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) يف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية يف مادةInfographic( فعالية البياانت التصويرية التفاعلية
الدراسات االجتماعية والرتبية الوطنية لدى طالب الصف الثالث املتوسط
 هزاع عامر أابقرين الشمري.د

أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس
كلية الرتبية يف جامعة الباحة
:امللخص

) يف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية يف مادة الدراساتInfographic( هدفت الدراسة إىل التعرف على فعالية البياانت التصويرية التفاعلية
) طالباا مت تقسايمهم إىل جمماوعتني50(  وتكونات عيناة الدراساة ما،،االجتماعية والرتبية الوطنية لدى طلبة الصف الثالث املتوسط مبحافظة رفحاا
 وقد مت اختياار املدرساة بطريقاة عشاوايي ومت تعياني فصالني للتجرباة بطريقاة عشاوايي وقاد اتبعات الدراساة،) طالبا26(  وضابطة،) طالبا24( جتريبية
 وجاود فارو اات داللاة إحصاايية: وتوصالت الدراساة إىل عادد ما النتاايج أمههاا، ومتثلت أداهتا يف اختبار للمفااهيم اجلغرافياة،املنهج شب التجرييب
 ومسااتوى تطبي ا، ومسااتوى تفس ا املفاااهيم،بااني متوسااطات االختبااار البعاادع للمجمااوعتني التجريبيااة والضااابطة علااى مسااتوى ااتشاااف املفاااهيم
 امااا توصاالت الدراسااة إىل وجااود حجاام ا اب ا للبياااانت التصااويرية، والاال لصااام ا موع اة التجريبيااة،املفاااهيم وعنااد املسااتوالت الثع ااة يع اا
 إضافة الرتفاع نسب التحس ملتوسطات طعب ا موعة التجريبية على اختبار املفاهيم اجلغرافية البعدع اكل،التفاعلية يف تنمية املفاهيم اجلغرافية
. مقارنة ابلنسب املئوية ملتوسطات طعب ا موعة الضابطة،وعند ال مستوى م املستوالت
. املفاهيم اجلغرافية، البياانت التصويرية التفاعلية:الكلمات املفتاحية
The Effectiveness of Infographic on Developing the Geographic Concept Skills in Social
Studies and National Education Subject for Students in Middle Third Class
Dr. Hazza Bin Amer Abakreen Alshmari
Associate Professor of Curricula and Methods, In the Department of Curricula and Methods,
Faculty of Education, Albaha university

Abstract:
The study aimed at recognizing the effectiveness of Infographic in improving the geographic concept
Skills in social studies and national education subject for students in middle third class in Rafha. The
study sample consisted of (50) students divided into two experimental groups (24) students, and control
group (26) students. The study followed the semi-experimental methodology. The study tool is
represented in testing the geographic concepts. The study reached the following results: the existence of
variances with statistical significance between post-test averages for both experimental and control
groups on the level of discovering the concepts, the level of concepts interpretation and the level of
applying the concepts, on the three levels, this is for the experimental group. Furthermore, the study
reached to the existence of great effect size of Infographic in improving the geographic concepts, in
addition to the increase in improvement percentage of the averages of experimental group students on
geographic concepts post-test as a whole, for each level, in comparison with the percentages of the
averages of the control group students.
Keywords: Infographic, Geographic Concept Skills.
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مقدمة:

يناشد الكث م الرتبويني واملهتمني يف جمايل التعلم والتعليم ابحلرص على توظيف اسرتاتيجيات تدريس م
شأهنا إاساب املفاهيم واملهارات واخلربات الرتبوية وتنميتها وتعزيزها وإ رايها والتوسع فيها بشكل أاثر فعالية وبقا،
أ ر ،ابستغعل عناصر التشوي واجلذب واالستمتاع ،والبعد ع اجلمود وقيود التعقيد ،ابإلضافة إىل االستفادة م
جتارب امليادي احلياتية األخرى يف عملية نشر قافتها والتعريف بغاالهتا ومنتجاهتا مبختلف األساليب ،وم أبرز
الوسايل اليت تلجأ هلا الكث م مؤسسات ا تمع هو ما يعرف ابإلنفوجرافيل أو ما يعرف ابلبياانت التصويرية
التفاعلية ) ،(Infographicوالذع هو ببساطة ف إيصال املعلومة ابلصور والرسوم والرموز والفيديو والكتابة.
يعود اتريخ هذا الف إىل العام  7500قبل امليعد ،عندما اان االنسان ينقش الصور ،والرموز على
جدران الكهوف حلفظ التاريخ لألجيال ،وقد مت ااتشاف أول إنفوجرافيل عام  1786م ،وعاد للظهور يف
عصر التقنية مع بداية والدة وسايل التواصل االجتماعي بني عامي  2006-2005لتظهر يف مخسة صور
إنفوجرافيل فقط ،وتطورت حىت انتشرت وقفزت بشكل سريع مع عام  2011إىل  2000.000صورة ،وقد
ظهر اإلنفوجرافيل بداية يف اجلانب االقتصادع خاصة يف اإلععن والتسوي التجارع لكن اشأن املستحداثت
النافعة مت توظيف يف عملية التعليم والتعلم (عبدالباسط ،)2015،حيث ميك اعتبار اإلنفوجرافيل منااج تصويرية
تعرب ع جوهر قصة أو مفهوم م خعل رسومات أو صور ختتصر لة م املعلومات اليت تعرب عنها رغم اثرة
تفاصيلها لتكون أاثر فهما ،وهي مزيج بني البياانت والتصاميم يف توصيل رسالة معينة ،.وميك تعريف
اإلنفوجرافيل على أن ف حتويل البياانت واملعلومات واملفاهيم املعقدة إىل صور ورسوم ميك فهمها واستيعاهبا
بوضوح وتشوي  ،وأيخذ اإلنفوجرافيل عدة مسميات م بينها التجسيد البصرع للبياانت Data
 Visualizationأو تصميم املعلومات  Information Designأو العمارة املعلوماتية Information
 Architectureفيما يفسرها هوملز ( (Holmesواضع نظرالت تصميم املعلومات أن اإلنفوجرافيل هو تفس
البياانت ،ويعد اإلنفوجرافيل ف مبتكر وطريقة خعقة لفهم احملتوى العلمي للمادة الدراسية ،إا حيول نصا يشمل
أرقاما وإحصا،ات حول موضوع معني يتم تنفيذه وإخراج يف شكل رسومات وأشكال لتبسيط وتوضيح الرسالة
لألفراد وإيصال البياانت املستهدفة للمستفيدي  ،وتسهم تصاميم االنفوجرفيل بشكل إجيايب يف زالدة وإ را،
احملتوى وال يعترب اإلنفوجرافيل جمرد أرقام ورسوم بيانية أو تصاميم إمنا هو مواد ودراسات حبثية معقدة مت تبسيطها
وحتليلها وإخراجها بشكل تصويرع مبسط لتسهل على القارئ التمع والنظر جلوهر املوضوع (أبو زيد:2016،
 ،)148ويعمل اإلنفوجرافيل بتصميمات املتنوعة على تغي منط التفك حنو البياانت واملعلومات وتضفي بعدا
بصرال جديدا جلمع وعرض املعلومات أو نقل البياانت بشكل مشو وجذاب حنو تعلم أفضل (شلتوت ،)2014
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وقد أوصت بعض الندوات بضرورة تدريب أعضا ،اهليئة التدريسية على تصميم واستخدام اإلنفوجرافيل يف
توضيح املفاهيم العلمية والبياانت اإلحصايية (اجلريوع ،)17 :2015،حيث تش طبيعة املعلومات املستخدمة
عرب اإلنفوجرافيل إىل اإلحصاييات واألفكار والنظرالت والتعميمات واألفكار والتسلسليات التارخيية والوصف
اجلغرايف واملفاهيم ...اخل (عبد الباسط .)2015،وقد اشفت الكث م الدراسات ع جوانب قوة توظيف
اإلنفوجرافيل يف التعامل مع األفراد واليت ميك استثمار جوانب قوهتا يف العملية التعليمية حيث يعترب حوايل %90
ما يتلقاه املخ م املعلومات الدماغ هي معلومات بصرية ،وأن قرابة  %40م األفراد يستجيبون بشكل أفضل
للمعلومات املصورة مقارنة ابملعلومات املنطوقة أو املكتوبة ،وأن املخ يعاجل البياانت املصورة حبوايل ( )60000مرة
أسرع م النصية ،ال الل يث احلماس يف اإلفادة م تلل اخلصايص لإلنفوجرافيل لتعلم أاثر وأسرع لدى
املتعلمني (منصور ،)138 :2015،ويتنوع اإلنفوجرافيل حسب ما اار اجلريوع ( )2015إىل إنفوجرافيل
اثبت ،وهو الل الذع يظهر بشكل ورقي أو الكرتوين ادعاية أو توضيح لبعض املعلومات أو يتناول موضوع
حمدد على شكل صور اثبتة .واإلنفوجرافيل املتحرك هو ينقسم إىل قسمني قسم يظهر على شكل تصوير فيديو
عادع ويوضع علي البياانت والتوضيحات والتعليقات بشكل جرافيل متحرك إلبراز بعض احلقاي واملفاهيم،
وقسم هو عبارة ع تصميم البياانت واملعلومات واملفاهيم بشكل متحرك وهو يتطلب اختيار حراات معربة
وإخراج شي وممتع وجذاب.
مبادئ اإلنفوجرافيك
اعترب اتنر ( ) Taner,2016 :155املبادئ اليت ينبغي أخذها يف االعتبار عند إنتاج وتصميم الرسوم
البيانية م خعل اإلنفوجرافيل هي على التايل:
 )1اهلدف م اإلنفوجرافيل،
 )2إعادة تصميم املوضوع ليناسب بيئة اإلنفوجرافيل.
 )3البساطة والبعد ع التكلف.
 )4توظيف املكوانت املريية امقاطع الفيديو واألصوات والصور املتحراة أو املعلومات بشكل جذاب.
 )5استخدام رموز ميك التعويل عليها.
 )6أن تكون معيمة ملستوى املتعلمني.
 )7أن تتكامل يف خمتلف عناصرها سوا ،النقوش ،األرقام ،أو املخططات والرسوم التوضيحية.
ومتاشيا مع الل ووفقا ملا أورده ديفز و اوي ( )Davis,& Quinn,2013:17أن لكي يكون
اإلنفوجرافيل أاثر فعالية يف عملية التعلم والتعليم البد م مراعاة النقاط التالية :حتديد الغرض ،واختاا قرار بشأن
- 120 -

د .هزاع عامر أابقري الشمرع :فعالية البياانت التصويرية التفاعلية يف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية يف مادة الدراسات االجتماعية والرتبية الوطنية لدى طعب
الصف الثالث املتوسط

