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 :لملخصا

االنفوجرافيك التعليمي في تدريس التاريخ على تنميـة  استهدف البحث الحالي قياس فاعلية استخدام      
( طالب 30االستداللي لدى طالب المرحلة الثانوية، وتكونت عينة البحث من ) المفاهيم التاريخـــية والتفكير

درست بالطريقة التقليدية  من طالب الصف األول الثانوي، تم توزيعهم علي مجموعتين أحدهما ضابطة 
واألخرى تجريبية درست االنفوجرافيك، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الشبه تجريبي،  
وتمثلت أدوات البحث في اختبار المفاهيم التاريخية، واختبار مهارات التفكير االستداللي، واستخدمت الباحثة  

 سيرها، وتوصل البحث فى نتائجه إلى:   ( لتحليل النتائج ثم تفSPSSبرنامج )
( بين متوسطي درجات الطالب )عينة البحث( في 0,01يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ) -

 التطبيقين القبلي والبعدي الختبار المفاهيم التاريخية لصالح التطبيق البعدي. 
ب عينة البحث في ( بين متوسطي درجات الطال0,01يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) -

 التطبيق القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير االستداللي لصالح التطبيق البعدي.
يوجد أثر لفاعلية استخدام اإلنفوجرافيك التعليمي في تدريس التاريخ علي تنمية المفاهيم التاريخية   -

 وبعض مهارات التفكير االستداللي لدي طالب العينة. 
استخدام االنفوجرافيك التعليمي في تدريس التاريخ على تنميـة  فاعلية بحث تائج الوبهذا قد أكدت ن     

عددًا من التوصيات   بحث ، وقدم ال  االستداللي لدى طالب المرحلة الثانوية المفاهيم التاريخـــية والتفكير
 والمقترحات المناسبة. 

 
 

 ي. مهارات التفكير االستدالل –المفاهيم التاريخية   –التعليمي   االنفوجرافيك الكلمات المفتاحية:
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     :  مقدمة البحث

يشهد عالم اليوم تطورًا كبيرًا غير مسبوق فى مجاالت المعرفة كافة ، مما جعل التعليم قوة أساس للتغيير      
، فالتعليم يعد أحد ركائز تطور المجتمعات ألهميته المتزايدة فى العصر الحاضر ، ويستلزم ذلك   والتوجية

 إعداد طالب ذوى سمات خاصة يستطيعون التكيف مع التغيرات العلمية والتكنولوجية المعاصرة فهمًا وتطبيقًا. 
هيم وأهمية تعلمها وتنميتها ، وتعد ومن الركائز الهامة فى تطوير العملية التعليمية هو تأكيد دور المفا     

المفاهيم التاريخية مفاتيح للمعرفة وأساس للتعلم تدور حولها الحقائق والمعلومات ، كما تمثل الوحدة األساسية  
 ( 145،  2010أحمد، "صفاء"، التى تشكل البنية المعرفية للطالب. )

لفهم إذا ما قدمت بشكل مجرد ، وذلك التسامها مادة التاريخ الكثير من المفاهيم والحقائق صعبة ا  وتتضمن    
بالبعد الزماني والمكاني ، فضاًل عن أن القائمين على تدريسها يميلون إلى استعمال طرائق وأساليب تدريسية  

 تعتمد على الحفظ لتلك المفاهيم والحقائق دون فهم الترابط بينها وإدراكه . 
وتعد تنمية المفاهيم من األهداف الرئيسة لتعلم وتعليم التاريخ إذ أن تنميتها تحقق أهمية كبيرة للمتعلم،     

فالطالب فى هذا العصر ال يحتاج إلى معارف وحقائق بقدر حاجته إلى توظيف ما تم تعلمه فى الواقع الحياتي.  
 ( 155، 1990اللقاني، وآخران،  )
بتدريس التاريخ،  تمام بالمفاهيم تأييدًا كبيرًا من التربويين والمختصين والمهتمين  ومن هذا المنطلق لقى االه     

فظهرت نماذج وتقنيات تدريسية تهتم بتنمية البنية المفاهيمية لمادة التاريخ، إذ أنها جزء من البناء المعرفي، 
،  2018أحمد، "سلوان"،به. )والذى ال يمكن التوصل إليه إال من خالل الحقائق والمبادئ والمفاهيم المتصلة  

310 ) 
وقد أكدت العديد من الدراسات واألدبيات التربوية على أهمية تنمية المفاهيم التاريخية لدى المتعلمين       

هللا، )عبد  دراسة  ومنها:  مختلفة  تدريسية  وتقنيات  ونماذج  استراتيجيات  دراسة   (،2017باستخدام 
الوهدراسة    (،   2017،،"بشائر")توفيق دراسة    (،2018"سلوان"،،)أحمد دراسة    (،2017اب،)عبد 

، وباستقراء هذه الدراسات يالحظ   (2018"نجالء"،،)أحمددراسة    (،2018)عذاب،  دراسة  (،2018)الطائي،
 أنها :
مراحل دراسية مختلفة ومنها المرحلة الثانوية مما يشير إلى أهمية تنمية المفاهيم التاريخية   أجريت فى ▪

       فى جميع المراحل الدراسية.
استخدام استراتيجيات ونماذج وتقنيات تدريسية مختلفة إلكساب وتنمية المفاهيم التاريخية مما يدل على   ▪

 س مع التركيز على التقنيات واالستراتيجيات الحديثة.أنه ينبغي التنوع فى استخدام أساليب التدري
أظهرت نتائج معظم هذه الدراسات فاعلية االستراتيجيات والنماذج التدريسية المستخدمة إلكساب وتنمية   ▪

 المفاهيم. 
ونظرًا لما يشهده العصر الحالي من انفجار معرفي وتضخم معلوماتي وسهولة الحصول على المعلومات       

يفكرون، وكيف  من مصاد  تعليم الطالب كيف  أيضًا  التعليمية  العملية  أولويات  لذلك أصبح من  ر متعددة، 
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المعرفة ويعالجونها ويقومونها بشكل أفضل. ) ، 2015العياصرة، )،  (26-25،  2010األشقر،يتعاملون مع 
50 ) 
ينبغي االهتمام   يهذا العصر والت يمن المهارات الضرورية للطالب ف  وتعد مهارات التفكير االستداللي       

بها لمسايرة التغييرات الحديثة والمتالحقة، كما أننا بحاجة إلى معلم يستخدم استراتيجيات وتقنيات حديثة، وتهيئة  
مختلفة تعليمية  مواقف  خالل  من  المهارات  هذه  لتنمية  بفاعلية  المتعلم  فيها  يفكر   Lee,et  .مواقف 

al.,2009,3-4) ) 
تحديد المفاهيم    فين التفكير االستداللي يساعد المتعلمين عل اكتساب وتنظيم معلوماتهم، ويسهم  ولذلك فإ     

، وتكوين االتجاهات والقيم، ووضع أسس التفكير العلمي، بحيث تمكنهم من االستفادة منها  التاريخية والحقائق
سلوك توجيه  وتدعياتفى  وتكوين شخصياتهم،  األدلي هم،  إنتاج  على  قدراتهم  من خالل  م  والبراهين  والحجج  ة 

 استخدام كافة إمكاناتهم العقلية، ونشاطاتهم الفكرية أثناء دراسة التاريخ. 
تساعد على اكتساب مهارات التفكير االستداللي عندما تقدم    وتعد مادة التاريخ من المواد الدراسية التى     

هناك  أن  نجد  ولذلك  توظيفها فى حياتهم ،  الطالب  يستطيع   ، بشكل منظم  التاريخية  والحقائق  المعلومات 
حول تحديث وتطوير كاًل من المحتوى واستراتيجيات التدريس والتقنيات التعليمية واألنشطة ،    اهتمامًا ملموساً 

،  2013سيد،ساعد فى تنمية مهارات التفكير بشكل عام والتفكير االستداللي على وجه الخصوص . )بحيث ت
45  )       
التى       الدراسات والبحوث  العديد من  التفكير االستداللي منها:    وهناك  إلى أهمية تنمية مهارات  أشارت 

)عبيد  ودراسة)النائلي،2017،،"سماح"دراسة  ودراسة)األمير2017(،  (،  2018، ،"آثار"(، 
ودراسة)محمد،2017ودراسة)حسين،  ودراسة)العنزي،2018(،  ودراسة2018(،  (،  2018،،"غادة")زايد   (، 

 وباستقراء هذه الدراسات يالحظ أن: 
ذه الدراسات أجريت على المرحلة الثانوية، مما يؤكد أهمية استخدام أساليب تدريس وتقنيات  معظم ه ▪

 حديثة لتنمية مهارات التفكير االستداللي لدى طالب هذه المرحلة.
هناك توجه عام لدى هذه الدراسات الستخدام استراتيجيات ونماذج تدريس حديثة والتى تعزز المشاركة   ▪

 عد على تنمية مهارات التفكير االستداللي. الفعالة للمتعلم وتسا
المتعلمين فى  ر أشا ▪ التفكير االستداللي لدى  تنمية مهارات  إلى أهمية  الدراسات  نتائج معظم هذه  ت 

المرحلة الثانوية من خالل مادة التاريخ، حيث أن هناك تطابق بين طبيعة هذه المادة والتفكير فيما  
    ية.ومواقف وقضايا تاريختتضمنه من أحداث 

وتحتاج تنمية المفاهيم التاريخية والتفكير االستداللي إلى توظيف تقنيات ووسائل تكنولوجية حديثة حيث        
 تحتوي على أشكال ورسومات وصور تساعد المتعلمين على اكتسابها وتنميتها لديهم.

والتى يمكن استخدامها    ،أحد التقنيات الهامة والفعالة واألكثر جاذبية لعرض المعلومات   نفوجرافيكويعد اإل      
فى تعليم وتعلم التاريخ، وهو تقنية حديثة تحول الحقائق والمعلومات المعقدة إلى مجموعة من الرسوم المصورة  

حيث  النصوص،  من  الكثير  قراءة  إلى  الحاجة  دون  استيعابها  يراها  لمن  يسهل  السهولة،   والتى  بين  تدمج 
 (  6-5، 2018المالح،الحميداوي، والسرعة، والتسلية فى عرض المعلومات وتوصيلها للمتعلم.)
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ويمكن استخدام االنفوجرافيك لتحقيق أهداف العملية التعليمية، كما يمكن من خالله عرض معلومات        
، وتمثيل البيانات وتحليلها، وتلخيص  هيمشاملة، واستخدامه ألغراض مختلفة مثل: إظهار العالقة بين المفا 

الموضوعات المستفادة، والتعلم من خالل االنفوجرافيك يسهم فى فهم الحقائق والمعلومات بشكل منظم لدى  
المتعلمين، وعلى ذلك فإن التصميم البصري للمعلومات أصبح من المنطلقات األكثر أهمية فى العصر الحالي.  

(Banu,2014,39) 
ويمكن توظيف االنفوجرافيك فى تعلم وتعليم مادة التاريخ لما تحتويه من حقائق ومفاهيم مجردة قابلة        

الستخدامها على شكل انفوجرافيك، حيث تساعد هذه التقنية على تبسيط وتقريب الحقائق والمفاهيم التاريخية  
يساعد على كسر الجمود التى تتصف  ، ويحثهم على دراستها وفهمها ، واستيعابها، مما  المتعلمينإلى أذهان  

 به هذه المادة.
من التعلم يتم بصريًا، وأن    %80( أن أكثر من  Beegel,2014شارت إليه نتائج دراسة )أويؤكد ذلك ما        

عن النصوص،   %200من التعلم يتم من خالل صيغ نصية فقط، وأن الصور مفضلة بنسبة    % 20أقل من  
من المتعلمين    %67المدعمة باالنفوجرافيك كانت أكثر إيجابية وفاعلية وأقنعت    وأن العروض التقديمية الشفوية

 فقط من خالل العروض التقديمية الشفوية.  %50فى مقابل إقناع  
تحويل الكم  بطريقة سهلة وواضحة عن طريق  جردة  ويتميز االنفوجرافيك بعرض المعلومات الصعبة والم      

والمفاهيم إلى صور ورسومات تجمع بينها وحدة الموضوع، كما أنه يقدم للمتعلم فرصة  الهائل من الحقائق  
 ( 494، 2015عبد الباسط،للمقارنة والتحليل واالستنتاج، مع قدرته على تنمية التفكير بجميع أشكاله. )

وقد أوصت الندوة العلمية بجامعة القدس المفتوحة حول " سبل توظيف االنفوجرافيك فى العملية التعليمية       
م بأهمية توظيف االنفوجرافيك فى توضيح المفاهيم والمصطلحات العلمية  2013نوفمبر    26" والمنعقدة فى  

ة التدريسية على تصميم االنفوجرافيك بصار، وتدريب أعضاء الهيئوالبيانات االحصائية اعتمادًا على قراءة اإل
 (2013، ، وآخرانجودةبالشكل المناسب. ) 

ونظرًا ألهمية االنفوجرافيك فقد أكدت الكثير من الدراسات والبحوث العربية واألجنبية على أهمية استخدام      
  Joseph , et al., 2015(،)2015)ومن هذه الدراسات دراسة كل من    اإلنفوجرافيك فى عمليتي التعلم والتعليم

Islamoglu , 
etal.,(،)Celik,2016(،)Taner,2016(،)Yildirim,2016،"ابراه 2017(،)حسن،2016(،)زوين"سها(،)

(، وباستقراء هذه الدراسات نالحظ 2018(،)ابرهيم،2017، ،"عبير"عريبانأبو  (، )2017(،)مرسي،2017يم، 
 أنها:
 تعليم وتعلم المناهج الدراسية المختلفة.  اهتمت بتوظيف تقنية اإلنفوجرافيك فى ▪
بعاد التعلم، أتناولت استخدام اإلنفوجرافيك وتوظيفه مع متغيرات مختلفة منها: التحصيل، والمهارات، و  ▪

 ، وغيرها. رواالتجاه، والتمثيل البصري والتفكي
فة مما يؤكد ضرورة  أشارت نتائج تلك الدراسات إلى فاعلية اإلنفوجرافيك فى تحقيق جوانب التعلم المختل ▪

 فى التدريس، وتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال فى العملية التعليمية.  هذه التقنيةتبني 
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التاريخية،       المفاهيم  تنمية  الثانوي  األول  الصف  لطالب  تتيح  جديدة  تقنية  توفير  إلى  الحاجة  برزت  لذا 
افيك وتوظيفها بطريقة مثلى فى عمليتي التعليم والتعلم لمادة  ومهارات التفكير االستداللي، مثل تقنية اإلنفوجر 

 التاريخ. 
وبالنظر إلى طبيعة مادة التاريخ ، فإن طرق تدريسها ينبغي أن تتواكب مع أحدث االستراتيجيات التدريسية      

، يدون أحداث الماضي ، ويعللها ، ويعنى  والتكنولوجية ، وخصوصًا أن التاريخ يعد فرعًا من فروع المعرفة  
وب والمجتمعات وعلى المستوى اإلنساني بشكل  بتصوير الحياة االجتماعية والسياسية والدينية وغيرها عند الشع

والقوى الصانعة للتاريخ أو المؤثرة فيه ، وتحليلها ، فهو بذلك يعتبر علمًا من    األسباب عام ، وبالكشف عن  
العلوم االجتماعية له قواعده وأصوله ومناهجه ، ومن ثم يحتاج إلى أن يدرس بأساليب تشجع الخيال والقدرة  

وتحلي التفكير  )على  من  كل  أكده  ما  وهذا   ، بينها  والمقارنة  واألحداث  المواقف  (  Teva,2004ل 
(،David,2006)،(2017، مرسي). 
 سبق يتضح ما يلي:  ومن كل ما  
تتمركز حول استخدام األساليب التقليدية    وجود صعوبات ومشكالت يواجهها المتعلمين أثناء دراستهم للتاريخ، ▪

 وال تثير تفكيرهم.  ،الوعي بها أو الربط بينها، مما يزيد من جفاف هذه المادةوحفظ المفاهيم والحقائق دون 
 أهمية تنمية المفاهيم التاريخية كهدف أساسي من أهداف تدريس التاريخ بالمرحلة الثانوية.  ▪
حيث أنه يسهم فى اكتساب المتعلمين    أهمية تنمية التفكير بشكل عام والتفكير االستداللي بصفة خاصة ▪

 على تنظيم المعلومات وتحديد الحقائق والمفاهيم وتكامل المعرفة التاريخية.القدرة 
أهمية البحث عن تقنيات حديثة لتدريس التاريخ تتيح للمتعلمين الفرص الكافية لممارسة التفكير أثناء التعلم   ▪

 وتحليل ونقد المادة، والربط بين األحداث واستنتاج النتائج من خالل المقدمات المتاحة.
علية استخدام تقنية اإلنفوجرافيك فى تحقيق األهداف التربوية المحددة، حيث أنها تحظى باهتمام الباحثين  فا ▪

