
ويتميز التحريؾ الجرافيكي بالعديد مف الميزات منيا :تبسيط المفاىيـ العممية
وتقديميا في شكؿ معمومات بصرية متحركة مصاحب ليا تمميحاتMahardhika, (.
 ،)S.; & Fathoni. C.A. ,2013,104-107في ىذا السياؽ أشار محمد عطية
خميس ( )6:07558إلى أف التصميـ الفعاؿ لمرسالة التعميمية ىو الذى يجذب انتباه
المتعمميف لمخصائص الميمة فى الموضوع ،ويشتمؿ عمى تمميحات مسموعة أو
مكتوبة أو مصورة؛ لتركيز االنتباه عمى العناصر الميمة فى الموضوع ،ويعتمد أكثر
عمى العروض البصرية.
والتمميحات تعد إشارات لتمييز الميارات وتركيز االنتباه عمى المعنى الم ارد تعممة
وتمثيؿ المحتوى (سامي عبد الحميد محمد ،)<:7 ،7569،وقد أكد عبد المطيؼ
الصفي الجزار (>>> )96-95 ،6عمى أف تعمـ المفاىيـ يتطمب استخداـ التمميحات
البصرية وغير البصرية لتوجو انتباه المتعمـ إلى الخاصية المشتركة فى المفيوـ الذى
يتعممو ،كما تشير العديد مف األدبيات إلى أف التعمـ القائـ عمى التمميحات يعد أكثر
فاعمية مف التعمـ الذي يقدـ دوف تمميحات ،حيث إنو في حالة االعتماد عمى
التمميحات فإف التركيز يكوف عمى المثيرات المطموب تعمميا (،)Knowlt,1996,157
ويشير ليانج " ”Liangأنو عند استخداـ التمميحات فإنيا تقمؿ الوقت الالزـ لممتعمـ
إليجاد المعمومة األساسية ،وعندما نقمؿ وقت البحث عف المعمومة فإننا نقمؿ وقت
المعمومات وحجميا التي ينبغي أف تكوف في الذاكرة العاممة إلضمحالليا بمرور الزمف
مما يعني أف المعمومات المطموبة سوؼ تظؿ لوقت أكبر عف طريؽ إرشاد المتعمـ
لممعمومات وثيقة الصمة بالموضوع ( )Liang, T –H,2015:178ذلؾ ما تؤكد عميو
نظرية التمميحات أنو" يزداد التعمـ كمما ازداد عدد التمميحات المتاحة" وسميت بنظرية
مجموع التمميحات )Ching-H, & , Kun, H, ((Cues Summation Theory
 ،)2014,125-129كما اف نظرية جمع األمارات والدالالت أو التمميحات تشير إلى
معا،
أف التعمـ يزداد بزيادة عدد المثيرات ،إذا كانت ىذه المثيرات متجمعة ومترابطة ً
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ويكمؿ كؿ منيا اآلخر ،أي أف الصوت يكمؿ الصورة ويرتبط بيا (محمد عطية
خميس.)<<; :756: ،
وفي ىذا اإلطار أشارت نتائج العديد مف الدراسات إلى أىمية استخداـ التمميحات
في تحقيؽ بعض نواتج التعمـ وأىدافو في مراحؿ تعميمية مختمفة ،منيا دراسة اورتيجا
ليباريا ،فاولينكيز ،حزاف ( ،)Ortega, Llebaria,Faulkner,Hazan,2001ودراسة
ثيماف ،جولدستيف ( ،)Thiemann,Goldsten,2001ودراسة ىوؾ ،ستينؾ ،فوتو
) (Huk,Stenke,Floto,2003ودراسة دي كونينج ،تابيرس ،ريكرس (De Koning,
 Tabbers,Rikers & Pass,2007ودراسة محمد محمود ابو اليزيد (،)7567
ودراسة شينج وكوف( (Ching –H& Kun,H,2013وقد أكدت نتائج جميع الدراسات
السابقة أف التمميحات تعمؿ عمى توجيو انتباه المتعمميف إلى األجزاء الميمة في
المحتوى لتيسير اختيارىا واستخراجيا ومف ثـ زيادة قدرة المتعمـ عمى الفيـ واالستيعاب
وزيادة الدافعيو لمتعمـ ،كما اختمفت النتائج الخاصة بنمط ونوع التمميح حيث اختمفت
نتائج بعض الدراسات حوؿ تأثير التمميح البصري عمى المتغيرات التابعو رغـ االتفاؽ
عمى التأثير في األداء بشكؿ كبير ،بينما أثبتت عديد مف الدراسات أف التمميحات
السمعية أفضؿ مف التمميحات البصرية وليا تأثير كبير عمى تحسف قدرة الطالب عمى
الفيـ وحؿ المشكالت وتحسيف األداء ،كما أشارت نظرية بافيو إلى ضرورة وجود
تزامف بيف التمميحات السمعية والبصرية ،وعمى النقيض نظرية برود يند أكدت اف
ت ازمف المغة المفظية المسموعة مع المقروءة يعوؽ الفيـ( .خالد محمد فرجوف،7559،
)678
بارز في
مكانا ًا
كما أخذت القدرة المكانية باعتبارىا أحد مكونات القدرة العقمية ً
اىتمامات الباحثيف إد ار ًكا لدورىا المتميز في المجاؿ ،وألىميتيا في تطوير ميارات
التعامؿ مع البيئة ،وتعد القدرة المكانية مف القدرات المعرفية الميمة بالنسبة لمجاالت
أكاديمية مختمفة (عدناف سميـ عابد .)67 ،6>>;،وتشير القدرة المكانية إلى القدرة
عمى ادراؾ العالـ البصري بدقة ،لتكويف جوانب الخبرات البصريةKaraman & (.
 ،)Togrol ,2010,3وأكدت دراسة "ماثيسوف" عمى ضرورة االىتماـ بالقدرة المكانية
البصرية لدى المتعمميف حيث أنيا أساس العمميات المعرفية ( Mathewson,
 ،)1999,40كما أشار ( )Maeda & Yoon,2013,70إلى أنو توجد أدلو متراكمة
تدعـ االرتباط االيجابي بيف القدرة المكانية واألداء في المجاالت األكاديمية المختمفة،
اىتماما أقؿ في البيئة
وأنو عمى الرغـ مف الدور الياـ لمقدرة المكانية إال انيا تمقت
ً
التعميمية مقارنة بالقدرات المعرفية األخرى.
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كما يعد التفكير البصري أحد أنماط التفكير التي استحوذت عمى اىتماـ التربوييف
في السنوات األخيرة ،لما لو مف أىمية كبيرة ،فقد َع ّرفو" بياجية" عمى أنو قدرة عقمية
مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسية البصرية( .صالح محمد صالح)87 ،7567،
كما أف تنمية التفكير البصري لدى المتعمـ مف العوامؿ التي تساعد عمى تحسيف
أدائو ،وبالتالي تقوى عممية التعمـ لديو ،وذلؾ ضمف نظرية الذكاءات المتعددة التي
تعتمد ثمانية است ارتيجيات لتنمية الذكاء ،مف أىميا االستكشاؼ البصري ( Visual
 )Discoveryمف خالؿ االعتماد عمى األشكاؿ والرسومات المختمفة ،واإلجابة عف
أسئمة المعمـ داخؿ الفصؿ باالعتماد عمى التصور البصري وعمميات التمثيؿ العقمية
واستحضار الصور مف الذاكرة ،)Yildirm B, Özkahraman S, 2011( .كما أف
تنمية التفكير البصري لدى المتعمـ مف العوامؿ التي تساعد عمى تحسيف أدائو،
وبالتالي تقوى عممية التعمـ لديو ،كما تعتبر مرحمة التعميـ األساسي مف المراحؿ
الميمة التي يتـ فييا تعميـ ميارات التفكير البصري ،وذلؾ لما يتميز بو تالميذ ىذه
المرحمة مف خصائص عقمية ونفسية ونمو جسدي تساعدىـ عمى سرعة التعمـ.
(صالح عبد اهلل عبد الكبير)9 ،755= ،
وتعد الدافعية لمتعمـ مف السمات التي تحتاجيا التكنولوجيا الرقمية ،يذكر
( )Derbali, L., & Frasson, C. ,2010,499أف الدافعية لمتعمـ ىي حالة داخمية
ووفقا
تحرؾ سموؾ المتعمـ وأدائو وتعمؿ عمى استم ارره وتوجيو نحو اليدؼ أو الغايةً .
لمنظرية االنسانية فإف الدافعية تمثؿ حالة استثارة داخمية تحرؾ المتعمـ مف أجؿ
استغالؿ أقصى ما لديو مف طاقة وامكانيات في أي موقؼ تعميمي والتركيز عمى
مساعدة المتعمـ عمى استغالؿ أمكانياتو وقدراتو واستثمارىا لتحقيؽ التعميـ المطموب
( ،)Ghergulescu, I., & Muntean, C. H., 2010,73:75وقد أشارت نتائج
دراسة ( )Burrell,A & Sodan,2008إلى أف التكنولوجيا الحديثة ممثمو في موقع
ويب تزيد مف الدافعية لمتعمـ ،وجاءت نتائج دراسة ()Kilic-Cakmak, E. ,2010
لتسمط الضوء عمى أىمية تحديد استراتيجيات تعمـ مناسبة عند استخداـ التكنولوجيا
الحديثة منيا نموذج االنتباه ،كما توصمت دراسة ( )Nehme,M.,2010إلى أف
الدافعية لمتعمـ تزداد كمما كاف التفاعؿ بيف المتعمـ والمعمـ افضؿ .وذلؾ يتفؽ مع
نظرية التحميؿ النفسي التي ترى أف الدافعية حالة استثارة داخميو الستغالؿ أقصى
طاقات المتعمـ ( ،)Hartnett, M., St George, A., & Dron, J.,2011كما أكدت
نتائج األبحاث أف استخداـ المستحدثات التكنولوجية فى التعميـ يزيد دافعية المتعمـ عف
طريؽ زيادة الكفاءة الذاتية وتقدير الذات وتحسيف حضور المتعمميف وتكويف مواقؼ
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اكثر ايجابية نحو موقؼ التعمـ وزيادة مشاركة المتعمـ فى انشطة التعمـ ،قد تكوف
التكنولوجيا فريدة مف نوعيا فى زيادة شعور المتعمميف بالدافعية.
).)Robert J. Marzano,2013

مشكمة البحث:

ترتكز مشكمة البحث في قصور لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في
ميارات التفكير البصري والدافعية لمتعمـ لذلؾ يسعى البحث إلى محاولة تحديد أفضؿ
نمط لمتمميح (سمعي /سمعي نصي) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي في إطار
تفاعمة مع القدرة المكانية (منخفضة/مرتفعة) ،وذلؾ لمعرفة مدى تأثيرة عمى ميارات
التفكير البصري والدافعية لمتعمـ ،محاولة لتوفير المعالجة المالئمة.
أسئمة البحث :يسعى البحث الحالي اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:
«ما أثر العالقة بين نمط تقديم التمميح (سمعي /سمعي نصي) داخل تكنولوجيا
التحريك الجرافيكي والقدرة المكانية (منخفضة/مرتفعة) في تنمية التفكير البصري
والدافعية لمتعمم ؟»
ويتفرع من ىذا السؤال االسئمة الفرعية التالية:
 .6ما تأثير التمميح (سمعي /سمعي نصي) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي في
تنمية
ب .الدافعية لمتعمـ لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية؟
أ .التفكير البصري
 .7ما تأثير القدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة) عند استخداـ تكنولوجيا التحريؾ
الجرافيكي في تنمية
ب .الدافعية لمتعمـ لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية؟
أ  .التفكير البصري
 .8ما أثر التفاعؿ بيف التمميح (سمعي /سمعي نصي) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ
الجرافيكي والقدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة) في تنمية
ب .الدافعية لمتعمـ لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية؟
أ .التفكير البصري

أىداف البحث:

ييدؼ البحث الحالي الكشؼ عف:
 .6نمط التمميح األنسب (سمعي /سمعي نصي) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ
الجرافيكي) )MGsفي تنمية التفكير البصري والدافعية لمتعمـ لدى تالميذ الصؼ
السادس االبتدائي.
 .7األثر األساسي لمقدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة) في تنمية التفكير البصري
والدافعية لمتعمـ لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.

نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) داخل تكنولوجيا التحريك الجرافيكي

6=7
وعالقتة بالقدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة) في تنمية التفكير البصري والدافعية لمتعمم

 .8المعالجة التجريبية األمثؿ لتصميـ التمميحات (سمعية /سمعية نصية) داخؿ
تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ) )MGsفي تفاعميا مع القدرة المكانية
(منخفضة/مرتفعة) في تنمية التفكير البصري والدافعية لمتعمـ لدى تالميذ الصؼ
السادس االبتدائي.

أىمية البحث:

قد يساعد البحث الحالي في:
 .6تنمية اتجاىات إيجابية عند المتعمميف نحو التعمـ باستخداـ تكنولوجيا التحريؾ
الجرافيكي.
 .7توجيو اىتماـ مصممي التحريؾ الجرافيكي ) )MGsإلى ضرورة توفير أنماط
مختمفة مف التمميحات لمواجية الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.
 .8إلقاء الضوء عمى قدرة مف القدرات العقمية "القدرة المكانية" التي لـ تمقى اىتماـ
بحثي كاؼ ومعرفة اثرىا عمى نواتج التعمـ المختمفة مثؿ التفكير البصري
والدافعية لمتعمـ.

حدود البحث:

أقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
 .6تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي بمدرسة (صقر قريش الرسمية التجريبية ،طمعت
حرب التجريبية) إدارة الوايمي التعميمية – محافظة القاىرة) ،ذلؾ لما أشارت اليو
نتائج البحوث السابقة أف مرحمة التعميـ األساسي مف المراحؿ الميمة التي يتـ
فييا تنمية ميارات التفكير البصري ،ولما يتميز بو تالميذ ىذه المرحمة مف
خصائص عقمية ونفسية ونمو جسدي تساعدىـ عمى سرعة التعمـ.
 .7محتوى البيئة الزراعية ضمف مقرر الدراسات االجتماعية .

فروض البحث:

سعى البحث الحالي نحو التحقق من صحة الفروض التالية:
أوالً -الفروض الخاصة بالتفكير البصري:
احصائيا عند مستوى ( )...0بيف متوسطات درجات
 .6ال توجد فروؽ دالة
ً
أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في التفكير البصري يرجع لمتأثير األساسي
الختالؼ نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ
الجرافيكي.
احصائيا عند مستوى ( )...0بيف متوسطات درجات
 .7ال توجد فروؽ دالة
ً
أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في التفكير البصري يرجع لمتأثير األساسي
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الختالؼ القدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة) عند استخداميـ تكنولوجيا
التحريؾ الجرافيكي.
احصائيا عند مستوى ( )...0بيف متوسطات درجات
 .8ال توجد فروؽ دالة
ً
أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في التفكير البصري يرجع لتأثير التفاعؿ
بيف كؿ مف نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) والقدرة المكانية
(منخفضة/مرتقعة) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي.
ثانيا -الفروض الخاصة بالدافعية لمتعمم:
ً
احصائيا عند مستوى ( )...0بيف متوسطات درجات
دالة
فروؽ
توجد
ال
.
6
ً
أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في الدافعية لمتعمـ يرجع لمتأثير األساسي
الختالؼ نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ
الجرافيكي.
احصائيا عند مستوى ( )...0بيف متوسطات درجات
 .7ال توجد فروؽ دالة
ً
أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في الدافعية لمتعمـ يرجع لمتأثير األساسي
الختالؼ القدرة المكانية (منخفضة /مرتقعة) عند استخداميـ تكنولوجيا
التحريؾ الجرافيكي.
احصائيا عند مستوى ( )...0بيف متوسطات درجات
 .8ال توجد فروؽ دالة
ً
أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في الدافعية لمتعمـ يرجع لتأثير التفاعؿ بيف
كؿ مف نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) والقدرة المكانية (منخفضة/
مرتفعة) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي .

خطوات البحث:

قامت الباحثة بالخطوات التالية إلجراء البحث:
 .6إجراء دراسة مسحية لألدبيات المرتبطة بموضوع البحث (التحريؾ الجرافيكي
) )MGsمفيومو ،خصائصو ومميزاتو ،توظيفو في العممية التعميمية – التمميحات
وأنماطيا – القدرة المكانية وخصائصيا – العالقة بيف التمميحات في التحريؾ
الجرافيكي والقدرة المكانية ،التفكير البصري ،الدافعية لمتعمـ).
 .7تصميـ معالجتي البحث مف خالؿ الخطوات التالية:
اوًال-مرحمة التحميؿ وتتضمف :تحميؿ المشكمة وتقدير الحاجات ،تحميؿ خصائص
الفئة المستيدفو ،تحميؿ التجييزات والموارد ،تحميؿ األىداؼ العامة.
ثانيا -مرحمة التصميـ وتتضمف :تصميـ األىداؼ التعميمية ،تصميـ محتوى
ً
المعالجتيف التجريبيتيف (تمميحات سمعية /تمميحات سمعية نصية) ،تحديد

نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) داخل تكنولوجيا التحريك الجرافيكي

6=9
وعالقتة بالقدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة) في تنمية التفكير البصري والدافعية لمتعمم

.8
.9
.:
;.
<.
=.