املكوانت اليت ميك استخدامها يف اإلنفوجرافيل ،وحتديد نوع  ،وتقدمي املعلومات بطريقة تسمح للمتعلمني بفهم
املوضوع.
ويعحظ م خعل ما سب أن الكث يرتكز على جمموعة مبادئ ،تدور الها يف فلل حتديد اهلدف أو
الغاية والغرض م اإلنفوجرافيل ،مث مراعاهتا خلصايص املتعلمني ،وللمادة العلمية ،حبيث تستهدف تنمية اجلوانب
الكمية واللفظية اليت تبلور املفاهيم يف اهن وتعزز ما هو موجود وتسهم يف تنميتها وإاساهبا بصورة تراعي عناصر
اجلذب ،والشمولية والتكاملية واستخدام العديد م املكوانت االرسوم واجلداول واألشكال والصور املتحراة
والثابتة ،مع مراعاة عناصر التصميم املناسبة ،وقد أشار بعض املهتمني أن البد م توحيد التصميم أو الشكل
العام لإلنفوجرافيل ،وهذا ما ال يؤيده الباحث ألن املتعلم واإلنسان بشكل عام توا للتعرف على اجلديد م
خعل قالب جديد رمبا يث لدي تفك ا ما فيما يعحظ األمر الذع قد يساهم يف بنا ،معرفة جديدة اليا ابلنسبة
للمتعلم أو حيفز يف اهن عملية ترابط بني اخلربة العحقة ابخلربة السابقة ورمبا ينتج ع تعقحهما والدة معرفة
جديدة يف اه املتعلم ،ويرى الباحث إن ينبغي رسم سيناريو قبل التصميم ،وبنا ،قاعدة بياانت وجتميع معلومات
يف برانمج قواعد بياانت مثل اإلاسل ،وتدعيم التصميم ابألرقام ،والبساطة وجتنب احلشو ،وإلتزام نوع واحد يف
التصميم ،والسعسة والبساطة يف اختيار األلوان ،واعتماد التسلسل والنمطية يف سرد املعلومات (أفقي – دايرع –
مربع – هرمي...اخل).
أدوات اإلنفوجرافيك :تتنوع أدوات اإلنفوجرافيل فمنها :برامج التصميم
 ،Adobe Illustratorالقواعد املعرفية الواسعة حول املوضوع الذع سيتناول الرسم ،واإلتقان واخلربة يف جمال
التصميم واالختيار املناسب للرسوم واأللوان ،وتبعا لذلل تتنوع الربجميات اليت ميكنها املسامهة يف تصميم
ومنها على سبيل املثال ال احلصر :والل حسب ما أش إلي يف موقع
اإلنفوجرافيل
 )Vizualize( ،http://www.arageek.com.وهو موقع ميك م عمل الاتصاميم ابستخدام العديد م
القوالب اجلاهزة ،ستقوم ابحلصول ،اما ميك م خعل تفقد األمثلة السابقة الختيار األنسب م األشكال،
( :)Google Developersوهو م منتجات ( )Googleاملختص بعرض البياانت اجلارية ويعترب م أميز
األدوات لعرض اإلنفوجرافيل على املواقع اإللكرتونية ،بشكل بسيط وجماىن وسهل االستخدام ،وميك م
االختيار م بني الكث م العروض البيانية واألشكال ،عند ربط البياانت وعرضها :)Easel.ly(.وهو اذلل
موقع جماين يتيح الكث م القوالب اجلاهزة للعمل عليها والتعديل عليها ،وميك م الوصول للعديد م
الرسومات ااألسهم واألشكال ،اما يتيح الفرص لتعديل اخلطوط واأللوان واألشكال ،والنصوص ،إضافة إلمكانية
رفع الرسومات وتعديل أوضاعها :)Piktochart( .وهو أيضا م املواقع اليت تساعد بتوف أدوات لعمل
مثل – Adobe Photoshop
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اإلنفوجرافيل والعروض ويتصف ببساطت  ،وإاتحة الفرص للتعديل على األشكال والنصوص وميك م رفع
األشكال والصور البسيطة الستخدامها ىف اإلنفوجرافيل ،وإمكانية تغي األحجام ،ويتوافر بنسخة جمانية حتريبية
وأخرى مدفوعة الثم ( :)InFoto Freeويقوم هذا املوقع بتوف العديد م األدوات لعمل اإلنفوجرافيل على
حسب األساليب التصويرية املفضلة ،وإمكانية ربطها ابلعديد م التطبيقات مثل تطبي االنستجرام
) :)Venngageوهو برانمج سهل االستخدام يوفر أدوات لعمل ونشر اإلنفوجرافيل ،وميك م االختيار م
بني الكث م القوالب واملخططات واأليقوانت الستخدامها يف اإلنفوجرافيل ،ابإلضافة إىل إمكانية رفع الصور
واخللفيات املختارة .وقد مت االعتماد على موقع ( )WWW.easel.lyيف تصميم اإلنفوجرافيل للدروس يف هذه
الدراسة للمميزات التفاعلية العديدة اليت يتيحها إضافة لسهولة التعامل مع واالحتفاظ ابلتصميمات بصيغ خمتلفة
وإمكانية مشاراتها.
املفاهيم اجلغرافية:
تعد املفاهيم م لبنات املعرفة اإلنسانية وقد زادت العناية هبا يف الوقت احلاضر نتيجة للتضخم املعريف
وللتعقيدات اإلملام يف جوانب فروعها وتوج اهتمام الرتبويون واملعلمني إىل مساعدة املتعلمني على فهم بنية املادة
املفاهيمية مع ترك التفصيعت (مرعي ،واحليلة.)211 :2003،
فقد عرف الوزماير( )Klausmeierاملفهوم أبن جمموعة استدالالت عقلية منظمة يبنيها املتعلم يف اهن
م األمور واألحداث اليت حيصل عليها م بيئت احمليطة (بو عة ،)61 :2012،فيما عرفها زيتون (:2002
 ) 109على أهنا تكوي عقلي أو منط م التعميمات يتكون ع جتريد خاصية أو أاثر م حاالت جزيية(أمثلة)
متعددة يتوافر يف ال منها تلل اخلاصية ويتم عزل هذه اخلاصية مما حييط هبا يف أع م تلل احلاالت ويطل
عليها أمسا معينا.
واملفهوم هو جمموعة عقلية م األشيا ،أو األحداث املتشاهبة واليت حتدث بطر معينة وبعضها ملموس
ميك حتديده بسهولة ع طري املظهر اخلارجي ،وبعضها مفاهيم جمردة هلا أوج شب اامنة ال ميك معحظتها
على الظاهر (اورمورد)342 :2016،
وميك اعتبار املفاهيم على أهنا جمموعة املصطلحات اليت متثل األفكار الرييسة املكونة حملتوى مقررات
اجلغرافيا مبراحل التعليم العام ااجلبال واملساحة واألهنار ،واألودية والرالح واملواقع ...اخل (بكار.)7 :2000،
خاصة أن م مسات املفهوم اليت متيزه ع غ ه وهو يستهدف االقتصاد يف التفك إا أن هذه اخلاصية
م خواص الذه فبدال م أن يعاين الفكر م ضرورة التعرف إىل ال جزييات الكون واحملافظة على خصايص ،
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فإن يعمد إىل التصنيف هبدف تنظيم األجزا ،يف فئات مث جتمع السمات املشرتاة بني األمثلة الدالة وختتصر يف
صنف صورة الية عامة هي م صنع الذه وهو املفهوم (قطامي ،وقطامي.)126 :2001،
وتشكل املفاهيم هيكل العلم واملعرفة وهي اليت متد بنية املبادئ والتعميمات والنظرالت مبادهتا والل م
خعل اختزاهلا الكم الضخم م احلقاي ( .خطابية.)40 :2005،
وتتصف املفاهيم خبصايص اث ة منها ،أهنا تتميز ابلتجريد ،والشمولية ،وتضمنها عددا م احلقاي  ،وأن
يتكون م شقني املصطلح والداللة اللفظية أو التعريف ،وأهنا ضرورية لبنا ،التعميمات والقوانني والنظرالت ،وأن
تتصف ابلثبات النسيب ،وأهنا انتج وعملية عقلية بنفس الوقت ،وان للمفهوم خصايص حرجة بدوهنا ال مييز
املفهوم ،وأن ابألساس عبارة ع صورة وتصور عقلي لشي ،ما ،واملفهوم ل ععقات ارتباطي مع غ ه م املفاهيم
واليت قد ترتبط بصورة هرمية ،أو شبكية ديناميكية (عمر.)26 :2016،
ويعترب املفهوم اجلغرايف تكوي عقلي ينشأ ع جتريد خاصية أو أاثر م حاالت جزيية (أمثلة) متعددة،
يتوافر يف ال منها هذه اخلاصية حيث تعزل اخلاصية مما حييط هبا فأع م هذه احلاالت تعطي أمسا أو مصطلحا
(شحات  ،وآخرون.)286 :2003 ،
مستوايت املفاهيم:
يعترب أوزبل ( )Ausubelأن املفاهيم ليست يف نس واحد بل ختتلف مستوالهتا ،فقد اار اخلليلي،
وحيدر ،ويونس( )14-11 :1996أن ميك تصنف املفاهيم تبعا لطريقة إدرااها إىل :مفاهيم حمسوسة ومفاهيم
جمردة ،وتصنف اذلل مفاهيم أولية ،ومفاهيم مشتقة وابلنسبة لدرجة تعقيدها تصنف على بسيطة ومفاهيم
مرابة ،وتصنف تبعا لتعلمها إىل مفاهيم سهلة ،ومفاهيم صعبة التعلم ،وقد صنفها برونر ( ،)Brunerإىل مفاهيم
حسية تشتمل على بعد حراي يف تناول األشيا ،احملسوسة ،ومفاهيم صورية وهي اليت ترتابط فيها التصورات
العينية ،واملفاهيم ا ردة اليت تتعل ابلرموز واألفكار والكلمات( .عبداملنعم ،)11 :2005،فيما صنفها
فيجوتسكي ( )Vygotskyإىل :مفاهيم تلقائية وهي اليت يكتسبها وينميها املتعلم م خعل معايشت للمواقف
احلياتية اليت يعيشها ويتفاعل معها ،وحتتوع على العديد م املظاهر الطبيعية والبيئية اليت يعحظها ،ومفاهيم
علمية وهي اليت تنشأ نتيجة مواجهة الفرد موقف تعلمي يقوم ب بنفس أو يكتسبها م مصدر خارجي ،وتشتمل
على العديد م األمثلة اليت تشكل لبنة لتعميمات وقوانني علمية( .بطرس ،)15 :2017،أما برونر (،)Bruner
وأوسنت ( )austinفقد صنفاها تبعا للععقات املكونة هلا إىل :مفاهيم رابطة وهي اخلواص املشرتاة بني جمموعة
أشيا ،أو ااينات ،ومفاهيم فاصلة ،وهي جمموعة اخلواص املختلفة بني األشيا ،والكاينات ،واملفاهيم العالقية،
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وهي اليت تعرب ع الععقة بني خاصتني أو أاثر م خصايص املفاهيم ،اما تصنف املفاهييم إىل مفاهيم وصفية،
ومفاهيم تعرب عن قوانني ،ومفاهيم تعرب عن عالقات (بدوع.)2003،
العوامل املؤثرة يف تعلم املفهوم اجلغرايف:
يتشو املتعلمون إىل تعلم املفاهيم اجلديدة ومساع الكلمات اليت تدل على معاين جديدة يوظفها أفراد
جمتمعهم ،وعندما يواج املتعلمون شيئا جديدا غ مألوف لديهم مسبقا فهم يتسا،لون ع ماهية هذا املفهوم
والل التساؤل هو مبثابة بوابة ع معلومات ع املفهوم اليت ميكنها أن توضح يف أاهاهنم
(.)Kemler&Holt,2004:385
حيث يعترب (اورمورد )353 – 349 :2016،أن ميك أن تكون املفاهيم سهلة التعلم عندما حتدد
معحمها أاثر م املعمح الرتابطية واملعمح غ الرتابطية والما اانت معمح املفهوم حمددة وواضحة الما اان
إتقان املفهوم أسهل ،وميك للمعمح الرتابطية البارزة أن تساهم يف تعلم املفهوم جزييا يف املراحل األوىل ألهنا
تشكل أمثلة إجيابية سهلة التقدمي ،وتُ َس ِه ُل تعريفات املفهوم عملية تعلم املفهوم حيث ينبغي للتعريف اجليد أن
يتضم ليس فقط املعمح احملددة للمفهوم ولكن يصف املفهوم يف ضو ،املفاهيم األخرى اليت اعتاد املتعلمون
عليها ،وم جانب آخر تستطيع عمليات التقومي تعزيز تعلم املفهوم ،والل م خعل التأاد م مقدرة تعلم
املفهوم حقيقة أم أن حفظ بشكل آيل ،ويستطيع املعلم التأاد م تعلم املتعلمني للمفهوم م خعل معحظتهم
عندما ينتقون أمثلة إجيابية ع املفهوم م بني جمموعة متعددة م الع أمثلة ،حيث تساعد األمثلة اإلجيابية
العديدة واملتنوعة يف توضيح املفهوم فاملثال األول جيب أن يكون بسيطا ومباشرا ،وببعض املعمح اليت ليس هلا
ععقة قدر اإلمكان واألمثلة التالية أاثر صعوبة مع وجود معمح ابرزة واليت ليس هلا ععقة ،وأخ ا جيب أن
توضح األمثلة جمموعة مفاهيم حىت ال يقلل املتعلمون م أمهيتها ،هذا وميك اذلل لألمثلة السلبية أن تساهم يف
عملية تعلم املفهوم ،فمثع عندما يقرر املتعلمون أن القطط ليست محايم والل يستطيع املتعلم خعهلا رسم معمح
املفهوم املراد تعلم وحتييد ماال حيمل معحم العامة ،وميك أن تكون األمثلة السلبية واإلجيابية أاثر فعالية عندما
تقدم يف نفس الوقت ،وميك القول أن ال يكتسب املتعلمون املفهوم متاما حىت يتمكنون م حتديد ال األمثلة
اإلجيابية واألمثلة السالبة واملثال اإلجيايب هو املثال اخلاص ابملفهوم ومثال الل أنت وأان مثاالن حيان ملفهوم
اإلنسان ،وهذا الكتاب مث ال ألع اتاب أما املثال السليب فهو على غرار أان وأنت مثال للنسر وهذا الكتاب مثال
للقلم ،مما ال يفيد معىن يتعل ابملفهوم املراد التعرف علي .
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وتظهر أمهية تعليم املفاهيم اجلغرافية يف اوهنا تشبع حاجات املتعلم يف البحث ع علل وحب استطعع،
واستغعل إمكاانت البيئة ،وأن املفاهيم تؤ ر يف تكوي شخصية املتعلم وإاساب العادات واملهارات والتذو
والتقدير إضافة لنمو االجتاهات ،والتعقيد م تعقيد البيئة اجلغرافية (حممود.)61-60 :2005،
اما أن تطور املعرفة اجلغرافية على وج اخلصوص واملعرفة بشكل عام حيتم استيعاهبا وتقدم املفاهيم حعل
الختزال الكث م تعقيداهتا هبدف إاساهبا للمتعلمني بقوالب ميسرة ،اما أهنا تعترب أداة فضلى لتنظيم
املعلومات ،مع استقرارها رغم تطور البياانت ،لذا ال غرابة أن تكون مسألة إاساب املفاهيم هدفا حبد اات يف
تدريس الدراسات االجتماعية (عبداملنعم ،)11 :2005،ويرى الباحث أن عملية ااتساب املفاهيم وتنميتها
وتعلمها شأهنا شأن العديدات م املستوالت املعرفة اليت تكون حباجة إىل لة م املهارات اليت جتعل لعملية
تعلمها معىن لدى املتعلم.
مهارات املفهوم اجلغرايف:
يعد املفهوم املستوى الثاين م املعرفة العلمية بعد احلقاي وميثل أمهية ابلغة ملا يوفره م معىن للتعلم بعكس
احلقاي اليت تقتصر على تقدمي املعلومات األساسية حول املادة العلمية (السعدين .)77 :2009،ويتف الكث
م الباحثني واملختصني أن املفاهيم رغم اختعفها وتنوعها البد أن تقدم للمتعلمني يف صور تتيح هلم ااتشافها
والتوصل إىل داللتها أبنفسها والعمل على توايدها م خعل تطبيقها يف مواقف خمتلفة ،وبصورة أاثر توضيحا
حيث يرى أوزبل ( )Ausubel, 1979أن عملية تعلم املفهوم تتم م خعل ع الظواهر أو األشيا ،يف جمال معني
وتصنيفها وفقا خلصايص التشاب وابلتايل جتميعها يف فئة حمددة لتولف مفهوما مييزها ع غ ها وابلتايل يكون
للمفهوم معىن منطقي وسيكولوجي ،ويرى جاني ( )Gagn’eأن عملية تكون املفهوم وتطوره تتم م خعل ع
احلقاي املتنا رة واليت ترتبط بععقة معينة لتكون ما يسمى ابملفهوم وتش عملية تعلم إىل مقدرة املتعلم على
االستجابة ملث ات تبدو خمتلفة ابستجابة واحدة والل م خعل إعطا ،اسم أو فئة موعة م املث ات املتنوعة،
ويشرتط لتعلم املفهوم شرطان أحدمها يتمثل يف الشروط الداخلية وهي مرتبطة ابملتعلم وقدرات ومهارات ومستوى
دافعيت  ،ورغبات  ،أما الشرط االخر فهو شروط خارجية مرتبطة ابلبيئة التعليمية ااالسرتاتيجيات التدريسية
والوسايل التعليمية وبيئة املدرسة ،واملادة التعليمية (السر )9-7 :2008،واملفاهيم اجلغرافية ابعتبارها تصورات
عقلية أو جتريدات وصفية موعة م الظاهرات اجلغرافية اليت تتقاسم صفات مشرتاة ومرتابطة يعرب عنها بكلمة
أو أمس ا يدل عليها وعلى داللتها؛ البد هلا م توافر لة م املهارات حىت يتم ااتشافها وااتساهبا ومنوها
والتوصل إىل داللتها وتطبيقها بشكل يكسبها معىن لدى املتعلم وتكون أاثر بقا ،أل ر تعلمها ،واليت ميك
استعراضها يف التايل:
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مهارات اكتشاف املفهوم اجلغرايف:

يرى برونر ( )Bruner,1977أن لب عملية التعلم هو تشجيع املتعلمني ااتشاف املفاهيم أبنفسهم م
خعل عمليات التعلم النشط مما يتيح هلم التوصل إىل تعلم املفهوم بطريقة ااتية موجهة تتجاوز سلبيات التلقني
واحلفظ ،ويؤاد برونر اذلل على أن خربات التعلم اليت تث الدافعية لدى املتعلمني وتكون أاثر بقا،ا لديهم
هي تلل اليت يشاراون فيها إبجيابية م خعل ااتشافها أبنفسهم ،ويرى جون ديوع أن ينبغي أن يتعلم
املتعلمون املفاهيم م خعل لة م األدا،ات أو النشاطات التعلمية اليت يقومون هبا أبنفسهم وليس م خعل
تقدميها هلم جاهزة ،وميك ااتساب املفاهيم العلمية م خعل عمليات اإلدراك احلسي ،واألمثلة (موجبة أو
سالبة) والتمييز والتعميم (الشمرع ،)26 :2014،وقد أولت أغلب منااج التعلم خاصة البنايية لعملية ااتساب
املفاهيم وتنميتها لدى املتعلمني أمهية اب ة نظرا ملا متثل م قيمة ابلغة يف بنا ،املعرفة وحتقي غاالت التعلم حيث
يت عملية ااتشاف املفاهيم بعد التهيئة هلا ليتوىل املتعلمون عملية التفاعل مع الظواهر احلسية املكسبة للمفاهيم
للتوصل إليها أبنفسهم م خعل مهارات الربط والتمييز والتصنيف والتعميم (انصر.)2001،
ويرى الباحث أن عملية ااتشاف املفهاهيم اجلغرافية حتتاج إضافة إىل مهارات التمييز ،والتصنيف،
والتعميم إىل بعض مهارات عمليات العلم املتمثلة يف املعحظة اليت تعني املتعلمني على مشاهدة صفات الظواهر
اجلغرافية الستخعص املفاهيم املعربة عنها ،والل عرب أجهزة احلس البشرع ،إضافة لعملية التصنيف اليت ترتكز
على ااتشاف الصفات املشرتاة للظواهر واألشيا ،،وابلتايل ترميزها وفرزها يف فئات خاصة أو جمموعات تشرتك يف
صفات حمددة ،ومنحها امسا أو وصفا خاصا هبا ،اما تنطوع عملية ااتشاف املفاهيم اجلغرافية على التعريف
اإلجرايي للمفهوم ،وهي تتمثل يف إعطا ،تعريف للظواهر اجلغرافية وهي لة أو عبارة تصف الظاهرة وصفا دقيقا،
وميك لعملية ااتشاف املفهوم اجلغرايف أن متك املتعلمني م إدراك املفاهيم احلسية أو تلل املستندة على
عمليات املعحظة.
مهارات داللة املفهوم اجلغرايف:

هي لة م العمليات العقلية اليت تتعل بتفس املفهوم والتعم في الستنتاج املعىن العمي ل أو ما يعرب
ع داللة املفهوم ،فقد أشار زيتون ( )2007أن املفهوم يتكون أساسا م جزأي جز ،يتعل ابالسم أو الرمز
وجز ،يتعل بداللة املفهوم ،ويرى سعمة ( )2007أن املفاهيم عبارة ع جمموعة م األفكار اليت تتشكل لدى
الفرد ِ
وحتدث لدي معىن وفهما يرتبط مبصطلح اع داللة منطقية مقبولة عقع .وهذا أمر ال حتد مهارات
االاتشاف القايمة على املشاهدة احلسية ،لكون املفاهيم جمموعة أفكار مرتابطة متك الفرد م التعميم وتكوي
املعىن والفهم غالبا ما ترتبط بكلمة أو عبارة معينة ،تعربع الظواهر واألشيا( ،السني ،وراجي ،)2012 ،ويرى
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بو عة ( ) 61 :2012أن املفهوم عملية عقلية م خعهلا يتم جتريد جمموعة م السمات أو احلقاي املشرتاة
وتعميم عدد م املعحظات اات الععقة مبجموعة م الظاهرات وتنظيم املعلومات حول صفاهتا املشرتاة بشكل
ميك م التمييز ومعرفة الععقات فيما بينها.
فعملية التوصل إىل داللة املفهوم حباجة إىل الكث م املهارات اليت ينبغي هتيئة املوقف التعليمي م
خعهلا ملساعدة املتعلمني على ممارستها للتوصل إىل داللة املفهوم ،حيث يرى فيجوتسكي ( )Vygotskyأن
املفاهيم تنمو نتيجة هتيئة املواقف التعليمية سوا ،م جانب املتعلم اات أو م خعل املصادر اخلارجية ليتمك
املتعلم م رؤية األشيا ،بنفس ومبعية غ ه م األقران واملقارنة بني ما توصل إلي وما توصل لي غ ه ليكتسب
املفهوم بشكل واقعي (بدوع ،وتوفي .)50 :2009،
خاصة وأن هناك الكث م املفاهيم الشكلية أو ا ردة اليت ال ميك إدراك مدلوالهتا ع طري املشاهدات
احلسية بل تتطلب القيام بعمليات عقلية وتصورات اهنية للتوصل إىل داللتها ،وقد أولت منااج التعلم البنايي
داللة املفهوم أمهية ابلغة عرب عمليات تفس املفهوم أو التوسع أو التطوير املفاهيمي.
اما حتتاج عملية داللة املفهوم اجلغرايف إىل املهارات اليت تعىن برتايب األفكار وتنظيمها واالستنتاج
استنادا على اخلربات السابقة لدى املتعلم وتكوي التعميمات م خعل الععقات بني الظواهر اجلغرافية ،إضافة
إىل عمليات التحكم ابملتغ ات اليت تعىن مبعاجلة الصفات واخلواص اليت تتشارك فيها بعض الظواهر هبدف التعرف
على األسباب املؤدية إىل النتايج ،وميك ملهارات داللة املفهوم اجلغرايف متكني املتعلمني م إدراك املفاهيم اجلغرافية
ا ردة اليت ال ميك احلصول عليها عرب املعحظة احلسية وتتطلب مهارات عقلية أاثر تقدما.
مهارات تطبيق املفهوم اجلغرايف:
ميك اعتبار عملية تطبي املفهوم على أن نشاط عملي يتطلب اجلمع بني األشيا ،وتصنيفها ،بطريقة
توضح الععقة فيما بينها وتوضيح الفر بني األمثلة والعأمثلة على املفهوم ،وهو نتاج املمارسة بني نشاط املتعلم،
واملوقف التعليمي (أمحد )2015،وتتمثل عملية تطبي املفهوم يف مقدرة توظيف املتعلمني ملا تعلموه يف مواقف
تعلمية جديدة م خعل تعميم خرباهتم السابقة ومناقشتها مع بعضهم بعضا أ نا ،تطبي املفهوم
(دعبوب ،)20 :2017،ويف عملية تطبي املفهوم ينبغي أن يتعامل املتعلمون م ال الفئات اليت تنتمي ملا
توصلوا إليها م مفاهيم والتعرف على ما يتصل هبا م مفاهيم أخرى ،والععقات القايمة واملمكنة فيما بينها،
وتصنيفها واستنتاج املبادئ والقوانني اليت تستند إليها (عقل ،)90-85 :2003 ،وتتضم عملية تطبي املفهوم
استنتاج اخلصايص املشرتاة بني جمموعة م الظواهر اليت تتضم قاعدة تضم املث ات يف جمموعة واحدة وتتمثل
عملية تطبي املفهوم اذلل يف تصنيفات جديدة استنادا على صفات مشرتاة بني األشيا ،والظواهر
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(الغزيوات ،)2012،فعملية تطبي املفهوم يف مواقف جديدة جتعل م السهل على املتعلم استخدام ما لدي م
خربات ومفاهيم يف تعلم مفاهيم ومبادئ جديدة ،وابقا ،انتقال أ رها يف مواجهة مواقف تعلمية أاثر تعقيدا
(الشهاب ،)2017،ويرى الباحث أن عملية تطبي املفهوم اجلغرافية هي عملية ايد للتعميمات اليت حتصلوا
عليها م عمليات ااتشاف املفاهيم وداللتها وتوظيفها يف مواقف تعلمية جديدة وتشكيل الصورة الشاملة
للمفهوم يف اه املتعلم.
تنمية مهارات املفاهيم ابستخدام اإلنفوجرافيك:
حىت تكتسب األاهان األفكار بشكل جيد وسليم ينبغي استخدام وسايط وأساليب تساعدها على الل
سوا ،اانت معنوية أو حسية ،لذا اانت الوسايط مهمة جدا يف نقل وإاساب املفاهيم (نزال،)215 :2003 ،
حيث تعتمد عملية تعلم املفاهيم على فلسفة التعلم اع املعىن واليت تش إىل أن املعرفة السابقة هي العامل الرييس
يف بنا ،املعرفة العحقة وتنظيمها لدى املتعلم وابلتايل فإن املفاهيم بطبيعتها متثل عنصرا رييسا يف بنا ،املعرفة لدى
الفرد حيث تستند البنية اهلرمية اليت تتدرج م املفهوم العام إىل املفهوم اخلاص مما يساهم يف تعريف املتعلم
ابلععقات بني املوضوعات الدراسية واملعارف اليت يتم دراستها (سليمان ،)138 :2015 ،فعملية تعلم املفاهيم
واستخدام اخلرايط واملخططات والصور يف موقف تدريسها تعترب امنظمات خربة متقدمة ،مث تقدمي احملتوى بطريقة
جتذب انتباه املتعلمني وتساعدهم على إدراك الععقات بني املفاهيم اليت يتضمنها احملتوى الدراسي ،مبا يدعم البنية
املعرفية عند املتعلم ويكسب مفاهيم جديدة (.)Hugonie,2003:77
وتعد عملية قياس املفاهيم عند املتعلمني مؤشرا مهما الستقصا ،مستواهم العلمي حيث أن الل يوضح
معرفة وحتصيل املتعلمني ملا يدرسون  ،وهناك العديد م املؤشرات اليت ميك م خعهلا التعرف على مدى
ااتساب هؤال ،املتعلمني للمفاهيم بشكل صحيح ،وتتمثل هذه املؤشرات يف قدرة املتعلم على ،حتديد املصطلح
العلمي للمفهوم ،وحتديد الداللة اللفظية للمفهوم ،وتطبي املفهوم يف مواقف تعليمية جديدة ،والتعرف على
األمثلة اليت تنتمي للمفهوم أو ما يعرف ابألمثلة الصحيحة ،والتعرف على ما يعرف ابألمثلة اخلاطئة وإدراك
الععقات اهلرمية بني املفاهيم ،وتفس املشاهدات ،واستخدام املفاهيم يف حل املشكعت والتوصل إىل
االستدالالت العلمية للمفاهيم (عمر ،)24 :2016 ،وميك لإلنفوجرافيل ابعتباره وسايل تعب ية ع األفكار
واملخططات ابستخدام الصور واأللوان والرسومات يف التعب ع الفكرة أو املفهوم اما أهنا تساعد على التفك
والتعلم والتذار ،إضافة ملسامهت يف استيعاب املعلومات ومراجعة الوحدات الدراسية ،وترتيب األفكار والتفك
اإلبداعي واختاا املقررات (اجلريوع ،)26 :2014 ،وم أهم خصايص اإلنفوجرافيل قدرت على ترميز املعلومات
واملفاهيم واحلقاي واملعارف بواسطة رموز مصورة تتنوع بني األشكال واألسهم والرسومات الثابتة واملتحراة وقدرت
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على اختصار وقت التعلم بدل قضا ،املتعلم وقت أطول يف عملية تعلم للمفاهيم فإن يكون قادر على تعلم نفس
املفاهيم بوقت أقصر والل م خعل عملية التنقل يف الصفحة املصممة وف اإلنفوجرافيل ،لذا ولكي ميك
لإلنفوجرافيل حتقي فوايدة ينبغي أن يراعى يف عملية تصميم  :االرتكاز على موضوع واحد ل عنوان رييس اب
وغام وحيتوع على رسالة ملفتة ،اخللو م األخطا ،اللغوية والعلمية والتحريرية ،وتضمن إحصاييات دقيقة
وصحيحة ،واحتواي على معلومات واضحة مصاغة أبسلوب سهل االستيعاب والفهم ،وأن يتبع تسلسل واحد م
الفكرة الرييسة إىل الفرعية ،وتضمن نصوص موجزة وخال م احلشو ،واملزج بني الصورة والنصوص ،وبساطة
التصميم وتناس األلوان ،ومتاسل بنية التصميم األساسية ،ويتضم معلومات إرشادية مبا ينبغي فعل ابلنسبة
للمتعلمني ،ويوضح في مصادر احلصول على املعلومات ،وإضافة بياانت م قام بتصميم ووسايل التواصل مع
(العريب.)210-206 :2008 ،
خطوات تصميم اإلنفوجرافيك لتنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية:
متر عملية تصميم اإلنفوجرافيل بعدد م اخلطوات اليت يتوجب أن تكون واضحة لتقدمي إنفوجرافيل
واضح ومميز حسب ما ااره عمر ( )223-222 :2015يف التايل :حتليل حمتوى موضوعات الدرس واختيار
الفكرة املناسبة للنفوجرافيك :ويتم يف هذه اخلطوة حتليل حمتوى الدرس الستخراج اخلربات التعليمية املراد تعلمها
وم مث اختيار الفئات اليت ميك متثيلها بصرال بشكل تكون مع أفضل فهما وأاثر جذاب ،البحث عن املعلومات
والصور ومقاطع الفيديو الداعمة لفكرة اإلنفوجرافيك :ويف هذه اخلطوة يتم اختيار القوالب البصرية املعيمة م
خعل اختيار الصور واألفعم واألشكال والرسومات اليت ميكنها أن تدعم املفهوم اجلغرايف ،فلرتة البياانت
واملعلومات والصور والفيديوهات وتنظيمها وتنسيقها :فبعد ع البياانت واملعلومات والقوالب البصرية العزمة
ينبغي إجرا ،غربلة الختيار املطلوب األساس منها واألاثر متاسا مع املفهوم يف اإلنفوجرافيل ،التخطيط األويل
للنفوجرافيك :مع مراعاة بروز العناوي الرييسة والفرعية واألفكار حبيث تكون ال املكوانت يف اإلنفوجرافيل
متماسكة وهذا يقتضي تصميم استكشات يدوية أو خمططات مسبقة و ملها قبل عملية التنفيذ الفعلي
لإلنفوجرافيل ،اإلخراج الفين للنفوجرافيك واإلنتاج وجتربته وتنقيحه :يتم إنتاج العمل الكلي يف صورت األولية
وف املخططات املسبقة ،وميك استخدام الربامج التصميمية املناسبة ،وهنا ميك أن يصمم اإلنفوجرافيل بشكل
يدوع ،بعد مراجعت وتنقيح وعرض على جمموعة استطععية قبل تنفيذه لتدريس املفاهيم.
فيما اارت اجلريوع ( )31-30 :2015أن مراحل تصميم اإلنفوجرافيل اليت ينبغي مراعاهتا هي
الفكرة  :وهي تدور حول ما فكرة موضوع الدرس وما اهلدف م الدرس وم هم الفئة املستهدفة ومااا حيتاج
الدرس م إجرا،ات ،ال تلل األسئلة تكون تصور تسهم يف بلورة الفكرة ،البحث :وهي عملية البحث ع اارب
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عدد م البياانت واملعلومات الداعمة لفكرة اإلنفوجرافيل ،والبياانت :وهنا يتم حتديد البياانت املراد تضمينها يف
اإلنفوجرافيل ،الفلرتة :وهي تصفية الكم اهلايل م املعلومات والبياانت واختزاهلا يف االفكار املراد تضمينها،
التنسيق  :وهو تقدميها عرب الربامج املتوافرة يف االنرتنت أو برامج العروض االبوربوينت أو اإلاسل أو يب دع أف
اليت تساعد يف بنا ،احملتوى بشكل منس ومرتب ،التخطيط :وهو التخطيط املبديي للمشروع ابستخدام العديد
م الربامج املتخصصة يف اإلنفوجرافيل أو ابستخدام الورقة والقلم ،واألدوات :يف هذه املرحلة يتم حتديد
األدوات املستخدمة يف اإلخراج الفين واستخدام برامج التصميم املناسبة ،واإلخراج :ويتم فيها إخراج التصور
األويل ،ويكون بعدة أشكال لتتم مراجعت والتعديل علي  ،حىت يتم اإلخراج النهايي لعنفوجرافل الذع يتم تنفيذه
يف الدروس.
خطوات التدريس ابستخدام اإلنفوجرافيك لتنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية:
بعد تصميم اإلنفوجرافيل وتضمين املفاهيم واألفكار املراد تنميتها لدى املتعلمني ميك توظيف
اإلنفوجرافيل يف التدريس م خعل جمموعة م اخلطوات حسب وجهة نظر الباحث واليت تستند بدورها إىل
نظرالت التعلم البنايي خاصة أمنواج التعلم البنايي والذع تؤاد مبادي على أن املتعلم يبين معرفت بنفس وهو
مسؤول ع عملية تعلم وأن اخلربات اجلديدة تستند إىل اخلربات السابقة ،وان املفاهيم يتم بنا،ها يف دماغ املتعلم
بشكل مرتابط ومتشابل ،وهذه اخلطوات هي (زيتون:)2007،
 .1حتديد اهلدف العام م اإلنفوجرافيل وفيها يتم التوصل إىل واألهداف واخلربات التعليمية واملفاهيم املراد
تدريسها.
 .2مرحلة التهيئة أو الدعوة وفيها يعرض جمموعة م الصور واألشكال الستثارة انتباه املتعلمني وم مث يتم
التعلي عليها اتابيا أو شفوال حول ما تعني حسب ما يتصوره املتعلمني.
 .3استكشاف اإلنفوجرافيل ويتم م خعل هذه اخلطوة توجي املتعلمني للعمل بشكل جمموعات وفقا
لرغباهتم وميوهلم لتقدمي أنشطة استكشافية لإلنفوجرافيل.
 .4تفس اإلنفوجرافيل ويف هذه اخلطوة حياول املتعلمون م خعل املناقشة واحلوار مع بعضهم البعض
لتوضيح وتفس املفاهيم والوصول إىل معانيها ودالالهتا واملعلومات اليت تتألف منها وأمثلتها وال أمثلتها.
 .5اختاا القرار املناسب وفيها يتم تدوي املفاهيم ومعانيها وما يتعل هبا عرب صفحات اإلنفوجرافيل.
 .6تقومي تعلم التعميذ لإلنفوجرافيل ويف هذه اخلطوة يستخدم املعلم أسئلة متنوعة يف صور شفوية على
شكل مناقشة أو حتريرية حبيث يسمح للمتعلمني بتدوي ما تعلموه واالجابة ع األسئلة املطروحة ،وميك
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أن يتم الل م خعل صفحات فارغة لإلنفوجرافيل يتعل ابملفاهيم الذع درسها املتعلمون وبذلل تتم
عملية تطبي املفهوم اجلغرايف اذلل.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
أادت الكث م الدراسات املتعلقة إباساب املفاهيم اجلغرافية وتنميتها وجود قصور واضح لدى التلميذ
يف فهمها خاصة واون أغلب تلل املفاهيم هي مفاهيم جمردة ترتبط أبشيا ،غ حمسوسة (اجلبورع،
واللبان ،)94 :2015،و(الشمرع )2012،وهذا يتف مع ما الحظ الباحث م خعل مقابلة العديد م
معلمي مواد االجتماعيات وتكرار شكواهم م تدين مستوالت حتصيل طلبة املرحلة املتوسطة للمفاهيم اجلغرافية،
ورمبا يعود الل إىل قصور يف تعليم وتعلم املتعلمني ملهارات املفهوم وملا ميثل املفهوم اجلغرايف م أمهية ابلغة
للمتعلمني يف عم لية تعلم الدراسات االجتماعية يف خمتلف املراحل األمر الذع حيتم تعليمهم إالها وااتساب
مهاراهتا وف الطراي واألساليب والوسايل التعليمية الناجعة وف ما أادت الكث م الدراسات مثل دراسة
(الشكرجي ،)2007،ودراسة (احلسني ،)2011،ودراسة (أبو محادة)2013،؛ لذا ظهرت احلاجة إىل التفك يف
طريقة تدريس ووسيلة تعليم تكون قادرة على مساعدة املتعلمني على ااتساب مهارات املفهوم اجلغرايف ملساعدهتم
على فهم ما يتعلمون م مفاهيم بشكل يث انتباههم ،ويغري ويتحداه ويشوقهم إىل فهم وابلتايل استيعاب بشكل
فاعل ،ويشكل لديهم تعلم اع معىن لذا مت التفك إبسرتاتيجية تعليم مناسبة لذلل فرأت الدراسة احلالية أن م
املناسب استخدام اإلنفوجرافيل خاصة وأن اشفت الكث م نتايج الدراسات مثل :دراسة (عمر،)2016،
ودراسة ( (Taner,2016)،)Yıldırım,2016ع جوانب فاعلية يوفرها اإلنفوجرافيل يف التواصل الذهين مع
املتعلمني بشكل يؤ ر يف فهمهم واستيعاهبم ملهارات املفاهيم بشكل عام وابلتايل ينعكس على حتصيلهم الدراسي
يف تعلم وبنا ،منظومة مفاهيم جغرافية فاعلة يف أاهاهنم؛ وهذا ما أبرز مشكلة الدراسة اليت تتبلور يف اإلجابة ع
السؤال الرييس املتمثل يف:
ما فعالية استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية
يف مادة اجلغرافيا؟ والذي يتفرع عنه األسئلة التالية
 ما مهارات املفاهيم اجلغرافية املتضمن يف احملتوى العلمي للوحدة الثامنة م مادة الدراسات االجتماعيةوالرتبية الوطنية للص الثالث املتوسط؟
 ما فاعلية استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية يفمادة اجلغرافيا عند مستوى ااتشاف املفهوم اجلغرايف؟
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 ما فاعلية استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية يف-