 والمهتمين في العصر الحالي.
 ومن ثم يحاول البحث الحالي التعرف على:  

تدريس التاريخ على تنمية المفاهيم التاريخية والتفكير  التعليمي فى يكفاعلية استخدام اإلنفوجراف 
 االستداللي لدى طالب المرحلة الثانوية 

 مشكلة البحث: 
ضعف مستوى المفاهيم التاريخية ومهارات التفكير االستداللي لدى طالب   تتحدد مشكلة البحث الحالي فى  

 ولذا يحاول هذا البحث اإلجابة على األسئلة اآلتية:الصف األول الثانوي ، 
 ( بمنهج الصف األول الثانوي؟ حضارة مصر القديمة "الفرعونية"ما المفاهيم التاريخية المتضمنة بوحدة ) -1
 االستداللي المناسبة لطالب الصف األول الثانوي؟ ما مهارات التفكير  -2
التاريخية    -3 المفاهيم  تنمية  على  المختارة  الوحدة  تدريس  فى  التعليمي  اإلنفوجرافيك  استخدام  فاعلية  ما 

 ؟ المتضمنة الوحدة لدى طالب الصف األول الثانوي 
نمية مهارات التفكير االستداللي  ما فاعلية استخدام اإلنفوجرافيك التعليمي فى تدريس الوحدة المختارة على ت -4

 ؟ لدى طالب الصف األول الثانوي 
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 أهداف البحث : 
 :إلييهدف البحث الحالي 

   المختارة. وحدةالالمتضمنة المفاهيم التاريخية التعرف علي فاعلية اإلنفوجرافيك التعليمي علي تنمية  -1
لدي عينة من طالب الصف مهارات التفكير االستداللي  بيان فاعلية اإلنفوجرافيك التعليمي علي تنمية   -2

 األول الثانوي. 
 أهمية البحث: 

 أنه:  فيأهمية البحث كمن ت
يأتي كمحاولة للتغلب على أوجه القصور فى أساليب التدريس الشائعة فى مدراسنا فى الوقت الحالي  -1

 وخاصة فى مجال تدريس التاريخ. 
استجابة لما تنادي به االتجاهات التربوية الحديثة الستخدام وتوظيف استراتيجيات وتقنيات تتواكب مع   -2

 التقدم التكنولوجي المعلوماتي فى مجال التدريس.
تدريس التاريخ األمر الذى قد يفيد معلمي التاريخ    نموذج إجرائي لكيفية استخدام اإلنفوجرافيك فىيقدم   -3

 إعداد المعلم فى تطوير طرق وأساليب تدريس التاريخ .برامج ومخططي 
التاريخ   -4 بتدريس  والمهتمين  المسئولين  أنظار  إلى    -بصفة عامة - يوجه  بصفة خاصة  التاريخ  ومعلمي 

ستداللي حتى يصبح الطالب قادرين على  ضرورة االهتمام بتنمية المفاهيم التاريخية وكذلك التفكير اال
 توظيف ما تم تعلمه فى المواقف الحياتية ومواجهة المشكالت بطريقة علمية صحيحة.

 حدود البحث: 
 يقتصر البحث الحالي على الحدود اآلتية:    

بمحافظة   -1 التعليمية  بنها  التابعة إلدارة  الوطني(  )البنك  بمدرسة  الثانوي  األول  الصف  عينة من طالب 
 لقليوبية.ا

 التطبيق(. -الفهم- قياس تحصيل المفاهيم التاريخية عند مستويات )التذكر -2
  .االستنباط( –)االستقراء  بعض مهارات التفكير االستداللي -3
 المتحرك(.-)الثابت  اإلنفوجرافيكاستخدام  -4
- 2019الجامعي  الوحدة الثانية المقررة بمنهج التاريخ بالصف األول الثانوي، الفصل الدراسي األول للعام   -5

 م. 2020
 وزمان ومكان تطبيقه. نتائج البحث وتفسيرها ترتبط بظروف وطبيعة مجموعة البحث  -6

 أدوات البحث: 
 التطبيق( من إعداد الباحثة.  -الفهم-المفاهيم التاريخية عند مستويات )التذكر اختبار فى -1
 اختبار فى مهارات التفكير االستداللي من إعداد الباحثة.  -2
 

 منهج البحث: 
 استخدم البحث الحالي كاًل من: 
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التحليلي - الوصفي  المتعلقة    المنهج  السابقة  الدراسات  وتحليل  التربوية  األدبيات  على  لالطالع  وذلك 
 اإلنفوجرافيك التعليمي، والمفاهيم التاريخية والتفكير االستداللي، وإعداد أدوات البحث. 

الختبار فاعلية اإلنفوجرافيك التعليمي فى تنمية المفاهيم التاريخية ومهارات التفكير    المنهج شبه التجريبي -
تصميم التجريبي  م أحد تصميماته وهو الاالستداللي لدى عينة من طالب الصف األول الثانوي، واستخد ا

 ذو المجموعة الواحدة.
 فروض البحث: 

السابقة فى   البحوث والدراسات  نتائج  التحقق من    على ضوء  الحالي  البحث  المجال يحاول  هذا 
 صحة الفروض التالية: 

1- ( داللة  دال إحصائيًا عند مستوى  البحث فى  0,01يوجد فرق  الطالب عينة  بين متوسطي درجات   )
 التطبيق القبلي والبعدي الختبار المفاهيم التاريخية لصالح التطبيق البعدي. 

2- ( داللة  دال إحصائيًا عند مستوى  البحث فى  0,01يوجد فرق  الطالب عينة  بين متوسطي درجات   )
 التطبيق القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير االستداللي لصالح التطبيق البعدي.

يوجد آثر لفاعلية استخدام اإلنفوجرافيك التعليمي فى تدريس التاريخ على تنمية المفاهيم التاريخية وبعض   -3
 لعينة. مهارات التفكير االستداللي لدى طالب ا

 مصطلحات البحث: 
 اإلنفوجرافيك التعليمي:  ▪
( بأنه "تقنية تعتمد على التمثيل البصري للمعلومات اللفظية  14،  2018الحميداوي،  يعرفه )المالح،          

اللفظية والربط بينها،  والنصية وتحويلها إلى رسومات وأشكال وخطوط وصور لتوضيح األفكار والمعلومات  
، أو بشكل تفاعلي وفقًا لما يتطلبه الموقف التعليمي  كفيدوجرافويمكن أن يتم تصميمها بشكل ثابت أو متحرك  

من طبيعة معينة لتصميم اإلنفوجرافيك المستخدم به، وذلك ألجل تسهيل عملية الفهم والتذكر واالستيعاب لدى  
 المتعلمين. 

  " تقنية حديثة تعتمد على التمثيل البصري للمعلومات والحقائق بأنه    ويعرف إجرائيًا فى هذا البحث      
بوحدة المتضمنة  التاريخية  والنصوص  "الفرعونية"(   والمفاهيم  القديمة  التاريخ    )حضارة مصر  بمنهج  المقررة 

بالصف األول الثانوي، وتحويلها إلى أشكال ورسومات وخطوط وصور جذابة ومشوقة لتوضيح العالقة بين  
المترتبة عليها ، و  النتائج  بينها، واستنتاج  التاريخية والربط  المتعلمين فهم هذه األحداث  بالتالي يسهل على 

 ."األحداث وتنمية المفاهيم التاريخية المتضمنة وكذلك تنمية مهارات التفكير االستداللي لديهم
 المفاهيم التاريخية:  ▪
)اللقاني وآخرون       إيجاد 150،  1990،يعرفها  وتقوم على  متغيرة  ذات طبيعة  " تصورات عقلية  بأنها   )

واألحداث والمواقف التاريخية ، وتصنف على أساس الصفات المتشابهة بينها  عالقات بين األشياء والحقائق  
 وتصاغ فى صورة وصفية لفظية" 

هذا التعريف حيث أنه يصف المفهوم بانه تصور للعالقات التى تربط طائفة    وسيتبنى البحث الحالي      
تتغيير   من األحداث أو الحقائق أو األشياء، وهذه التصورات أو المعاني ال تبقى على حالة واحدة ، فهي 
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ويتطور  ، وهذا يعني أن الرمز أو اللفظ ثابت إال أن المفهوم الذى يرمز إليه هذا اللفظ يتغير وينمو  وتتطور
 تبعًا لنضج وخبرات المتعلم ومراحل تعلمه. 

 التفكير االستداللي:  ▪
  يبأنه عملية عقلية منظمة تهدف من خالل البحث والتعمق الوصول إل (31،  2010  يعرفه )طالفحة،      

حقائق جديدة غير معروفة تعتمد على األدلة والحقائق المناسبة والكافية بمساعدة حقائق ومعلومات وخبرات 
 سابقة للكشف عن الحقائق والقوانين التى تنظم المواقف واألحداث التاريخية. 

نتاج للوصول  قدرة الطالب مجموعة البحث على استخدام مهارات االستقراء واالست "بأنه  ويعرف إجرائياً       
إلى معلومات وحقائق جديدة حول أهم األسباب والنتائج المرتبطة باألحداث والقضايا التاريخية المتضمنة اختبار  

أعدته الباحثة وتتمثل فى الدرجة التى يحصل عليها الطالب من خالل إجابته على    الذيالتفكير االستداللي  
 . "جميع فقرات االختبار
 إجراءات البحث:  

 يسير البحث الحالي وفقًا للخطوات التالية: 
بمادة التاريخ لطالب   )حضارة مصر القديمة "الفرعونية"(إعداد قائمة بالمفاهيم التاريخية المتضمنة بوحدة    أواًل:

 وتم ذلك من خالل :الصف األول الثانوي ، 
 تناولت المفاهيم التاريخية.   الدراسات والبحوث السابقة التىاإلطالع على  ▪
 أساليب تنميتها( -أهميتها - دراسة نظرية عن المفاهيم التاريخية من حيث )طبيعتها ▪
 . تحليل محتوى الوحدة المختارة فى ضوء تحديد تعريف المفهوم التاريخي ▪

كن تنميتها من  إعداد قائمة بمهارات التفكير االستداللي المناسبة لطالب الصف األول الثانوي والتى يم  ثانيًا:
 خالل مادة التاريخ ، وتم ذلك من خالل :

 الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت مهارات التفكير االستداللي.اإلطالع على  ▪
 دراسة نظرية حول التفكير االستداللي ومهاراته. ▪
 طبيعة مادة التاريخ وأهداف تعلمه بالمرحلة الثانوية .  ▪

 إعداد أدوات البحث وضبطها ، والتى تتمثل فى : ثالثًا:
اختبار المفاهيم التاريخية والذي يقيس مستوى طالب العينة فى المفاهيم التاريخية المتضمنة الوحدة  ▪

 المختارة. 
 اختبار مهارات التفكير االستداللي والذي يقيس مستوى طالب العينة فى المهارات المحددة.  ▪

 ة المختارة فى ضوء تصميم تقنية اإلنفوجرافيك التعليمي وهذه الخطوة تتضمن: إعادة صياغة الوحد  رابعًا:
 اشتمل علي: إعداد كتيب للطالب فى هذه الوحدة. ▪

 اختيار الموضوعات والعناصر التي تتناسب مع االنفوجرافيك الثابت.  -أ
 اختيار الموضوعات والقضايا التاريخية التي تتناسب مع االنفوجرافيك المتحرك.  -ب 

 اختيار مجموعة البحث من بين طالب الصف األول الثانوي.  خامسًا:
 تطبيق أدوات البحث قبليًا على مجموعة البحث. سادسًا:
 .حث بتدريس الوحدة المختارة باستخدام اإلنفوجرافيك التعليمي لمجموعة ال  سابعًا:
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 على مجموعة البحث.  تطبيق أدوات البحث بعدياً  ثامنًا:
عرض النتائج وتحليلها ومعالجتها إحصائيًا وتفسيرها، ثم تقديم بعض التوصيات والمقترحات المرتبطة   تاسعًا:

 بنتائج البحث. 
 اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة: 

 :   Infographicأواًل : اإلنفوجرافيك  
االستعانة       أصبح  حيث  العصر،  هذا  سمات  من  والتكنولوجيا  المعرفة  مجال  فى  السريع  التطور  يعد 

 بالوسائل والتقنيات التكنولوجية المختلفة فى العملية التعليمية أمرًا ضروريًا من أجل تدعيم وتطوير التعليم. 
التى        التعليمي  اإلنفوجرافيك  تقنية  التقنيات  هذه  إحدى  بصرية    تحتوي ومن  ورسوم  ومخططات  أشكااًل 

، وعلى الرغم من أنها تقنية جديدة إال أن  رأخذت مكانها فى االتجاهات الحديثة لنهج التعلم المعاصمختلفة،  
فى إعدادها فى الواقع ليست جديدة، وهى الصور والرسومات واألرقام والرموز،    ةالمكونات واألدوات المستخدم

اإلنف  والجديد  جلبه  المعلومات. الذى  عرض  أجل  من  البصرية  المكونات  بجميع  وجرافيك 
(Yildirim,2016,102 ) 
يتعلم الطالب ويتذكرون    ( إلى أنهDunlap,Louenthal,2016,48ويشير كل من دنالب ولوينثال )     

بكفاءة وفاعلية أكبر من خالل النصوص مصحوبة بالرموز والمرئيات واألشكال والمخططات، فاإلنفوجرافيك 
وتسهل   هي المعرفية  المعالجة  تدعم  بطريقة  والكثيف  المعقد  المعلوماتي  المحتوى  تقديم  على  تعمل  تقنية 

 استرجاعها فى المستقبل.
إلنفوجرافيك يعد أداة تعليمية جيدة للمعلمين يمكن استخدامها فى مختلف المجاالت  ومن هنا يتضح أن ا       

وليف، كما أنها تواالنتقال بهم إلى رحلة التحليل والالتعليمية، ألنها تمكن المتعلمين وتزودهم بالمهارات الفكرية  
التعليم   المستخدمة فى مساعدة الطالب على االشتراك فى  أكثر األساليب  المعلومات تعد من  والتفكير فى 

 (45،  2017مرسي،الجديدة.)
 مفهوم اإلنفوجرافيك التعليمي:  

والذى هو أساس دمج المصطلحين    Infographicيعد مفهوم اإلنفوجرافيك تعريب للمصطلح اإلنجليزي       
Information   وتعنى المعلومات، وGraphic    وتعنى تصويري، وبالتالي فهو يعني البيانات التصويرية أو

 التصاميم المعلوماتية. 
وبشكل عام يمكننا القول بأن أى تصاميم أو تمثيل للمعلومات على هيئة رسومات أو أشكال تخطيطية      

لمتعلم،  تتضمن بيانات أو حقائق أو مفاهيم فى موضوع محدد بشكل يجعل هذه المعلومات سهلة الفهم لدى ا
 يمكن أن نضعه تحت خانة اإلنفوجرافيك التعليمي. 

  وفيما يلي عرض لبعض التعريفات لإلنفوجرافيك التعليمي:   
   تمثيالت بصرية للمعلومات والبيانات وما يرافقها من نصوص، يصمم لتقديم المعلومات المعقدة بشكل

بهدف أ والصور،  واأللوان  والرموز  واألرقام  الكلمات  فيه  وتستخدم  بمفرده،  النص  من  كثر وضوحًا 
 ( Kelly, et al.,2015,2توصيل الرسالة للمستفيدين. )
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 قدة بطريقة  عيانات أو المعرفة، وتهدف إلى تصميم المعلومات المالب  تمثيالت بصرية للمعلومات أو
يها القدرة على تحسين اإلدراك والفهم من خالل توظيف الرسومات فى تعزيز د ول  ،سريعة وبشكل واضح

 (2015، عبد الباسطقدرة الجهاز البصري لدى المتعلم فى معرفة األنماط واالتجاهات. )
   ت معقدة بسرعة  امعلومعروض مرئية رسومية للمعلومات أو البيانات أو المعرفة تهدف إلى عرض

ووضوح، تحسن هذه المخططات من الفهم واإلدراك باستخدام الرسم، إذ تحسن من قدرة نظام التصور  
 (Mcguire,’Sara’,2015) البيانات والمعارف. فيؤية األنماط والتوجهات ر لدى المتعلم ل

 تعتمد على التمثيل البصري للمعلومات اللفظية والنصية وتحويلها إلى رسومات واشكال وخطوط   تقنية
وصور لتوضيح االفكار والمعلومات اللفظية والربط بينها، ويمكن أن يتم تصميمها بشكل ثابت او  

التعليمي من طبيعة معينة لتص الموقف  لما يتطلبه  تفاعلي وفقًا  أو بشكل  ميم  متحرك كفيدجرافيك، 
المتعلمين.   لدى  والتذكر  واالستيعاب  الفهم  عملية  تسهيل  ألجل  وذلك  به،  الممستخدم  اإلنفوجرافيك 

 ( 20، 2018،المالح، الحميداوي )
يشتمل على معلومات ومعارف   أن التعريفات السابق ذكرها اتفقت على أن اإلنفوجرافيك   وتالحظ الباحثة       

وأشكال وأيقونات يسهل على المتعلم فهمها واستيعابها وإدراك ما وأفكار وبيانات مصورة على شكل رسومات  
 بينها من عالقات وبالتالى استنتاج ما يترتب عليها من نتائج. 