طرؽ تقديـ المحتوى في كؿ منيا،تصميـ االستراتيجيات التعميمية ،تصميـ
األنشطة التعميمية ،تصميـ التفاعالت التعميمية ،تصميـ أدوات التقويـ.
ثالثًا -مرحمة التطوير وتتضمف :تصميـ وانتاج التمميحات (سمعية /سمعية
نصية) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ،التقويـ البنائي لممعالجات
التجريبية ،اإلخراج النيائي لفيديوىات تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي.
ابعا -مرحمة التطبيؽ وتتضمف :إتاحة المعالجات التجريبية عبر أجيزة الحاسب
رً
اآللي داخؿ المعمؿ في المدارس مكاف تطبيؽ التجربة البحثية ،تنفيذ
االستراتيجيات التعميمية المقترحة.
خامسا -مرحمة التقويـ وتتضمف :إعداد أدوات التقويـ ،تطبيؽ أدوات التقويـ.
ً
تحديد عينة البحث وتوزيعيا عمى المجموعات التجريبية.
تحديد منيج البحث والتصميـ التجريبي.
التطبيؽ القبمي ألختبار التفكير البصري ومقياس الدافعية لمتعمـ.
تنفيذ تجربة البحث.
التطبيؽ البعدي ألختبار التفكير البصري ومقياس الدافعية لمتعمـ.
تحميؿ النتائج ومناقشتيا عمى ضوء اسئمة البحث وفروضو.

تحديد مصطمحات البحث:

ائيا :بأنيا دمج
تكنولوجيا التحريك الجرافيكي ) :)MGsتعرفيا الباحثة إجر ً
وتحريؾ لمنصوص والخطوط واألشكاؿ الجرافيكية المرسومة إلنشاء إيياـ بالحركة في
صورة فيديو قصير لتوصيؿ المعمومات التي تشرح مكونات البيئة الزراعية وأنشطتيا
المختمفة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي.
ائيا :بأنيا مثيرات ثانوية سواء كانت سمعية
التمميحات :تعرفيا الباحثة إجر ً
أو سمعيو نصية لتوجيو انتباه تالميذ الصؼ السادس االبتدائي إلى مكونات البيئة
الزراعية أو إلى جزء معيف منيا .
القدرة المكانية:تبنت الباحثة تعريؼ اولكيف ( )7558بأنيا المعالجة الذىنية
لألشكاؿ وأجزائيا في بعديف وثالثة أبعاد ،وتتمثؿ في القدرة عمى تخيؿ دوراف االشكاؿ
كوحدات متكاممة أو تحريؾ مكوف أو أكثر لمشكؿ كأجزاء قابمة لمحركة
ائيا في ىذا البحث بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا
( )Olkun,2003وتحدد إجر ً
التمميذ في اختبار القطع لقياس القدرة المكانية مف اعداد تيتس وىرزماف ( & (Titus
.Horsman,2006
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التفكير البصري :تعرفو الباحثة إجرائياً :بأنو مجموعة مف الميارات تساعد
المتعمـ في التعرؼ عمى ما يشاىد مف مفاىيـ جغرافية ،وتحميؿ الشكؿ البصري إلى
عناصره ،واستنتاج العالقات بيف مكونات الشكؿ الواحد أو األشكاؿ المتعددة ،ووصؼ
البيئة الزراعية ومكوناتيا ،ويعبر عنيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في مقياس
التفكير البصري المعد ليذا الغرض.
الدافعية لمتعمم :تعرفو الباحثة إجرائيًا :بأنو السعي لبذؿ الجيد لمتغمب عمى
صعوبات التعامؿ مع تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ألداء المياـ الدراسية والمثابره
لموصوؿ لألىداؼ التعميمية ،ويستدؿ عميو بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ مف
خالؿ اإلجابة عمى فقرات المقياس المستخدـ.

اإلطار النظري لمبحث:

تمميحات تكنولوجيا التحريك الجرافيكي وعالقتيا بالقدرة المكانية.
استيدفت الباحثة مف اعداد اإلطار النظري دراسة التكنولوجيا محؿ البحث وفي
سبيؿ ذلؾ تـ دراسة ماىية ومكونات التحريؾ الجرافيكي ،خصائصة مميزاتو وتوظيفة
كتكنولوجيا مستحدثة في التعميـ ،ثـ تحديد مفيوـ التمميحات وأىميتيا في التعميـ ،ومف
ثـ يسيـ اإلطار النظري في التوصؿ لتحديد عالقة التمميحات داخؿ تكنولوجيا
التحريؾ بالقدرة المكانية ومستوياتيا لتصميـ نمطي التمميح وقياس مدى فاعميتيا في
تنمية التفكير البصري والدافعية لمتعمـ; مما يدعـ الجانب التطبيقي لمبحث.
التحريك الجرافيكي :مفيومة خصائصة مميزاتو وتوظيفة في التعميم:
مفيوم التحريك الجرافيكي ”:“Motion Graphics
ما زاؿ ىناؾ عدـ توافؽ في اآلراء بشأف تعريؼ التحريؾ الجرافيكي “Motion
” ،Graphicsفإذا التزمنا بترجمة المصطمح حرفياً نجد أنو يعني "الحركة الرسومية"،
ولكنيا تذىب إلى أبعد مف ذلؾ بكثير فالػ” "Motion Graphicsىي تكنولوجيا ذات
قدرة كبيرة عمى التعبير وتحمؿ في مضمونيا الكثير مف المعاني .مف ىنا تولدت
العديد مف المحاوالت مف أجؿ حؿ مشكمة التعريؼ ،وكانت إحدى ىذه المحاوالت ىي
وصؼ التحريؾ الجرافيكي .بأنو يتألؼ مف الصور والرسومات المتحركة والنصوص
التي ترافقيا الموسيقى ،لتوصيؿ رسالة مميئة بالديناميكية ،مع استخداـ الصوت في
معظـ الحاالت لتعزيز الرسالو( Mahardhika, S.; & Fathoni. C.A.
 ،),2013,109كما عرفيا ( )Pertíñez, J. ,2014,178بأنيا "نظاـ اتصاؿ يعرض
الرسالة مف خالؿ الموارد المصوره والرسومية مع الدعـ السمعي البصري".
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كما عرفيا "بيرف" ) (Byrne, B. 2012,43:48بأنيا "مصطمح معاصر يمستخدـ
لوصؼ مجاؿ واسع مف التصميـ واإلنتاج الذي يتضمف الصور والرسومات المتحركة
".ووفقا "لمارتينيز"
معا في شكؿ رقمي
ً
والمؤثرات المرئية وعروض الوسائط مندمجو ً
) (Martinez, 2015, 42فإف التحريؾ الجرافيكي .ىو آلية "توليد حركة وىمية مف
خالؿ إنتاج مصطنع لممواقع الرسومية دوف إعادة إنتاج مواقؼ الحركة في الوقت
الفعمي" وتسمح لمجميور مباشرة وبشكؿ صريح .مراقبة التغيرات المكانية والزمنية
لممحتوى الموجود عف طريؽ إنتاج الحركة.
مف خالؿ العرض السابؽ تعرؼ الباحثة التحريؾ الجرافيكي ػ ”“Motion Graphics
بأنو" تحريؾ لمنصوص والخطوط واألشكاؿ الجرافيكية المرسومة والمقطات المصورة
إلنشاء إيياـ بحركة ىذة العناصر وعرض النتيجة النيائية عف طريؽ وسائؿ عرض
الوسائط ،كما أنو وسيمة ىجينة تستخدـ التصميـ والمحتوى إليجاد حموؿ لمصور
وتحريكيا ويقصد بالمحتوى ىنا المواد التي يتـ اختيارىا ومعالجتيا مف خالؿ فف
الجرافيؾ ،أو العالقات التي يبنييا المصمـ عند تكويف فكرتو مف أجؿ حؿ مشكمة أو
موضوع دراسي معيف.

خصائص تكنولوجيا التحريك الجرافيكي:

 .6تعدد الكائنات التعميمية وتزامنيا :يتضمف التحريؾ الجرافيكي كائنات متعدده
مصاحب ليا صوت مجتمعة في صوره ديناميكية؛ ويدعـ تمؾ الخاصية نظرية
تزامنية الوسائط التي تقوـ عمى الربط والتفاعؿ بيف خصائص الوسائط وامكانياتيا
مف ناحية وعمميات االتصاؿ وبناء التعمـ مف ناحية اخرى .
 .2الجاذبية البصرية السمعية :التي تمزج بيف الكائنات التعميمية المختمفة مع شرح
بصري وصوتي ،وكافة عناصر التصميـ ومبادئو ؛ يتفؽ ذلؾ مع نظرية الكفاءة
المعرفية لموسائط والتي أىتمت بدراسة العالقة بيف خصائص الوسائط والتعمـ
والتي ركزت عمى تحميؿ خصائص الوسائط وقدرتيا التي تؤثر في التعمـ كما
أكدت النظرية المعرفية لمتعمـ بالوسائط المتعددة عمى أف المتعمـ يمتمؾ نظاماً
لمعالجة المعمومات المرئية ،ونظامًا أخر لمعالجة المعمومات المفظية ؛ حيث ينتقي
المتعمـ المعمومات المالئمة فى كؿ مخزف وينظـ المعمومات فى تمثيؿ متطابؽ
ويقيـ ارتباطات بيف التمثيالت البصرية (R. Moreno & R. E. Mayer,
)2000,744),(P. E. Doolittle, 2003, 2
 .3الترميز واالختصار :وىو ترميز المعمومات والمفاىيـ والحقائؽ في رموز تتنوع ما
بيف الصور واالشكاؿ والرسومات ،وقد أكدت نظرية الترميز المزدوج أف المعمومات
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المفظية والمعمومات الصورية يتـ معالجتيا فى أنظمة ادراكية فرعية مختمفة تتمثؿ
فى (نظاـ لفظى ،نظاـ تخيمى) فالكممات والجمؿ عادة يتـ معالجتيا وترميزىا فقط
فى النظاـ المفظى ،بينما الصور يتـ معالجتيا وترميزىا فى كؿ مف النظاـ التخيمى
والنظاـ المفظى ،وبالتالي فإف التذكر العالى لممعمومات الصورية ،والتأثير الفعاؿ
لمصور فى النص يرجع إلى ميزة الترميز المزدوج (J. M. Clark & A. Pavio ,
)1991,428
 .9تعدد الحواس المستخدمة :تتفوؽ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي عمى باقي
الوسائط التعميمية بامتالكيا عناصر الصوت بمكوناتو والصورة ،وىي بذلؾ
تخاطب أكثر مف حاسة في آف واحد بشكؿ متداخؿ وبصوره انسيابيو مما يعزز
نجاحيا كوسيمة تكنولوجية تعميمية وذلؾ يتفؽ مع مبادئ نظرية ثراء الوسائط والتي
تقوـ عمى اساس التوافؽ بيف الميمة التعميمية وسعة الوسيط وقدرتو عمى توصيؿ
المعمومات.
 .:التجميع :يعد مف أىـ الخصائص حيث يساعد عمى تركيز انتباه المتعمـ إلى
العناصر الميمة لممعمومات والمفاىيـ المقدمة ،ويجعؿ المعمومات المضغوطة ذات
معنى ويخفض الحمؿ المعرفي لتمؾ المعمومات عمى الذاكرة كما بينت ذلؾ نظرية
الحمؿ المعرفي ،التي حددت نوعيف مف الذاكرة لحدوث التعمـ ىما الذاكرة العاممة
والذاكرة طويمة المدى ،واف المتعمـ بحاجة إلى خفض الحمؿ المعرفي المفروض
عمى ذاكرتو أثناء التعمـ مف أجؿ تعمـ فاعؿ قائـ عمى ميارات التفكير العميا.
(sweller , 2003, 241-233) .
; .الحركة :مف أىـ خصائص تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي الديناميكية التي تميزىا،
فقد أصبحت الحركة ليا دالالت تعبيرية يمكف االستفاده بيا في تحقيؽ ىدؼ معيف
وفقا لخصائص الفئة المستيدفة .فالحركة تقوـ بدور
وتوصيؿ المعمومات المختمفة ً
ميـ في جذب االنتباه ،والحفاظ عمي الحركات التتابعية لمعيف( .فؤاد أبو المكارـ،
)7; ،7559

مميزات تكنولوجيا التحريك الجرافيكي:

 -6تتمتع بقوة تواصؿ كبيرة كونيا توصؼ بأنيا تكنولوجيا اتصاؿ مسموعة ومرئية.
 -7تقدـ مياـ التعمـ مف خالؿ تفسيرات مرئية لمظاىرة أو المفيوـ أو موضوع التعمـ
ورسالة مميئة بالديناميكية (.(Franchi, 2013
تصور الرسومات المرتبطة بموضوعات التعمـ ،ويمكف مالحظتيا
 -8تساعد في بناء ّ
في سياؽ تسمسالت األحداث ).(Bednarek, 2014

نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) داخل تكنولوجيا التحريك الجرافيكي

==6
وعالقتة بالقدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة) في تنمية التفكير البصري والدافعية لمتعمم