مادة اجلغرافيا عند مستوى داللة املفهوم اجلغرايف؟
ما فاعلية استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية يف
مادة اجلغرافيا عند مستوى تطبي املفهوم اجلغرايف؟
ما فعالية استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية عند
املستوالت جمتمعة؟
ما حجم فعالية استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية
لدى طعب ا موعة التجريبية؟
ما نسبة التحس يف منو مهارات املفاهيم اجلغرافية لدى طعب ا موعة التجريبية يعزى الستخدام
استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ()Infographic؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف ع فعالية البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف تنمية
مهارات املفاهيم اجلغرافية يف مادة اجلغرافيا لدى طعب الصف الثالث املتوسط يف املستوالت املتمثلة يف ااتشاف
املفهوم اجلغرايف ،داللة املفهوم اجلغرايف ،تطبي املفهوم اجلغرايف وهلا جمتمعة.
فروض الدراسة:
 توجد فرو اات داللة إحصايية يف متوسطات حتصيل طعب العينة يف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافيةتعزى للبياانت التفاعلية التصويرية ( )Infographicعند مستوى ااتشاف املفهوم اجلغرايف
 توجد فرو اات داللة إحصايية يف متوسطات حتصيل طعب العينة يف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافيةتعزى للبياانت التفاعلية التصويرية ( )Infographicعند مستوى تفس املفهوم اجلغرايف (داللة املفهوم
اجلغرايف)
 توجد فرو اات داللة إحصايية يف متوسطات حتصيل طعب العينة يف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافيةتعزى للبياانت التفاعلية التصويرية ( )Infographicعند مستوى تطبي املفهوم اجلغرايف
 توجد فرو اا ت داللة إحصايية يف متوسطات حتصيل طعب العينة يف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافيةتعزى للبياانت التفاعلية التصويرية ( )Infographicعند يع مهارات املفهوم اجلغرايف جمتمعة.
أمهية الدراسة :تكم أمهية الدراسة يف االستفادة منها يف التايل:
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ميك توجي اهتمام الباحثني والدرسني إىل إجرا ،املزيد م الدراسات والبحوث يف فعالية البياانت
التصويرية التفاعلية يف العديد م املتغ ات اات الصلة ابملتعلم وابملادة الدراسية واملمارسات التدريسية.
قد تلفت اهتمام املخططني واملتخصصني يف تصميم مناهج الدراسات االجتماعية يف تضمني البياانت
التصويرية التفاعلية يف املقررات الدراسية.
قد حتفز املعلمني يف ااتساب مهارات التدريس ابستخدام البياانت التصويرية التفاعلية وتوظيفها يف عملية
تدريس طلبة الدراسات االجتماعية وغ ها م املواد الدراسية.
مصطلحات الدراسة:
البياانت التصويرية التفاعلية ( :)Infographicتعرف أبهنا أسلوب حتويل املعلومات والبياانت املعقدة
إىل رسوم مصورة يسهل استيعاهبا دون احلاجة إىل قراءة مزيد من الكلمات ،وتعرف إجراييا يف هذه الدراسة:
على أهنا جمموعة من الصور الثابتة اليت حتتوي العديد من الرسومات واخلرائط واألسهم والعبارات اليت ميكنها
مساعدة املتعلم على استيعاب املفاهيم اجلغرافية.
املفاهيم اجلغرافية :هي جمموعة م املصطلحات اليت متثل األفكار الرييسة املكونة حملتوى مادة اجلغرافيا أو

مادة الدراسات االجتماعية يف مراحل التعليم مثل :املياه ،واحلرارة ،والرالح ،واملطر ،والعيون ،والطبقة احلاملة
للمياه ،واجلبل ،والتل ،والصناعة ،والسياحة ،والتصدير ،والنفط .....اخل وميك تعريفها إجراييا يف هذه الدراسة:
بتلل املصطلحات املكونة حملتوى الوحدة ..من مادة الدراسات االجتماعية والوطنية يف الفصل الدراسي
الثاين لطالب الصف الثالث املتوسط.
مهارات املفاهيم اجلغرافية :ميك تعريفها إجراييا مبجموعة م املقدرات العقلية اليت يستخدمها املتعلم
أ نا ،تعلم املفاهيم اجلغرافية وتتمثل يف ااتشاف املفهوم اجلغرايف ،ومهارات داللة املفهوم اجلغرايف ،ومهارات
تطبي اجلغرايف ،اليت ميك قياس فاعليتها يف اختبار مهارات املفاهيم اجلغرايف املعد يف هذه الدراسة.
حدود وحمددات الدراسة:
اقتصرت الدراسة احلالية على احلدود واحملددات التالية:

احلدود املوضوعية ،واإلجرائية :بعض م املفاهيم اجلغرافية املوزعة يف عث مستوالت هي( :ااتشاف
املفهوم اجلغرايف ،وداللة املفهوم اجلغرايف ،وتطبي املفهوم اجلغرايف) ،يف الوحدة (الثامنة) م مادة الدراسات
االجتماعية والرتبية الوطنية اسرتاتيجية تدريس معتمدة على البياانت التصويرية التفاعلية اإلنفوجرافيل.
احلدود البشرية ،واملكانية والزمانية :عينة م طعب الصف الثالث املتوسط مبحافظة رفحا ،الفصل
الدراسي الثاين م العام الدراسي 1438/1437ها
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وقد تناولت بعض الدراسات البياانت التصويرية التفاعلية الستقصاء أثرها وأتثريها يف العديد م
املتغ ات فقد هدفت دراسة اتنر ( (Taner,2016إىل تعرف أ ر اإلنفوجرافيل يف حتصيل الطلبة واالجتاهات حنو
مادة اجلغرافيا ،وتكونت عينة الدراسة م ( )113طالبا م طعب الصف (العاشر) يف ترايا مت تقسيمهم إىل
(أربع) جمموعات ،جتريبيتني ،وضابطتني ،واستخدمت الدراسة املنهج شب التجرييب ،ومتثلت أدواهتا يف اختبار
حتصيلي ،ومقياس لعجتاهات حنو مادة اجلغرافيا ،وتوصلت الدراسة إىل بعض النتايج منها أن استخدام الرسوم
البيانية (اإلنفوجرافيل) يف دروس اجلغرافيا أدى إىل زالدة يف التحصيل الدراسي لدى طعب ا موعتني
التجريبيتني ،إضافة إىل زالدة يف اجتاهاهتم حنو املادة الدراسية ،مقارنة أبقراهنم يف ا موعتني الضابطتني ،بينما
هدفت دراسة ايلدرمي ( )Yıldırım,2016إىل تعرف على وجهات نظر املتعلمني حول فعالية قرا،ة الرسوم البيانية
اإلنفوجرافيل على األغراض التعليمية إضافة إىل تعرف اهليكلية املناسبة للرسوم البيانية ،وأساليب قرا،هتا ،وتكونت
عينة الدراسة م ( )64ممثلة يف ( )37إانث ،و( )27ااور جبامعة أاتتورك برتايا ،واستخدمت الدراسة املنهج
الكمي إضافة إىل أسلوب دراسة احلالة املستعجلة ،ومتثلت أدواهتا يف استبانة مكونة م  23فقرة على شكل
أسئلة ،وتوصلت الدراسة إىل جمموعة م النتايج م أبرزها أن أفراد عينة الدراسة وجدوا أن اإلنفوجرافيل مفيدة
ويفضلون استخدامها يف عملية تعلمهم ،وميك اعتبارها م الوسايل التعليمية األساسية اليت جتعل التعلم مستمرا،
فيما هدفت دراسة عمر( )2016الكشف ع فاعلية تدريس العلوم ابستخدام إسرتاتيجية اإلنفوجرافيل يف
إاساب املفاهيم العلمية ومهارات التفك البصرع ،وتنمية االستمتاع بتعلم العلوم لدى تعميذ الصف اخلامس
االبتدايي ،وتكونت عينة الدراسة م ( )80تلميذا ،وموزعني يف جمموعتني جتريبية وضابطة لكل منهما ()40
تلميذا ،يف أهبا ابململكة العربية السعودية واستخدمت الدراسة املنهج شب التجرييب ومتثلت أدواهتا يف اختبار
للمفاهيم العلمية مكون م مخس مستوالت ،واختبار للتفك البصرع ،ومقياسا لعستمتاع بتعلم العلوم،
وتوصلت الدراسة إىل لة م النتايج م أبرزها :وجود فرو اات داللة إحصايية بني متوسطات تعميذ ا موعة
التجريبية وا موعة الضابطة يف االختبار البعدع للمفاهيم العلمية والل لصام ا موعة التجريبية ،والل يف
اختبار املفاهيم إ اال ويف املستوالت اخلمسة ،أما دراسة دريويش ،والدخين ( )2015فقد هدفت إىل تعرف
على أ ر منطا اإلنفوجرافيل (الثابت واملتحرك) عرب الويب يف تنمية مهارات التفك البصرع لدى أطفال التوحد
واجتاهاهتم حنوه ،وتكونت عينة الدراسة م ( )30طفع م اوع التوحد يف أعمار ترتاوح بني ( )10-7سنوات
ابملرحلة االبتدايية جبمهورية مصر العربية ،واستخدمت الدراسة املنهج التجرييب ،ومتثلت أداة الدراسة يف مقياس
لتقدير التوحد الطفويل ،ومقياس للذاا ،واختبار ملهارات التفك البصرع ،وأظهرت نتايج الدراسة :وجود فر دال
إحصاييا بني متوسطي رتب درجات ا موعتني التجريبيتني (الثابت مقابل املتحرك) ،يف التطبي البعدع لصام
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ا موعة التجريبية األوىل (اإلنفوجرافيل الثابت) ،وهدفت دراسة منصور ( )2015إىل التعرف على أ ر
اإلنفوجرافيل يف تنمية مفاهيم احلوسبة السحابية لدى طعب الية الرتبية جبامعة أسيوط يف مصر ومت يف هذه
الدراسة اختيار عينة مكونة م  30طالبا مت تقسيمهم على ست جمموعات غ متجانسي التحصيل ،واتبعت
الدراسة املنهج شب التجرييب ،وقد استخدمت الدراسة أداتني متمثلتني يف اختبار حتصيلي لقياس مفاهيم احلوسبة
السحابية ومقياسا لعادات العقل ،وتوصلت الدراسة إىل بعض النتايج –خاصة ما يهم الدراسة احلالية -إىل
وجود فرو اات داللة إحصايية بني متوسطات درجات طعب عينة الدراسة بني االختباري القبلي والبعدع
والل لصام التطبي البعدع يف تنمية مفاهيم احلوسبة السحابية ،وأن استخدام تقنية اإلنفوجرافيل القايم على
منواج (مارزانوا) ألبعاد التعلم حجم أ ر اب على تنمية مفاهيم احلوسبة السحابية وبلغ ( ،)0.99فيما هدفت
دراسة كيبار ،وأكوينلو ( )Kibar&Akkoyunlu,2014إىل تعرف على أع التصاميم التعليمية املستخدمة يف
اإلنفوجرافيل أفضل اأداة ميك استخدامها للتعليم االلكرتوين وتكونت عينة الدراسة ( )64م الطلبة املعلمني
( )32طالبة معلمة ،و( )32طالبا معلما ،واستخدمت الدراسة املنهج التحليلي ،ومتثلت أداهتا يف مقياس يشتمل
على مخس حماور تصميمية لإلنفوجرافيل ،وتوصلت الدراسة إىل أن ال مكوانت التصميم املريية والعناوي قد
حظيت أبقل درجات التقدير م الناحية التصميمية والل مقابل األلوان واملخططات وتنسي املعلومات اليت
حصلت على الدرجات األعلى يف تقدير الطلبة املعلمني ،وهدفت دراسة كوز ،سيمز ()Kos&Sims,2014
اإلنفوجرافيل الثابت يف اتابة املقاالت االجنليزية لغ الناطقني هبا ،وتكونت عينة الدراسة م
إىل معرفة
( )65طالبا وطالبة م الصف الثام يف املرحلة املتوسطة ابلوالالت املتحدة األمريكية ،واستخدمت املنهج
التجرييب ،ومتثلت أداهتا يف اختبار لقياس مهارات الكتابة ،وتوصلت الدراسة إىل أن لإلنفوجرافيل أ ر أفضل يف
تعلم مهارات اتابة املقاالت للطعب غ الناطقني ابإلجنليزية يف مقابل الطريقة التقليدية وخاصة فيما خيص
املوضوعات املرتبطة ابإلبداع والتصور البصرع ،واستمتاعهم ابلدروس التعليمية ،وهدفت دراسة اجلريوي
( )2014إىل الكشف ع فعالية برانمج تدرييب مقرتح يف تنمية مهارات اخلرايط الذهنية اإللكرتونية م خعل
تقنية اإلنفوجرافيل ومهارات الثقافة البصرية لدى املعلمات قبل اخلدمة ،وتكونت عينة الدراسة م ()15
طالبة/معلمة يف جامعة األم ة نورة بنت عبد الرمح ابململكة العربية السعودية ،واستخدمت الدراسة املنهج
التجرييب ،اع التصميم املعتمد على جمموعة واحدة مع التطبي القبلي والبعدع ألدوات القياس ،ومتثلت أدواهتا يف
اختبار حتصيلي وبطاقة معحظة ،وتوصلت الدراسة إىل بعض النتايج م أبرزها :أن الربانمج املقرتح قد أسهم يف
حتسني مستوى معرفة مهارات الثقافة البصرية ومهارات تقنية تصميم اإلنفوجرافيل يف تصميم خرايط اهنية
إلكرتونية للدروس ،أما دراسة إبراهيم ( )2012فقد هدفت إىل تعرف على أ ر تقنية الواقع االفرتاضي
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الكمبيوترع يف تنمية املفاهيم اجلغرافية لدى تعميذ الصف األول اإلعدادع ،وتكونت عينة الدراسة م ()36
طالبا ،جبمهورية مصر العربية ،واستخدمت الدراسة املنهج التجرييب او التصميم املعتمد على جمموعة واحدة مع
اختبار قبلي واختبار بعدع ،ومتثلت أداة الدراسة يف اختبار مفاهيم جغرافية ،وتوصلت نتايج الدراسة إىل وجود
فر دال إحصاييا بني القياسني القبلي والبعدع يف متوسطات طعب العينة لصام القياس البعدع والل على
اختبار املفاهيم اكل وعلى مستويي الفهم والتطبي .
كما اهتمت بعض الدراسات ذات الصلة ابملفاهيم اجلغرافية واستقصا ،االسرتاتيجيات والطراي
واألساليب والربامج التدريسية اليت م شأهنا إاساب وتنمية وتعزيز املفاهيم اجلغرافية وم بني هذه الدراسات
دراسة أبومحادة ( )2013واليت هدفت إىل الكشف ع أ ر توظيف السبورة الذاية يف تدريس اجلغرافيا على
تنمية املفاهيم اجلغرافية ومهارة استخدام اخلرايط لدى طعب الصف التاسع مبحافظة غزة ،وتكونت عينة الدراسة
م ( )60طالبا ،واستخدمت الدراسة املنهج التجرييب موعتني جتريبية وضابطة ،ومتثلت أدوات الدراسة يف
اختبار املفاهيم اجلغرافية واختبار مهارة استخدام اخلرايط ،وتوصلت الدراسة إىل النتايج التالية وجود فرو دالة
إحصايي ا بني متوسطات درجات ا موعة التجريبية وا موعة الضابطة على القياس البعدع للمفاهيم اجلغرافية
ومهارات استخدام اخلرايط ،إضافة لوجود أ ر للتدريس ابستخدام السبورة الذاية على املفاهيم اجلغرافية لدى
طعب ا موعة التجريبية ،بينما هدفت دراسة احلسني ( )2011حتديد املفاهيم اجلغرافية الواردة يف اتاب
جغرافيا اململكة العربية السعودية وبعض دول العامل اخلارجي ومدى حتصيل طعب الصف الثالث املتوسط هلا
وتكونت عينة الدراسة م ( )383طالبا ،واستخدمت الدراسة املنهج شب التجرييب ،ومتثلت أداة الدراسة يف
اختبار حتصيلي ،وأظهرت نتايج الدراسة أن مستوى حتصيل الطعب للمفاهيم اجلغرافية جا ،بدرجة دون املقبول
تربوال والل يف املستوالت التحليل والرتايب والتقومي ،وم خعل استعراض الدراسات اات الصلة وعلى رغم
وجود البعض م الدراسات اليت اهتمت ابإلنفوجرافيل ،ابعتبارها إسرتاتيجية تدريسية وقياس أ رها يف بعض م
املتغ ات ،إضافة إىل وجود العديد م الدراسات اليت اهتمت ابملفاهيم اجلغرافية ،إال أن مل توجد دراسة واحدة
عنيت بفعالية البياانت التصويرية التفاعلية اإلنفوجرافيل يف قياس فاعليتها يف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية
مبستوالهتا الثعث املعتربة يف الدراسة احلالية واملتمثلة يف ااتشاف املفاهيم اجلغرافية داللة املفاهيم
اجلغرافية(تفس ها) ،وتطبي املفاهيم اجلغرافية .أما دراسة العدوان ( )2011فقد هدفت إىل تقصي فاعلية
إسرتاتيجية دورة التعلم يف ااتساب املفاهيم اجلغرافية ،وتكونت عينة الدراسة م ( )64طالبا وطالبة م طلبة
الصف العاشر األساسي ،ابململكة األردنية اهلامشية ،واستخدمت الدراسة املنهج التجرييب ،وتكونت أداهتا م
اختبار حتصيلي لقياس ااتساب املفاهيم اجلغرافية ،وتوصلت نتايج الدراسة إىل وجود فرو اات داللة إحصايية
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يف حتصيل الطلبة يف ااتساب املفاهيم اجلغرافية لصام الطلبة يف ا موعة التجريبية ،بينما هدفت دراسة
الشكرجي ( )2007إىل تعرف استيعاب الطلبة للمفاهيم اجلغرافية ودافعية التعلم ،وتكونت عينة الدراسة م
( )145طالبا وطالبة م قسم اجلغرافية بكلية الرتبية ابملوصل يف اجلمهورية العراقية ،واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفي ،ومتثلت أداات الدراسة يف اختبار للمفاهيم اجلغرافية ومقياس لدافعية التعلم ،وتوصلت نتايج الدراسة إىل
أن مستوى استيعاب املفاهيم اجلغرافية ومستوى دافعية التعلم بلغ تقديره جيدا.
منهج الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة احلالية املنهج شب التجرييب وف التصميم الذع يستند على وجود
جمموعتني :جمموعة جتريبية تدرس وف برانمج تعليمي مستند على اإلنفوجرافيل ،وجمموعة ضابطة تدرس ابلطراي
التقليدية ،يتم قياس حتصيلهم املفاهيمي بشكل قبلي وبعدع ،مع تقدمي املعاجلة العزمة للمجموعة التجريبية.
وبذلل ميك اعتبار التصميم شب التجرييب أوىل اخلطوات اليت يتم إجراؤها يف هذه الدراسة والذع يعد خطة يف
ضويها يتم ختصيص األفراد للظروف التجريبية ،أو ختصيص املعاجلات التجريبية لألفراد يف عينة أو عينات البحث،
والختيار التصميم شب التجرييب للبحث أمهية اب ة ألن يعطي للدراسة اهليكل السليم هلا ويتضح الل يف اجلدول
(:)1
جدول ( )1املفاهيم اجلغرافية يف الوحدة التعليمية
الرقم