تعتمد على التمثيل البصري  تقنية حديثة  على أنه    ويمكن تعريف اإلنفوجرافيك التعليمي بشكل إجرائي     
المقررة   حضارة مصر القديمة "الفرعونية"()  للمعلومات والحقائق والمفاهيم والنصوص التاريخية المتضمنة بوحدة

بمنهج التاريخ بالصف األول الثانوي، وتحويلها إلى أشكال ورسومات وخطوط وصور جذابة ومشوقة لتوضيح 
بينها، واستنتاج النتائج المترتبة عليها، وبالتالي يسهل على المتعلمين    العالقة بين األحداث التاريخية والربط

 فهم هذه األحداث وتنمية المفاهيم التاريخية المتضمنة وكذلك تنمية مهارات التفكير االستداللي لديهم. 
  األساس الفلسفي لإلنفوجرافيك التعليمي:

تعد النظرية البنائية أحد الدعائم األساسية التى تعتمد على تجزئة المحتوى لوحدات صغيرة، فالتعلم يحدث    
عند تقديم جزء مبسط من المحتوى للمتعلمين، ثم يقوم المتعلم بتنظيمه أو اكتشاف العالقات الموجودة بين  

أن   نجد  النظرية  هذه  والمفاهيم وفى ضوء  أمبادئالمعلومات  )ها تعطي  اإلنفوجرافيك.  لتطبيق  أحمد، فضلية 
 ( 8  ،2018وأخرون، 

 اإلنفوجرافيك التعليمي وعالقته بالنظرية البنائية:  ▪
المناهج وتدريسها على أن التدريس لم يعد نقل المعرفة )تقليديًا(    فييؤكد التربويون والمختصون           

وبناء المعرفة واكتسابها   بل عملية تعنى بتنشيط المعرفة السابقة للطالب،  إلى الطالب وحفظها واسترجاعها،
واستخدامها، بها  واالحتفاظ  "عقليًا،  وفهمها  الطالب  نمو  منظور  من  ل وتكام  ومهاريًا"،  ووجدانيًا،  وذلك 

 ( 22،   2007زيتون،شخصيته من مختلف جوانبها.)
( أن النظرية البنائية تعني عملية تفاعل بين  12- 11،  2017،أبو عريبان،"عبير")ويرى البعض        

الموقف التعليمي: الخبرات السابقة، المواقف التعليمية المقدمة للمتعلم، والمناخ البيئي    ثالث عناصر فى
تر  بناء  التعلم، وذلك من أجل  بالشمولية  ا الذى تحدث فيه عملية  كيب معرفية جديدة وتطويرها، وتمتاز 
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الجديدة فى مع   والعمومية المعرفية  التراكيب  السابقة، واستخدام هذه  بالمعرفة  الجة مواقف حياتية  مقارنة 
 جديدة.

أن النظرية البنائية عملية مقارنة تدور فى ذهن المتعلم بين الخبرة    ومن خالل ما سبق ترى الباحثة     
الجديدة والمعرفة التى تم تكوينها من الخبرات السابقة، فإما أن يقرها ويحتفظ بها، وإما أن يعدل فيها، على  

ذاتية    على  رته على إيجاد صلة بين المفاهيم التى تساعد المتعلمينأن يكون دور المعلم متمثاًل فى قد 
خاصة بهم، وتضيف أن التعلم اإليجابي يحدث عندما يتم تهيئة البيئة التعليمية ، وتقديم مواقف  ال  يالمعان

تناول المعلومات والمعارف وهذا ما يتوافر فى تقنية اإلنفوجرافيك    تعليمية مناسبة باستخدام تقنيات حديثة فى
       التعليمي.

 عالقة اإلنفوجرافيك بفسيولوجيا العقل البشري:  ▪
تستخدم فيها العين لمعالجة المعلومات   فقد أشارت األبحاث التى اهتمت باإلبصار والطرق التى      

إلى مبررات مقنعة الستخدام اإلنفوجرافيك فى االتصاالت اليومية المتداخلة، حيث اكتشف العلماء فى 
ن أ، و معهد )ماساتشوستس للتكنولوجيا( أن الرؤية تعتبر هى الجزء األكبر واألهم فى فسيولوجيا المخ

بشكل مباشر أو غير مباشر نحو وظيفة اإلبصار، وتؤكد هذه    تقريبًا من قوة المخ موجهة  %50حوالي  
)اإلنفوجرافيك( تكون أقل تعقيدًا لمعالجته   ةالنتائج اإلحساس القائل بأن معالجة المخ للمعلومات المصور 

للنصوص الخام، ومن أهم األسباب التى تجعل المخ يعالج المعلومات المصورة بطريقة أسرع من معالجته  
الن النص بطريقة خطية أ صية هو  البيانات  يتعامل مع  بينما  يتعامل مع الصور كدفعة واحدة  المخ  ن 
 (65،  2015عبد الباسط، متعاقبة. ) 

 اإلنفوجرافيك وبناء المخططات العقلية وتكوين المعنى للمفاهيم:   ▪
، ومن ثم يطلب منهم إنشاء  منفصلة للمتعلمينصورتها العادية المجردة    يهيم فيمكن تقديم المفا         

بناء منظم من المعلومات من خالل اإلنفوجرافيك، وخالل هذه العملية فإن الطالب يتكون لديهم حالة من  
  عليهم النشاط العقلي يحاول فيها العقل التحكم فى تلك المفاهيم المجردة، وإيجاد عالقات تربط بينها تسهل  

فهمها، فيقوم العقل باستخدام المعرفة السابقة المختزنة فى بنيته المعرفية مع المفهوم الجديد، مع إجراء  
وإنشاء ارتباطات جديدة بين المفاهيم المقدمة لهم حتى يستطيع   تعديالت على المخططات العقلية لديهم،
 (,.Islamoglu , et al 2015,37) العقل فهمها واستيعابها بشكل ذو معنى.

 اإلنفوجرافيك والتفكير االستداللي:  ▪
أنواعها         بجميع  المرئية  المعلومات  مع  العميق  بالتفاعل  للطالب  يسمح  االستداللي  التفكير  إن 

التمثيل والمعنى، مما يساعد على اإلبداع والنشاط والقدرة على    والدخول فى عملية التحليل والتفكير فى
الفهم، والتفسير واالستقراء واالستنباط واالستنتاج من المعلومات المرئية المقدمة فى مجموعة واسعة من  

 ( 28، 2016شلتوت)أ(، المخزنة لديه.) األشكال مع االستعانة بالمعلومات 
    أنواع اإلنفوجرافيك: 

تفاعلي(، ومن حيث الشكل    - متحرك    -تتعدد أنواع اإلنفوجرافيك من حيث أسلوب العرض )ثابت      
تسلسل أحداث(، ومن حيث الغرض    –عالقات    –خرائط    – مخططات بيانية    –جداول    – )رسوم توضيحية  

 التفسيري أو التعليلي(. –اإلعالني  –الحواري   –المصمم له )االستقصائي  
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 (،2016(، )زوين،"سها"، 2016شلتوت)أ(،) (، Yildirim,2016) ويتفق كل من    
 أنه يمكن تقسيم اإلنفوجرافيك إلى األنواع التالية:  (2017)أبو عريبان،"عبير"، 

 اإلنفوجرافيك الثابت:  ▪
تصميمه من النوعين األخرين، كما من السهل إعادة توظيفه    يعد النوع األكثر شيوعًا واألسهل نسبيًا فى    

التقديمية،   العروض  مثل:  أخرى  استعماالت  فى  بسهولة  منه  أجزاء  أو  استخدامه  يمكن  كما  ومشاركته، 
ونظرًا ألنه مجرد صورة فمن الممكن نشرها بسهولة على المواقع والشبكات  والكتيبات، أو الرسوم المتحركة،  

 أنه هو الشكل المفضل لتقديم المحتوى الثابت، وينقسم إلى نوعين:  االجتماعية، كما
 اإلنفوجرافيك الثابت الرأسي:  -

عبر الويب، كما أنه صالح للعرض على    ويشكل األغلبية الكبرى من تصميمات اإلنفوجرافيك       
عبر شريط التنقل    هأجهزة الكمبيوتر المحمول، واألجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، ويسهل التعامل مع 

 . الرأسي الذى يتيح حرية التنقل بين محتوياته بسهولة
 اإلنفوجرافيك الثابت األفقي: -
التاريخية فى مقابل النوع السابق، وتقل درجة   ويعد أكثر مناسبة الستعراض األحداث والوقائع       

 وضوح مكوناته عند مشاركته خارج المواقع أو البرامج الخاصة التى استخدمت إلنتاجه.
 اإلنفوجرافيك المتحرك:  ▪

والفرعية       الرئيسة  والنصوص  واألسهم،  والرسومات،  الصور،  من  مجموعة  من  والروابط ويتكون   ،
 واألشكال التى تعرض جميعها فى شكل واحد متحرك، وهو بدوره ينقسم إلى نوعين:  

 تصوير فيديو عادي )بداخله إنفوجرافيك(:  -
عند إعداد هذا النوع يكتب له سيناريو إخراجي يراعي تناول معلومات وبيانات توضيحية سوف     

يم فى أثناء عرض الفيديو بنسخته النهائية على  تظهر بالفيديو متحركة، إلظهار بعض الحقائق والمفاه
 المشاهد، وهو من األنواع التى تحتاج إلى إبداع العاملين على إخراج الفيديو.

 التصميم المتحرك )موشن جرافيك(:  -
ومات بشكل متحرك كامل، حيث يتطلب هذا النوع الكثير من اإلبداع  لوهو يعنى بتصميم المع     

واختيار الحركات المعبرة التى تساعد فى إخراجه بطريقة شيقة وممتعة يكون لها سيناريو كامل لإلخراج  
 النهائي لهذا النوع، وهذا أكثر األنواع استخدامًا وانتشارًا اآلن. 

 اإلنفوجرافيك التفاعلي:  ▪
 كامل ة رائعة لتحقيق التفاعلية التى تسمح بمزيد من المشاركة مع المشاهد، والحفاظ على  يعد وسيل       

انتباه وتركيز المشاهدين لفترات أطول، كما أن هذا النوع من اإلنفوجرافيك يتطلب البرمجة إلنشائه، وبالتالي 
س مطبوعًا فأصبح من السهل  تكلفة من اإلنفوجرافيك الثابت، ولما كان اإلنفوجرافيك التفاعلي ليفهو أكثر  

إعادة توظيفه، مما يوفر لناشرالمحتوى القدرة على تقديم المزيد من المعلومات المتعمقة، وعالوة على ذلك 
فإن اإلنفوجرافيك التفاعلي يمكنه اإلنشاء الديناميكي للمحتوى بسحب البيانات، مما يسمح للناشر بتحديث  
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، أو السماح للمشاهد بالدخول على البيانات فى اإلنفوجرافيك إلخفاء  البيانات كلما احتاج اإلنفوجرافيك ذلك
 الطابع الشخصي على تصوراتهم. 

 : التعليمي  خصائص اإلنفوجرافيك
 ( إلى أن اإلنفوجرافيك يتميز بعدة خصائص، أهمها: 27- 26،  2017،"عبير"،تشير )أبو عريبان      

وتعني قدرته على ترميز المعلومات والمفاهيم والبيانات، إما على شكل رسوم ثابتة   الترميز واالختصار: -
أو   تعلم مهارة  التعلم بداًل من أن يقضي وقتًا أطول فى  إلى اختصار وقت  أو متحركة، باإلضافة 

 التعرف على معلومات خاصة بموضوع ما.
علها أسهل للفهم والترميز داخل وتعني أن صياغة المعلومات فى صورة بصرية يج  االتصال البصري: -

 العقل البشري.
للمشاركة: - عبر   القابلية  وذلك  للمشاركة،  قابليته  اإلنفوجرافيك  بها  يختص  التى  الخصائص  أهم  من 

 شبكات التواصل أو شبكات التعلم اإللكتروني. 
ا دور فى  وهو التنويع باستخدام األلوان، والصور، والخطوط، واألسهم، وجميعها له  التصميم الجذاب: -

 جذب انتباه المتلقي. 
 مميزات استخدام اإلنفوجرافيك فى العملية التعليمية: 

أحد التقنيات الهامة والفعالة واألكثر جاذبية لعرض المعلومات، حيث أنه يدمج بين    يعد اإلنفوجرافيك      
السهولة والسرعة والتشويق فى عرض المعلومة وتوصيلها للمتعلم، أى أنه يحقق تبسيط المعلومات المعقدة  

المعلومة وتحويل   توصيل  البصرية فى  المؤثرات  يعتمد على  الفهم، حيث  المعلومات والجافة وجعلها سهلة 
 إلى صور ورسوم شيقة مع سهولة نشره وانتشاره عبر التطبيقات اإللكترونية.   مملةوالبيانات من أرقام وحروف  

اإلنفوجرافيك       وإمكانات  مميزات  تلخيص  من   ويمكن  كل  تناولها    (، 99- 96،  2009)خميس، كما 
 ،  (162- 161،  2016)زوين،"سها"،   (،Islamoglu et al.,2015)  (،59-58،  2017)مرسي،
 اآلتي:  في(، 360، 2017)إبراهيم،
 التعليمية.المواقف الدراسية و يصلح لكل المجاالت  -
 ة فى صورة معلومات بصرية.مي يقدم الحقائق والمفاهيم العل -
 يسهل نشره وانتشاره عبر الشبكات اإلجتماعية.  -
 ص، أو تمثل مفهومًا عامًا. يوضح شكل األشياء غير المألوفة، سواء كانت ذات طابع خا -
 يساعد على فهم المجردات المختلفة ويقرب الواقع حسب أهداف التعلم.  -
 يساعد على االحتفاظ بالمعلومات وقتًا أطول. -
 طوال فترة التعلم ويخلق لديه الدافعية نحو موضوع التعلم. يجذب انتباه المتعلم   -
 يمكن حذف التفاصيل غير المرغوب فيها وغير الضرورية أثناء المعالجات الجرافيكية والتصميم.  -
 يعمل على تعزيز القدرة على التفكير وربط المعلومات وتنظيمها.  -
 معلومات دون التخلي عن متعة التعلم.  ألييشجع المتعلمين على فهم أفضل  -
 يتميز بتعدد أنماط العرض وأساليبه.  -
 ومات أسهل فى تمثيلها عقليًا وبالتالي استيعابها وفهمها بشكل أفضل. يجعل المعل -
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 فى النقاط التالية: مجال تعلم وتعليم التاريخالباحثة مميزات استخدام اإلنفوجرافيك فى   تضيفو 
إلى سياق أكثر سهولة،    جرد تحويلها من سياقها المو ذهن المتعلم،    في  التاريخية  ترتيب كم المعلومات  -

 من شأنه تسهيل عملية الفهم واالستيعاب. 
 . للموضوعات التاريخيةللتعلم وإثارة اهتمامهم وتشويقهم  متعلمينزيادة دافعية ال -
ال - المعلومات والمفاهيم  متعلمإثارة ذهن  بطريقة ال    التاريخية  بالحركات واأللوان والصور، بحيث يربط 

 يمكنه نسيانها بسهولة. 
 نفس البيئة التعليمة.   المتعلمين فيبين   االجتماعيتعزيز التفاعل  -
وجذابة  المعقدة والجافة إلى صورة مفهومة ذات معنى وتكون مشوقة  حقائق التاريخية  تحويل المعلومات وال -

 بشكل أفضل. هافهم في ة المتعلمينلمساعد 
، وبالتالي فإن هذا يساعد على تغير استجابات  التاريخية  تغيير الطريقة التقليدية فى عرض المعلومات  -

 الطالب وتفاعلهم مع المعلومات.
 تكلفة إنتاج وتصميم هذه التقنية منخفضة نسبيًا. -

 استخدام اإلنفوجرافيك فى العملية التعليمية ومنها:وقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية     
استهدفت استخدام الرسوم البيانية فى التعليم، ومعرفة أفضل    والتي  (Pinar ,Buket, 2014دراسة ) •

اختصار وتبسيط المعلومات   التصميمات لإلنفوجرافيك التعليمي التى يمكن توظيفه تربويًا بما يساعد فى
 وتسريع وقت التعلم. 