 -4تحقؽ ىدؼ نقؿ الرسائؿ إلى الجميور المستيدؼ بسيولة حيث تقدـ تجربة
مشاىدة مثالية مما يساعد عمي فيـ عرض المحتوي العممي (Wang, H.
).,2017,105
 -:جذابة لمغاية بصرًيا ،وبالتالي يتـ استخداميا بشكؿ متزايد كأداة تعميمية في تنمية
التفكير.
 -6تسمح بحركة الكائنات بطريقة مبيرة بشكؿ جذاب ،مع التحكـ في سرعة العرض،
مما يخمؽ أثر أيجابي في مخرجات التعمـLowe RK & Schnotz W .
)),2014,528
< -تتفؽ تمؾ الميزات لتكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ) )MGsمع نظرية الكفاءة
المعرفية لموسائط ” ”Cognitive Efficiency Theoryوالتي تنص عمي أف
الكائنات التعميمية ليا قدرة عمي توصيؿ المعمومات ،ودعـ العممية المعرفية التي
يقوـ بيا المتعمـ ،ولكف ىذه القدرة تختمؼ مف كائف إلي آخر ،حيث تتحدد قدرتيا
أو كفاءتيا عمي أساس خصائص ٍ
كؿ منيا ومف ثـ فإف ىذه النظرية تدرس
العالقة بيف خصائص الكائنات وعممية التعمـ ،وتركز عمي تحميؿ خصائصيا
وقدرتيا التي تؤثر في عممية التعمـ) Paas F & Sweller J ,2014,32:39(.
أىمية تكنولوجيا التحريك الجرافيكي في التعميم:
تعد تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي حديثة عمى مجاؿ التعميـ ولـ يتـ توظيفيا في
حدود عمـ الباحثة عمى المستوى العربي حتى األف لذلؾ ومف خالؿ اإلطالع عمى
األدبيات األجنبية حاولت الباحثة استخالص أىميتيا في التعميـ في النقاط التالية:
 مفيدة لمغاية ألنيا تبدأ عمى الصعيد العالمي في طرح منيجيات تعميـ جديدة ،مثؿ
" "The Upside Down Classأو " ،Reverse Teachingحيث تيدؼ إلى
تزويد المتعمميف بمواد لمدراسة المنزلية ،والتي تتضمف برامج تعميمية و دروس
سمعية نصية ،مف أجؿ االستفادة بشكؿ أفضؿ مف الطريقة التقميدية.
 تعمؿ عمي تشكيؿ نموذج عقمي لألحداث :عندما ينظر المتعمـ إلى تكنولوجيا
التحريؾ الجرافيكي ،يتـ توجيو انتباىو نحو عناصرىا ومف ثـ يفيـ المتعمـ مف
خالؿ تشكيؿ نموذج عقمي لألحداث ،وىو في األساس مفيوـ المتعمـ لمظواىر
الخارجية ويسمح لممتعمـ بتمثيؿ أو إعادة تمثيؿ أو المحاكاة النفسية (Skjulstad
)S ,2017,361:363
 تعمؿ عمي تكويف المعنى مف الكائنات المحيطة :تساعد المتعمـ عمى ربط المعنى
بالكائنات المحيطة  ،وبيئة الخمفية التي يعرضيا التحريؾ الجرافيكي ،ودمجيا في
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أخير ،يتـ تجميع السالسؿ السببية في سرد تناظري
سالسؿ سببية منفصمة .و ًا
داخمي يصؼ ما تـ تصويره في التحريؾ الجرافيكيLowe RK & Schnotz .
))W ,2014
 تساعد في استرداد المعرفة وتطبيقيا :يساعد السرد التناظري كأساس لمنموذج
العقمي لممتعمـ باستنباط االستدالالت ،واالنخراط في التعمـ(Byrne, B. , 2012).
عناصر تكنولوجيا التحريك الجرافيكي:
تتكون من ثالثة عناصر أساسية ىي:
 .6التحريك :اف العيف البشرية ليا القدرة عمى االحتفاظ بالصورة لجزء بسيط مف
الثانية بعد اف تختفي فيتـ بذلؾ خداع الدماغ كي يدرؾ أف ىناؾ سمسمة متوالية
مف الصور الثابتو المختمفة تتحرؾ بشكؿ مستمر بحيث اف الفترة القصيرة التي
تستمر فييا كؿ صورة عمى الشبكية تسمح ليا باندماج الصورة الحالية بسالسة
مع الصورة الالحقة مما يعطي االحساس بالحركة.
 .7األلوان :يعد الموف مف العوامؿ اليامة في تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ،كونو
مميئا بالحياة ،فيو يساعد المصمـ عمى
"أي الموف" لو القدرة عمى جعؿ التصميـ ً
تحديد المعمومات االساسية وترتيبيا واضافة الحركة الى التصاميـ؛ كما يعتبر
الموف أحد أىـ العناصر البنائية في التصميـ ،حيث اننا نستطيع اف نقوؿ اف
االشياء تدرؾ بالوانيا ضمف حسية بنائية تكوف مترابطة ومتالزمة مع فكرة وبناء
التصميـ.
 .3نظام الجزئيات :وىي تكنولوجيا لنمذجة فئة مف األجساـ الغامضة ،وقد كاف
يقصد باألجساـ الغامضة أنيا مثؿ أي ظاىرة طبيعية ،كالغيوـ ،الدخاف ،الماء
والنار ،تمؾ االشياء التي تفتقر لوجود سطح محدد ليا ،وقد بدأت ظيور الجزئيات
بالنسبة اللعاب الكمبيوتر عاـ (><> )6والحركة كانت عبارة عف محاكاه لكوكب
يتحطـ عف طريؽ مجموعة مف النقاط المتحركة عمى الشاشةSkjulstad S ( .
),2017, 365–371; Woolman M ,2014,35-42
استخدام التحريك الجرافيكي في التعميم:
سابقا في مواضع مختمفة مف البحث اف تكنولوجيا التحريؾ
كما أشارت الباحثة ً
الجرافيكي حديثة التوظيؼ في مجاؿ التعميـ ووفؽ ما اتيح لمباحثة مف أبحاث دولية
بمغات مختمفة سوؼ تعرض األتي :أكدت نتائج األبحاث مثؿ بحث "ك ارزنير”
( (Krasner, 2013وبحث “لوي وشنوتس" ) )Lowe & Schnotz, 2013عمى أف
جدا لالتصاؿ ومف ثـ يكوف ليا بالغ االثر في عممية
التحريؾ الجرافيكي أداة قوية ً
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التعميـ ،لذلؾ اقترح استخداميا مف قبؿ المعمميف إلنشاء الموضوعات التعميمية
الخاصة بيـ؛ وكاف ذلؾ سبب في إنشاء دورة "متقدمة في مجاؿ التحريؾ الجرافيكي،
لما ادركوه مف القيمة التي تتضمنيا والستحداث تكنولوجيات لتطوير عممية التعميـ،
حيث يساعد التحريؾ الجرافيكي بشكؿ كبير عمى فيـ المعمومات واستيعاب المفاىيـ،
مف خالؿ تحميؿ األفكار المعقدة  ،وتحويميا إلى شيء جذاب وممتع.
كما أشارت نتائج بحث "كونسبسيوف الونسو" ))Concepción Alonso, 2015
إلي القيمة التي يتضمنيا التحريؾ الجرافيكي لتطوير موضوعات التعمـ المختمفة،
وكيؼ أف بعض المنظمات وضعتيا بالفعؿ موضع التنفيذ ،كونيا تساعد بشكؿ كبير
عمى فيـ المعمومات واستيعاب المفاىيـ بشكؿ أفضؿ ،كما أوضحت أف التعميـ يتطور
باستمرار بفضؿ التكنولوجيات الجديدة مثؿ التحريؾ الجرافيكي ،لذلؾ كانت أحد أىـ
توصياتيا أنو "يجب عمينا أف نتعمـ التواصؿ مف خالؿ ىذه األدوات الجديدة ونجعؿ
ىذه المعرفة في متناوؿ أي شخص ،فػتكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي التعميمية يمكف أف
أثر كبي ًار في مجاؿ التعميـ مف خالؿ توفير تجربة غنية لمغاية لتنمية مخرجات
تحدث ًا
تعمـ كثيره مثؿ ميارات التفكير والدافعية لمتعمـ.
كما أف مظير التحريؾ الجرافيكي وتصميمو يعكساف مدى النجاح في أداء مياـ
التعمـ مع مرعاة عدـ اإلفراط في التفاصيؿ ،كما بينت النظرية الواقعية أف ىناؾ عتبة
يتدىور فييا األداء بسبب اإلفراط في التفاصيؿ التي تؤدي إلى فوضى بصرية تسبب
التوجيو الخاطئ ،ويجعؿ مف الصعب عمى المتعمـ عزؿ األشياء واألعماؿ ذات الصمة
بفيـ المحتوى ) (H. S. Smallman & M. B. Cook ,2011لذلؾ جاء تأكيد
النظرية الواقعية عمى أف التفاصيؿ المفرطة في تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي سيؤدي
إلى خفض كبير في الدقة ووقت االستجابة المرتبط بأداء المياـ ،في حيف أف استخداـ
تفاصيؿ بشكؿ يتالئـ مع احتياج الموقؼ التعميمي سيؤدي إلى أداء متفوؽ في المياـ
ووفقا لنظرية الحمؿ المعرفي تتكوف البنية المعرفية
المطموبة (ً ،)Torre D ,2014
البشرية مف الذاكرة الحسية والذاكرة العاممة ،والذاكرة طويمة المدى تعمؿ ىذه المكونات
في انسجاـ مع معالجة المعمومات وتحقيؽ الفيـ عندما تكوف التفاصيؿ المقدمة مف
خالؿ التحريؾ الجرافيكي تخدـ اليدؼ التعميمي المراد تحقيقة دوف افراط ( Schnotz
.) W and Kurschner C ,2017
التمميحات ):(Cues
تعرؼ بأنيا إثارة انتباه المتعمميف إلى موضوع التعمـ وذلؾ بغرض إكسابيـ
بعض المعارؼ والمعمومات المطموبة،)Friesen, C., & Ristic, J., 2004,325( .
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والغرض مف التمميحات إثارة الدافعية الداخمية لممتعمميف ليتمكف مف تركيز االنتباه
لممثيرات المختارة ويتفاعؿ معيا ويكتسب في نياية األمر المعمومات ( & Ching-H,
 ،), Kun, H, 2014,122ويذكر "فاليري وزمالءه" ( (Valerie Hazan, et al.,
 2006أف التمميحات تيدؼ إلى الحد مف الحمؿ المعرفي مف خالؿ توجية االىتماـ
معا.
باستخداـ التمميحات البصرية أو السمعية أو كالىما ً
وقد أشار محمد خميس ( )6: ،7568إلى أف التصميـ الفعاؿ لمرسالة
التعميمية ىو الذى يجذب انتباه المتعمميف لمخصائص الميمة فى الموضوع ،ويشتمؿ
عمى تمميحات مسموعة أو مكتوبة أو مصورة؛ لتركيز االنتباه عمى العناصر الميمة
فى الموضوع ،ويعتمد أكثر عمى العروض البصرية .كما أنو عند استخداـ التمميحات
فإنيا تقمؿ الوقت الالزـ لممتعمـ إليجاد المعمومة األساسية & (Tzu-Chien, Liu
) .Yi,Chun.,2013وفي إطار ماأشارت إليو دراسة (Ching-H, & , Kun, H,
) 2014أف التعمـ القائـ عمى التمميحات ُيعد أكثر فاعمية مف التعمـ بدونيا ،فقد جاءت
الحاجة إلي توظيؼ التمميحات بنوعييا(سمعي /سمعي نصي) داخؿ تكنولوجيا
التحريؾ الجرافيكي لموصوؿ إلي مستوي أعمي مف اإلتقاف في توصيؿ المفاىيـ
ايجابياعمى الدافعية لمتعمـ.
الجغرافية مما يؤثر
ً
إىمية استخدام التمميحات في عمميات التعمم:
أشارت نتائج العديد مف الدراسات إلى أىمية استخداـ التمميحات في تحقيؽ
بعض نواتج التعمـ وأىدافو في مقررات دراسية متنوعة ،منيا دراسة (Ortega-L., et
)  al.,2010تـ مقارنة ثالثة حاالت لمتمميحات البصرية مف خالؿ تعمـ مستويات
مختمفو لممياـ وأوضحت النتائج إلى فاعمية التمميحات البصرية عند تعمـ مياـ صعبة،
ودراسة ( )Ching-H, &, Kun, H, 2014التي أشارت اىـ نتائجيا الى اثر
التمميحات الكبير عمى األداء وتعزيز الفيـ وتحسيف التعمـ ،كما تعمؿ عمى جذب
تحديدا كاف ليا تأثير
انتباه المتعمـ لممادة العممية ،وفيما يخص التمميحات السمعيو
ً
كبير عمى تحسف قدرة المتعمميف عمى الفيـ وحؿ المشكالت وتحسيف األداء
( ،)Friesen, C., & Ristic, J., 2004كما أف التمميح البصري يؤدي إلى خفض
حمؿ الذاكرة لممحتوى البصري المعروض وبالتالي تجنب مشكالت اختالؼ
االستجابات بيف المتعمميف لتفاصيؿ ىذا المحتوى لما يتيحو التمميح مف قدرة عمى
تمييز التفاصيؿ المقدمة (أسامة سعيد ىنداوي ،صبري ابراىيـ عبدالعاؿ  ،)755=،فقد
كشفت العديد مف الدراسات والبحوث السابقة مثؿ دراسة (سامي عبد الحميد :7569
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) (Tzu-Chien Liu, Yi-Chun Lin and Fred Paas2013عف أف التمميحات
البصرية ليا تأثير فعاؿ في زيادة القدرة عمى التذكر واالستدعاء لممحتوى البصري.
ومف خالؿ إطالع الباحثة عمى نتائج البحوث والدراسات السابقو مثؿ:
(،Ching-H, &, Kun, H, 2014, Tzu-Chien, Liu & Yi,Chun.,2013,
سامي عبدالةحميد محمد :7569،اسامة سعيد ىنداو& صبري ابراىيـ عبدالعاؿ)755=،
الحظت اختالؼ النتائج الخاصة بنمط ونوع التمميح ،حيث اختمفت نتائج بعض
الدراسات حوؿ تأثير التمميح البصري عمى المتغيرات التابعو رغـ االتفاؽ عمى التأثير
في األداء بشكؿ كبير ،بينما أثبتت عديد مف الدراسات أف التمميحات السمعية أفضؿ
مف التمميحات البصرية وليا تأثير كبير عمى تحسف قدرة الطالب عمى الفيـ وحؿ
المشكالت وتحسيف األداء ،ودراسة واحده في حدود عمـ الباحثة أشارت نتائجيا إلى
عدـ تأثير التمميحات السمعية والبصرية في الوسائط المتعددة عمى تحقيؽ كؿ مف
الحضور االجتماعي ،والدافع والرضا ،واإلنجاز لدى طالب الجامعات ،بينما كاف
ىناؾ ارتفاع في مستوى التحصيؿ وأرجعو الستخداـ التعميـ القائـ عمى الكمبيوتر.
لذلؾ ومف خالؿ العرض السابؽ تبيف لمباحثة انو لـ توجد دراسة تطرقت الى
دراسة مقارنة التمميح (سمعي/سمعي نصي) في تقديـ المحتوى العممي مف خالؿ
تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ،لذلؾ كانت أحد أىـ اىداؼ البحث التوصؿ الفضؿ
معالجة تجريبية تساعد في تنمية التفكير البصري والدافعية لمتعمـ.
القدرة المكانية :Spatial Ability
تعد القدرة المكانية باعتبارىا أحد مكونات القدرة العقمية ذات أىمية في تطوير
ميارات التعامؿ مع البيئة ،وتعميؽ فيـ التمايز في قدرات المتعمميف أثناء تعمـ
الموضوعات المختمفة ،وعرفيا توماس وسيف (Thomas S. Redick & Sean B.
) Webster, 2014بأنيا "عمميات عقمية موجودة بصورة عامة عند الناس جميعاً،
غير ّأنيا تختمؼ مف شخص آلخر" .وعرفيا محمد احمد خصاونة ();: ،7568
المجسمة،
بأنيا نشاط عقمي يتميز بالتفكير البصري لحركة األشكاؿ المسطّحة و ّ
وادراكيا ،كما عرفيا اليويدي )= )7< ،755بأنيا "قدرة الفرد عمى إدراؾ العالقات بيف
األشياء التي يراىا أو رؤية العالقات بيف أجزاء الشكؿ الواحد ".اما اليف Allen, G.
المكانية "تتمثّؿ في تكويف صورة عقمية لمشيء في وضعو
أف القدرة
ّ
) )L.,1999يرى ّ
ني ،وادراؾ عالقتو باألشياء األخرى" .ويشير عدناف سميـ عابد (;>>-75 ،6
المكا ّ
 )7:إلى أىمية القدرة المكانية في مجاؿ التعميـ ،ويؤ ّكد عمى وجودىا لدى جميع
االفراد؛ لذا يرى بعض المتخصصيف ّأنيا خاصية فطرية يولد الفرد عمييا ،لكف ىناؾ
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فروقاً فردية بيف االفراد .كما أوضح ( )Maeda & yoon,2013,70انو توجد ادلو
متراكمة تدعـ االرتباط اإليجابي بيف القدرة المكانية واألداء في المجاالت األكاديمية
المختمفة .كما أكدت نتائح دراسة ) (Lubinski, D., 2010, 344-351عمى أف القدرة
المكانية ليا عالقة كبيرة برفع معدالت األداء وزيادة الدافعية لمتعمـ .
فقد أجريت العديد مف الدراسات التي ركزت عمى العالقة بيف القدرة المكانية
وبعض المتغيرات مثؿ  :والتحصيؿ ،والتفكير االبتكار .وأشارت ىذه الدراسات مثؿ:
(عدناف سميـ عابد ;6>>;،عادؿ رياف المحمديLubinski, D. ,2010 ; ;755=،
 )Santone, A. ,2009أف ىناؾ عالقة قوية بيف القدرة المكانية ومخرجات مختمفة
لمتعمـ.
وباعتبار القدرة المكانية أحد أشكاؿ التفكير البصري الالزمة ألداء الكثير مف
األنشطة الحياتية أشارت أىـ نتائج دراسة ( )Sorby, S. A.,2010.أف المتعمميف ذوو
نجاحا في أداء االنشطة الحياتية المختمفة .كما
القدرات المكانية المرتفعة ىـ األكثر
ً
يجب االىتماـ بالقدرة المكانية البصرية لدى التالميذ مف خالؿ الموضوعات والمراحؿ
التعميمية المختمفة حيث أنيا أساس العمميات المعرفية فيي تساعد عمى إدراؾ
العالقات وبناء األنماط بيف مجموعة مف األفكار المتشابكة في عمؿ الذاكرة خالؿ
ممارسة عمميات العمـ كالمقارنة والتصنيؼ وادراؾ العالقات واالستنتاج ( Maeda,
.)Y., Yoon, S. Y. ,2013

التفكير البصري:

عرؼ (عالء الديف كفافي )6>>< ،التفكير البصري بأنو ميارة الفرد عمى تخيؿ
ال مف الكثير مف الحشو
أو عرض فكرة أو معمومة ما بإستخداـ الصور والرسومات بد ً
الذي نستخدمو في االتصاؿ مع أآلخريف .وتساعد ميارات التفكير البصري في تنمية
لغة المتعمـ ،وجذب اىتمامو وزيادة دافعتيو لمتعمـ ،وتنظيـ أفكاره ،وتنمية التخيؿ
والعمميات العقمية العميا ،واكتساب المغة البصرية التي تزيد مف قدرتو عمى االتصاؿ
والتفاعؿ مع اآلخريف ،وعمؿ صور ذىنية وتنظيميا في العقؿBuzan,T, ( .
 .)2012,47كما يعد مف النشاطات والميارات العقمية التي تساعد المتعمـ في
الحصوؿ عمى المعمومات ،بحيث تكوف لو القدرة عمى إدراؾ العالقات المكانية
وتفسيرىا)Hegarty, M & Kozhenikov, M.,2009( .
وقد تـ توظيؼ العديد مف المستحدثات التكنولوجية في العممية التعميمية بيدؼ
تنمية التفكير البصري عمى سبيؿ المثاؿ :دراسة (عاصـ محمد عمر )756;،تـ
توظيؼ االنفوجرافيؾ الكساب المفاىيـ العممية وتنمية التفكير البصري لدى تالميذ
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المرحمة اإلبتدائية ،ودراسة (منى مرواف خميؿ األغا  )756:،تـ توظيؼ تكنولوجيا
الواقع االفتراضي لتنمية التفكير البصري لدى تالميذ المرحمة االعدادية ،ودراسة (أحمد
عمي أبو زايدة )7568 ،تـ توظيؼ كتاب تفاعمي محوسب لتنمية التفكير البصري لدى
تالميذ الصؼ الخامس ،ودراسة (ماىر محمد صالح )7568 ،استخدمت برمجية
تفاعمية قائمة عمى المحاكاه لتنمية التفكير البصري لدى تالميذ المرحمة االعدادية،
وفقًا لمعرض السابؽ استخمصت الباحثة أنو يمكف أف تؤدي المستحدثات التكنولوجية
ميما في تنمية التفكير
متمثمة في ىذا البحث في تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ًا
دور ً
البصري لدى تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي.