موضوع الدرس

عدد املفاهيم

النسبة

1

املياه

31

%30.39

2

النفط والغاز والثروة املعدنية

26

%25.49

3

الزراعة والرعي وصيد األمساك

23

%22.55

4

الصناعة والتجارة والسياحة

22

%21.57

102

%100

إمجايل املفاهيم اجلغرافية

تصميم الدروس:
تبعا ألهداف الدراسة مت تصميم الدروس وفق التايل:
حتديد األفكار واملفاهيم املضمنة يف االنفوجرافك :والل بعد إجرا ،عملية التحليل لألهداف واحملتوى
املفاهيمي يف دروس الوحدة التعليمية املتمثلة يف التايل:
مجع الصور والرسومات املالئمة واختيار ما هلا صلة مباشرة مبوضوع الدراسة أو املفاهيم اجلغرافية ،وم مث
معاجلة الصور فنيا حبيث حتمل العنوان املعرب ع املفاهيم الرييسة ،والسعمة اللغوية والصياغية ،ووضوح املعلومات

ووضوح الصورة واإلجياز واملزج بني الصورة والنص ،واحلرص على استثارة انتباه املتعلم مع بساطة التصميم وقد مت
تصميم اإلنفوجرافيكس م خعل موقع ( )www.easel.lyومت تنويع تبعا للمفهوم واألهداف املراد حتقيقها،
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وجتربة اإلنفوجرافيك وتطبيقه األويل وتقوميه ،مث اإلخراج أو اإلنتاج الفين النهائي لإلنفوجرافيل ،فالتطبيق
النهائي لإلنفوجرافيل والتدريس م خعل  ،وإعداد دليل املعلم وكتيب الطالب تبعا للتدريس وف
اإلنفوجرافيل.
خطوات التدريس وفق اإلنفوجرافيك:
بعد تصميم اإلنفوجرافيل وتضمين مهارات املفاهيم اجلغرافية املراد تنميتها لدى املتعلمني مت التدريس م
خعل جمموعة م اخلطوات اليت تستند بدورها إىل نظرالت التعلم البنايي خاصة أمنواج التعلم البنايي والذع تؤاد
مبادي على أن املتعلم يبين معرفت بنفس وهو مسؤول ع عملية تعلم وأن اخلربات اجلديدة تستند إىل اخلربات
السابقة ،وان املفاهيم يتم بنا،ها يف دماغ املتعلم بشكل مرتابط ومتشابل .وهذه اخلطوات هي:
 .1حتديد اهلدف العام م اإلنفوجرافيل وفيها يتم التوصل إىل واألهداف واخلربات التعليمية واملفاهيم املراد
تدريسها حبيث تراعي مستوالت املتعلمني
 .2مرحلة التهيئة أو الدعوة وفيها يعرض جمموعة م الصور واألشكال الستثارة انتباه املتعلمني حنو املفاهيم
املضمنة يف اإلنفوجرافيل وم مث يتم التعلي عليها اتابيا أو شفوال حول ما تعني حسب ما يتصوره
املتعلمني.
 .3استكشاف اإلنفوجرافيل ويتم م خعل هذه اخلطوة توجي املتعلمني للعمل بشكل جمموعات وفقا
لرغباهتم وميوهلم لتقدمي أنشطة استكشافية لإلنفوجرافيل وما حيتوع علي م مفاهيم ،ويتم الل بعرض
اإلنفوجرافيل على السبورة بواسطة جهاز العرض ويتم تشجيع الطلبة على طرح مزيد م األسئلة بشكل
حوارع تشعيب بني املعلم والطلبة والطلبة واملعلم وبينهم مع بعضهم بعضا وتستهدف هذه اخلطوة التعرف
على املفهوم اجلغرايف م خعل معحظت يف اإلنفوجرافيل املقدم.
 .4تفس اإلنفوجرافيل ويف هذه اخلطوة حياول املتعلمون م خعل املناقشة واحلوار مع بعضهم البعض
لتوضيح وتفس املفاهيم والوصول إىل معانيها ودالالهتا واملعلومات اليت تتألف منها وأمثلتها وال أمثلتها
وتستهدف هذه اخلطوة فهم داللة املفهوم اجلغرايف وما يعني .
 .5اختاا القرار املناسب وفيها يتم تدوي املفاهيم ومعانيها وما يتعل هبا عرب صفحات اإلنفوجرافيل ويف هذه
اخلطوة يتم استخعص املعاين والدالالت املفاهيمية للمفهوم اجلغرايف والتوصل إىل ما ميك استخدام في
م خعل املثال وال مثال أو املثال السليب واملثال اإلجيايب والتفري بينهما أو دجمهما.
 .6تقومي تعلم التعميذ لإلنفوجرافيل ويف هذه اخلطوة يستخدم املعلم أسئلة متنوعة يف صور شفوية على
شكل مناقشة أو حتريرية حبيث يكتب ما تعلم وجييب ع األسئلة املطروحة ،ميك أن يتم الل م
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خعل صفحات فارغة م إنفوجرافيل يتعل ابملفاهيم الذع سب للمتعلمني دراستها ،أو إعادة رمس يف
اراساهتم واتابة تعليقات مرتبطة ابملفاهيم اليت السابقة ،وتستهدف هذه اخلطوة اذلل تطبي املفهوم يف
أرض الواقع إما على شكل رسومات أو خرايط مفاهيمية لوصف الظاهرات اجلغرافية الطبيعية والبشرية.
اثنيا :اختبار مهارات املفاهيم اجلغرافية:
بعد مراجعة األدب النظرع والدراسات اات الصلة مت بنا ،اختبار املفاهيم اجلغرافية والل ابتباع التايل:
حتديد اهلدف من االختبار :وهو متمثل يف مقدرة الطالب على التعرف على املفهوم العلمي الدقي لبعض

الظاهرات الطبيعية والبشرية ،وداللة ال مفهوم جغرايف وما يش إلي  ،وخصايص ومكوانت  ،وأمثلت .

حتليل مهارات املفاهيم اجلغرافية وعمل جدول للمواصفات :وقد مت إجرا ،عملية حتليل للمفهوم ومت
تقسيم مهارات املفاهيم اجلغرافية إىل ااتشاف املفهوم اجلغرايف ،وداللة املفهوم اجلغرايف ،وتطبي املفهوم اجلغرايف،
وم مث مت عمل جدول للمواصفات لضمان متثيل املفاهيم اجلغرافية يف االختبار بشكل صاد وشامل وهو اما
يتضح يف اجلدول (:)2
جدول ( )2مواصفات اختبار املفاهيم اجلغرافية
عدد مهارات

موضوعات الدروس

مستوايت املفاهيم اجلغرافية
عدد احلصص

الوزن النسيب

اكتشاف املفهوم

الداللة اجلغرافية

املياه

31

1

%30.39

 13مفهوما

 11مفاهيم

النفط والغاز والثروة املعدنية

26

1

%25.49

 10مفهوم

 9مفاهيم

 7مفاهيم

الزراعة والرعي وصيد األمساك

23

1

%22.55

 9مفاهيم

 8مفاهيم

 6مفاهيم

الصناعة والتجارة والسياحة

22

1

%21.57

 8مفاهيم

 8مفاهيم

 6مفاهيم

إمجايل املفاهيم اجلغرافية

102

4

%100

40

34

26

املفاهيم

اجلغرايف

للمفهوم اجلغرايف

تطبيق املفهوم
اجلغرايف

 7مفاهيم

الوزن النسيب للمفاهيم املمثلة يف اختبار املفاهيم اجلغرافية
املياه

15

1

%30

6

5

4

النفط والغاز والثروة املعدنية

13

1

%26

5

4

4

الزراعة والرعي وصيد األمساك

11

1

%22

4

4

3

الصناعة والتجارة والسياحة

11

1

%22

4

4

3

إمجايل املفاهيم اجلغرافية

50

4

%100

19

17

14

%38

%34

%28

نسب املفاهيم املمثلة يف اختبار املفاهيم اجلغرافية

%100

يوضح اجلدول ( )2أن مهارات املفاهيم اجلغرافية املتضمنة يف الوحدة الثامنة م مادة الدراسات
االجتماعية والرتبية الوطنية بلغت ( )102مهارة ،وهي موزعة يف نسب معينة يف الدروس اليت تشتمل عليها
الوحدة ،وهي مكونة م عث مستوالت ممثلة يف ااتشاف املفهوم ( )40مفهوما ،الداللة اجلغرافية للمفهوم
- 139 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)20شوال 1441ه – سبتمرب 2019م