بناء   (Islamoglu,et al.,2015)دراسة   • يسهم فى  التعليمي  اإلنفوجرافيك  أن  إلى  توصلت  والتى 
صورتها العادية،   يم من خالل تقديم المفاهيم فىهالمخططات العقلية وتكوين المعنى الحقيقي للمفا 

ومن ثم يطلب من المتعلمين تكوين بناء معرفي منظم من المعلومات من خالل استخدام اإلنفوجرافيك، 
ول فيها العقل تنظيم تلك المفاهيم  اومن ثم فإن المتعلمين يتكون لديهم حالة من النشاط العقلي يح

المختزنة فى بنيته المعرفية مع المفهوم   المجردة، وإيجاد عالقات تربط بينها باستخدام المعرفة السابقة
الجديد، مع إجراء تعديالت على المخططات العقلية لديهم، وإنشاء ارتباطات جديدة بين المفاهيم حتى  

 يستطيع العقل فهمها واستيعابها بشكل ذو معنى. 
ى تحصيل  والتى استهدفت التعرف على تأثيراستخدام اإلنفوجرافيك التعليمي عل  (Taner,2016دراسة ) •

الطالب فى دروس الجغرافيا واتجاهاتهم نحو المادة، وقد أسفرت النتائج إلى أن استخدام اإلنفوجرافيك  
أدى إلى زيادة مستويات التحصيل العلمي لدى الطالب، كما أنها أسهمت فى تنمية التعليم البصري  

ة بديلة ومختلفة وغير تقليدية  والشفوي لديهم، باإلضافة إلى أنها أرشدت المعلمين لتوفير مواد تعليمي
 لتعليم وتعلم الجغرافيا. 

تدريس    والتي  ( 2016"سها"،،دراسة)زوين • فى  اإلنفوجرافيك  على  قائم  برنامج  فاعلية  بيان  استهدفت 
البصري لدى تالميذ    الدراسات اإلجتماعية التفكير  الجغرافية وتنمية مهارات  المفاهيم  اكتساب  على 

الصف السادس اإلبتدائي، وأسفرت نتائج الدراسة على أن البرنامج كان ذو فاعلية فى اكتساب المفاهيم  
الجغرافية وتنمية بعض مهارات التفكير البصري لدى تالميذ العينة، وأوصت فى ضوء ذلك بضرورة  
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م بتوظيف تقنية اإلنفوجرافيك فى تناول مناهج الدراسات اإلجتماعية لما لها من دور مؤثر فى ااالهتم 
 مهارات التفكير البصري لدى المتعلمين. تنمية وكذلك  يق للمفاهيمعملية الفهم السليم والعم

بيان  (2016)أبو زيد،  دراسة • لتنمية  استخدام اإلنفوجرافيك فى تدريس الجغرافيا    آثر  والتى استهدفت 
النتائج إلى أن استخدام  الثانوية، وأشارت  التفكير البصري لدى طالب المرحلة  التحصيل ومهارات 

فى تدريس موضوعات الجغرافيا كان له آثر فى تنمية التحصيل األكاديمي وكذا   اإلنفوجرافيك التعليمي
قائمين على تدريس  المهارات التفكير البصري لدى طالب العينة، وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام  

نفذين بتوظيف تقنية اإلنفوجرافيك فى تدريس الجغرافيا مع تضمين المناهج  مالجغرافيا من المخططين وال
أكثر   الكتاب  يجعل  مما  اإلنفوجرافيك  مثل:  مرئية  إلى صور  البيانات  وتحويل  والرسومات  بالصور 

 تشويقًا وإمتاعًا.
والتى استهدفت بيان فاعلية تقنية اإلنفوجرافيك )الثابت والمتحرك(    (2017عريبان،"عبير"،دراسة )أبو   •

فى تنمية مهارات حل المسألة الوراثية فى العلوم الحياتية لدى طالبات الصف العاشر االساسي بغزة،  
نتائج الدراسة إلى  فاعلية استخدام اإلنفوجرافيك الثابت والمتحرك فى تنمية مه ارات حل وتوصلت 

العملية  فى  واستخدامها  اإلنفوجرافيك  تقنية  من  االستفادة  بأهمية  الدراسة  وأوصت  الوراثية،  المسألة 
 التعليمية، مما يساعد فى اختصار المعلومات وتسريع عملية التعلم. 

والتى استهدفت بيان آثر التفاعل بين نمطي عرض وتوقيت اإلنفوجرافيك فى    (2017دراسة )مرسي، •
علم اإللكتروني على التحصيل واالتجاه نحو بيئة التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية، وأسفرت بيئة الت

الجزئي( أدت إلى زيادة  -عبر بيئة التعلم اإللكتروني )الكليالنتائج على أن نمطي عرض اإلنفوجرافيك  
ترونية عمل على  التحصيل المعرفي لدى الطالب، وذلك ألن اإلنفوجرافيك المقدم من خالل البيئة اإللك 

تسهيل التعلم ألنها بيئة تعتبر أكثر تثقيفًا مقارنة بالبيئة العادية، كما أنه تميز ببساطة المعرفة المقدمة 
تعلم   نحو  وتشويقهم  تركيزهم  وزيادة  التاريخ  مادة  بتعليم  الطالب  استمتاع  إلى  أدى  مما  من خالله 

بتوظي االهتمام  بضرورة  الدراسة  أوصت  كما  التربوية  الموضوعات،  المعايير  وفق  اإلنفوجرافيك  ف 
 لتحقيق نواتج التعلم المختلفة.

والتى استهدفت بيان فاعلية برنامج قائم على اإلنفوجرافيك اإللكتروني لتدريس    (2018دراسة )ابراهيم، •
والتفكير   الخرائط  استخدام  مهارات  بعض  لتنمية  اإلعدادية  المرحلة  لتالميذ  اإلجتماعية  الدراسات 

، واشارت النتائج إلى أن البرنامج القائم على اإلنفوجرافيك قد أسهم فى تنمية بعض مهارات  البصري 
استخدام الخرائط وكذلك التفكير البصري لدى أفراد العينة، وأوصت بأهمية توظيف اإلنفوجرافيك فى  

 .تدريس الدراسات اإلجتماعية بالمرحلة اإلعدادية والبعد عن األساليب التقليدية الحالية 
أشارت نتائجها إلى أن أسلوب عرض اإلنفوجرافيك التعليمي    والتي  (2018"منيرة"،،دراسة )الحسيني •

زيادة دافعية الطالب نحو التعلم، وتعديل اتجاهاتهم نحو بيئة    فى إطار التعلم اإللكتروني قد ساهم فى
التعلم، وأوصت بضرورة استخدام النمط المناسب لإلنفوجرافيك لموضوع التعلم ولمستوى المتعلم، مع  

 أهمية توظيف تقنية اإلنفوجرافيك فى العملية التعليمية. 
دام تقنية اإلنفوجرافيك التعليمي، يمكن القول أن  التى تناولت استخ وتعقيبًا على تلك الدراسات والبحوث    

جميع الدراسات أثبتت فاعلية استخدامها فى تحقيق جوانب التعلم التى هدفت كل دراسة إلى تحقيقها، بل أثبتت 
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التعلم،  و أيضًا جميعها تحسين مست لمادة  دافعيتهم  المعرفي، وزيادة  الطالب ورفع مستوى تحصيلهم  تعلم  ى 
   اركة واإليجابية أثناء التعلم.إضافة إلى المش

 أهمية توظيف اإلنفوجرافيك فى تعلم وتعليم التاريخ: 
والتى        الحديثة  التعليمية  البيئات  من  واحدة  اإلنفوجرافيك  على   يعد  المعلومات وعرضها  توفير  تهدف 

المتعلم بطريقة منظمة يسهل فهمها والتعامل معها، وذلك باستخدام النصوص والصور والرسومات، وقد انتشر 
 .استخدام اإلنفوجرافيك على نحو متزايد فى اآلونة األخيرة 

العديد من األحداث        تتميز بطبيعة خاصة حيث تتضمن  التاريخ  التاريخية فى وبما أن مادة  والمواقف 
بما يعرضه من صور ورسوم وأشكال يعمل    الماضي وأحداث أخرى حديثة ومعاصرة، لذا فإن اإلنفوجرافيك

 على تبسيط المعلومات التاريخية الجافةـ وجذب اهتمام الطالب وتحفيزهم نحو دراسة المادة. 
 ويمكن إيجاز هذه األهمية فيما يلي: 

 يجعل تعلم وتعليم التاريخ أكثر متعة وتشويقًا، نظرًا لما يتضمنه من تأثير األلوان والصورالجذابة المتناسقة.  -
 وذلك من خالل الرؤية والتمثيل البصري. التاريخي يخاطب عقل المتعلم بما يناسبه من ميل نحو التعلم -
 . التاريخية على الحفظ وكم المعلومات يعمل على توجيه المعلم والطالب إلى التركيز على المفهوم وليس  -
يسهم فى مساعدة المتعلمين على االحتفاظ بالمعلومات التاريخية، ألنه يزيد من تركيزهم أثناء دراسة وتعلم   -

 الموضوعات.
المفاهيم المجردة، وتعميق الفهم لدى المتعلمين، ألنه يسهم فى تبسيط المعلومات   حليلله قدرة أكبر على ت  -

 المعقدة، لتصبح واضحة وسهلة الفهم.  ريخيةوالحقائق التا
  ، وتحليلها وتفسيرها والمقارنة بينها   يسهم فى تنمية مهارات التعرف على الصور واألشكال والخرائط الزمنية -

رئيسي   مكون  الصورة  ألن  االستداللي،  التفكير  مهارات  من  وغيرها  عالقات  من  بينها  ما  واستنتاج 
 لإلنفوجرافيك. 

 ورات عقلية سليمة، ألنه يشترط فى تصميمه الوضوح والبساطة والدقة العلمية واللغوية.يسهم فى تكوين تص  -
يسهم فى سرعة توصيل الرسالة، وتحقيق أهداف التعلم، نظرًا لتركيز وتنظيم المعلومات وعرضها بشكل  -

 بصري. 
 مع طبيعة وأهمية التسلسل التاريخي لألحداث التاريخية.  يتناسب  -
 نظرًا لسهولة مشاركته عبر شبكات التواصل اإلجتماعي.      بين المتعلمين، ز بسرعة انتشاره  يتمي -

 خطوات تصميم اإلنفوجرافيك التعليمي: 
اهتمت       التى  األدبيات  بعض  تناولتها  كما  الخطوات  من  بمجموعة  التعليمي  اإلنفوجرافيك  تصميم  يمر 

 (، 63،  2016ي،ق)العرا  (،2014)المطيري،    (،Dick,2014,  498بتصميم اإلنفوجرافيك بشكل عام ومنها: ) 
 ( 8- 7،  2016)شتلتوت"ب"،

ينبغي أواًل تحديد الموضوع أو الفكرة بشكل جيد، حتى يمكن إخراجها بشكل إبداعي، وأن يرتبط    الفكرة: -
الموضوع ينبغي    هذا الموضوع بمقرر دراسي نستطيع تحويله إلى إنفوجرافيك جذاب ومشوق، وعند اختيار

 مر بمراحل التصميم التعليمي.يمعالجته تربويًا بشكل جيد أيضًا وأن 
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الداعمة   حقائقصل إلى الفكرة تأتي مرحلة البحث للوصول إلى أكبر كم من المعلومات والبعد التو   البحث: -
للفكرة، ويتطلب ذلك استخدام محركات البحث المناسبة على اإلنترنت، مع مراعاة حداثة المراجع ومصداقية 

 المعلومات أثناء عملية البحث، ويتم فى هذه الخطوة أيضًا:
 تحديد الغرض من اإلنفوجرافيك. •
 تحديد الفئة المستهدفة.   •
 تحديد أهداف اإلنفوجرافيك. •
 جمع وتحليل المعلومات المناسبة.  •

لإلنفوجرافيك: - وهيكل  مخطط  البيانات   إنشاء  تجميع  من  السابقة  للمرحلة  ترجمة  الخطوة  هذه  وتعتبر 
وتح بها  الموثوق  مصادرها  من  ومخط  ويلهاوالمعلومات  هيكل  العناصر  إلى  العنوان،  من  يتكون  ط 

 الرئيسةوالفرعية، واختيار األلوان المناسبة. 
مرحلة المراجعة وفلترة المعلومات وتحديد ما هو أكثر اهمية وارتباطًا    وهى  الترشيح أو تنقيح التصميم: -

 بالفكرة أو الموضوع والبعد عن الحشو أو المعلومات غير ذات قيمة بالنسبة للمتعلم. 
لكي تتم عملية التنسيق ينبغي استخدام البرامج المجانية المتوافرة سواء عبر اإلنترنت، أو على    التنسيق: -

( وغيرها من البرامج التى تساعد فى  Word – Excel – Power Pointكبرنامج )  جهاز الحاسب 
 بناء المحتوى بشكل منسق ومنظم. 

تخدمة فى اإلخراج الفني، واستخدام برامج التصميم  فى هذه المرحلة سيتم تحديد األدوات المس  األدوات: -
كالفوتوشوب وغيرها من برامج التصميم، ويندرج ايضًا فى قائمة األدوات التقنيات البرمجية المستخدمة  

 فى تطوير تصاميم تفاعلية ذكية. 
 وهو الشكل النهائي للتصميم الذى سوف يخرج للمتعلم بعد المرور بالمراحل السابقة.  اإلخراج: -

وفى ضوء ما سبق ترى الباحثة أنه ينبغي مراعاة بعض المبادئ والشروط عند تصميم اإلنفوجرافيك   
 وإخراجه بشكل مميز تتمثل فى:

 حيث يكون أكثر وضوحًا للمتعلمين وال يشتت انتباههم.بتحديد موضوع اإلنفوجرافيك   -
 االستهالل بعنوان جذاب يثير اهتمام المتعلمين.  -
 يتم عرضها.  التاريخية التي الحرص على حداثة ومصداقية المعلومات  -
 . المعلومات تاريخيًا وإمالئياً مراجعة  -
 التى يمكن تمثيلها بصريًا.  التاريخية تحليل المحتوى إلى مكوناته، واختيار المعلومات والحقائق والمفاهيم -
 المعروضة. التاريخية تناسق األلوان المستخدمة مع المعلومات  -
 عرض المعلومات وخاصة األحداث التاريخية. في  المنطقي والترابط الزمني و  لتسلسلا -
 البساطة فى التصميم والبعد عن التعقيد ليكون أكثر تشويقًا وجاذبية. -
    إرفاق اإلنفوجرافيك بقائمة المراجع ومصادر المعلومات المتاحة. -

    خطوات تصميم اإلنفوجرافيك التعليمي فى التاريخ:
 يمكن عرض هذه الخطوات والتى تم تطبيقها فى البحث الحالي وهي:   
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المناسبة لإلنفوجرافيك: - الفكرة  المختارة( واختيار  التاريخ )الوحدة  وفى هذه    تحليل محتوى موضوعات 
الخطوة يتم تحليل محتوى الموضوعات التاريخية المتضمنة الوحدة المختارة، بهدف استخراج جوانب التعلم  

المهارية( وكذلك المفاهيم الرئيسة، ثم تحديد أى من هذه الجوانب أو المفاهيم المركبة  -الوجدانية -ة)المعرفي
يمكن التعبير عنها من خالل التمثيل البصري، ويتم تقديمه بشكل جذاب ومشوق مما يسهم فى زيادة وعي  

 المتعلمين والتعمق فى المعرفة التاريخية وتنمية التفكير لديهم. 
اإل  - الاستخدام  عن  البحث  فى  الداعمة   حقائقنترنت  الفيديو  ومقاطع  والصور  التاريخية  والمعلومات 

وفى هذه الخطوة يتم البحث من خالل اإلنترنت عن المعلومات والحقائق التاريخية  موضوع اإلنفوجرافيك:  ل
ثتها واختيار  والصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بالفكرة أو الموضوع التاريخي مع مراعاة مصداقيتها وحدا

 المصادر ذات الثقة والمواقع التاريخية المناسبة، وتحديد الروابط المرجعية لها. 
  من الخطوة السابقة يتم فى   االنتهاءبعد    ومقاطع الفيديو وتنظيمها وتنسيقها:  فلترة المعلومات والصور -

هذه الخطوة فلترة ما تم التوصل إليه من معلومات وصور وغيرها، وتحديد األكثر ارتباطًا بفكرة اإلنفوجرافيك  
بعيدًا عن الحشو أو المعلومات غير المهمة، ثم يتم تلخيص هذه المعلومات وتنظيمها لتصبح أكثر تركيزًا  

يتم بعد ذلك تنسيقها من خالل   برامج معالجة النصوص أو العروض  وأسرع وصواًل، وأسهل فهمًا، ثم 
 التقديمية، أو معالجة الجداول أو غيرها من البرامج التى تسهم فى بناء المحتوى بشكل منسق وجذاب.