الدافعية لمتعمم:

الدافعية ىي الحافز أو الطاقة لتحقيؽ ىدؼ متمثؿ في تحقيؽ المعرفة والمشاركة
في عممية التعمـ ( .)Ghergulescu & Muntean, 2010ويذكر(صالح حسف
الداىري )7566 ،أف الدافعية مف "الناحية السموكية" ىي حالة داخمية أو خارجية
لممتعمـ ،تحرؾ سموكو وأداءه وتعمؿ عمى استم ارره وتوجيو نحو اليدؼ .أما مف
"الناحية المعرفية" ،فيي حالة داخمية تحرؾ أفكار ومعارؼ المتعمـ وبناءه المعرفي
ووعيو وانتباىو ،حيث تمح عميو عمى مواصمة واستمرار األداء لموصوؿ إلى حالة
التوازف المعرفي والنفسي .وأما مف "الناحية اإلنسانية" ،فيي حالة استثارة داخمية تحرؾ
المتعمـ الستغالؿ أقصى طاقتو في أي موقؼ تعميمي .فإذا كانت الدافعية وسيمة
لتحقيؽ األىداؼ التعميمية فإنيا تعد مف أىـ العوامؿ التى تساعد عمى تحصيؿ
المعرفة والفيـ ،ودافعية التعمـ ىي الرغبة فى المشاركة فى النشاطات العقمية المعقدة
أو الحاجة إلى المعرفة ،ويمكف مالحظة دافعية التعمـ فى جيود المتعمـ مف أجؿ
التغمب عمى الصعاب التى تحوؿ دوف تفوقو والميؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية.
(يوسؼ قطامى)756; ،
وتشير نتائج األبحاث الى اف استخداـ المستحدثات التكنولوجية فى التعميـ يزيد
دافعية المتعمـ عف طريؽ زيادة الكفاءة الذاتية وتقدير الذات وتحسيف حضور
المتعمميف وتكويف مواقؼ اكثر ايجابية نحو موقؼ التعمـ وزيادة مشاركة المتعمـ فى
انشطة التعمـ ،قد تكوف التكنولوجيا فريدة مف نوعيا فى زيادة شعور المتعمميف
بالدافعية)Robert J. Marzano,2013) .
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اإلجراءات المنيجية لمبحث:
أوالً -منيج البحث والتصميم التجريبي:
ينتمي ىذا البحث إلى فئة البحوث التطويرية " "Development Research
التي تستخدـ المنيج الوصفي في مرحمة الدراسة والتحميؿ والتصميـ ،المنيج التطويري
المنظومي مف خالؿ استخداـ نموذج التصميـ العاـ ( )ADDIEلتصميـ التمميحات
(سمعية /سمعية نصية) داخؿ محتوى التعمـ باستخداـ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي
) ،)MGsوالمنيج التجريبي لمعرفة العالقة السببية بيف المتغيرات المستقمة والمتغيرات
التابعة.
وقــد تـــم اســـتخدام المـــنيج التجريبـــي فــي البحـــث لمكشـــف عـــن العالقـــة بـــين
المتغيرات التالية:
المتغيـــرات المســـتقمة  : Independent Variableيش ػػتمؿ البح ػػث عم ػػى متغيػ ػريف
مستقميف:
 .6متغير التمميحات داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي  .ولو نمطاف وىما:
 .6.6تمميحات سمعية.
 .6.7تمميحات سمعية نصية.
 .7متغير القدرة المكانية لمتالميذ ،وىو مف المتغيرات التصنيفية ،ولو نمطاف:
 .7.6تالميذ ذوي قدرة مكانية منخفضة.
 .7.7تالميذ ذوي قدرة مكانية مرتفعة.
المتغيرات التابعة  :Dependent Variablesيشتمؿ البحث عمى متغيريف تابعيف:
 .6التفكير البصري المرتبط بمحتوى الجغرافيا.
 .7الدافعية لمتعمـ باستخداـ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي.

التصميم التجريبي لمبحث:

في ضوء المتغيريف المستقميف لمبحث تـ استخداـ التصميـ التجريبي المعروؼ
باسـ التصميـ العاممي (( Factorial Design )7*7زكريا الشربيني.)8>5 ،6>>: ،
جدوؿ ( )6التصميـ التجريبي لمبحث (التصميـ العاممي )7 *7
نمط تقديم التمميحات

مستوى القدرة المكانية
تالميذ ذوي قدرة مكانية
منخفضة
تالميذ ذوي قدرة مكانية مرتفعو

تكنولوجيا التحريك الجرافيكي
بنمط تمميح سمعي

تكنولوجيا التحريك الجرافيكي
بنمط تمميح سمعي نصي

(م)0

(م)9

(م)3

(م)4
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ثانيا -عينة البحث:
ً

نظر لوجود متغير تصنيفي ضمف المتغيريف المستقميف لمبحث فقد تـ تطبيؽ
ًا
اختبار القدرة المكانية عمى عينة مكونة مف ( )=5تمميذ مف تالميذ مدرسة(صقر
قريش الرسمية التجريبية ،طمعت حرب التجريبية) ادارة الوايمي التعميمية – محافظة
القاىرة ،خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي = ،756>/756وبعد معالجة
النتائج تـ تحديد التالميذ ذوي القدرة المكانية المنخفضة والتالميذ ذوي القدرة المكانية
المرتفعة ،حيث عدد تالميذ التجربة األساسية ( )=5تمميذ منيـ (; )8تمميذ قدرة
منخفضة )89( ،تمميذ قدرة مرتفعة .تـ توزيع أفراد العينة عمى المجموعات التجريبية
االربعة عمى النحو التالي:
 المجموعــة التجريبيــة األولـــى :تالميػػذ ذوي قػػدرة مكانيػػة منخفضػػة يدرسػػوف مػػفخالؿ معالجة التحريؾ الجرافيكي (ذات نمط تمميح سمعي) ،وعددىـ (= )6تمميذ.
 المجموعــة التجريبيــة الثانيــة :تالميػػذ ذوي قػػدرة مكانيػػة منخفضػػة يدرسػػوف مػػفخالؿ معالجة التحريؾ الجرافيكي (ذات نمط تمميح سمعي نصي) ،وعددىـ (=)6
تمميذ.
 المجموعة التجريبية الثالثة :تالميذ ذوي قدرة مكانية مرتفعػة يدرسػوف مػف خػالؿمعالجة التحريؾ الجرافيكي (ذات نمط تمميح سمعي) ،وعددىـ (< )6تمميذ.
 المجموعة التجريبية الرابعة :تالميذ ذوي قدرة مكانية مرتفعة يدرسػوف مػف خػالؿمعالج ػػة التحري ػػؾ الجرافيك ػػي (ذات نم ػػط تمم ػػيح س ػػمعي نص ػػي)  ،وع ػػددىـ (<)6
تمميذ.

ثالثًا -تصميم المعالجات التجريبية وتطويرىا:

تـ تصميـ التمميحات (سمعية /سمعية نصية) لػ(الدرس التمييدي ،والدرس
األوؿ) مف مقرر الجغرافيا لمصؼ السادس اإلبتدائي – فصؿ دراسي أوؿ (وحدة البيئة
الزراعية) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي وفقًا لمراحؿ وخطوات نموذج التصميـ
التعميمي ( ، )ADDIEوفيما يمي توضيحاً لمخطوات:
 .0مرحمة التحميل:
وقد اشتممت ىذه المرحمة عمى الخطوات التالية:
 .0.0تحميل المشكمة وتقدير الحاجات:
سبؽ تحديد مشكمة البحث الحالي والمتمثمة في قصور لدى تالميذ الصؼ
السادس االبتدائي في ميارات التفكير البصري والدافعية لمتعمـ ومف ثـ كاف اليدؼ ىو
محاولة تحديد أفضؿ نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ
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الجرافيكي في إطار تفاعمو مع القدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة) ،وذلؾ لمعرفة مدى
تأثيره عمى التفكير البصري والدافعية لمتعمـ ،لمحاولة توفير المعالجة المالئمة،
مجموعة مف مصادر تحديد المشكمة تتمخص في التالي:
 اإلطالع عمى األدبيات والبحوث والدراسات السابقة التي أوضحت أف تكنولوجيا
التحريؾ الجرافيكي ) )MGsتقدـ مياـ التعمـ مف خالؿ تفسيرات مرئية لمظاىرة أو
المفيوـ أو موضوع التعمـ مف خالؿ رسالة مميئة بالديناميكية ،كما تساعد في بناء
تصور الرسومات المرتبطة بموضوعات التعمـ ،ويمكف مالحظتيا في سياؽ
ّ
تسمسالت األحداث ،وتحقؽ ىدؼ نقؿ الرسائؿ إلى الجميور المستيدؼ بسيولة،
وتقدـ تجربة مشاىدة مثالية لممتعمـ مما يساعد عمي فيـ عرض المحتوي العممي،
كما انيا جذابة لمغاية بصرًيا وتجذب االنتباه بسيولة ،وبالتالي يتـ استخداميا
بشكؿ متزايد كأداة تعميمية ،وتعد أداة مثالية لمبدء في تغيير ممارساتنا التعميمية
محور لمتنقيح والتكيؼ مع االحتياجات الجديدة لطالبنا ،كما
ًا
التي لطالما كانت
تسمح بحركة الكائنات بطريقة مبيرة بشكؿ جذاب ،مع التحكـ في سرعة العرض،
مما يخمؽ أثر أيجابي في مخرجات التعمـ ،وأنو لكي يتمكف المتعمـ مف االستفاده
القصوى مف تمؾ التكنولوجيا البد مف استخداـ التمميحات التي تساعده في
الوصوؿ وبسيولو عمى المعمومات المستيدفو ،وتعد التمميحات بأنواعيا مف أىـ
ركائز التصميـ كونيا تساعد المتعمـ في الوصوؿ المباشر لممحتوى المستيدؼ
دوف حدوث حمؿ معرفي او تشتيت انتباه ،مما يؤىمو في النياية الكتساب
المعارؼ والميارات.
 فحص محتوى الكتب المقررة عمي المرحمة اإلبتدائية لتحديد أكثر المفاىيـ صعوبة
والتي تتناسب مع خصائص تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ،ومتغيرات البحث
الحالي و يواجو فييا التالميذ مشكمة أو صعوبة في تعمميا ،وتـ عمؿ حصر
لجميع الموضوعات الموجودة في مقرر الدراسات اإلجتماعية لمصؼ السادس
اإلبتدائي نتج عف ذلؾ قائمة بموضوعات الوحدات التعميمية في مادة الدراسات
االجتماعية ،قد أرفقت الباحثة مع تمؾ القائمو ممخص بخصائص التحريؾ
الجرافيكي ،وفيديوىات توضيحية لتكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ،وتـ عرضيا عمي
مجموعة المتخصصيف في مجاؿ مناىج وطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية
وعددىـ ( ،):وقد أجمعوا بنسبة  %655عمي مدي مناسبة الوحدة االولي (البيئة
الزراعية) حيث يصعب عمي التمميذ فيـ المفاىيـ المتضمنة داخؿ تمؾ الوحدة
التعميمية إلنيا مقدمة بشكؿ مجرد بالنسبة لتمؾ المرحمة مما ينتج عنو وجود
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مشكمة لدي التالميذ في فيـ واستيعاب الموضوعات المرتبطة بتمؾ الوحدة
نظر لطبيعة المقررات
التعميمية وما يتبعيا مف مفاىيـ بعد ذلؾ في وحدات اخرى ًا
كونيا تراكمية.
ىذا ما دفع الباحثة نحو محاولة بحث العالقة بيف التمميحات (سمعي /سمعي
نصي) كمدخؿ لتصميـ محتوى التعمـ داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ))MGs
والقدرة المكانية(منخفضة /مرتفعة) واثر التفاعؿ في تنمية التفكير البصري والدافعية
لمتعمـ لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ،خاصة مع عدـ توفر بحوث عربية في
حدود عمـ الباخثة قامت بتوظيؼ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي في التعمـ.
 .0.9تحميل خصائص المتعممين:
االفراد عينة البحث الحالي مف تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي وقد تـ
وفقا لمستوى القدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة).
تصنيفيـ ً
 .0.3تحديد خصائص بيئة التعمم:
تـ استخداـ معمؿ الحاسب اآللي بالمدرسة – مجيز بعدد ( )65أجيزة حاسب
آلي ،وألف مجموعات البحث بمغت ( )9مجموعات في كؿ مجموعة ما بيف (<:6
= )6تمميذ موزعو عمى مدرستيف ،فقد تـ تحديد مواعيد ثابتو لكؿ مجموعة تتناسب مع
جدوليـ الدراسي وكذلؾ أوقات العمؿ المتاحة بالمعمؿ.
 .0.4تحديد األىداف العامة:
اليدؼ العاـ ىو "بناء محتوى تعميمي قائـ عمى تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي يتـ
عرضة وفؽ نمطاف مف التمميحات والمقارنة بينيما في إطار العالقة بيف االستعدادات
الخاصة بالتالميذ والمتمثمة في ىذا البحث بالقدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة)
والمعالجات والمتمثمة في نمط التمميحات داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي (سمعي/
سمعي نصي)".
 .9مرحمة التصميم:
 .0.9تحديد األىداف التعميمية:
ثـ بناء األىداؼ التعميمية وفؽ مستويات بموـ لمتذكر والفيـ والتطبيؽ ،وتـ
عرضيا عمى السادة المحكميف ،ثـ تعديميا عمى ضوء ما ابدوه ،وقد بمغ عدد األىداؼ
( )67ىدؼ (ممحؽ.)6
 .0.3تحديد المحتوى:
عمى ضوء االىداؼ التعميمية السابؽ تحديدىا قامت الباحثة بتحديد المحتوى
العممي الخاص بيذه األىداؼ وذلؾ باالستعانة بالكتاب المدرسي المقرر عمى ىذه
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المرحمة باالضافة إلى بعض األدبيات ومواقع االنترنت التي تناولت موضوعات
المقرر،اتبعت الباحثة في تنظيـ المحتوى التتابع المنطقي واليرمي حيث تـ ترتيب
الموضوعات ترتيباً منطقياً مع مراعاة خصائص المتعمميف حيث يبدأ مف أعمى
بالمفاىيـ العامة وتتدرج ألسفؿ نحو الميمات الفرعية الممكنة والتي تشكؿ األداء
النيائي المرغوب فيو مف قبؿ المتعمميف وقد استقرت الباحثة عمى مجموعة مف
المفاىيـ الجغرافية بعد المرور بعدة خطوات ،حيث قامت الباحثة بتحميؿ وحدة (البيئة
الزراعية) واعداد قائمة بالمفاىيـ المتضمنة داخؿ كؿ درس مف دروس الوحدة
التعميمية كاف اجمالي عدد المفاىيـ الناتجة عف تحميؿ المحتوى ( )78مفيوـ ،تـ
عرضيا عمي موجيي ومعممي الدراسات االجتماعية لممرحمة االبتدائية وبمغ عددىـ
(<) داخؿ إدارة الويمي التعميمية ،وتـ تحديد المفاىيـ األكثر أىمية مف قبؿ المحكميف
والتي تـ االتفاؽ عمييا بنسبة( )%=5فأكثر مف المحكميف ووصمت إلى ( )68مفيوـ
موضحة في جدوؿ ( )7التالي:
جدوؿ ( )7المفاىيـ الجغرافية محتوى المعالجة التجريبية
م
0
9
3
4
5
6
7

المـفيــوم

مفيوم البيئة
خصائص البيئات المصرية
البيئة الزراعية
خصائص البيئة الزراعية
الزراعة المروية
الزراعة المطرية
الخصائص الطبيعية لمبيئة الزراعية

م
8
9
01
00
09
03

المـفيــوم

السطح
المناخ
مصادر المياة (نير النيل)
التربة
النبات الطبيعي والحيوان البري
الخصائص البشرية لمبيئة الزراعية

ولمتأكد مف صدؽ المحتوى تـ عرضة عمى مجموعة مف المحكميف
المتخصصيف في مناىج وطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية ،حيث عرض عمييـ
تحميؿ المحتوى مع أىداؼ كؿ موضوع وذلؾ بيدؼ استطالع رأييـ في مدى ارتباط
المحتوى التعميمي باألىداؼ ،ومدى كفاية المحتوى لتحقيؽ األىداؼ ،والصحة العممية
لممحتوى ،ومالئمتو لخصائص التالميذ ،وقد تقرر اختيار المحتوى الذي يجمع عمية
( )%=5أو أكثر مف المحكميف فيما يتعمؽ بالعناصر السابقة ،وقد أجمع المحكموف
عمى صالحية المحتوى مع اجراء بعض التعديالت المتعمقة بإعادة الصياغة واعادة
ترتيب بعض العناصر الفرعية داخؿ كؿ موضوع ،وقد قامت الباحثة بتنفيذ ىذه
تمييدا النتاجو باستخداـ
جاىز في صورتو النيائية
ًا
التعديالت مما جعؿ المحتوى
ً
تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي.
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 .3.9تحديد طرق تقديم المحتوى:
تـ تقديـ المحتوى بإستخداـ مدخؿ البنائية االجتماعية ومدخؿ التواصمية.
 .3.3تصميم المحتوى وتحديد أسموب تتابع العرض:
تـ االلتزاـ بعناصر المحتوى المحدده ،وقد تـ تصميـ التمميحات بنمط (سمعي/
وفقا لممتغير
سمعي نصي) حيث تـ تقديـ المحتوى عمى ىيئة أربع معالجات تجريبية ً
تبعا
التصنيفي المتبع في البحث الحالي القدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة) ،وذلؾ ً
لمتصميـ التجريبي لمتغيرات البحث ،وقد روعي في صياغة المحتوى البساطة
والوضوح وأف يكوف صحيح عممياً ،وقد روعي في تنظيـ المحتوى التكامؿ في عرض
المعمومات وبساطة األسموب وصياغتو بشكؿ يصمح تدريسو مف خالؿ تكنولوجيا
التحريؾ الجرافيكي وكذلؾ تنسيؽ وترتيب محتوى األنشطة بطريقة متسمسمة ومنطقية،
وذلؾ ليتمكف التالميذ مف فيـ واستيعاب المعمومات المقدمة ،لذا كاف مف الميـ عمؿ
مخطط المحتوى المقدـ عف طريؽ ترتيب األنشطة أثناء إعدادىا ،كذلؾ تـ عمؿ تقويـ
خاص بكؿ جزء وتحديد العالقات واالرتباطات بيف العناصر داخؿ تكنولوجيا التحريؾ
الجرافيكي بشكؿ يسيؿ االستخداـ بعد اكتماؿ تنظيـ األنشطة.
 .3.4تصميم واجية التفاعل ونمط التمميحات المستخدمة في البحث الحالي:
 تـ تسجيؿ دخوؿ التالميذ مجموعة البحث إلى المجموعة الخاصة بيـ مف خالؿكتابة بيانات اإلدخاؿ (اسـ المستخدـ – كممة المرور) المعطاه ليـ مف قبؿ
الباحثة ثـ تنقر عمى زر ادخاؿ فيتـ الدخوؿ إلى فيديو التحريؾ الجرافيكي المحدد
وفقا لممتغير التصنيفي في البحث الحالي الذي أسفرت عنو نتائج اختبار القدرة
ً
المكانية (منخفضة  /مرتفعة) والمتغير المستقؿ التمميحات (سمعية /سمعية نصية)
وبذلؾ تـ توزيع مجموعة البحث إلى أربع مجموعات تجريبية.
 تصميـ نمط التمميحات السمعية :بحيث يتـ توضيح المفيوـ مف خالؿ تكنولوجياالتحريؾ الجرافيكي ويكوف مصاحب ليا تمميحات (سمعية) توضح المفيوـ ويجذب
انتباه التمميذ إليو.
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 تصميـ نمط التمميحات السمعية النصية :بحيث يتـ توضيح المفيوـ مفخالؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي مصاحب ليا تمميحات (سمعية /نصية)
يوضح المفهوم ويجذب انتباه التلميذ اليه.

.6.9تصميم اإلستراتيجيات التعميمية:
تنمية المتغيرات التابعو – التفكير البصري ،الدافعية لمتعمـ – باالعتماد عمى
المتغيرات المستقمة المتمثمة في :التمميحات والقدرة المكانية ،يتـ مف خالؿ مجموعة
مف االستراتيجيات التي تحدد خطوات واجراءات تفاعؿ المتعمـ مع تكنولوجيا التحريؾ
الجرافيكي ،ومف االستراتيجيات التي تـ توجيو التالميذ نحو استخداميا عند تعمميـ مف
خالؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ما يمي:
استراتيجية االستكشاف الحر :حيث يقوـ التمميذ مف خالليا بعممية استكشاؼ
حر ثـ التعامؿ مع المحتوى العممي المقدـ بتكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي )،)MGs
لتعرؼ مالمح البيئة ومكوناتيا العامة ،مما يوفر جو مف األلفة بيف التمميذ وبيئة
التعمـ ،يتـ ذلؾ بدوف قيود أو ترتيب محدد.
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ذىنيا خصائص
استراتيجية المواضع المكانية :مف خالليا يصؼ التمميذ
ً
وطبيعة كؿ موضع مكاني يتـ استكشافة داخؿ البيئة ،فعندما تعرض البيئات المصرية
بأنواعيا عمى التمميذ فإنو يرتبط بوصؼ يحدد الخصائص والطبيعة ،بحيث يحدث نوع
مف االرتباط بيف الموقع والمالمح االساسية لو ،مما يساعد التمميذ في التعرؼ عمى
المكاف وخصائصة عند إعادة عرضة مرة أخرى في أي موقؼ وبأية وسيمة.
استراتيجية االرتباط :مف خالؿ ىذه االستراتيجية يربط التمميذ بيف مكونات البيئة
بروابط منطقية تسيؿ لو تذكرىا فيما بعد ،كأف يربط بيف االالت المستخدمة في البيئة
والبيئة نفسيا أو منتجات البيئة والبيئة ،ىكذا يقوـ التمميذ بتنفيذ ارتباطات معينة داخؿ
البيئة مثؿ االرتباطات الخاصة بالمكونات أو االرتباطات الخاصة بإنتاج معيف أو آلو
مستخدمة.
 .7.9تصميم األنشطة التعميمية:
 .6مشاركة التالميذ بالتعميؽ عمى الفيديوىات وابداء الرأي فييا مف خالؿ بطاقة
تـ تصميميا مف قبؿ الباحثة تحتوى عمى مجموعة مف البنود تشمؿ في
مجمميا مدى فائدة التكنولوجيا ) )MGsالمستخدمة في تقديـ المحتوى
العممي.
 .7مشاركة التالميذ مف خالؿ التفاعؿ المباشر مع الباحثة .
 .8تنفيذ التالميذ لمواجب المنزلي المقدـ مف الباحثة
 .8 .9تصميم التفاعالت التعميمية:
 تفاعؿ التمميذ مع أقرانو مف خالؿ عمميات التعميؽ والنقاش . تفاعؿ التالميذ مع فيديو تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي .. تفاعؿ التالميذ مع الباحثة . تفاعؿ التالميذ مع أنماط التمميحات (سمعية/سمعية نصية) المقدمة . .9.9تصميم أدوات التقويم:
تفصيميا مف خالؿ الجزء الخاص بإعداد أدوات البحث.
تـ عرض األدوات
ً
.3مرحمة التطوير :تيدؼ ىذه المرحمو إلى انتاج وحدة البيئة الزراعية في مقرر
الجغرافيا المحدده في البحث الحالي مف خالؿ تكنولجيا التحريؾ الجرافيكي بنمط
التمميح (سمعي  /سمعي نصي) وذلؾ وفؽ الخطوات التالية:
 الخطوة األولى :إعداد االسكربت المسموع.
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 الخطوة الثانية :التسجيؿ لالسكربت وعمؿ مونتاج الصوت وازالة التشويش
ورفع جودة الصوت مف خالؿ فالتر تنقية الصوت مف خالؿ برنامج
.Adobe Audition
 الخطوة الثالثة :تحويؿ االسكربت الي مشاىد مصورة تعبر عف المحتوى

المسموع باستخداـ برنامج  Adobe illustratorوبرنامج Adobe Photoshop



الخطوه الرابعة :ادخال الصور والرسوم المتجهة الى برنامج التحريك After
Effect

 الخطوه الخامسة :تحويل الرسومات الي كائنات في مشاهد مستقلة تسمى
 compositionداخل برنامج .After Effect
 الخطوه السادسة :تحريك الكائنات وفق التزامن الصوتي وإظهار العناصر
وتوظيف بعض أكواد الحركة التكرارية في احد الكائنات داخل برنامج After
.Effect
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 الخطوه السابعة :تكوين كل الكائنات في الفيديو الكلي لتكوين جميع العناصر
والتعبير عن المحتوى كامال بصورة بصرية داخل برنامج .After Effect

 الخطوه الثامنة :عمل تصدير للفيديو من برنامج .After Effect

 الخطوه التاسعة :ادخال الفيديو المصدر من برنامج  .After Effectالى برنامج
.Premiere
 الخطوة العاشرة :عمل مونتاج واضافة فالتر صوتية نهائية مع عمل تصحيح
لوني بسيط داخل برنامج . Premiere
الخطوة الحادية عشر :عمؿ تصدير لمممؼ بصورة نيائية لتقميؿ حجـ الممؼ الى
حجـ قميؿ بما ال يقمؿ مف جودة الفيديو داخؿ برنامج .Premiere
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.4مرحمة التطبيق:
 .0.4التطبيق االستطالعي :وذلؾ بيدؼ معرفة الصعوبات التي يمكف أف تواجو
التطبيؽ الفعمي لفيديوىات التحريؾ الجرافيكي ،ومدى تقبؿ التالميذ ليا ،وعدـ
وجود صعوبات عند التعامؿ مع المعالجات التجريبية لمبحث.
 .7.9التطبيق الفعمي وتنفيذ إستراتيجية التعميم والتعمم :تـ تنفيذ تجربة البحث
بصورتيا النيائية عمى العينة األساسية لمبحث في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ
الجامعي (= ،)756>/ 756واستغرؽ التطبيؽ اسبوعاف.
.5مرحمة التقويم:
تـ عرض ىذه المرحمة بالتفصيؿ في الجزء الخاص بتنفيذ تجربة البحث ونتائج
البحث.

ابعا-أدوات البحث:
رً

أوالً -مقياس القدرة المكانية :بعد اإلطالع عمى الدراسات السابقة وأدبيات
القدرة المكانية ،وما تضمنتو مف مفيوـ ىذه القدرة ومكوناتيا ،تـ استخداـ
مقياس القدرة المكانية مف اعداد تيتس وىرزماف( & Titus
 )Horsman,2006ترجمة (عادؿ رياف .)755= ،ممحؽ()9
شكال
وصف المقياس :يتكوف المقياس مف ( )6:سؤ ًاال يتضمف كؿ سؤاؿ
ً
ىندسيا ثالثي األبعاد يميو خمسة أشكاؿ ىندسية مستوية تمثؿ إحداىما شكؿ السطح
ً
الخارجي الناتج عف قطع الشكؿ ثالثي األبعاد ،ويتطمب اإلجابة عف األسئمة تصور
ذىنيا بالشكؿ المناسب ،والمطموب مف التمميذ
شكؿ السطح الناتج ،وتدوير الشكؿ
ً
وضع إشارة (√) تحت رمز الشكؿ الصحيح ،وذلؾ في جدوؿ اإلجابة الممحؽ بورقة
األسئمة ،وقد حدد زمف اإلجابة ب (=) دقائؽ كما وضع مف قبؿ معديو ،ولضماف
الدقة في االستجابو عمى المقياس ،تـ ادراج مثاؿ توضيحي في ورقة منفصمة ،طمب
مف التالميذ قراءتو بدقة قبؿ البدء باإلجابة.
صدق المقياس :تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف بمغ
عددىـ ( ):محكميف وتـ اعتماد اتفاؽ نسبة( )%=5مف المحكميف البقاء الفقرة وتـ
االخذ بالمالحظات التي ابدوىا ،ولـ يتـ حذؼ أو اضافة أي فقرة لممقياس.
ثبات المقياس :لمتحقؽ مف ثبات المقياس تـ استخراج معامؿ الثبات لألداة
بإستخدانـ معادلة الفاكرونباخ حيث بمغ (<= ،)5.واعادة التطبيؽ حيث بمغ (><.)5.
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تصحيح المقياس :يتـ وضع عالمة (√) تحت رمز الشكؿ الصحيح ،وقد تـ
تصحيح االختبار بإعطاء درجة واحدة لكؿ اجابة صحيحة وصفر لكؿ اجابة خاطئة
وبذلؾ يصبح مدى الدرجات لممقياس ( )6: – 5درجة.
ثانيا -اختبار التفكير البصري :ىو مقياس موضوعي(مصور /لفظي) مف نوع
ً
االختيار مف متعدد وأكمؿ في الدرس التمييدي والدرس األوؿ لمقرر الجغرافيا –
الصؼ السادس اإلبتدائي -الفصؿ الدراسي األوؿ ،وقد مر بالخطوات التالية:
ممحؽ():
تحديــد اليــدف مــن االختبــار :قيػػاس ميػػارات التفكيػػر البصػػرى لتالميػػذ الصػػؼ
السادس اإلبتدائي فى مقرر الجغرافيا.
تحديـــد ميـــارات االختبـــار :تػػـ التوصػػؿ إلػػى ميػػارات التفكيػػر البصػػرى ووضػػع
تعريؼ إجرائى لكؿ ميارة مف خالؿ تحميؿ األدبيات والبحػوث ،وبعػض المقػاييس التػى
أع ػػدىا الب ػػاحثيف (حس ػػف ربح ػػى مي ػػدي( ،)755;،يحي ػػي س ػػعيد جب ػػر ،)7565 ،وق ػػد ت ػػـ
تحدي ػػد خم ػػس مي ػػارات لمتفكي ػػر البص ػػري حس ػػب مناس ػػبتيا لطبيع ػػة المحت ػػوى التعميم ػػى
المحدد وىى:
 .6القراءة البصرية :القدرة عمى تحديد أبعاد وطبيعة الشكؿ أو الصورة المعروضة.
 .7إدراك العالقات المكانية :القدرة عمى رؤية عالقة التأثير والتأثر مف بيف مواقع
الظاىرات المتمثمة في الشكؿ أو الصورة المعروضة.
 .8تفسير المعمومات :القدرة عمى ايضاح مدلوالت الكممات والرموز واالشارات في
الشكؿ أو الصورة المعروضة وتقريب العالقات بينيما.
 .9تحميل المعمومات :القدرة عمى التركيز عمى التفاصيؿ واالىتماـ بالبيانات الكمية
والجزئية.
 .:اســتنتاج المعمومــات :القػدرة عمػػى اسػتخالص معػػاني جديػػدة مػف خػػالؿ الشػػكؿ أو
الصورة.
تحديـــد نـــوع مفـــردات المقيـــاس وصـــيا تيا :ى ػػو مقي ػػاس موض ػػوعي (لفظ ػػي/
مصػػور) حيػػث أعتمػػد عمػػى مجموعػػة مػػف األسػػئمة فػػى شػػكؿ صػػور متعمقػػة بموضػػوع
الػػتعمـ" البيئػػات المص ػرية" ثػػـ يتبعيػػا س ػؤاؿ يقػػيس أحػػد ميػػارات التفكيػػر البصػػري بػػأربع
بػػدائؿ لقيػػاس الميػػارات الخمػػس السػػابقة ،أو يكمػػؿ العبػػارة وتػػـ م ارعػػاة الشػػموؿ والتنػػوع
وتعدد البدائؿ.
صــيا ة تعميمــات االختبــار :شػػممت التعميمػػات بيانػػات خاصػػة بالتالميػػذ :االسػػـ
والصؼ والتاريخ ،ووصؼ االختبار مف حيث اليدؼ منػو والتعػرؼ اإلج ارئػي لمميػارات
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التػػي يقيسػػيا ،وعػػدد الفقػرات والبػػدائؿ المتاحػػة وزمػػف المقيػػاس وعػػدد الصػػفحات وطريقػػة
اإلجابة عميو في أبسط صورة ممكنة.
الصــدق الظــاىري لالختبــار :تػػـ عػػرض االختبػػار عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف
عػ ػػددىـ( ):محكمػ ػػيف فػ ػػي مجػ ػػاؿ منػ ػػاىج وطػ ػػرؽ تػ ػػدريس الحغرافيػ ػػا لحسػ ػػاب الصػ ػػدؽ
الظػػاىري ،وذلػػؾ إلبػػداء أرائيػػـ حػػوؿ مػػدى صػػالحية المفػػردات لقيػػاس ميػػارات التفكيػػر
البصػػري حسػػب التعريػػؼ اإلج ارئػػي ليػػا ،تمثيػػؿ المفػػردات لألىػػداؼ المعرفيػػة ،تغطيػػة
المفردات لممحتوى ،مدى مناسبة المفردات لمفئة المستيدفة ،وضوح تعميمات االختبار،
حيث تـ فى ضوء أرائيـ إعادة صياغة بعض العبارات.
وضــع نظــام تقــدير االختبــار :قػػد شػػمؿ المقيػػاس(; )7سػؤاؿ موزعػػة عمػػى خمػػس
ميارات ،وقد تػـ وضػع درجػة لكػؿ سػؤاؿ لتصػبح الدرجػة الكميػة لالختبػار (; )7درجػة،
وبذلؾ تكوف الدرجة التي حصؿ عمييا المتعمـ محصورة بيف(صفر )7;-درجة.
التجربــة االســتطالعية لالختبــار :تػػـ تجريػػب المقيػػاس فػػي صػػورتو األوليػػة عمػػى
عين ػػة قوامي ػػا ( )65تالمي ػػذ بي ػػدؼ حس ػػاب ص ػػدؽ وثب ػػات المقي ػػاس وال ػػزمف المطم ػػوب
لإلجابة عمى فقرات المقياس ،والتأكد مف وضوح تعميمات المقياس.
حســاب صــدق المقيــاس :تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لالختبػػار مػػف
خ ػػالؿ درج ػػات أفػ ػراد العين ػػة االس ػػتطالعية ،وذل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ حس ػػاب معام ػػؿ ارتب ػػاط
بيرس ػ ػػوف ب ػ ػػيف درج ػ ػػات ك ػ ػػؿ مي ػ ػػارة والدرج ػ ػػة الكمي ػ ػػة لالختب ػ ػػار ،وكان ػ ػػت النت ػ ػػائج كم ػ ػػا
بجدوؿ(:)8
جدوؿ ( )8معامالت االرتباط بيف كؿ ميارة والدرجة الكمية لالختبار
الميارة

معامل االرتباط

تحميل
قراءة ادراك العالقات تفسير
المعمومات المعمومات
المكانية
الصور
1.439 1.539
1.686
1.936

استنتاج
المعمومات
1.495

وىػػي معػػامالت دال ػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى  ،5.56وذلػػؾ يتضػػح أف االختبػػار
يتمتع بمعامالت صدؽ ،أي االختبار متسؽ داخميًا.
حســاب ثبــات االختبــار :تػػـ حسػػاب ثبػػات االختبػػار بطريقػػة إعػػادة تطبيقػػو بعػػد
أس ػػبوعيف م ػػف التطبي ػػؽ األوؿ ،وت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ الثب ػػات باس ػػتخراج معادل ػػة معام ػػؿ
االرتباط البسيط عند بيرسوف بيف درجػات المتعممػيف فػى التطبيقػيف األوؿ والثػانى ،وقػد
بمغ ( )0.82وىو معامؿ دالة إحصائيًا.
حســاب زمــن االختبــار :تػػـ حسػػاب الػػزمف المناسػػب لالختبػػار مػػف خػػالؿ أف ػراد
العينة االستطالعية ،وذلؾ باستخداـ المعادلة التالية(:فؤاد البيي السيد(9;< ،755= ،
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ز =7ـ / 7ـ ×6ز 6حيث أف:
ز=7الزمف المناسب لممقياس ـ =7المتوسط المرتقب لمدرجات.
ـ =6المتوسط التجريبي لمدرجات ز =6الزمف التجريبي لممقياس.
وقد بمغ الزمف المناسب لممقياس ( )85دقيقة.
تعميمات االختبار :تبيف مف استجابات أفراد العينة االستطالعية وضوح تعميمات
االختبار لعدـ وجود أى استفسارات.
الصورة النيائية لالختبار :بمغت الصورة النيائيػة لالختبػار(; )7سػؤاؿ والجػدوؿ
التالى( )9يوضح مواصفات االختبار فى صورتو النيائية:
جدوؿ ( )9مواصفات اختبار التفكير البصري
الميارة