ينبغي أن يظهر العنوان الرئيسي والمقدمة المناسبة،    الخطوة  هذ وفى ه  التخطيط المبدئي لإلنفوجرافيك: -
  ار شكل وحدة متماسكة، كما يجب اختي  فيالتصميم ويكون  ومختلف مكونات    والعناصر الفرعية للموضوع،

وتحقيق أهدافه، وفى هذه الخطوة أيضًا يتم    األلوان المناسبة نظرًا ألهميتها فى توصيل رسالة اإلنفوجرافيك
المناسب  السيناريو  وفلترتها، ووضع  التى سبق جمعها  الفيديو  والصور ومقاطع  التاريخي  النص  تنظيم 
لطريقة عرضها، ليتم التعامل معها أثناء اإلخراج الفني الحقًا وفقًا للسيناريو المخطط، كما يتم فى هذه 

، ومن البرامج التي المناسبة لتصميم اإلنفوجرافيك وإخراجه فى صورته النهائية الخطوة أيضًا تحديد البرامج  
استخدامها "يمكن  فوتوشوب  أدوب  برنامج   :Adobe Photoshop" إليستريتر  وأدوب   ،" Adobe 

Illustratorب "سكا  "، وبرنامج اإلنكInkscape،"  والتابلوه  "Tableau  أو غيرها من برامج التصميم "
يمكن اختيار بعض أدوات التصميم عبر اإلنترنت والتى ال تحتاج إلى خبرة فى التصميم    المناسبة، كما

" أو غيرها من Visual.ly"، أو فيجوال"Piktochart.com، أو بيكتوتشارت"" Easel.lyمثل: أداة ايزلي "
 االدوات. 

وفى هذه الخطوة يتم إخراج اإلنفوجرافيك فى  اإلخراج الفني لإلنفوجرافيك التعليمي، وتجربيته، وتنقيحه:   -
صورته األولية وفقًا للسيناريو المخطط باستخدام برامج التصميم المناسبة، ثم يتم تجريب اإلنفوجرافيك على  

جاذبيته وتشويقه،    دىعينة استطالعية من المتعلمين المستهدفين، والتأكد من مناسبته ووضوحه لهم، وم
ومدى تفاعلهم معه، كما يتم عرضه على عدة متصفحات للتأكد من عدم وجود    وسرعة استيعابه بسهولة،

اإلنفوجرافيك   تنقيح  يتم  االستطالعي  للتجريب  الراجعة  التغذية  أثناء عرضه، وفى ضوء  فنية  مشكالت 
  ليصبح فى صورته النهائية. 
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 ثانيًا: المــفــاهيــم التــاريخــية:    
وظيفة مهمة فى جعل مادة التاريخ تثير التساؤل وتتحدى الفكر، وتساعد فى  إن المفاهيم التاريخية لها        

حل بعض صعوبات التعلم، ومن هذا المنطلق لقى االهتمام بالمفاهيم تأييدًا كبيرًا من التربويين والمختصين  
وا المفاهيم  وتنمية  بدراسة  تهتم  تدريسية  وتقنيات  واستراتيجيات  نماذج  فظهرت  التدريس،  طرائق  لبنية  فى 

، إذ أنها جزء من البناء المعرفي، وأن البناء المعرفي ال يمكن التوصل إليه إال من  التاريخية  المفاهيمية للمادة
 خالل الحقائق والمبادئ والمفاهيم المتصلة به. 

   ماهية المفاهيم التاريخية:
ودرجة تركيز كل منهم على جوانب  تتعدد تعريفات المفهوم وتختلف باختالف قائليها ومجال تخصصهم         

  معينة من المفهوم، وفيما يلي بعض من هذه التعريفات: 
( على أنها تصورات عقلية ذات طبيعة متغيرة، وتقوم على إيجاد  150،  1990،  يعرفها )اللقاني وآخرون  ▪

عالقات بين المواقف والحقائق واألحداث، وتصنف على أساس الصفات المتشابهة بينها، وتصاغ فى صورة  
 وصفية لفظية، والمفاهيم بذلك تجريدات تتمثل فى الرموز اللفظية التى تطلق عليها. 

)إبراهيم  ▪ الخصائص  291،   1996،ويعرفها  من  يستخلص  تجريد  بأنها  للمواقف أ(  المشتركة  العناصر  و 
أواألحداث أو الحقائق، ويتصف بالتعميم والتمييز والرمزية، وغالبًا ما يعطى اسمًا أو رمزًا ويدل على األفكار  

 والمعاني التى تتكون فى عقل المتعلم. 
قات، ويرمز لهذا التجريد بإسم أو رمز، ليدل وفى تعريف آخر أنه "تجريد لعناصر مشتركة تربط بينها عال  ▪

على األحداث والوقائع التاريخية، وبناء على ذلك فإن المفهوم ليس مجرد الكلمة أو الرمز ولكنه المدلول  
 ( 145، 2008،،"صفاء"اللفظي أو مضمون تلك الكلمة فى ذهن المتعلم"  )محمد 

أو محسوسًا ويشير   نمة أو تصور عقلي مجرد كا( على "أنها فكرة أو كل 399،  2009ويعرفها )البرعي،   ▪
كل منها إلى مواقف أو أحداث أو أفكار أو أشخاص تجمع بينهم خصائص مشتركة ويمكن الداللة عليها  

 بإسم أو رمز معين لتعطي معنى". 
، 1990وباستقراء التعريفات السابقة وغيرها سوف تلتزم الباحثة بالتعريف الذى حدده )اللقاني وآخرون،       
( فى هذا المجال وهو أن المفهوم التاريخي" تصور عقلي مجرد ذو طبيعة متغيرة يقوم على إيجاد عالقات  150

والتى تصنف على أساس الصفات المشتركة بينها، ويصاغ    التاريخية  بين األشياء والحقائق واألحداث والمواقف
 فى صورة وصفية لفظية"    

 وهذا يعني أن المفهوم التاريخي عبارة عن :   ❖
 عقلي للعالقات التى تربط مجموعة من الحقائق أو األحداث أو المواقف التاريخية.   تصور -
وتنمو تبعًا لتطور خبرات المتعلم، وتعتبر زيادة المعطيات    أى تتغير  أن هذه التصورات أو المعاني متغيرة، -

 . إثراء للمفهوم
 أن هذا التصور العقلي يقوم على التجريد، ويتمثل فى الصياغة اللفظية للمفهوم.  -

 ومما سبق يمكن استخالص الخصائص الرئيسة للمفهوم التاريخي، وهي: 
، ويتم ذلك بعد تلخيص المواقف واألحداث  هومتطلق على المف  ويتمثل فى الرموز اللفظية التىالتجريد:  -

 ووضعها فى تصنيفات تقوم على أساس ما بينها من تشابه أو اختالف.
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أى أن المفهوم ال ينطبق على شئ أو موقف واحد بل ينطبق على مجموعة من المواقف أو    التعميم: -
 األحداث أو الحقائق. 

نف األشياء أو المواقف أو األحداث ويميز بينها، وخاصًة إذا ما أى أن المفهوم يص  التصنيف والتمييز: -
يفيض باألحداث والقضايا المتشابكة والمختلفة، وهذه العملية تيسر للمتعلم أن    أدركنا أن عالم اليوم

 يتفهم ما يحيط به من أحداث وتتيح له متابعتها والتكيف معها. 
( أن للمفاهيم  62،  2011"نادية"،قربان،، "سلوى"،  باوزير(،)80-79،  1996بينما يرى كل من )إبراهيم، 

 التاريخية خصائص أخرى منها، أنها: 
 عبارة عن بناء فكري لألحداث التاريخية كما استنتجها المؤرخ.  -
ئع والقضايا واالحداث التاريخية وتنظيمها وإعطائها معنى ما، انطالقًا من مبدأ التدرج  اأداة لتصنيف الوق -

 لى المجرد، ومن الخاص إلى العام، ومن البسيط إلى المركب. إة من الملموس فى بناء المعرف
 قد تكون وصفية أو قيمية، فالديمقراطية مفهومًا وصفيًا، والحرية مفهومًا قيميًا. -
فى حالة تغير ونمو واتساع وضيق، وذلك حسب الخبرات واالكتشافات واالحداث التاريخية المتسارعة،   -

 الذى تكون فيه. وحسب العصر التاريخي 
مفاهيم متفرعة أكثر  قد تكون عامة أو أساسية يمكن اشتقاق مفاهيم فرعية منها، ومن المفاهيم الفرعية   -

 خصوصية. 
    ليس خبرًا أو حدثًا تاريخيًا بعينه، وإن كان يتضمن أخبارًا أو أحداثًا تاريخية كثيرة. -

 أنواع المفاهيم التاريخية: 
  "أشواق"،   جاسم،"إقبال"،    )عبد الصاحب،  (،36- 35،  2009)عطوة،  األدبيات التربويةأشارت بعض       

(، إلى أنه يمكن  350-349،  2018)عبد الوهاب،  (،167-166،  2016)زوين،"سها"،  (،36- 34،  2012
 تصنيف المفاهيم على عدة أسس منها: 

  :تصنف على أساس كيفية تعلمه، وتشمل 
وتتكون وتنمو بطريقة غير مقصودة، نتيجة مرور المتعلم بخبرات مباشرة وغير مباشرة   مفاهيم تلقائية: -

فى الحياة وتفاعله مع الظروف المحيطة به، بمعنى أنه ال يدرسها بناء على أهداف سابقة، فهي ال  
 تخضع لقوانين التعلم. 

من جانب المتعلم نفسه أو  وتتكون بطريقة مقصودة نتيجة لتهيئة مواقف تعليمية، سواء    مفاهيم علمية: -
 من مصدر خارجي. 

 ف على أساس العالقة بين مكوناتها وخصائصها، وتضم: نتص 
وتتضمن مجموعة من الخصائص المترابطة والمشتركة من المواقف أو األحداث    المفاهيم الرابطة: -

يح مثلما  المفهوم،  منها  يتكون  التى  األجزاء  بين  الربط  المتعلم  على  تعريفد ويكون  فى  )أمة(    ث 
 مجموعة من الناس تربط بينهم اللغة والعادات والدين والتاريخ المشترك. 

وتتضمن مجموعة من الخصائص المتغيرة أو غير الثابتة من موقف إلى آخر أو   المفاهيم الفاصلة: -
من مكان إلى آخر، ومثال ذلك مفهوم)مواطن( فالمواطن تختلف خصائصه من مكان آلخر نتيجة  
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كان، فقد يكون فى مكان ما هو الفرد الذى استطاع أن يجتاز امتحانات معينه،  اختالف ظروف كل م
 وقد يكون فى مكان آخر هو الفرد الذى ولد فى هذا المكان وتربى فيه. 

بين    وقد تعبر عن عالقة معينة  وتتضمن عالقات بين األشياء والمواقف واألحداث،المفاهيم العالقية:   -
)دولة( يربط بين اإلقليم المحدد جغرافيًا،   هوم، ومثال ذلك مفهومخاصيتين أو أكثر من خصائص المف

بين    وعدد السكان، وبعض الخصائص المشتركة مثل: اللغة، والتقالييد، والثقافة، والمصالح المشتركة
النوع من   هذا  إلى طبيعة  يرجع  تعلمها، وهذا  األنواع فى  العالقية أصعب  المفاهيم  وتعتبر  االفراد، 

 القدرة على الربط بين مفاهيم معينة. تقتضيتى  المفاهيم وال
   :تصنف على أساس طبيعة التاريخ، وتتضمن 
مرتبطة    ةيعبر عن وقت محدد لحدوث شئ ما أو تحديد فترة زمني األول:  وتضم نوعين،    مفاهيم الزمن: -

كمي وغير محدد   والثاني:بأحداث تاريخية معينة، أو تحديد فترة مرتبطة ببداية أحداث معروفة زمنيًا،  
 (.ةتاريخي  ةحقب-مثل )عصر 

المكان: - بصورة    وهي  مفاهيم  تنميتها  ويتم  محددة،  وغير  تجريدًا  وأكثر  معقدة  بكونها  وتتسم  متنوعة، 
التاريخ    فيالمواقع الحربية    -تقانها مثل:)العصر الجليديإ  فيبطيئة، حيث يجد المتعلم صعوبة كبيرة  

 القديم(.
جديدة: - نتيجة    التي  وهي  مفاهيم  حديثًا  االجتماعية    االكتشافات ظهرت  والتطورات  الحديثة،  العلمية 

 العولمة(    - حروب الجيل الرابع -طرأت على المجتمع مثل )الحرب الباردة  التي واالقتصادية
( إلى أن أشهر طرق تعليم المفاهيم وتنميتها، والتى 59- 54،  2008عبد هللا،  )سعيد،ويشير كل من  

 اتفقت عليها معظم األدبيات التربوية كالتالي: 
ويتم فيها البدء بالمواقف الجزئية ثم التدرج إلى الكل، أو من المحسوس إلى المجرد،    الطريقة اإلستقرائية: -

 ئيات والحاالت الفردية.بمعنى استنتاج القاعدة العامة من الجز 
االستنباط هو"أداء عقلي يقوم به المتعلم عن طريق اشتقاق األجزاء   الطريقة االستنباطية )القياسية(: -

من الكليات أو القاعدة العامة، ويمكن قياس وتطبيق هذه األجزاء على القاعدة العامة والتوصل إلى 
 صدقها".

ديثة تقوم على اشتقاق مفاهيم فرعية من المفهوم الرئيسي،  وهى رؤية ح  الطريقة التوالدية)اإلنتاجية(: -
 بحيث تكون مبدأ أو قاعدة أو تعميم. 

    أهمية تعلم المفاهيم التاريخية:
- 130،  1979ولتعلم المفاهيم التاريخية أهمية كبيرة كما أشارت إليها بعض األدبيات التربوية )اللقاني،    

 التى تتمثل فى أنها: ( و 146-145،  2008)محمد،"صفاء"، (،134
 تعتبر بمثابة مفاتيح للمعرفة وأساس للتعلم تدور حولها الحقائق والمعرفة التاريخية.  -
 تعد من عناصر المحتوى األساسية، وتكون ذات معنى عندما تترابط وتتكامل داخل المحتوى.  -
 ا يتم تدريسها بشكل منفصل عن بعضها البعض. تساعد على تجميع الحقائق واألحداث التى غالبًا م  -
 تساعد على انتقال آثر التعلم واستمراره عن طريق تعلم المفاهيم وتطبيقها فى مواقف تعليمية جديدة. -
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تعد من أدوات التفكير فهي تساعد المتعلم على ممارسة بعض العمليات العقلية، كالتفسير والتحليل وإدراك  -
 ؤ وغيرها. العالقات والمقارنة والتنب

 تسهم فى تسهيل تعلم المتعلم للمفاهيم الفرعية والتى قد تندرج تحتها مفاهيم ـكثر خصوصية.  -
تساعد فى اختزال التفاصيل والمحتوى غير المترابط الذى يصيب بعض المتعلمين بالملل خالل دراستهم  -

 للتاريخ. 
   تنمية المفاهيم التاريخية:

يقصد بتنمية المفاهيم تثبيت المفهوم وتطويره باستخدام طرق واستراتيجيات وتقنيات حديثة، تساعد المتعلم       
به من   واالنتقال  المفهوم،  وتعميق مستوى  للمفهوم،  الصحيح  للتعريف  وإدراكه  أخطائه  تعديل وتصحيح  فى 

وأكثر قدرة على التمييز والتفسير، ليستطيع  المستويات الدنيا إلى المستويات العليا والتى تعد أكثر دقة وشمواًل 
 المتعلم توظيفه فى مواقف الحياة التى يواجهها. 

ويعد اكتساب وتنمية المفاهيم التاريخية هدفًا أساسيًا من أهداف تدريس التاريخ، والتى يعبر عنها بأساسيات       
شكالت واألحداث المحلية والعالمية، التعلم، حيث أنها تساعد المتعلمين على صقل أفكارهم وآرائهم حول الم

التفكير   على  وقدرته  عقله  فى  تكمن  اإلنسان  قوة  بأن  يؤمن  المتعلمين  من  جيل  إعداد  فى  تسهم  أنها  كما 
والتخاطب، وعرض األفكار ونقلها بشكل مقنع لآلخرين، وإدراك الصورة الكلية عن النظام العالمي الجديد، وأنه 

 يمثل وحدة واحدة.
على ذلك فإن تنمية المفاهيم التاريخية لدى المتعلمين تعد هدفًا أساسيًا من أهداف التربية، وأحد   وتأسيسا     

 أهداف تعلم وتعليم التاريخ فى جميع مراحل التعليم المختلفة، باعتبارها أحد أساسيات المعرفة التاريخية.    
   تقويم المفاهيم التاريخية:

 المتعلم قد تمكن من تعلم المفهوم إذا قام بما يلي:  يمكن القول أن   
أى تحديد الدالالت اللفظية له، ويتطلب ذلك أن يكون المتعلم على دراية تامة بمضمون    تعريف المفهوم: -

 المفهوم وأبعاده وخصائصه التى يستند إليها وليس مجرد حفظ تعريف المفهوم.
 يف والتعميم والتمييز.من خالل إجراء عمليات التصن  اكتشاف المفهوم: -
المفهوم:  - ال   استخدام  الموجبة  التعرف على األمثلة  السالبة غير  منتأى  للمفهوم وتمييزها عن األمثلة  مية 

 .المنتمية
مواقف حياتية جديدة، من خالل سياق    ويعنى انتقال آثر التعلم واالستفادة من المفهوم فى  تطبيق المفهوم: -

 وبيئة المتعلم. تاريخيةالمادة ال
 وفق المفاهيم التى تم تعلمها.  تفسير المالحظات: -
 باستخدام المفاهيم.  حل المشكالت: -
الفروض: - فى شكل هرمي    صياغة  الفرعية  والمفاهيم  )الحاكمة(  العليا  المفاهيم  بين  العالقات  من خالل 

 (       137،  2000ون، للمفاهيم. )حميدة وآخر 
وقد أكدت العديد من الدراسات واألدبيات التربوية على أهمية تنمية المفاهيم التاريخية لدى المتعلمين      

 (،2018(، )أحمد، "نجالء"،2018(، )عذاب،2018،،"سلوان"(، )أحمد 2018: دراسة)عبد الوهاب،ومنها
 (. 2018)الطائي،



عـداد د/أ روى السعيد اجلندي  لية اس تخدام الانفوجرافيك التعلميي يف تدريس التارخي عىل تمنيـة املفاهمي التارخيـــية والتفكري الاس تداليل دلى طالب املرحةل الثا فاع  نوية ا   

   جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية     --- جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية   

 
112 

 

 

 وباستقراء الدراسات السابقة يالحظ أنها:    
اهتمت جميعها باكتساب وتنمية المفاهيم التاريخية فى مراحل دراسية مختلفة، واستخدمت فى ذلك نماذج        

واستراتيجيات تدريسية متنوعة، وأظهرت نتائج معظم هذه الدراسات فاعلية تلك االستراتيجيات والنماذج التدريسية 
كهدف   إكساب وتنمية المفاهيم التاريخية، كما أوصت جميعها بأهمية تنمية المفاهيم التاريخية  المستخدمة فى

  أساسي من أهداف تعلم وتعليم التاريخ فى العصر الحالي.
بناء اختبار المفاهيم التاريخية وتصميم أنشطة تعليمية    وقد استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة فى    

 . متنوعة قد تسهم فى تنمية المفاهيم
 ثــالــثــًا: التفكير االستداللي: 

الت      التفكير  أنماط  أرقى  االستداللي  التفكير  األسس    ي يعد  فيه  تراعي  تفكير منظم  فهو  تنميتها،  يمكن 
طلبات الطريقة العلمية فى حل المشكالت أو الوصول إلى حقائق  العلمية، وهو أحد مؤشرات الذكاء، ومن مت

جديدة، حيث يحدث التفكير االستداللي إذا كان موضوع التفكير من األمور الفرضية غير الواقعية تاريخية  
على المستوى النظري، إلنتاج معلومات منطقية من معلومات أو خبرات سابقة، ومن ثم فإنه تفكير مجرد يعني  

ص عالقات من أشياء موجودة محسوسة واستخدام هذه العالقات للوصول إلى تنظيمات أخرى، فعندما  استخال
، ثم يربط بينها ويستنتج  يبدأ المتعلم بالتفكير من المقدمات التى تتمثل فيما لديه من معلومات وخبرات سابقة 

 ة استدالل أى أنه يفكر تفكيرًا استدالليًا. ما تحتويه من عالقات وصواًل إلى نتائج معينة يقال أن المتعلم قام بعملي
   تعريف التفكير االستداللي:

يستخدمها المتعلم    يعلى أنه مجموعة من العمليات أو المهارات العقلية، الت  (38،  2003يعرفه )زيتون،      
عند البحث عن إجابة سؤال أو حل مشكلة أو بناء معنى أو التوصل إلى نواتج لم تكن معروفة من قبل، وهذه 

 العمليات أو المهارات قابلة للتعلم من خالل معالجات تعليمية معينة.
( بأنه عملية عقلية منظمة تهدف من خالل البحث والتعمق  31،  2010خر يرى )طالفحة،آوفى تعريف    

الوصول إل حقائق جديدة غير معروفة تعتمد على األدلة والحقائق المناسبة والكافية بمساعدة حقائق ومعلومات 
 وخبرات سابقة للكشف عن الحقائق والقوانين التى تنظم المواقف واألحداث التاريخية. 

بأنه قدرة الطالب مجموعة البحث على    التفكير االستداللي إجرائياً   تعرف الباحثةوفى ضوء ما سبق    
استخدام مهارات االستقراء واالستنتاج للوصول إلى معلومات وحقائق جديدة حول أهم األسباب والنتائج المرتبطة  

الذى أعدته الباحثة وتتمثل فى الدرجة التى  باألحداث والقضايا التاريخية المتضمنة اختبار التفكير االستداللي
 يحصل عليها الطالب من خالل إجابته على جميع فقرات االختبار.

 خصائص التفكير االستداللي: 
 ( 20- 19،  2018)زايد،"غادة"،  السمات العامة للتفكير االستداللي فيما يلي: تحديد يمكن     
 بالضرورة من المقدمات دون الحاجة إلى التجريب.عملية منطقية يصدر بواسطتها النتائج  -
 تفكير عقالني ترتبط فيه األسباب بالنتائج. -
 يحتاج إلى الخبرة والمعلومات السابقة لحل مشكلة أو قضية ما.  -
 يطبق من خالل خطوات علمية منظمة.  -
 إنتاج معلومات جديدة. يعملية يتم من خاللها توظيف العالقات والمعلومات السابقة ف -
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 طلب تصميم استنتاجات من مالحظات وحقائق أو افتراضات معينة. يت -
 يقتضي استخدام العمليات العقلية العليا أثناء التفكير مثل: التخيل، واالستنتاج، والتحليل والنقد. -
  معلنة.غير يظهر حينما يواجه المتعلم موقفًا يحتاج إلى التنبؤ بنتائج  -
 ات التفكير االستداللي:  هار م

يتضمن التفكير االستداللي العديد من المهارات الفرعية، أكثر من مجرد مالحظة األحداث أو القضايا        
التاريخية، فهو يعني الذهاب إلى ما وراء المعرفة، وهو بذلك يساعد على التلخيص والتحليل والتفسير، واإلفادة  

  ى ات جديدة قد تكون مرتبطة بنفس األسباب المعلنة، ويتفق الباحثون عل ى تنبؤ من هذه المالحظات للوصول إل
 أن المهارات الفرعية المكونة للتفكير االستداللي تتمثل فى: 

  التفكير االستداللي االستقرائي 
  التفكير االستداللي االستنباطي 

 وفيما يلي تفصيل كل مكون على حده: 
 االستقرائي: أواًل: التفكير االستداللي  

ويشير إلى األداء العقلي الذى يعتمد على استنتاج المتعلم القاعدة العامة من مكوناتها الفرعية، والتوصل       
إلى قضايا وتعميمات مسلم بصحتها، ويظهر جهد المعلم بعد إعطاء األمثلة التى تشجع المتعلم فى التوصل  

 ( 366، 2000إبراهيم، ).إلى القاعدة العامة
 وترجع أهمية االستدالل االستقرائي إلى العوامل اآلتية:   

 يعتبر أساس الطريقة العلمية. -
يستخدم بهدف الوصول إلى أفكار جديدة أو توقعات مبنية على أسباب معلنة وكذلك اكتشاف أسباب   -

 أو نتائج جديدة من بين األسباب أو النتائج المعطاة. 
 يمكن استخدامه فى تدريس المواد الدراسية المختلفة.  -

 ثانيًا: التفكير االستداللي االستنباطي: 
ويتضمن     الخاصة،  إلى  العامة  القضايا  من  االنتقال  يعتمد على  الذى  المعرفي  العقلي  األداء  إلى  ويشير 

أهمية التفكير االستنباطي إلى  (، وترجع  155،  2006)حال،   مهارات التحليل والبرهنة على ما تم التوصل إليه
 األسباب اآلتية:

 والربط بينها.  سباب والنتائجيسهم فى إدراك العالقات بين األ -
 يسهم فى التحقق من صحة الفروض العلمية. -
 يساهم فى تنمية االبتكار العلمي لدى الطالب. -
 يساهم فى توضيح الفروق الفردية بين المتعلمين.  -

ا االستقراء واالستنباط على الرغم من االختالف بينهما إال أنه ال يمكن  مهارت   ومما سبق يتضح أن     
االهتمام بأحدهما دون األخرى، حيث أنهما وحدة متكاملة فى التفكير اإلنساني، وبالتالي يجب إدماج وتكامل  

فى التفكير  االستقراء واالستنباط فى التفكير، بشكل يساعد على تكامل الوظائف العقلية والخروج بإطار منظم 
 .(65،  2016)حمدي،"إنجي"، يؤدي إلى تعلم أكثر فاعلية. 
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 عالقة مادة التاريخ بالتفكير االستداللي:    
  تعتبر مادة التاريخ من المواد الدراسية التى تسهم فى تنمية التفكير االستداللي، الذى يساعد المتعلم فى     

تنمية قدراته العقلية، حيث أن التاريخ يهتم بدراسة الماضي من أجل تفسير الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، من  
تناول ثم فهي مجال خصب    خالل  المجتمعات على مر العصور، ومن  بين  والتفاعالت  العالقات  مختلف 

 لتدريب المتعلمين على مهارات االستدالل أثناء دراستهم. 
سير تعليم المتعلمين العمليات الخاصة بالتفكير االستداللي من خالل مادة التاريخ وهى  كما أنه من الي    

االستقراء واالستنباط واالستنتاج، ولكن معرفة المتعلم بهذه العملية ليست كافية لكي يمارس هذا النمط من  
ن تنمية  إ، وبالتالي فيالتفكير بل يتطلب األمر الوعي بعدة أمور تساعد على فهم طبيعة التفكير االستدالل

التفكير االستداللي يعتمد على ركيزتين أساسيتين، أما ما يتعلق بالركيزة األولى يتطلب األمر الوعي بأن الكل 
أحداث فرعية لها نفس خصائص الكل، والوعي بأن لكل سبب نتيجة تؤدي إليها وترتبط    ييحتوى أجزاء تتمثل ف

الن  تفسير معنى  تبها، وتكون  يتطلب  الثانية فاألمر  بالركيزة  يتعلق  أما ما  ائج صادقة إذا صدقت األسباب، 
تحت إطارها والتدريب   القواعد والنظريات وبيان العالقة بين القاعدة العامة والحاالت الخاصة التى يمكن أن تقع

 Aries)(  209،  2017على عملية االستقراء التى تعني باشتقاق القاعدة العامة من مكوناتها الفرعية. )حسين،
et al,2015 ) 

أن من أهداف دراسة التاريخ تنمية التفكير االستداللي الذي يسهم فى إكساب المتعلم    ولذلك يمكن القول     
 راء واالستنباط ويتحقق هذا الهدف إذا ما أصبح المتعلم قادرًا على أن: مهارات صنع القرار واالستق

بين   - العالقات  فى  أثرت  كيف  ويفسر  للصراعات،  المختلفة  التاريخية  المصادر  األفراد يتعرف على 
 والجماعات، وبين الشعوب والحضارات منذ العصور التاريخية. 

اريخية ويصدر أحكام ويكون رؤية تقديرية  يحلل ويفسر ويستقصي عن طبيعة األحداث والقضايا الت -
 عن كيفية معالجتها. 

تلك   - واتخاذ  ويعرف خطوات صنع  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  القرارات  كيفية صنع  يفسر 
 القرارات على أسس علمية واستقصائية ويستنتج آثارها على المجتمع. 

مع، والمعوقات التى تحول دون اتخاذها سواء يحدد العوامل التى تؤدي إلى اتخاذ القرارات داخل المجت -
 كانت فى المجاالت السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية.

الناس  - يشكل  أجلها  من  التى  األسباب  ويعرف  وسياستها،  وبنيتها  الحكومات  أنماط  على  يتعرف 
        (    25-24، 2018)زايد،"غادة"، حكوماتهم ويلتزمون بدساتيرها.

 معوقات التفكير االستداللي: 
 يمكن تحديد بعض المعوقات التى تعوق المتعلم عن التفكير االستداللي فيما يأتي:  

التركيز التام على المعلومات والحقائق التاريخية المتضمنة الكتاب المدرسي، دون االهتمام بتوجيه المتعلم   -
 إلكتساب معلومات إضافية ذات عالقة تثري الفهم وتسهم فى التفكير االستداللي. 

انت هذه األفكار اإلذعان ألفكار وآراء سابقة فى التاريخ قد يعوق التفكير االستداللي السليم، وذلك إذا ك -
 بنيت على أساس غير صحيح وغير علمي. 



عـداد د/أ روى السعيد اجلندي  لية اس تخدام الانفوجرافيك التعلميي يف تدريس التارخي عىل تمنيـة املفاهمي التارخيـــية والتفكري الاس تداليل دلى طالب املرحةل الثا فاع  نوية ا   

   جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية     --- جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية   

 
115 

 

 

الذى - الصفي  مناخًا    المناخ  بحيث يصبح  التعليمي،  الموقف  بين مكونات  الفعالة  بالمشاركة  يسمح  ال 
الحر،   واالستكشاف  النظر،  وجهات  احترام  مع  الرأي،  الحر عن  التعبير  فيه  يقدر  متماسكًا،  جماعيًا 

 فس.والتعاون والدعم والثقة بالن 
التركيز على تجزئ المادة التاريخية لسهولة حفظها دون الوعي بالقضايا واألحداث األساسية والربط بينها   -

 واستنتاج العالقات.
قلة االهتمام بالوسائل والتقنيات الحديثة واألنشطة اإلثرائية وكذلك األسئلة المثيرة الداعمة للحوار والمحفزة  -

 للتفكير. 
بالقضايا   - للبحث حولها باستخدام األعدم االهتمام  المتعلمين  التاريخ، وتوجية  دلة والوثائق  الجدلية فى 

 المتاحة. 
 (، 2018)زايد،"غادة"، مثل:   ولقد اتفقت نتائج معظم الدراسات واألدبيات التربوية    

(،  2017)عبيد،"سماح"، (،2017)حسين،(،2018)األمير،"آثار"، (،2018(،)محمد،2018)العنزي،
بالمرحلة الثانوية  – هج التاريخ ا ( والتى اهتمت بتنمية مهارات التفكير االستداللي من خالل من2017)النائلي،
وباستخدام نماذج واستراتيجيات تدريسية متنوعة على فاعلية هذه النماذج واالستراتيجيات المستخدمة   -خاصة 

على   ما أوصت بضرورة االهتمام بتنمية مهارات التفكير االستدالليفى تنمية مهارات التفكير االستداللي، ك
 وذلك من خالل:جميع المستويات 

وعن األسباب غير المعلنة لألحداث والعالقة بين    طالب على البحث عن الحقائق التاريخيةالتدريب   -
   .باستخدام العمليات العقلية المختلفة األسباب والنتائج

 دلية فى التاريخ أثناء التدريس وذلك لتنمية مهارات التفكير االستداللي. أهمية تناول القضايا الج -
أهمية التنوع فى أساليب واستراتيجيات التدريس، والبعد عن الطرق التى تحث الطالب على الحفظ  -

 فقط، مع األخذ بالنماذج والتقنيات الحديثة والتى تسهم فى تنمية التفكير االستداللي. 
تاريخ على كيفية استخدام مصادر التعلم وكذلك محركات البحث المناسبة للوصول أهمية تدريب معلم ال  -

 إلى الحقائق التاريخية من مصادرها المختلفة. 
التفكير   - لتنمية  التساؤالت  وإثارة  الحر،  والنقاش  الحوار  استخدام  تدعم  مناسبة  صفية  بيئة  تهيئة 

 االستداللي. 
 إجراءات البحث:  

  أواًل:  لإلجابة على أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه، اتبعت الباحثة االجراءات التالية:
األول  فالصوالمقررة على   ("حضارة مصر والعالم القديم"اختيار الوحدة الثانية من كتاب )مصر الحضارة  

 الثانوي، وذلك لألسباب اآلتية:
 تتضمن العديد من الموضوعات التى تمثل جانب مهم من البنية المعرفية للتاريخ المصري القديم.  -1
تتضمن العديد من القضايا التاريخية التى تحث على التفكير مثل تنوع العصور األولى فى مصر القديمة،   -2

 البعث والخلود، الثواب والعقاب، التوحيد، نظام الحكم ...الخ.   
من األنشطة والخبرات التى تثير لدى المتعلم الكثير من التساؤالت، ومن ثم يمكن أن يتاح  تتضمن العديد   -3

 لهم من خاللها تنمية التفكير االستداللي. 
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تحليل محتوى الوحدة وفي    إعداد قائمة المفاهيم التاريخية المتضمنة الوحدة المختارة وذلك من خالل  ثانيًا:
 االجراءات اآلتية: ضوء 
تهدف عملية تحليل محتوى الوحدة إلى تحديد المفاهيم التاريخية وداللتها اللفظية    الهدف من التحليل: -1

 ورصد تكرارها ودرجة شيوعها.
 التحليل:تحديد وحدة  -2
  ار لما كان الهدف من هذا التحليل تحديد المفاهيم التاريخية التى تضمنتها الوحدة المختارة، فقد تم اختي     

وتحديد المفاهيم    ى المحتو   يلفظ أو كلمة )المفهوم( كوحدة للتحليل، وتطلب ذلك قراءة كل كلمة وردت ف
 التى وردت فى كل صفحة من صفحات الوحدة.