أرقام المفردات

( ) : ،9 ،8 ،7 ،6اكمؿ ( ) 9 ،7اختيار مف متعدد
قراءة الصور
العالقات المكانية (;) صيغة اكمؿ ( )> ،< ،6اختيار مف متعدد
( ) ،; ،: ،8صيغة اختيار مف متعدد
تفسير المعمومات
(< )67 ،66 ،65 ،> ،= ،صيغة اكمؿ
تحميؿ المعمومات
( 6<) ،6; ،6: ،69 ،68صيغة اكمؿ
استنتاج المعمومات
;7
المجموع

ثالثًا -مقياس الدافعية لمتعمم:

الدرجة
<
9
9
;
:
;7

النسبة
المئوية

>%7;.
%6:.9
%6:.9
=%78.5
%6>.7
%655

وصف المقياس :بمغ عدد بنود المقياس بعد اجراء التعديالت ( )95بند موزعو
عمى اربعة ابعاد ،حيث اعطى لكؿ بند وزف مدرج وفؽ سمـ متدرج خماسي(أوافؽ
بشدة ،أوافؽ ،إلى حد ما ،ال أوافؽ ،ال أوافؽ بشدة) أعطيت األوزاف التالية
( )6،7،8،9،:وبذلؾ تنحصر درجات أفراد مجموعة البحث ما بيف()755 ، 95
درجة .ممحؽ(;).
صدق المقياس :مف خالؿ صدؽ المحكميف تـ عرض المقياس في صورتو
االولية عمى مجموعة مف اعضاء ىيئة التدريس تخصص عمـ النفس بمغ عددىـ(،):
حيث قاموا بإبداء آرائيـ ومالحظتيـ حوؿ مناسبة بنود المقياس ،ومدى انتماء البنود
إلى كؿ بعد مف أبعاد المقياس ،واف المقياس يقيس ما وضع لقياسة.
ثبات المقياس :تـ حساب ثبات المقياس بطريقة ألفاكرونباخ ،والذي بمغت
(> )5.=7وىي درجة تعبر عف درجة عالية مف الثبات.
تصحيح المقياس :تـ التصحيح بناء عمى مقياس التصحيح المتدرج مف (-:
 )6حيث اعطى لكؿ بند وزف متدرج وىي كالتالي :اوافؽ بشدة ( ،):أوافؽ ( ،)9إلى
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حد ما ( ،)8ال أوافؽ ( ،)7ال أوافؽ بشدة( ،)6مع مراعاة اف البنود السمبية تأخذ وزف
متدرج عكسي ،وسوؼ يتـ عرض البنود السمبية في جدوؿ ( ، ):وقد تـ استخداـ
مفتاح لتصحيح فقرات المقياس بعد تطبيقيا عمى عينة البحث.
جدوؿ ( ):البنود السمبية لمقياس الدافعية لمتعمـ
رقم البند
البعد
95 ، 0
الفاعمية
38 - 04 - 01
المشاركة مع اآلخرين
30 - 97 - 05
االىتمام بالنشاط التعميمي
41 - 8
تحمل المسئولية

خامسا -إجراءات تجربة البحث وجمع البيانات:
ً

 -6اليدف من التجربة :تيدؼ التجربة إلى تحديد فعالية العالقة بػيف نمػط تقػديـ
التمميحات (سمعية /سمعية نصية) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي والقدرة
المكانية (منخفضة /مرتفعة) في تنمية التفكير البصري والدافعية لمتعمـ.
 -7عقد جمسـة تمييديـة :تػـ االجتمػاع مػع مجموعػة البحػث ،وذلػؾ بيػدؼ شػرح
اليػػدؼ مػػف التجربػػة وشػػرح طريقػػة الد ارسػػة ،وبيػػاف بوليػػات التفاعػػؿ والتواصػػؿ،
واعط ػػائيـ بع ػػض التوجيي ػػات واإلرش ػػادات ح ػػوؿ كيفي ػػة االس ػػتخداـ ،وطبيع ػػة
تكنولوجي ػا التحريػػؾ الجرافيكػػي وقػػد ارعػػت الباحثػػة اسػػتخداـ اسػػموب بسػػيط فػػي
الشرح والتوضيح ليتالئـ مع التالميذ.
 -8تطبيـــق أدوات القيـــاس قبميـــا :تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار التفكيػػر البصػػري ومقيػػاس
قبميػا ،لمتأكػد مػف تجػانس المجموعػات،
الدافعية لمتعمـ عمػى مجموعػات البحػث ً
وقد أسفرت النتائج عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصػائية بػيف مجموعػات
البحػػث فػػي مػػدخالتيـ ،ويوضػػح ذلػػؾ الجػػدوؿ رقػػـ (;) حيػػث قيمػػة (ؼ) غيػػر
دالة ،مما يؤكد التكافؤ بيف المجموعات.

سادسا -المعاجة اإلحصائية:
ً

في ضوء التصميـ التجريبي لمبحث تمت المعالجة اإلحصائية عمى النحو

التالي:
تحميؿ التبايف أحادي االتجاه (One – way analysis of variance )ANOVA
لتحديد داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات.
تـ استخداـ اختبار ” "t –Testلممقارنة بيف المجموعات وتحديد داللة الفروؽ.
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سابعا -نتائج البحث وتفسيرىا:
ً

تكافؤ المجموعات التجريبية:
تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادي االتجاه One-way analysis of variance
) (ANOVAلمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف المجموعات التجريبية في متوسطات
درجات التفكير البصري – الدافعية لمتعمـ كما يوضحيا جدوؿ (;).
جدوؿ (;)
نتائج تحميؿ التبايف لدرجات أفراد عينة البحث في التطبيؽ القبمي ألداتي البحث
ف

مستوى
الداللة

االختبار

بين المجموعات
التفكير البصري داخل المجموعات
الكلي

..2.0
252.234
252.343

3
66
60

...3

غير دالة
إحصائيا
ً

بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي

2...02
3630..02
3640.243

...62 3.350 3
55.230 66
60

غير دالة
إحصا ًئيا

الدافعية لمتعمم

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات متوسط
الحرية المربعات
...0
2.3.5

إحصائيا عند مستوى
بإستقراء النتائج في جدوؿ( )6يتضح عدـ وجود فروؽ دالة
ً
قبميا،
( )5.56بيف متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية في التفكير البصري ً
إحصائيا عند مستوى الثقة
حيث بمغت قيمة (ؼ) المحسوبة ( )5.58وىي غير دالة
ً
إحصائيا عند مستوى ( )5.56بيف
المحدده ،كما يتضح عدـ وجود فروؽ دالة
ً
قبميا ،حيث بمغت
متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية في الدافعية لمتعمـ ً
إحصائيا عند مستوى الثقة المحدده،
قيمة (ؼ) المحسوبة ( )5.5;6وىي غير دالة
ً
مما يعني وجود تكافؤ بيف أفراد مجموعات البحث التجريبية ،وأف أية فروؽ تظير بعد
التجربة تعود إلى اإلختالفات في المتغيرات المستقمة ،وليست إلى اختالفات موجوده
بالفعؿ قبؿ إجراء التجربة فيما بيف المجموعات.
 .0عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالتفكير البصري:
تـ استخداـ تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف
المجموعات بالنسبة لمتفكير البصري ،وجدوؿ (<) يوضح نتائج التحميؿ ثنائي االتجاه
لمتفكير البصري.
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مصدر التباين

جدوؿ (<) نتائج تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه بالنسبة لمتفكير البصري

نمط تقديم التمميحات
القدرة المكانية

التفاعل بين القدرة المكانية
ونمط تقديم التمميحات

الخطأ
الكلي

مجموع
المربعات
6875.86
>669.9
6<6.<9

درجة متوسط
الحرية المربعات
 6=7.>9 6875.86 6دالة عند مستوي 1.164 1010
 6:.=; 669.9> 6دالة عند مستوي 1.115 1010
دالة عند مستوي 1.118 1010
78.=5 6<6.<9 6

66
476.340
70 20525.000

قيمة ف

مستوى الداللة

766

إيتا تربيع

7.217

تـ استخداـ تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه Two way Analysis of Variance
وفقا
لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث ً
لمتغيري نمط تقديـ التمميحات (سمعي /سمعي نصي) والقدرة المكانية (منخفضة/
مرتفعة) ،والتفاعؿ بينيما ،وسوؼ يتـ استعراض ىذه النتائج ومناقشتيا مف خالؿ
فروض البحث عمى النحو التالي:
إحصائيا عند مستوى ( )...0بيف
الفرض األول :ال توجد فروؽ دالة
ً
متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في التفكير البصري يرجع
لمتأثير األساسي إلختالؼ نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) داخؿ تكنولوجيا
التحريؾ الجرافيكي.
وبإسػ ػػتقراء النتػ ػػائج فػ ػػي جػ ػػدوؿ (<) يتضػ ػػح وجػ ػػود فػ ػػروؽ دالػ ػػة احصػ ػػائيا بػ ػػيف
متوسػػطات درجػػات أف ػراد المجموعػػات التجريبيػػة فػػي التفكيػػر البصػػري يرجػػع الػػي االثػػر
االساسػ ػػي لمتغيػ ػػر نمػ ػػط التممػ ػػيح (سػ ػػمعي /سػ ػػمعي نصػ ػػي) حيػ ػػث بمغػ ػػت قيمػ ػػة (ؼ)
إحصائيا.
المحسوبة ( ،)6=7.>9وىي دالة
ً
ولمعرفة اتجاه ىذا الفروؽ تـ استخداـ اختبار(  )t-testلممجموعتيف المستقمتيف
اتضح ما يمى:
جدوؿ (=)
( )t-testلمفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعتيف في التفكير البصري

المتوسط
المجموعة
الحسابي
00.94
تمميح سمعي
تمميح سمعي نصي 91.54

درجة مستوي مربع حجم
االنحراف
قيمة "ت"
الحرية الداللة ايتا األثر
المعياري
9.6 1.63
9.46
دالة
68 01.743
4.15

الفاعمية
فاعمية
مرتفعة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "  " tالمحسوبة بمغػت ( )65.<98تجػاوزت
قيمة "  "tالجدولية عند درجة حرية (=;) ومستوى داللة ( )5.56مما يدؿ عمى وجػود
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فػػروؽ حقيقػػي بػػيف متوسػػطى درجػػات المجمػػوعتيف )سػػمعي – سػػمعي نصػػي( لصػػالح
المجموع ػ ػػة ذات نم ػ ػػط التمميح ػ ػػات س ػ ػػمعي نص ػ ػػي (ذات المتوس ػ ػػط األكب ػ ػػر.)75.:9
ولحسػػاب فاعميػػة النتيجػػة وأىميتيػػا التربويػػة تػػـ حسػػاب مربػػع ايتػػا وبمغػػت قيمتػػو 5.;8
وىػػو قيمػػة مرتفعػػة تػػدؿ عمػػي األىميػػة التربويػػة المرتفعػػة لتمػػؾ الفػػروؽ وتعنػػي أف %;8
مػػف التبػػايف بػػيف الػػدرجات فػػي المجمػػوعتيف يرجػػع الػػي اخػػتالؼ نمػػط تقػػديـ التمميحػػات،
وقيمة حجـ األثر ; 7.تدؿ عمي أثر كبير .وبالتالي تـ رفض الفرض األوؿ ليصبح.
ػائيا عن ػ ػػد مسػ ػػتوى ( )5.56بػ ػػيف متوسػ ػػطات درجػ ػػات أفػ ػ ػراد
توجػ ػػد فػ ػػروؽ دالػ ػػة إحصػ ػ ً
المجموعػػات التجريبيػػة لمبحػػث فػػي التفكيػػر البصػػري يرجػػع لمتػػأثير األساسػػي إلخػػتالؼ
نم ػػط التمم ػػيح (س ػػمعي /س ػػمعي نص ػػي) داخ ػػؿ تكنولوجي ػػا التحري ػػؾ الجرافيك ػػي لص ػػالح
التمميح سمعي نصي.
إحصائيا عند مستوى ( )5.56بيف
الفرض الثاني :ال توجد فروؽ دالة
ً
متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في التفكير البصري يرجع
لمتأثير األساسي إلختالؼ مستوى القدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة) عند استخداميـ
تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي.
بإستقراء النتائج في جدوؿ ( )7يتضح وجود فروؽ دالة احصػائيا بػيف متوسػطات
درجػػات أف ػ ارد المجموعػػات التجريبيػػة فػػي التفكيػػر البصػػري يرجػػع الػػي االثػػر االساسػػي
لمتغيػر مسػػتوى القػػدرة المكانيػػة (منخفضػػة /مرتفعػػة) حيػػث بمغػػت قيمػػة (ؼ) المحسػػوبة
إحصائيا.
(;= ،)6:.وىي دالة
ً
ولمعرفػػة اتجػػاه ىػػذا الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار(  )t-testلممجمػػوعتيف المسػػتقمتيف
اتضح ما يمى:
جدوؿ (>) ( )t-testلمفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعتيف في التفكير البصري
المجموعة
مكانية

درجة
المتوسط االنحراف
قيمة "ت"
الحرية
الحسابي المعياري

قدرة
منخفضة
9.119
مكانية
قدرة
6.98 07.56
مرتفعة
05

4.98

68

مستوي
الداللة

دالة عند
مستوي
1.15

مربع حجم
األثر
ايتا
1.50 1.16

الفاعمية

فاعمية
متوسطة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "  " tالمحسوبة ( )7.557تجاوزت قيمة ""t
الجدوليػػة عنػػد درجػػة حريػػة (=;) ومسػػتوى داللػػة ( )5.5:ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ
حقيقي بيف متوسطى درجات المجموعتيف قدرة مكانية مرتفعة  -قدرة مكانيػة منخفضػة
ف ػػى التطبي ػػؽ البع ػػدى لص ػػالح المجموع ػػة ق ػػدرة مكاني ػػة مرتفع ػػة (ذات المتوس ػػط األكب ػػر
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= .);.7ولحساب فاعمية النتيجة تـ حسػاب مربػع ايتػا وبمغػت قيمتػو ; 5.5وتعنػي أف
; %مف التبايف بيف درجات التالميذ في المجموعتيف يرجع الي اختالؼ مستوي القدرة
المكانيػػة وقيمػػة حجػػـ األثػػر  5.:6تػػدؿ عمػػي أثػػر متوسػػط .وبالتػػالي تػػـ رفػػض الفػػرض
الثاني ليصبح.
ػائيا عنػػد مسػػتوى ( )...0بػػيف متوسػػطات درجػػات أف ػراد
يوجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػ ً
المجموعػػات التجريبيػػة لمبحػػث فػػي التفكيػػر البصػػري يرجػػع لمتػػأثير األساسػػي إلخػػتالؼ
مسػ ػػتوى القػ ػػدرة المكانيػ ػػة (منخفضػ ػػة /مرتفعػ ػػة) عنػ ػػد اسػ ػػتخداميـ تكنولوجيػ ػػا التحريػ ػػؾ
الجرافيكي لصالح ذوي القدرة المكانية المرتفعة.
إحصائيا عند مستوى ( )...0بيف
الفرض الثالث :ال توجد فروؽ دالة
ً
متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في التفكير البصري يرجع لتأثير
التفاعؿ بيف كؿ مف نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) ومستوى القدرة المكانية
(منخفضة/مرتفعة) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي.
يوضح جدوؿ ( )7نتائج تحميؿ التبايف الثنائي االتجاه Two – Way Analysis
) of Variance (ANOVAلمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد
وفقا لمتفاعؿ بيف متغيري البحث المستقميف
المجموعات التجريبية في التفكير البصري ً
نمط تقديـ التمميحات (سمعي /سمعي نصي) مستوى القدرة المكاني (منخفضة /
مرتفعة).
وبإبستقراء النتائج بجدوؿ ( )7يتضح وجود فروؽ دالة احصائيا في اختبار
التفكير البصري ترجع الي التفاعؿ بيف نمط التمميحات (سمعي – سمعي نصي)
والقدرة المكانية (منخقضة  -مرتفعة) حيث بمغت قيمة (ؼ) المحسوبة (،)78.=5
إحصائيا عند مستوى ( )5.56والتمثيؿ البياني التالي يوضح ذلؾ التفاعؿ:
وىي دالة
ً

شكؿ ( )9التفاعؿ بيف نمط التمميحات والقدرة المكانية عمي التفكير البصري
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يتضح مف الشكؿ السابؽ أف التفكير البصري يكوف أعمي لدي ذوي القدرة
المكانية المرتفعة وكذلؾ لدي مجموعتي نمط تقديـ تمميحات سمعية نصية ،وأنو
بالنسبة لتقديـ التمميحات السمع نصية يكوف أكثر فاعمية وأث ار لدي ذوي القدرة المرتفعة
عنو لدي ذوي القدرة المنخفضة في حيف يكوف تأثيرىا أقؿ وضوحا لدي ذوي القدرة
المكانية المنخفضة .حيث يتقارب مستوي المجموعتيف حاؿ تقديـ التمميحات السمعية.
جدوؿ ( )65المقارنات البعدية باستخداـ اختبار شيفيو لمتفاعؿ بيف المتغيريف
المجموعة

قدرة مكانية منخفضة
تمميح سمعي
قدرة مكانية منخفضة
تمميح سمعي نصي
قدرة مكانية مرتفعة
تمميح سمعي
قدرة مكانية مرتفعة
تمميح سمعي نصي

قدرة مكانية
قدرة مكانية
قدرة مكانية
المتوسط قدرة مكانية
منخفضة منخفضة تمميح مرتفعة تمميح مرتفعة تمميح
سمعي نصي
سمعي
تمميح سمعي سمعي نصي
---12.22
17.78
11.65
23.47