 تمثلت عينة التحليل فى جميع صفحات ودروس الوحدة محل التحليل.  تحليل:تحديد عينة ال -3
التحليل:  -4 لتحديد   إجراءات  وقراءتها جيدًا  التحليل  لعملية  التى خضعت  الوحدة  تحديد صفحات  تم 

 المفاهيم التاريخية المتضمنة.
كما هو مبين  ( مفهومًا  90كل صفحة وفى كل درس وبلغ عددها )  فى  تحديد المفاهيم التاريخية -5

 :بالجدول التالي
 ( عدد المفاهيم فى كل درس من دروس الوحدة1جدول )

 عدد المفاهيم  العنوان الدرس 
 18 مالمح من تاريخ مصر القديمة)الفرعونية(  األول
 10 الحياة االقتصادية  الثاني 
 27 واإلدارية الحياة السياسية  الثالث 
 9 الحياة االجتماعية  الرابع 

 11 الحياة الدينية  الخامس
 15 الحياة الثقافية والفكرية  السادس
 90 _________________  اإلجمالي 

المحتوى على اعتبار أنها تمثل أهمية ما بالنسبة لبنية المحتوى    اختيار المفاهيم األكثر تكرارًا وشيوعًا فى -6
 ( مفهومًا، كما هو فى الجدول التالي:   21وكان عددها ) 

 ( المفاهيم األكثر تكرارًا وشيوعًا فى دروس الوحدة2جدول )
 التكرار  المفهوم  م 
 63 عصر  1
 59 ملك 2
 47 دولة 3
 24 حضارة  4
 13 ثورة  5
 11 استقالل  6
 9 احتالل 7
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 ثبات وصدق التحليل:  -7
ويقصد به الحصول عل نفس النتائج لنفس التحليل حتى لو اختلف المحلل أو تفاوت    ثبات التحليل: -

يتحقق ذلك قامت الباحثة بإعادة عملية التحليل بعد شهر، وبمقارنة    الزمن الذي يتم فيه التحليل، ولكى
 النتائج كانت درجة اإلتفاق عالية، مما يدل على ثبات التحليل. 

  ويقصد به مدى االتفاق بين نتائج التحليل التى توصلت إليها الباحثة والنتائج التى   صدق التحليل: -
توصل إليه أحد الباحثين فى مجال تدريس التاريخ، وبعد مقارنة النتائج تبين أن هناك اختالفًا بسيطًا  
تمثل فى إضافة بعض المفاهيم التى لم ترد فى تحليل الباحثة، وقد تم استخدام المعادلة التالية لحساب 

 صدق نتائج التحليل: 
 100×        قاالتفارات ــــــدد مـــــــــع   تفاق=نسبة اال
 + عدد مرات االختالف  االتفاقعدد مرات 

( وهذه نسبة اتفاق عالية، وإلتمام ضبط عملية التحليل تم وضع الداللة  %93,7وقد بلغت نسبة اإلتفاق )   
قائمة وتم عرضها على مجموعة من السادة المحكمين فى مجال التخصص للحكم على    اللفظية لكل مفهوم فى

 مدى مناسبة المفاهيم، والدقة اللغوية للداللة اللفظية، وقد أشار السادة المحكمون إلى:
 بعض التعديالت فى الصياغة اللفظية لدالالت المفهوم.   -
 خر تم اختياره مثل )عصر، عهد، حقبة(.آيمثلها مفهوم  استبعاد المفاهيم الفرعية التى -

 الصورة النهائية لنتائج التحليل: -
عد تحليل الوحدة والحصول على القائمة وضبطها من حيث الصدق والثبات أصبحت قائمة المفاهيم التاريخية فى صورتها  ب

 اللفظية لالستعانة بها عند إعداد اختبار المفاهيم التاريخية. ( مفهومًا وأمام كل مفهوم داللته 15تضم عدد ) ،*()النهائية
 

 ( قائمة المفاهيم التاريخية وداللتها اللفظية1ملحق رقم ) ( *) 

 9 حرب  8
 8 عدالة اجتماعية  9

 8 قرن  10
 7 تواصل حضاري  11
 6 نظام حكم  12
 5 شعب  13
 4 ديمقراطية  14
 4 وطنية  15
 2 نفوذ  16
 2 عهد  17
 2 سياسة  18
 2 معاهدة 19
 2 نهضة  20
 2 امبراطورية  21
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إعداد قائمة بمهارات التفكير االستداللي التى ينبغي تنميتها لدى طالب الصف االول الثانوي، وذلك    ثالثًا:
 وفق الخطوات التالية:

تحديد مهارات التفكير االستداللي، واقتصرت على كل من مهارات التفكير    الهدف من إعداد القائمة: -
 االستنباطي( الواجب تنميتها لدى طالب الصف األول الثانوي.   -االستداللي )االستقرائي

 مصادر اشتقاق القائمة:  -
 تمثلت المصادر التي تمت االستعانة بها في بناء القائمة فيما يلي: 

  السابقة واألدبيات التي اهتمت بمهارات التفكير االستداللي. الدراسات 
 .طبيعة وأهداف مادة التاريخ 
 .خصائص نمو طالب العينة 
 راء بعض الخبراء والمتخصصين. آ 

 ضبط القائمة:  -
وفي ضوء العناصر السابقة تم وضع قائمة مبدئية بمهارات التفكير االستداللي وتم عرضها علي السادة     

وتوصياتهم تم التعديل الالزم، ثم التوصل إلي القائمة النهائية بمهارات التفكير    آرائهم ي ضوء  المحكمين، وف
التفكير االستقرائي )  الثانوي، حيث اشتملت مهارة  تنميتها لدي طالب الصف األول  ( 6االستداللي الواجب 

أيضًا، وبالتالي أصبحت قائمة    ( مهارات فرعية6مهارات فرعية، بينما اشتملت مهارة التفكير االستنباطي علي )
 لالستعانة بها في إعداد االختبار.  *()مهارات التفكير االستداللي في صورتها النهائية 

 إعداد اختبار المفاهيم التاريخية: رابعًا: 
قياس مدي تمكن طالب العينة من المفاهيم التاريخية المتضمنة الوحدة الدراسية    يهدف هذا االختبار إلي   

 .المحددة في ضوء ما أسفرت عنه عملية تحليل محتوي الوحدة
 حدود االختبار وأبعاده:  -أ

( مفهوم،  15ستلتزم الباحثة في هذا المجال بالمفاهيم التي تم اختيارها لتكون موضع التقييم وعددها )        
 التطبيق( كما جاءت في تصنيف بلوم.  –الفهم   –كما تلتزم أيضًا باألبعاد التالية )التذكر 

 صياغة مفردات االختبار:  -ب
( سؤااًل، وهذه األسئلة  45وتكون من )  تيار من متعدد،تم صياغة مفردات االختبار باستخدام نوع االخ     

كل سؤال يتبعه أربع إجابات كلها خاطئة عدا و ( سؤااًل،  15موزعة علي األبعاد الثالثة، تضمن كل مستوي )
( عالمة  ووضع  اإلجابة  هذه  اختيار  الطالب  من  والمطلوب  صحيحة،  واحدة  الكان  ✓إجابة  في  أمامها   )

 المناسب.
 ولية لالختبار: الصورة األ  -ج
 آرائهم كما يلي: تم إعداد االختبار في صورته األولية، ثم عرضه علي مجموعة من المحكمين وجاءت      

 .مالئمة األسئلة ألهداف الوحدة 

 
 
 ( قائمة مهارات التفكير االستداللي2ملحق رقم ) ( *) 

 



عـداد د/أ روى السعيد اجلندي  لية اس تخدام الانفوجرافيك التعلميي يف تدريس التارخي عىل تمنيـة املفاهمي التارخيـــية والتفكري الاس تداليل دلى طالب املرحةل الثا فاع  نوية ا   

   جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية     --- جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية   

 
119 

 

 

  .مناسبة الصياغة اللغوية واللفظية للطالب المستهدفين 
 .مناسبة االختبار من الناحية العلمية 
   صياغة بعض الفقرات. تعديل بعض األسئلة وإعادة 

 أشار إليها السادة المحكمين.  ىوقد تم إجراء كافة التعديالت الت  
 التجربة االستطالعية لالختبار:  –د 
( طالبًا وهي تمثل أحد فصول الصف األول الثانوي من  30عينة مكونة من )  تم تطبيق االختبار علي   

 غير عينة البحث، وذلك بهدف:
  :صدق االختبار 

ولمعرفة مدي صدق االختبار تم استخدام طريقة صدق المضمون بعد موافقة السادة المحكمين        
 التي أشاروا إليها.     علي صالحية االختبار لمجموعة البحث، وذلك بعد إجراء التعديالت 

  :ثبات االختبار 
( طالبًا من طالب  30للتأكد من ثبات االختبار تم تطبيقه علي عينة من الطالب مكونة من )        

ثم أعيد تطبيق االختبار عليهم مرة ثانية بعد أسبوعين    –غير عينة البحث    –الصف األول الثانوي  
اط للدرجات الخام بالطريقة العامة، وكان معامل الثبات من التطبيق األول، وتم حساب معامل االرتب

 . *()، وبالتالي أصبح االختبار في صورته النهائية( وهذا ما يشير إلي درجة ثبات عالية0.89يساوي ) 
  :معامل سهولة وصعوبة االختبار 

تم حساب معامالت السهولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار، حيث تراوحت هذه         
 ( وهي قيم مناسبة لمعامالت السهولة والصعوبة لالختبار.  0,79- 0,32المعامالت ما بين )

 :معامل التمييز 
فراد العينة التي ( من أ%27تم تحديد معامل التمييز لالختبار ككل، وذلك عن طريق مقارنة )         

( وهي  0,74، وتبين أنه يساوي )( من أفراد العينة التي تمثل أقل الدرجات %27تمثل أعلي الدرجات، )
 قيمة مناسبة لتمييز االختبار.

  :تحديد زمن االختبار 
( من الطالب في  %75ُحسب الزمن الالزم لتطبيق االختبار عن طريق الزمن الذي استغرقه )        

( دقيقة منها خمس  65جميع األسئلة، ووجد أن الزمن المناسب لتطبيق االختبار هو ) اإلجابة عن  
 دقائق لقراءة التعليمات وشرح الهدف من االختبار وكيفية اإلجابة. 

  :طريقة تصحيح االختبار 
تم تحديد درجة واحدة لكل سؤال من أسئلة االختبار، وبذلك تكون الدرجة النهائية لالختبار ككل      

 ( درجة وقد تم إعداد مفتاح للتصحيح. 45)
 إعداد اختبار التفكير االستداللي: خامسًا: 
 هدف االختبار: -1

 
 اختبار المفاهيم التاريخية (3ملحق رقم )  ( *) 
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 الثانوي.  قياس مهارات التفكير االستداللي لدي طالب الصف األول  إلىهدف االختبار    
 الصورة األولية لالختبار:  -2

االستداللي         التفكير  مهارات  قياس  بهدف  المختارة  الوحدة  في  االختبار  أسئلة  إعداد  تم 
األسئلة    -)االستقراء هذه  عرض  تم  وقد  مجال    علىاالستنباط(،  في  المحكمين  من  مجموعة 

 التخصص، حيث أشاروا ببعض المالحظات أهمها: 
 مناسبة أسئلة االختبار لقياس مهارات التفكير االستداللي لمجموعة البحث.   -
 األسئلة واضحة وسليمة من الناحية التاريخية واللغوية.  -
 تعديل في صياغة بعض األسئلة.   -
خذ بهذه األ  وقد تم  ،وقت طويل  إلىحذف بعض األسئلة التي تتسم بالصعوبة، وقد تحتاج    -

    وخاصة المتفق عليها.التعديالت كاملة 
 وصف االختبار:  -3

االستنباط(    –( سؤااًل يقيس مهارات التفكير االستداللي )اإلستقراء  26تكون االختبار من عدد )      
اشتملت   بحيث  متعدد،  من  االختيار  بأسلوب  االختبار  مفردات  صياغة  وتم  التفكير  ،  مهارات 

ي االستنباطي  ( سؤااًل، بينما تضمنت أسئلة مهارات التفكير االستدالل 12االستداللي االستقرائي علي )
 . ( سؤااًل، والجدول التالي يوضح عدد مفردات األسئلة في كل مهارة14علي )

 مفردات اختبار مهارات التفكير االستداللي (3جدول )
النسبة   المجموع عدد مفردات االختبار  مكونات االختبار 

 المئوية 
  16  –  15  –  14  –  12  –  10  –  7  –  4-   1 مهارة االستقراء 

– 19 –  20 –  24 -  26 
12 46,15 % 

 
  17  –  13  –  11  –  9  –  8  –  6  –  5  –  3  –  2 مهارة االستنباط 

– 18 –  21 –  22-  23  -25 
14 53,84 % 

 % 99,99 26 المجموع الكلي
 التجربة االستطالعية:  -4

من غير    –( طالبًا  30مجموعة من طالب الصف األول الثانوي مكونة من )  تم تطبيق االختبار علي
 وكان الهدف من ذلك تحديد ما يلي:  –عينة البحث  

 صدق االختبار:  -أ
تم عرض االختبار علي مجموعة من المحكمين وقد أشاروا إلي صالحيته للتطبيق علي عينة      

 البحث بعد إجراء بعض التعديالت.
 ثبات االختبار:  - ب

حساب ثبات االختبار من خالل التجزئة النصفية ألسئلة االختبار ثم حساب معامل االرتباط  تم  
( وهي قيمة كبيرة يمكن  0,82بينهما باستخدام معادلة "سبيرمان"، وقد وصل معامل الثبات إلي )
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في صورته   للتطبيق  االختبار صالحًا  يكون  وبهذا  االختبار،  نتائج  إلي  االطمئنان  خاللها  من 
 . *()ية ائالنه

 زمن تطبيق االختبار:   -ج
( من الطالب %75ُحسب الزمن المناسب لتطبيق االختبار عن طريق الزمن الذي استغرقه )     
 ( دقائق لقراءة تعليمات االختبار. 5( دقيقة منها )50وتبين أن زمن تطبيق االختبار هو )  ،
 طريقة تصحيح االختبار: -د

الخاطئة صفر، وبالتالي     تقدير اإلجابة الصحيحة لكل سؤال درجة واحدة فقط، واإلجابة  تم 
 ( درجة.26تكون الدرجة الكلية لالختبار)

 : طالب سادسًا: إعداد كتيب ال
تم إعداد كتيب الطالب في وحدة )حضارة مصر القديمة "الفرعونية"( وفقًا لتقنية اإلنفوجرافيك، حيث     

برنامجي) استخدام  استخدام  Picktochart – Powerpoitتم  وتم  الثابت،  اإلنفوجرافيك  تصميم  في   )
الطالب مجموعة من الصور    ( في تصميم اإلنفوجرافيكPowtoonبرنامج ) المتحرك، وتضمن كتيب 

مع   يتفق  بما  المتعلمين  لدي  التفكير  تثير  متنوعة  وأنشطة  والفيديوهات  والخرائط  التخطيطية  واالشكال 
قدراتهم ومستوياتهم التحصيلية، وتم عرض المفاهيم المتضمنة الوحدة بشكل منظم حسب تناولها بالمحتوي  

تنمية التفكير    التعليمي في أشكال تخطيطية تساعد في عمق فهمها لدي المتعلمين، وكذلك تسهم في 
االستداللي لديهم، وبعد االنتهاء من إعداد الصورة األولية لكتيب الطالب، تم عرضه علي مجموعة من  

، وقد أشار بعض السادة المحكمين إلي تعديل في  تهالسادة المحكمين، وذلك للحكم علي مدي صالحي 
يادة وضوح بعض صور اإلنفوجرافيك، وقد تم إجراء التعديالت الالزمة وفقًا القتراحاتهم،  بعض األنشطة وز 

 .  *()وأصبح الكتيب في صورته النهائية
 سابعًا: تجربة البحث ونتائجها: 

 الهدف من تجربة البحث: -1
حضارة      ( وحدة  تدريس  إلي  البحث  تجربة  تقنية    هدفت  باستخدام  "الفرعونية"(  القديمة  مصر 

اإلنفوجرافيك، ومعرفة أثرها علي تنمية المفاهيم التاريخية المتضمنة الوحدة، والتفكير االستداللي لدي 
عينة من طالب الصف األول الثانوي، وذلك من خالل المقارنة بين نتائج مجموعة البحث في التطبيق  

 القبلي والبعدي ألدوات البحث. 
 اختيار عينة البحث: -2

تم اختيار أحد فصول الصف األول الثانوي بمدرسة )البنك الوطني الثانوية بنين( بطريقة عشوائية،        
( طالبًا بعد استبعاد الطالب الراسبون 30، وقد بلغ مجموع العينة )2/    1حيث وقع االختيار علي فصل

 وغير الجادين.
 متغيرات البحث:  -3

 
 اختبار مهارات التفكير االستداللي (4ملحق رقم )  ( *) 

 
 كتيب الطالب (5ملحق رقم )  ( *) 
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  ستخدام تقنية اإلنفوجرافيك التعليمي في تدريس الوحدة.االمتغير المستقل:  -
 المتغيرات التابعة، وتشمل:  -

 المفاهيم التاريخية المتضمنة الوحدة.  -أ
 االستنباطي(. التفكير االستداللي    -)التفكير االستداللي االستقرائي  التفكير االستداللي بمهاراته -ب 

 تنفيذ تجربة البحث:  -4
 البحث:التطبيق القبلي ألدوات  -

االستداللي علي مجموعة        التفكير  واختبار مهارات  التاريخية،  المفاهيم  اختبار  تطبيق كل من  تم 
المحدد  بالوقت  وااللتزام  التعليمات  قراءة  الطالب  علي  التأكيد  التطبيق  أثناء  روعي  وقد  قبليًا،  البحث 

 .  لإلجابة
 تدريس الوحدة:  -

تم تدريس الوحدة باستخدام تقنية اإلنفوجرافيك التعليمي وذلك بهدف تنمية المفاهيم التاريخية والتفكير      
 االستداللي، وقد تم مراعاة اإلجراءات التالية قبل تدريس الوحدة: 

 التعليمي وأهدافه   عمل جلسة تمهيدية مع معلم الفصل، تم من خاللها التعريف بتقنية اإلنفوجرافيك
وكيفية تنفيذه، وكذلك أهمية المفاهيم التاريخية وكيفية تنميتها، ومهارات التفكير االستداللي، ودور 
واألنشطة  االنفوجرافيك  مكونات  من  واالستفادة  الوحدة  تدريس  أثناء  والمتعلم  المعلم  من  كل 

 المتضمنة.    
 البصري والوسائل  المناسبة  التعلم  مصادر  توفير  استخدامها  تم  يتم  التي  الصور  أو  والخرائط  ة 

 لممارسة أنشطة موضوعات الوحدة. 
   تنفيذ دروس أثناء  االستداللي  التفكير  لمهارات  الطالب  الوحدة من خالل  التأكيد علي ممارسة 

 توجيههم لمتابعة األشكال والصور واألدوات المتضمنة االنفوجرافيك. 
 التطبيق البعدي ألدوات البحث: -

نتهاء من تدريس الوحدة تم تطبيق كل من اختبار المفاهيم التاريخية، واختبار مهارات التفكير  بعد اإل    
النتائج والخروج  النتائج ومعالجتها إحصائيًا الستخالص أهم  ثم رصد  البحث،  االستداللي علي عينة 

 ببعض المقترحات والتوصيات التي يمكن تطبيقها واالستفادة منها.
 ها وتفسيرها:  عرض النتائج وتحليل -

  :اختبار صحة الفرض األول 
( بين  0,01"يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي )  والختبار صحة الفرض األول الذي ينص علي         

لصالح   التاريخية  المفاهيم  الختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  البحث(  )عينة  الطالب  درجات  متوسطي 
لدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقين    التطبيق البعدي"، تم حساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري 

   ( التالي:4كما يوضحها الجدول )ختبار المفاهيم التاريخية، ال القبلي والبعدي
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 اإلحصاءات الوصفية لدرجات التطبيقين القبلي والبعدي الختبار المفاهيم التاريخية ( 4جدول )
أبعاد 

 االختبار 
المتوسط   عدد العينة  التطبيق 

 الحسابي
االنحراف  
 المعياري 

أصغر 
 درجة

الدرجة   أكبر درجة 
 النهائية 

 15 7 2 2,14 4,91 30 القبلي التذكر
 15 8 2,35 17,42 30 البعدي 

 15 6 1 1,51 2,82 30 القبلي الفهم
 14 7 1,64 7,92 30 البعدي 

 15 5 0 1,24 2.24 30 القبلي التطبيق 
 14 5 1,37 7,81 30 البعدي 

االختبار  
 ككل

 45 18 8 2,91 9,97 30 القبلي
 42 27 3,72 33,15 30 البعدي 

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات التطبيق البعدي بالنسبة الختبار المفاهيم التاريخية ككل       
( درجة، وهو أعلي من المتوسط الحسابي لدرجات االختبار  45( من الدرجة النهائية والتي تمثل )33,15بلغت )

درجات التطبيقين لصالح التطبيق  (، مما يدل علي وجود فرق بين متوسطي  9,97في التطبيق القبلي الذي بلغ )
 البعدي نتيجة تعرضهم للمعالجة التجريبية )التدريس باستخدام تقنية اإلنفوجرافيك التعليمي(.

(  5وهذا ما يوضحه الجدول )وللتحقق من الداللة اإلحصائية للفرق بين المتوسطين تم استخدام اختبار )ت(    
 التالي: 

متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم  داللة الفروق بين (5جدول )
 ةالتاريخي

فرق   أبعاد االختبار
 المتوسطين 

االنحراف  
 المعياري 

 مستوي الداللة  قيمة )ت(  درجة الحرية

  22,14 29 3.21 12,51 التذكر
 15,19 29 2,01 5,11 الفهم 0,01

 25,24 29 1,11 5,57 التطبيق 
 29,31 29 4,12 23,18 االختبار ككل 

( لصالح التطبيق البعدي، 0,01( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) 5يتبين من الجدول )    
التعليمي تفوقت في    وهذا ما يشير إلي أن مجموعة البحث التي درست الوحدة باستخدام تقنية اإلنفوجرافيك

 التطبيق البعدي الختبار المفاهيم التاريخية، وبالتالي تم قبول الفرض األول.
 ويمكن تفسير ذلك بما يلي:

أن استخدام تقنية اإلنفوجرافيك التعليمي بما يتضمنه من صور وأشكال ورسوم تخطيطية متنوعة ومنظمة   -
 تهم وتراعي الفروق الفردية بينهم.أدي إلي تعلم الطالب بطرق تناسب قدراتهم واهتماما 
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توظيف الصور واألشكال المتنوعة والخرائط وربطها بالمحتوي ساهم في إثراء تعلم الطالب للوحدة التجريبية   -
 وتنمية المفاهيم التاريخية المتضمنة بها. 

المشاركة وإثارة ساهمت تقنية اإلنفوجرافيك التعليمي في تحفيز المتعلمين لموضوع التعلم وزيادة اإليجابية و  -
 االهتمام نحو التعلم من خالل تخطيط وتنظيم اإلنفوجرافيك.

 ساهمت تقنية اإلنفوجرافيك التعليمي في زيادة المعلومات واستيعاب المفاهيم المجردة والفهم العميق لها.  -
ت التدريس  إن التنوع في األنشطة باستخدام اإلنفوجرافيك التعليمي وما صاحبه من تنوع في المهام وإجراءا -

 أدي إلي تفاعل جميع المتعلمين في الموقف التعليمي، مما ساهم في تنمية المفاهيم التاريخية لديهم.    
  :اختبار صحة الفرض الثاني 

علي     ينص  الذي  الثاني  الفرض  داللة    الختبار صحة  مستوي  عند  إحصائيًا  دال  فرق  "يوجد 
بين متوسطي درجات الطالب عينة البحث في التطبيق القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير   (0,01)

االستداللي لصالح التطبيق البعدي"، تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات مجموعة 
الختبار مهارات التفكير االستداللي ككل وفي كل مهارة علي حدة،  البحث في التطبيقين القبلي والبعدي  

 ( هذه النتائج.6تم استخدام اختبار )ت( لمعرفة اتجاه الفروق وداللتها اإلحصائية، يوضح جدول )
في التطبيقين القبلي   (مجموعة البحث)داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب  (6جدول )

 فكير االستداللي والبعدي الختبار مهارات الت
أبعاد 

 االختبار 
المتوسط   عدد العينة التطبيق 

 الحسابي
االنحراف  
 المعياري 

قيمة  
 )ت(

مستوي  
 الداللة

  3,91 1,09 4,89 30 القبلي االستقراء 
عند  دالة 

  مستوي 
0,01 

 2,27 10,95 30 البعدي 
 3,55 0,99 5,81 30 القبلي االستنباط 

 1,64 12,94 30 البعدي 
االختبار  

 ككل
 4,14 2,17 10,07 30 القبلي
 2,85 23,89 30 البعدي 

 
 ومن خالل استعراض الجدول السابق يتضح ما يلي:       

بين متوسطي درجات الطالب )عينة البحث( في التطبيقين    (0,01أن هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوي ) -
 القبلي والبعدي في مهارة التفكير االستداللي االستقرائي لصالح التطبيق البعدي.

( بين متوسطي درجات الطالب )عينة البحث( في التطبيقين  0,01أن هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوي ) -
 االستنباطي لصالح التطبيق البعدي. التفكير االستدالليالقبلي والبعدي في مهارة 

( بين متوسطي درجات الطالب )عينة البحث( في التطبيقين  0,01أن هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوي ) -
 القبلي والبعدي في اختبار التفكير االستداللي ككل لصالح التطبيق البعدي. 
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مما سبق يتضح أن الطالب الذين درسوا الوحدة المختارة باستخدام تقنية اإلنفوجرافيك التعليمي قد      
 ما يتعلق بالتفكير االستداللي، مما يعني قبول الفرض الثاني من فروض البحث.ي استفادوا وحققوا نموًا ف

 ويمكن تفسير ذلك بما يلي:   
التعليمي - تقنية اإلنفوجرافيك  ثابتة ومتحركة تجمع بين الصور   استخدام  والرسومات   هبما يشمله من وسائط 

 واألشكال التخطيطية والفيديوهات كان له األثر الكبير في تنمية قدرات الطالب الفكرية.
علي - التركيز  مع  التاريخ  موضوعات  تدريس  في  اإلنفوجرافيك  تقنية  عرض    استخدام  في  والمتعة  اإلثارة 

المعلومات من خالل األشكال والصور واألنشطة المتنوعة كان له أكبر األثر في تنمية مهارات التفكير  
 االستداللي. 

المعلومات  - في  التفكير  نحو  المتعلمين  وشغف  فضول  أثار  والمتحرك  الثابت  اإلنفوجرافيك  تقنية  استخدام 
خبراتهم السابقة ثم التنبؤ بما يمكن أن تكون    اللائج جديدة من خنحو تصورات ونت  واالنطالقالتاريخية  

 عليه األحداث التاريخية.
استخدام تقنية اإلنفوجرافيك ساهم في تنمية مواهب المتعلمين وإطالق قدراتهم الكامنة والنظر إلي الموضوعات   -

داللي لديهم، وتتفق هذه النتائج  والقضايا التاريخية نظرة فاحصة ومتعمقة، مما ساعد في تنمية التفكير االست
مع العديد من الدراسات السابقة التي أشارت إلي أن استخدام تقنية اإلنفوجرافيك يؤدي إلي تنمية مهارات  

 (. 2016(، دراسة )أبو زيد،2016(، دراسة )زوين،"سها"،2018التفكير االستداللي ومنها دراسة )إبراهيم،
   :اختبار صحة الفرض الثالث 

الفرض الثالث علي "يوجد أثر لفاعلية استخدام اإلنفوجرافيك التعليمي في تدريس التاريخ    ينص      
علي تنمية المفاهيم التاريخية وبعض مهارات التفكير االستداللي لدي طالب العينة"، والختبار صحة  

(، حيث  dاألثر) ( واختبار حجم  2nالفرض تم استخدام اختبار الكسب المعدل لبالك واختبار مربع إيتا )
( إلي تحديد نسبة من تباين المتغير التابع ترجع للمتغير المستقل، وهذا ما يتضح  2nيهدف مربع إيتا )

 : ( التالي7من جدول )
 نتائج مربع إيتا وحجم األثر  (7جدول )

درجة  المتغير التابع 
 الحرية

إيتا  قيمة )ت(  مربع 
(2n ) 

حجم 
 (dاألثر)

درجة 
 الفاعلية

  7,84 0,93 22,14 29 التذكر
 5,95 0,91 15,19 29 الفهم مرتفعة 

 8,15 0,90 25,24 29 التطبيق 
 9,24 0,92 29,31 29 االختبار ككل 

 مرتفعة  4,81 0,86 3,91 29 االستقراء 
 3,59 0,87 3,55 29 االستنباط 

التفكير   مهارات 
 االستداللي ككل 

29 4,14 0,91 9,04 
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يتبين من الجدول السابق أن هناك فاعلية مرتفعة وأثر كبير الستخدام تقنية اإلنفوجرافيك التعليمي في       
 تنمية المفاهيم التاريخية وكذلك في تنمية مهارات التفكير االستداللي. 

 ويمكن تفسير ذلك بما يلي: 
التعليمي يعد أحد التقنيات الفعالة واألكثر جاذبية في عرض المعلومات والحقائق التاريخية،  أن اإلنفوجرافيك -

للمتعلم دون تعقيد ويجعلها سهلة   المعلومات وتوصيلها  السهولة والتشويق في عرض  بين  يدمج  أنه  حيث 
 الفهم.

عله محسوسًا بالنسبة للمتعلم  أن اإلنفوجرافيك التعليمي يسهم في فهم المجردات المختلفة ويقرب الواقع ويج -
 وخاصًة في ظل العرض المنظم للحقائق والمفاهيم التاريخية. 

سيناريوهات اإلنفوجرافيك لعبت دورًا في إضفاء المشاركة والفاعلية والمتعة الحقيقية لدي المتعلمين أثناء التعلم   -
 التقليدي. مما أدي إلى استمتاع المتعلمين والبعد عن جو الملل الذي يصاحب التعلم

والمعارف   األنشطة والصور واألشكال التي صاحبت اإلنفوجرافيك ساهمت في إكساب المتعلمين للمهارات  -
التاريخية من خالل مناقشة أفكارهم حول الخبرات التي مروا بها، حيث أضفت مناخًا تعليميًا نشطًا أسهم في  

 إثارة التفكير االستداللي لديهم.
ستمرة لألفكار المطروحة وتقويمها أسهم في تنمية القدرة علي التفكير لدي المتعلمين  المناقشات والحوارات الم -

 وتحفيزهم نحو متابعة التعلم والتعمق في فهم الحقائق والمفاهيم التاريخية. 
   التوصيات والمقترحات: 

                                                                                 التوصيات: -أ
 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات اآلتية:

ضرورة اهتمام مخططي ومنفذي مناهج التاريخ بتوظيف تقنية اإلنفوجرافيك التعليمي في التدريس لما له من   -1
تاريخية وتنمية مهارات التفكير االستداللي لدي دور إيجابي ومؤثر في عملية التعلم والفهم العميق للمفاهيم ال

 المتعلمين. 
إعادة النظر في تنظيم محتوي مناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية بحيث تركز علي تنمية المفاهيم التاريخية   -2

 ومهارات التفكير االستداللي لدي المتعلمين، وليس فقط االهتمام بتحصيل المعلومات والحقائق وحفظها. 
ي أساليب التدريس مع التركيز علي النماذج واالستراتيجيات الحديثة والتي تسهم في تنمية المفاهيم  التنوع ف -3

 التاريخية ومهارات التفكير االستداللي باعتباره أحد األهداف الطموحة التي ينبغي تحقيقها. 
ويل البيانات إلي  وتح توجيه االهتمام نحو تضمين مناهج التاريخ بالصور والرسومات واألشكال التخطيطية -4

 صور مرئية تشبة اإلنفوجرافيك، مما يجعل الكتاب مشوق وممتع. 
 إعداد برامج تدريبية للمعلم أثناء الخدمة حول استخدام اإلنفوجرافيك التعليمي وكيفية تصميمه وتوظيفه. -5
التربية   -6 التعلي  –تخصص التاريخ    –تدريب الطالب المعلمين بكليات  مي في  علي استخدام اإلنفوجرافيك 

   المواقف التدريسية. 
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 مقترحة: الحوث بال -ب
 فاعلية استخدام اإلنفوجرافيك التعليمي في تدريس التاريخ في مراحل دراسية أخري مع متغيرات أخري. -1
التعليمي وبعض )التقنيات/االستراتيجيات( األخرى وأثر كل منهما   دراسة مقارنة بين استخدام اإلنفوجرافيك -2

 علي تنمية المفاهيم التاريخية والتفكير االستداللي. 
 فاعلية برنامج تدريبي مقترح لمعلمي التاريخ علي استخدام اإلنفوجرافيك التعليمي في التدريس. -3
        إعداد برنامج مقترح لتدريب الطالب المعلمين بكليات التربية علي استخدام اإلنفوجرافيك التعليمي  -4

   بأنواعه في التدريس.   
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