دالة

دالة
--

--

دالة

دالة

---

دالة

يتضح مف الجدوؿ أف الفروؽ لصالح المجموعة الرابعة (قدرة مكانية مرتفعة
تمميح سمعي نصي) مقابؿ باقي المجموعات ،لصالح المجموعة (قدرة مكانية منخفضة
تمميح سمعي نصي) مقابؿ التمميح السمعي .وبالتالي تـ رفض الفرض الثالث ليصبح.
إحصائيا عند مستوى ( )5.56بيف متوسطات درجات أفراد
يوجد فروؽ دالة
ً
المجموعات التجريبية لمبحث في التفكير البصري يرجع لتأثير التفاعؿ بيف كؿ مف
نمط التمميح (سمعي/سمعي نصي) ومستوى القدرة المكانية (منخفضة/مرتفعة) داخؿ
تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي لصالح المجموعة الرابعة(تمميح سمعي نصي وقدرة
مكانية مرتفعة).
تفسير النتائج الخاصة بالتفكير البصري:
تشير النتائج إلى أف تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي بنمط التمميح (سمعي نصي)
كاف ليا تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية عمى التفكير البصري ،ويرجع ذلؾ إلى
تكامؿ التمميحات مما ساعد عمى تركيز انتباه التالميذ نحو المفاىيـ المحدده وساعد
عمى تنمية التفكير البصري لدييـ ،كما تتفؽ ىذه النتيجة مع ما أكدت عميو نظرية
الترميز المزدوج لممعمومات مف التفاعؿ الذي يحدث بيف حواس المتعمـ أثناء أستقباؿ
المعمومة ،لذا كاف أثر التمميحات عمى تنمية التفكير البصري لدييـ عالي ،أتفقت ىذه

مجمة تكنــــولوجيا التربيـــــة-دراسات وبحــوث  -عدد أبريل 9109

76:

النتيجة مع ما أشار إليو "ك ارزنير" ) ( Krasner, 2013و“لوي وشنوتس" )2013
جدا لالتصاؿ ومف ثـ
 )Lowe & Schnotz,في أف التحريؾ الجرافيكي أداة قوية ً
يكوف ليا بالغ االثر في عممية التعميـ ،كما اتفقت مع ما توصمت اليو نتائج بحث
"كونسبسيوف الونسو" ) )Concepción Alonso, 2015في أف تكنولوجيا التحريؾ
الجرافيكي تساعد بشكؿ كبير عمى فيـ المعمومات واستيعاب المفاىيـ بشكؿ أفضؿ،
وذلؾ مف خالؿ تفسير الموضوعات التعميمية ،وتحويميا إلى شيء جذاب وممتع.
كما أف عمميات الترميز تعتمد عمى مدى أىمية المعمومات بالنسبة لمتالميذ ومف
ثـ فإف التمميحات ساعدت عمى توجيو انتباه التالميذ إلى األجزاء الميمة في المحتوى
المعروض ،كما أف استخداـ التمميح السمع نصي في وقت واحد وبصوره متزامنو
ساعد عمى تيسير عممية التعمـ وسيؿ اكتساب المفاىيـ وسيولة استرجاعيا ،االمر
الذي ساعد التالميذ عمى بناء ارتباطات استداللية وتكويف نماذج ذىنية أكثر إيجابية
لممفاىيـ ومف ثـ تنمية التفكير البصري ،وتتفؽ تمؾ النتيجة مع ماأشارت إليو نتائج
دراسة ) (Ching-H, & , Kun, H, 2014في أف التعمـ القائـ عمى التمميحات يُعد
أكثر فاعمية مف التعمـ بدونيا ،حيث يحتمؿ في ىذه الحالة حدوث تفاعؿ كبير ألجزاء
المحتوى غير المطموبة ،أما في حالة االعتماد عمى التمميحات فإف التركيز يكوف عمى
الجزء المطموب تعممو.
كما أشارت النتائج إلى أف التالميذ ذوي القدرة المكانية المرتفعة حققوا نتائج في
اختبار التفكير البصري عف آقرانيـ مف ذوي القدرة المكانية المنخفضة وذلؾ يرجع إلى
اف مادة الجغرافيا ذات صمة كبيرة بالقدرة المكانية فالجغرافيا كأحد فروع الدراسات
االجتماعية تتضمف العديد مف الظواىر الطبيعية والبشرية والعالقات المكانية
المختمفة ،كاالشكاؿ والنماذج والرسومات والجداوؿ والصور والخرائط التي تتطمب
الدراسة والتحميؿ واالستنتاج لمتوصؿ إلى إدراؾ العالقة المكانية فيما بينيا ،وقد أسيـ
ذلؾ في تنمية التفكير البصري واثارة دافعيتيـ وتشويقيـ وزيادة مستويات التركيز
واالنتباه لدييـ ،مما أدى إلى تنمية ميارات التفكير البصري المكاني وادراؾ العالقات
المكانية والتوجو المكاني ،وىذا يدؿ عمى اف ميارات التفكير البصري تنمو وتتطور
بنمو وتطورات القدرة المكانية لدى التالميذ وترى الباحثة اف ىذه العالقة باتت واضحة
بالنظر إلى نتائج ىذا البحث حيث تمكف التالميذ مف ادراؾ العالقات المكانية لمشكؿ
المعروض ،كما تفسر الباحثة ذلؾ بأف التالميذ ذوي القدرة المكانية المرتفعة كانوا
قادريف عمى تصور األشكاؿ وادراؾ العالقات وتخيميا في اختبار التفكير البصري وقد
ساعدىـ عمى ذلؾ استخداـ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي .في عممية التعمـ؛ كما
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اتفقت ىذه النتيجة مع أشارت اليو نتائج دراسة ( )Sorby, S. A.,2010.مف أف
نجاحا في أداء األنشطة التعميمية
المتعمميف ذوي القدرات المكانية المرتفعة ىـ األكثر
ً
كال مف (Gradren,
المختمفة ،كما اتفقت ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة ً
)2006؛ ) (Raffe& Shams, 2007حيث أكدت النتائج البحثية عمى العالقة
اإليجابية بيف القدرة المكانية ومخرجات التعمـ ،وقد أتفقت نتائج البحث الحالي مع تمؾ
الدراسات عمي أف التالميذ ذوي القدرة المكانية المرتفعو حدث نمو لمتفكير البصري
لدييـ أعمي مف التالميذ ذوي القدرة المكانية المنخفضة.
كم ػػا يفس ػػر ذل ػػؾ ف ػػي ض ػػوء نظريػ ػػة الت ػػداخؿ المعرف ػػي الت ػػي تش ػػير إلػ ػػى اف أداء
الميػػارات المختمفػػة يتػػأثر مػػف خػػالؿ ثػػالث م ارحػػؿ األولػػى مػػا قبػػؿ معالجػػة المعمومػػات
والثاني ػػة أثن ػػاء معالج ػػة المعموم ػػات والثالث ػػة مرحم ػػة اس ػػترجاع المعموم ػػات فف ػػي مرحم ػػة
ايجابػا مػػف خػالؿ قػرار التمميػػذ
المعالجػة يمكػف اف يػػؤثر مسػتوى القػدرة المكانيػػة المرتفػع
ً
باالقػػداـ عم ػػى المواق ػػؼ المرتبط ػػة بالق ػػدرة المكاني ػػة ،وف ػػي مرحمت ػػي معالج ػػة المعموم ػػات
واس ػػترجاعيا يمك ػػف أف ي ػػؤثر ارتف ػػاع مس ػػتوى الق ػػدرة المكانيػ ػة عم ػػى ال ػػتعمـ م ػػف خ ػػالؿ
التداخؿ المعرفي والعكس بالعكس.
ويمكف تفسير النتيجة التي أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
المجموعات المختمفة في تنمية التفكير البصري ناتجة عف التفاعؿ بيف نمط
التمميحات ومستوى القدرة المكانية لصالح المجموعة الرابعة (تمميحات سمعية نصية /
قدرة مكانية مرتفعة) إلى أف قدرات اإلدراؾ المكاني تمكف التمميذ مف فحص المجاؿ
البصري ،لكي يكتشؼ المواضع المكانية ويستنتج العالقات بيف المثيرات البصرية،
وىذه القدرات ميمة لجودة التحميؿ والتنظيـ المكاني ،والتي بدورىا تعد أساسية لنمو
قدرات نوعية عديده ،كالتوجو والتخيؿ المكاني التي تشكؿ المعرفة المكانية التي تعد
ضرورية لنمو التمثيالت المكانية وأداء المياـ المكانية المعقدة وأكتساب الميارات
المختمفة مثؿ ميارات التفكير البصري ،وقد يرجع ذلؾ إلى أف درجة تحقؽ معايير
محتوى تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي  .ساعدت عمى تنمية التواصؿ البصري مع
المحتوى العممي المقدـ مما أدى الى تنمية ميارات التفكير البصري لدى التالميذ ،كما
يرجع ذلؾ إلى تنظيـ المحتوى وفقًا لنظرية التعمـ الترابطي واالقتراف والذي يعني
التجاور بيف التمثيالت السمعية والنصية مما يساعد في تنمية ميارات التفكير
البصري ،نظ أر الف التمميحات السمعية تنشط التمميحات النصية ،كما أف الميارات
المكانية ضرورية التقاف األشكاؿ المختمفة ،وىي تحسف المخطط المكاني لمتالميذ مما
يساعدىـ عمى اكتساب الكفاءات في األشكاؿ المختمفة ،كما أف القدرة المكانية ترتبط
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ارتباط وثيؽ بالتخيؿ لذلؾ كاف التالميذ قادريف عمى تكويف العالقات االرتباطية
المختمفة بيف االشكاؿ والصور المعروضة عمييـ مف خالؿ اختبار التفكير البصري،
كما اف التالميذ ذوي القدرة المكانية المرتفعة حينما درسوا مف خالؿ تكنولوجيا التحريؾ
الجرافيكي) )MGsبنمط التمميحات سمعيو نصيو كانوا قادريف عمى تكويف صور
ذىنية مباشرة حوؿ المفاىيـ المقدمة مما اسيـ في تنمية ميارات التفكير البصري.
عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالدافعية لمتعمم:
تـ استخداـ تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف
المجموعات بالنسبة لمدافعية لمتعمـ ،وجدوؿ ( )11يوضح نتائج التحميؿ ثنائي االتجاه
لمدافعية لمتعمـ.
جدوؿ ( )11نتائج تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه بالنسبة لمدافعية لمتعمـ
مصدر التباين

نمط تقديم التمميحات

مجموع درجة متوسط
المربعات الحرية المربعات

9569.959

6

<6=.9=9

6

المكانية ونمط تقديم >8;.:<:

6

القدرة المكانية
التفاعل بين القدرة
التمميحات
الخطأ
الكلي

>;;; <6:=.8
<5 76<5=9:

قيمة ف مستوى الداللة

إيتا تربيع
1.110

 8<.56 9569.959دالة عند مستوي
1010
 ;.;7 <6=.9=9دالة عند مستوي 1.1113
1015
دالة عند مستوي 1.1114
1010
=.;9 >8;.:<:
;65=.9

تـ استخداـ تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه Two way Analysis of Variance
لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث وفقًا
لمتغيري نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) والقدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة)،
والتفاعؿ بينيما ،وسوؼ يتـ استعراض ىذه النتائج ومناقشتيا مف خالؿ فروض
البحث عمى النحو التالي:
إحصائيا عند مستوى ( )5.56بيف متوسطات
الفرض الرابع :ال توجد فروؽ دالة
ً
درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في الدافعية لمتعمـ يرجع لمتأثير األساسي
إلختالؼ نمط التمميحات (سمعي/سمعي نصي) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي.
وبإسػػتقراء النتػػائج فػػي جػػدوؿ ( )11يتضػػح وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيا بػػيف متوسػػطات
درجات أفراد المجموعات التجريبية في الدافعية لمتعمـ يرجع الي االثر األساسي لمتغير
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نمط التمميحات (سمعي /سمعي نصي) حيػث بمغػت قيمػة (ؼ) المحسػوبة (،)8<.56
إحصائيا عند مستوى (.)5.56
وىي دالة
ً
ولمعرفة اتجاه ىذا الفروؽ تـ استخداـ اختبار(  )t-testلممجموعتيف المستقمتيف
اتضح ما يمى:
جدوؿ ( )67نتائج اختبار " " t-Test
لمفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعتيف في الدافعية لمتعمـ
المتوسط االنحراف قيمة درجة مستوي مربع حجم
األثر الفاعمية
المجموعة
الحسابي المعياري "ت" الحرية الداللة ايتا
دالة عند  7.: 5.86فاعمية
نمط التمميحات سمعي 09.59 068.00
مرتفعة
مستوي
;= :.9>6
نمط
التمميحات 01.09 083.16
5.56
سمعي نصي

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف قيمػػة "  " tالمحسػػوبة بمغػػت ( ):.9>6تجػػاوزت
قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية (=;) ومستوى داللة ( )5.56مما يدؿ عمى وجود
ف ػػروؽ حقيق ػػي ب ػػيف متوس ػػطى درج ػػات المجم ػػوعتيف س ػػمعي – س ػػمعي نص ػػي لص ػػالح
المجموعػػة نمػػط التمميحػػات سػػمعي نصػػي (ذات المتوسػػط األكبػػر; .)6=8.5ولحسػػاب
فاعميػػة النتيجػػة وأىميتيػػا التربويػػة تػػـ حسػػاب مربػػع ايتػػا وبمغػػت قيمتػػو  5.86وىػػو قيمػػة
مرتفعة تدؿ عمي األىميػة التربويػة المرتفعػة لتمػؾ الفػروؽ وتعنػي أف  %86مػف التبػايف
بيف الػدرجات فػي المجمػوعتيف يرجػع الػي اخػتالؼ نمػط تقػديـ التمميحػات ،وقيمػة حجػـ
األثر  7.:تدؿ عمي أثر كبير.
وبالتالي تـ رفض الفرض الرابع ليصبح.
ػائيا عن ػ ػػد مسػ ػػتوى ( )5.56بػ ػػيف متوسػ ػػطات درج ػ ػات أفػ ػ ػراد
يوجػ ػػد فػ ػػروؽ دالػ ػػة إحصػ ػ ً
المجموعات التجريبية لمبحث في الدافعية لمتعمـ يرجع لمتػأثير األساسػي إلخػتالؼ نمػط
التمميحات (سمعي/سمعي نصػي) داخػؿ تكنولوجيػا التحريػؾ الجرافيكػي لصػالح التممػيح
سمعي نصي.
إحصائيا عند مستوى ( )5.56بيف
الفرض الخامس :ال توجد فروؽ دالة
ً
متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في الدافعية لمتعمـ يرجع لمتأثير
األساسي إلختالؼ القدرة المكانية (منخفضة/مرتفعة) عند استخداميـ تكنولوجيا
التحريؾ الجرافيكي.
وبإسػ ػػتقراء النتػ ػػائج فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )66يتضػ ػػح وجػ ػػود فػ ػػروؽ دالػ ػػة احصػ ػػائيا بػ ػػيف
متوسػػطات درجػػات أف ػراد المجموعػػات التجريبيػػة فػػي الدافعيػػة لمػػتعمـ يرجػػع الػػي األثػػر
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األساسػػي لمتغيػػر مسػػتوى القػػدرة المكانيػػة (منخفضػػة /مرتفعػػة) حيػػث بمغػػت قيمػػة (ؼ)
إحصائيا عند مستوى (.)5.56
المحسوبة ( ،);.;7وىي دالة
ً
ولمعرفػػة اتجػػاه ىػػذا الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار( )t-testلممجمػػوعتيف المسػػتقمتيف
اتضح ما يمى:
جدوؿ ( )68نتائج اختبار ""t-Test
لمفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعتيف في الدافعية لمتعمـ

المتوسط االنحراف
المجموعة
الحسابي المعياري
قدرة مكانية منخفضة 09.39 079.47

قدرة مكانية مرتفعة 04.08 078.88

درجة مستوي مربع حجم الفاعمية
قيمة ""T
األثر
الحرية الداللة ايتا
دالة عند ; 5.:6 5.5فاعمية
متوسطة
= ;= 7.56مستوي
5.5:

يتضح مف الجػدوؿ السػابؽ أف قيمػة "  " tالمحسػوبة (= )7.56تجػاوزت قيمػة "
 "tالجدولية عند درجة حرية (=;) ومستوى داللة ( )5.5:مما يػدؿ عمػى وجػود فػروؽ
حقيقي بيف متوسطى درجات المجموعتيف قدرة مكانية (منخفضة /مرتفعة) فى التطبيؽ
البع ػ ػػدى لص ػ ػػالح المجموع ػ ػػة ذات الق ػ ػػدرة المكاني ػ ػػة المرتفع ػ ػػة (ذات المتوس ػ ػػط األكب ػ ػػر
== .)6<=.ولحساب فاعمية النتيجة تـ حسػاب مربػع ايتػا وبمغػت قيمتػو ; 5.5وتعنػي
أف ; %مف التبػايف بػيف درجػات التالميػذ فػي المجمػوعتيف يرجػع الػي اخػتالؼ مسػتوي
القدرة المكانية وقيمة حجـ األثر  5.:6تدؿ عمي أثر متوسط.
وبالتالي تـ رفض الفرض الخامس ليصبح.
ػائيا عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى ( )...0ب ػ ػػيف متوس ػ ػػطات درج ػ ػػات أفػ ػ ػراد
يوج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ دال ػ ػػة إحص ػ ػ ً
المجموعات التجريبية لمبحث في الدافعية لمتعمـ يرجع لمتأثير األساسي إلختالؼ القدرة
المكاني ػػة (منخفض ػػة/مرتفعة) عن ػػد اس ػػتخداميـ تكنولوجي ػػا التحري ػػؾ الجرافيك ػػي لص ػػالح
التالميذ ذوي القدرة المكانية المرتفعة.
إحصائيا عند مستوى ( )...0بيف
الفرض السادس :ال توجد فروؽ دالة
ً
متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية لمبحث في الدافعية لمتعمـ يرجع لتأثير
التفاعؿ بيف كؿ مف نمط التمميح (سمعي/سمعي نصي) والقدرة المكانية (منخفضة/
مرتفعة) داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي.
يوضح جدوؿ ( )66نتائج تحميؿ التبايف الثنائي االتجاه Two – Way
) Analysis of Variance (ANOVAلمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات
درجات أفراد المجموعات التجريبية في الدافعية لمتعمـ وفقًا لمتفاعؿ بيف متغيري البحث

نمط التمميح (سمعي /سمعي نصي) داخل تكنولوجيا التحريك الجرافيكي

775
وعالقتة بالقدرة المكانية (منخفضة /مرتفعة) في تنمية التفكير البصري والدافعية لمتعمم

المستقميف نمط تقديـ التمميحات (سمعي /سمعي نصي) مستوى القدرة المكاني
(منخفضة /مرتفعة).
وبإبستقراء النتائج بجدوؿ ( )11يتضح وجود فروؽ دالة احصائيا في مقياس
الدافعية لمتعمـ ترجع الي التفاعؿ بيف نمط التمميحات (سمعي – سمعي نصي) والقدرة
المكانية (منخقضة  -مرتفعة) حيث بمغت قيمة (ؼ) المحسوبة ( ،) =.;9وىي دالة
إحصائيا عند مستوى ( )5.56والتمثيؿ البياني التالي يوضح ذلؾ التفاعؿ:
ً

شكؿ ( ):التفاعؿ بيف نمط التمميحات والقدرة المكانية عمي الدافعية لمتعمـ
يتضح مف الشكؿ السابؽ أف الدافعية لمتعمـ يكوف أعمي لدي ذوي القدرة المكانية
المرتفعة وكذلؾ لدي مجموعتي نمط تقديـ التمميحات سمعي نصي ،وأنو بالنسبة
لتقديـ التمميحات السمعيو النصية يكوف أكثر فاعمية وأث ار لدي ذوي القدرة المرتفعة
عنو لدي ذوي القدرة المنخفضة في حيف يكوف تأثيرىا أقؿ وضوحا لدي ذوي القدرة
المكانية المنخفضة .حيث يتقارب مستوي المجموعتيف حاؿ تقديـ التمميحات السمغية.
جدوؿ ( )69المقارنات البعدية باستخداـ اختبار شيفيو
لمتفاعؿ بيف المتغيريف المستقميف عمي الدافعية لمتعمـ
المجموعة

قدرة مكانية منخفضة
تلميح سمعي
قدرة مكانية منخفضة
تلميح سمعي نصي
قدرة مكانية مرتفعة
تلميح سمعي
قدرة مكانية مرتفعة
تلميح سمعي نصي

المتوسط

قدرة مكانية
منخفضة
تلميح سمعي

قدرة مكانية
منخفضة تلميح
سمعي نصي

--

168.56
176.39

--

167.65

--

--

190.12

دالة

دالة

قدرة مكانية قدرة مكانية
مرتفعة تلميح مرتفعة تلميح
سمعي نصي
سمعي

--

--

--

---

دالة
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يتضح مف الجدوؿ أف الفروؽ لصالح المجموعة الرابعة (قدرة مكانية مرتفعة
تمميح سمعي نصي) مقابؿ باقي المجموعات.
وبالتالي تـ رفض الفرض السادس ليصبح:
إحصائيا عند مستوى ( )...0بيف متوسطات درجات أفراد
يوجد فروؽ دالة
ً
المجموعات التجريبية لمبحث في الدافعية لمتعمـ يرجع لتأثير التفاعؿ بيف كؿ مف نمط
التمميح (سمعي/سمعي نصي) والقدرة المكانية (منخفضة/مرتفعة) داخؿ تكنولوجيا
التحريؾ الجرافيكي لصالح (تمميح سمعي نصي وقدرة مكانية مرتفعة).
تفسير النتائج الخاصة بالدافعية لمتعمم:
ساعدت تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي المدعمة بالتمميحات السمعية النصية
عمى أف تتكيؼ مع احتياجات كؿ تمميذ ومف ثـ ساعدت عمى اكتساب المفاىيـ ،حيث
تبيف أف تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي قادرة عمى التواصؿ وترجمة المفاىيـ المعقدة مف
خالؿ تصميـ قادر عمى نقؿ رسالة مميئة بالديناميكية .لذا فيي تتمتع بقوة تواصؿ
كبيرة ،إنيا تكنولوجيا تشرح المفاىيـ بطريقة تجعميا سيمة الفيـ ،فيي تعمؿ بصورة
عظيمة لتعميـ وتنمية الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ .وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أكدت
عميو نظرية معالجة المعمومات والتي أشارت إلى أف االنتباه شرط ضروري لعممية
التعمـ والفيـ ونمط التمميحات سمعية نصية داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي قد
ساعد التالميذ عمى انتقاء واختيار المعمومات واالحتفاظ بيا في الذاكره مما ساعد
عمى تنمية االدراؾ االنتقائي حيث وفرت التمميحات(سمعيو /نصيو) جذب االنتباه
األمر الذي انعكس عمى الدافعية لمتعمـ؛ كما أتفقت تمؾ النتيجة مع ما أشارت إليو
نتائج دراسة ( )Nehme,M.,2010إلى أف زيادة الدافعية لمتعمـ تزداد كمما كاف تفاعؿ
المتعمـ افضؿ وذلؾ يكوف مف خالؿ استخداـ التكنولوجيا الحديثة التي تتيح حرية
االستخداـ في اي وقت واي مكاف ،كما ساعد نمط التمميح داخؿ تكنولوجيا التحريؾ
الجرافيكي عمى تكويف بيئة تعمـ ايجابية فعالة في جذب انتباه التالميذ والتأكيد عمى
اكتساب المعمومات اليامة ،ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء النظرية البنائية بأف المتعمـ
يؤدي بشكؿ أفضؿ عندما يقدـ لو تمميحات وتوجييات إرشادية ومساعدات لتسيؿ
كال مف اورتيجا
أيضا مع نتائج دراسة ً
عميو القياـ بميمات التعمـ ،وتتفؽ النتائج ً
وآخروف ) )Ortega, Llebaria,Faulkner,Hazan,2001ثيماف ،جولدستيف
فوتو
ستينؾ،
ىوؾ،
ودراسة
)،)hiemann,Goldsten,2001
) (Huk,Stenke,Floto,2003ودراسة دي كونينج ،تابيرس ،ريكرس (De
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 ،Koning,Tabbers,Rikers & Pass,2007ودراسة شينج وكوف( &(Ching –H
 Kun,H,2013والتي أكدت عمى أىمية استخداـ التمميحات في تحقيؽ بعض نواتج
التعمـ وأىدافو في مراحؿ تعميمية مختمفة ،حيث أكدت نتائج جميع الدراسات السابقة
أف التمميحات تعمؿ عمى توجيو انتباه المتعمميف إلى األجزاء الميمة في المحتوى
لتيسير اختيارىا واستخراجيا ومف ثـ زيادة قدرة المتعمـ عمى الفيـ واالستيعاب وزيادة
الدافعيو لمتعمـ.كما ساعدت تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي المدعمة بنمط التمميحات
(سمعيو  /نصيو) عمى تطوير نموذج عقمي سميـ بسبب توجيو االنتباه إلى كؿ ما ىو
ذي صمة بالمفاىيـ المحدده.وذلؾ يتفؽ مع نظرية الواقعية التي نشأت مف أبحاث عمـ
النفس المعرفي عمى شاشات العرض المرئية ،والتي ركزت عمى تفاعؿ األشخاص مع
محفزات الوسائط المرئية ( )VMSمثؿ التحريؾ الجرافيكي قبؿ وأثناء وبعد أداء
الميمة .تقترح النظرية أف األفراد لدييـ توقعات حوؿ تجربة المشاىدة المرتبطة بػ
الوسائط المرئية التي يتعرضوف ليا ،وأف ىذه التوقعات تتأثر بخصائص معينة عف
تمؾ الوسائط ،وأف أداء الميمة يتأثر بشكؿ غير مباشر كنتيجة ،لذا فقد وفرت
تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي فرصة لمتعمـ النشط المتمركز حوؿ المتعمـ وشجعة عمى
تنمية الدافعية لمتعمـ.
كما أف التالميذ ذوي القدرة المكانية المرتفعة يستخدموف استراتيجيات بحث
بصري أكثر كفاءة ،وأكثر قدرة عمى تذكر البنى البصرية مما يؤثر عمى نمو دافعيتيـ
لمتعمـ مف خالؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ،ويدعـ ىذا ما أكدت عميو نتائح دراسة
) (Lubinski, D., 2010, 344-351في أف القدرة المكانية ليا عالقة كبيرة برفع
معدالت األداء وزيادة الدافعية لمتعمـ ،كـ انو يجب تفعيؿ دور الحس المكاني
) (Spatial Senseلدى المتعمـ في المراحؿ الدراسية المختمفة ،خصوصاً مرحمة
التعميـ األساسي (.)Santone, A. ,2009
كما أف استخداـ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي المدعمة بالتمميحات (سمعية
نصية) ساعد عمى زيادة نمو المفاىيـ الجغرافية وتنظيميا وتصنيفيا مما جعؿ عممية
التعمـ ذات معنى قائـ عمى الفيـ األمر الذي ساعد عمى تنمية الدافعية لمتعمـ ،كما أف
تنوع األنشطة داخؿ فيديو تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي أدى إلى مساعدة التالميذ
عمى بناء تصورات ذىنية وبصرية صحيحة لممفاىيـ الجغرافية وجعؿ المفاىيـ
الجغرافية المجردة محسوسة ومرئية مما ساىـ في تنمية الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ
ذوي القدرة المكانية المرتفعة.
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فقد ساعدت التمميحات داخؿ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ) )MGsعمى توجية
التالميذ الختيار أجزاء مف المعمومات في إطار تسمسؿ محدد مسبقًا كما انيا ساعدت
عمى تنمية الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ ذوي القدرة المكانية المرتفعة ،كما اف التالميذ
ذوي القدرة المكانية المرتفعة كانوا قادريف عمى تكويف صور ذىنية مباشرة حوؿ
المفاىيـ المختمفة لوحدة البيئة الزراعية المقدمة ليـ مف خالؿ تكنولوجيا التحريؾ
الجرافيكي ) ،)MGsكما تتفؽ تمؾ النتيجة مع ما أشار اليو روزنشيتيف ( )6>:7أف
مستوى الدافعية يرتبط إلى حد كبير بالتأثيرات الدافعة الخاصة بدالالت الصورة والتي
تشير إلى أف التعمـ يزداد بزيادة عدد التمميحات ،إذا كانت ىذه التمميحات متجمعة
معا ،ويكمؿ كؿ منيا اآلخر ،أي أف الصوت يكمؿ النص ويرتبط بو ،كما
ومترابطة ً
يفسر ذلؾ في ضوء نظرية "ماكميالند" في ضوء التأثير اإليجابي والتأثير السمبي
إيجابيا ارتفعت الدافعية ،كما تتفؽ تمؾ النتيجة
لمدافعية عمى المتعمـ ،فإذا كاف العائد
ً
مع ما تؤكد عميو نظرية التمميحات إلى أنو" يزداد التعمـ كمما ازداد عدد التمميحات
المتاحة".

توصيات البحج:
-

االستفاده مف نتائج ىذا البحث عند تصميـ تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي
).)MGs
نظر لما أظيرتو
ضرورة دراسة خصائص التالميذ ذوي القدرة المكانية المرتفعة ًا
نتائج ىذا البحث مف تقدميـ في التفكير البصري والدافعية لمتعمـ باستخداـ
تكنولوجيا التحريؾ الجرافيكي ) )MGsوعالقة ذلؾ بطبيعة المادة الدراسية.
اظيرت نتائج البحث وجود تفاعؿ بيف التمميحات (سمعيو /نصية) والقدرة
المكانية المرتفعة لذلؾ توصي الباحثة بتنيوع التمميحات ودراسة النتائج المترتبة
عمى ذلؾ.

-

دراسة العالقة بين أنماط أخرى من التلميحات داخل تكنولوجيا التحريك
الجرافيكي.
إجراء بحوث تستهدف استخدام تكنولوجيا التحريك الجرافيكي ) )MGsفي
التعلم واثرها على متغيرات تابعه اخرى مثل انواع من التفكير.

-

بحوث مقترحة:
-
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المراجــــــع

أوال -المراجع العربية:
أسامة سعيد عمي ىنداوي ،صبري ابراىيـ عبدالعاؿ (= .)755فاعمية اختالؼ عدد
التمميحات البصرية ببرامج الكمبيوتر التعميمية في تنمية ميارات قراءة الخرائط
لدى تالميذ الصؼ الرابع اإلبتدائي ،مجمة دراسات تربوية واجتماعية ،مصر،
مج( ،)69ع ( ، )7ابريؿ.
جابر محمد عبدالحميد (<>> .)6قراءات في تعميـ التفكير والمنيج ،القاىرة :دار
النيضة العربية.
خالد محمد فرجوف ( :)7559الوسائط المتعددة بيف التنظير والتطبيؽ  ،الكويت :دار
الفالح.
سامي عبد الحميد محمد عيسي ( .)7569أثر استخداـ تمميحات الفيديو في ضوء
المعايير وحاجات األطفاؿ ضعاؼ السمع بمرحمة رياض األطفاؿ لتنمية
ميارتي االستماع والتحدث لدييـ ،دراسات تربوية واجتماعية -مصر ،مج()9
ع (.<<7 - <86 ،)75
صالح حسف أحمد الداىري .)7566(.أساسيات عمـ النفس التربوي ونظريات التعمـ،
عماف ،دار الحامد لمنشر والتوزيع.
عادؿ رياف المحمدي .)755=( .القدرة المكانية لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة في
تخصص التربية اإلبتدائية ،المجمة الفمسطينية لمتربية المفتوحة عف بعد،
المجمد األوؿ  ،العدد الثاني  .كانوف أوؿ.7>8-79: ،
عاصـ محمد عمر .)756;(.فاعمية استراتيجيو مقترحة قائمة عمى االنفوجرافيؾ في
اكتساب المفاىيـ العممية وتنمية ميارات التفكير البصري االستمتاع بتعمـ
العموـ لدى تالميذ الصؼ الخامس اإلبتدائي ،مجمة التربية العممية ،مصر،
مج(>،)6ع(.7;= -75< )9
عبدالمطيؼ الصفي الجزار .)6>>9(.مقدمة في تكنولوجيا التعميـ النظرية والعممية.
القاىرة :مكتبة جامعة عيف شمس.
عدناف سميـ عابد .)6>>;(.القدرة المكانية لدى طالب المرحمة اإلبتدائية ومتغيرات
مرتبطة بيا في الرياضيات ،مجمة كمية التربية ،جامعة االمارات ،العدد
(.8::6 ، )67
عالء الديف كفافي .)6>><(.منياج مدرسي لمتفكير – مقاالت في تعميـ التفكير،
القاىرة :دار النيضة العربية.
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سيؼ طارؽ العيساوي ( :)7566مفيوـ الدافعية ،كمية التربية األساسية ،بابؿ،
العراؽ.
فتحي مصطفى الزيات(;>> :)6سيكولوجية التعمـ بيف المنظور االرتباطي والمنظور
المعرفي ،القاىرة :دار النشر لمجامعات.
محمد احمد سميـ خصاونة .)7568( .القدرة المكانية لدى األطفاؿ ذوي صعوبات
التعمـ بمنطقة حائؿ وعالقتيا ببعض المتغيرات ،المجمة االردنية في العموـ
التربوية ،مج(>) ،ع(.7<8-7;8 ،)8
محمد عبد اهلل البيمي ،عبد القادر عبد اهلل قاسـ ،أحمد عبد المجيد الصمادي.
(<>> .)6عمـ النفس التربوي وتطبيقاتو ،الكويػت ،مكتبة الفالح لمنشر
والتوزيع.
محمد عطية خميس .)7558( .عمميات تكنولوجيا التعميـ ،القاىرة :مكتبة دار الكممة.
محمد عطية خميس .)756:( .مصادر التعمـ اإللكتروني الجزء األوؿ ،األفراد
والوسائط ،القاىرة ،دار السحاب لمنشر والتوزيع.
محمد مقداد .)7565(.الدافعية الى التعميـ لدى طمبة التعميـ اإللكتروني ،مؤتمر
التعميـ اإللكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة ،البحريف.
مناؿ عبدالعاؿ مبارز ،مجدي ابراىيـ سالـ ،احمد محمود فخري .)756<(.التفاعؿ
بيف تمميحات الكتاب اإللكتروني ومستويات تجييز المعمومات وأثره عمى
التحصيؿ المعرفي لتالميذ المدرسة اإلبتدائية ،الجمعية العربية لتكنولوجيا
التربية ،مصر ،ع(.866-8:5 ،)85
يوسؼ محمود قطامي .(756;(.استراتيجيات التعمـ والتعميـ المعرفية ،عماف ،دار
المسيرة لمطباعة والنشر.
ثانيا -المراجع األجنبية:
ً
Ching-H, &, Kun, H, (2014). The Effects of Response Modes
and Cues on Language Learning, Cognitive Load and SelfEfficacy Beliefs in Web-based Learning. Journal of
Educational Multimedia & Hypermedia., Vol. 23 Issue 2,
p117-134. 18p.
Bednarek M (2014) „And they all look just the same‟? A
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