اجلغرايف( )34مفهوما ،وتطبي املفهوم اجلغرايف( )26مفهوما ،واليت تنسجم يف طبيعتها إىل حد اب مع مستوالت
األهداف (التذار ،والفهم ،والتطبي ) ،وبذلل ميك اإلجابة ع السؤال الفرعي األول الذع ينص على :ما

مهارات املفاهيم اجلغرافية املضمنة يف احملتوى العلمي للوحدة الثامنة من مادة الدراسات االجتماعية والرتبية

والوطنية ؟ ،اما يتضح يف اجلدول نفس نسب مهارات املفاهيم اجلغرافية املضمنة يف اختبار مهارات املفاهيم
اجلغرافية ،واليت مت اعتبارها يف هذه الدراسة بنسبة ( )% 50تقريبا م أ ايل مهارات املفاهيم اجلغرافية يف حمتوى
الوحدة الثامنة يف املادة الدراسية ،وهي ممثلة يف ( )50سؤاال لقياس مهارات املفاهيم اجلغرافية وف النسب املشار
إليها يف اجلدول.
صياغة مفردات اختبار مهارات املفاهيم اجلغرافية:
حيث مت صياغة مفردات اختبار املفاهيم اجلغرافية م نوع االختيار م متعدد ويتمثل يف طرح مقدمة
تتطلب ااتشاف املفهوم وتفس املفهوم (الداللة) ،وتطبي املفهوم اجلغرايف وم مث يليها ع ة خيارات لإلجابة
واحدة منها هي اليت تش إىل اإلجابة األصح.
إجراءات الصدق والثبات لالختبار:
أوال :الصدق  :بعد بنا ،اختبار مهارات املفاهيم اجلغرافية يف صورت األولية مت عرض على جمموعة م

املتخصصني يف املناهج وطر التدريس وعلم النفس الرتبوع يف بعض اجلامعات السعودية وبعض املشرفني الرتبويني
للدراسات االجتماعية وبعض معلمي اجلغرافيا واان عددهم ( )15حمكما ،والل م أجل التأاد م صد
االختبار واون معيما ملا وضع م أجل  ،وانتما ،فقرات حملاوره وقوة بدايل إجابت  ،حيث أ ع السادة احملكمون
على معيمة االختبار لقياس مهارات املفاهيم اجلغرافية لطعب الصف الثالث املتوسط.
اثنيا :الثبات :ومت حساب الثبات لعختبار ابستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار على جمموعة م
جمتمع الدراسة وخارج عينتها بعد مضي أسبوعني م التطبي األول حيث مت استخدام معادلة (ب سون) الذع
أشار أن درجة معامل الثبات لعختبار هي ( )0.871وهي درجة عالية ميك االطمئنان هلا.
التطبيق األويل :وقد مت تطبي االختبار على جمموعة استطععية مكونة م ( )20طالبا م جمتمع
الدراسة وخارج عينتها والل للتأاد م اإلجرا،ات التالية:
التأكد من فهم الطالب لالختبار وصياغته ومالئمته ملستوايهتم العمرية:
أظهر أفراد عينة الدراسة االستطععية تفاعع مع االختبار ومت األخذ ابستفساراهتم منها معحظة
األخطا ،الصياغية ،واإلمعيية ،ومت تعديل بعض األسئلة اليت مت االستفسار بشأهنا م قبلهم.
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حساب معامالت الصعوبة :وقد تراوحت معامعت الصعوبة ملفردات اختبار املفاهيم اجلغرافية بني
( )0.39و( )0.83ويتضح أن املعامعت مناسبة جدا م حيث سهولتها وصعوبتها.
معامالت التميز :فقد تراوحت بني ( )0.41و( )0.86وهي معامعت ميك الثقة هبا م حيث مقدرة
االختبار على التمييز بني درجات الطعب على هذا االختبار.
زمن االختبار :مت حساب زم االختبار حبساب متوسط زم تنفيذه م قبل جمموعة العينة االستطععية
وقد بلغ الزم ( )40دقيقة.
التطبيق النهائي لالختبار :تكون اختبار مهارات املفاهيم بعد مراعاة اخلصايص السيكومرتية بصورت
النهايية م ( )50سؤاال مت تطبيقها قبليا ،وبعدال على ا موعتني الضابطة والتجريبية ،وقد تضم االختبار
بصيغت النهايية م  :جزء لتعليمات االختبار ،وجزء ألسئلة االختبار املكون ال واحد منها م سؤال وأربع

بدايل للحل ع ة منها خاطئة خذ (صفر) ،وواحدة هي الصحيحة ،خذ (درجة واحدة) ،وجز ،مفتاح لإلجابة
للرصد النهايي ،حيث بلغت الدرجة الكلية لعختبار ( )50درجة.
ضبط تكافؤ اجملموعتني التجريبة والضابطة:

للتأاد أن ا موعتني (التجريبية ،والضابطة) متكافئني يف مهارات املفاهيم اجلغرافية ولكي ميك عزو املتغ
املتغ املستقل مت تطبي اختبار املفاهيم اجلغرافية على ا موعتني "حيث مت استخدم اختبار
التابع لنتيجة
(ت)  T-testلعينتني مستقلتني للتحق م داللة الفر بني متوسطي درجات ا موعتني التجريبية والضابطة،
حسب ما هو موضح يف اجلدول (.)3
جدول ( )3املتوسط احلسايب والتباين وقيمة (ت) احملسوبة اليت حصل عليها طالب اجملموعتني يف اختبار مهارات املفاهيم اجلغرافية
املهارات

اجملموعة

العينه

املتوسط
احلسايب

التباين

التجريبية

24

3.75

3.6

الضابطة

26

3.19

4.4

املفهوم

التجريبية

24

3.08

2.6

الضابطة

26

3.23

3.2

تطبيق املفهوم

التجريبية

24

2.79

1.7

الضابطة

26

2.46

2.2

التجريبية

24

9.62

10.9

الضابطة

26

8.88

7.8

اكتشاف املفهوم
داللة

مهارات املفاهيم
اجلغرافية

درجة احلرية

قيمة ت

الداللة

الداللة االحصائية

48

1.151

.255

غ دالة عند مستوى 0,05

48

-.384

.703

غ دالة عند مستوى 0،05

48

.719

.476

غ دالة عند مستوى 0،05

48

1.006

.319

غ دالة عند مستوى 0،05
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يوضح اجلدول ( )3أن قيمة ( T-testت) احملسوبة أقل م قيمة (ت) اجلدولية يف اختبار مهارات
املفاهيم اجلغرافية القبلي عند مستوالت ااتشاف املفهوم داللة املفهوم تطبي املفهوم وعلى االختبار اكل مما يدل
عدم وجود فرو اات داللة إحصايية عند مستوى بني متوسطي درجات طعب ا موعة التجريبية وا موعة
الضابطة مما يدل على تكافؤ ا موعتني قبليا.
حتديد متغريات الدراسة :واليت متثلت يف التايل:
املتغري املستقل :البياانت التصويرية التفاعلية (.)Infographic
املتغري التابع :مهارات املفاهيم اجلغرافية :وهلا عث مستوالت (ااتشاف املفهوم اجلغرايف ،داللة املفهوم

اجلغرايف ،تطبي املفهوم اجلغرايف).

األساليب اإلحصائية :مت يف هذه الدراسة استخدام األساليب اإلحصايية املتمثلة يف :املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ،واختبار (ت) ،معامل ب سون ،ومعامل ارونباخ ،مربع إيتا.
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها :والل م خعل استعراض البياانت املتعلقة ابإلجابة ع سؤال
الدراسة الذع ينص على :ما فعالية استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارات
املفاهيم اجلغرافية يف مادة الدراسات االجتماعية والرتبية الوطنية؟
وحيث متت اإلجابة ع السؤال الفرعي األول الذع ينص على ما مهارات املفاهيم اجلغرافية املتضمنه
يف احملتوى العلمي للوحدة الثامنة من مادة الدراسات االجتماعية والرتبية الوطنية للصف الثالث املتوسط؟ يف
فصل منهجية الدراسة وإجرا،اهتا فأن سيتم اإلجابة يف هذا الفصل ع األسئلة التالية:
اإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثاين الذي ينص على :ما فاعلية استخدام البياانت التصويرية
التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية يف مادة اجلغرافيا عند مستوى اكتشاف املفهوم
اجلغرايف؟
والذع مت التعب عن ابلصيغة الفرضية اليت تنص على :أن توجد فرو اات داللة إحصايية يف متوسطات
حتصيل طعب العينة يف تنمية املفاهيم اجلغرافية تعزى للبياانت التفاعلية التصويرية ( )Infographicعند مستوى
ااتشاف املفهوم اجلغرايف وللتحق م مدى صحة هذه الفرضية استخدم االختبار (ت)  T-testلعينتني
مستقلتني للتأاد م داللة الفر بني متوسطي درجات ا موعتني التجريبية والضابطة ،حسب ما موضح
ابجلدول (.)4
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جدول ( )4املتوسط احلسايب والتباين وقيمة ) (tاحملسوبة اليت حصل عليها طالب اجملموعتني يف اختبار مهارات املفاهيم اجلغرافية البعدي
عند مستوى اكتشاف املفهوم

اجملموعة

العينه

املتوسط احلسايب

التباين

التجريبية

24

16.5417

2.9

الضابطة

26

9.0769

2.6

درجة احلرية

قيمة ت

الداللة

الداللة االحصائية

24

16.5417

0.00

دالة عند مستوى
0.05

يتضح م اجلدول ( )4تفو طعب ا موعة التجريبية الذي درسوا تبعا للبياانت التفاعلية التصويرية
( )Infographicعلى طعب ا موعة الضابطة الذي درسوا تبعا للطريقة االعتيادية يف اإلجابة ع االختبار
البعدع ملهارات املفاهيم اجلغرافية عند مستوى تفس ااتشاف املفهوم الذع أجرع بعد التجربة ،ويف ضو ،هذه
النتيجة مت قبول الفرضية البديلة فتكون ا موعة التجريبة متفوقة على أقراهنم يف ا موعة الضابطة م طعب
الصف الثالث املتوسط يف املفاهيم اجلغرافية .وميك تفس هذه النتيجة أن اإلنفوجرافيل ساعد املتعلم على تنظيم
املعلومات بطريقة يستطيع معها أن يتوصل إىل ااتشاف معىن املفهوم وم مث الصياغة اللفظية اليت تعرب
عن ،وبذلل ميك القول أن اإلنفوجرافيل شجع املتعلم على عملية تعليم لذات واحلصول على املعرفة بنفس وم
بينها ااتشاف املفهوم الذع عُِرب عن يف اإلنفوجرافيل املقدم للمتعلم ابلصور والرموز واألشكال واملخططات
وتدفقات الععقة بني أجزا ،املفهوم،فالتعلم الذع مك املتعلم م ااتشاف املفهوم هو سلوك املتعلم للتوصل
للمعرفة بنفس دون تدخل مباشر م قبل املعلم ،لذلل اعترب برونر ( )Brunerاالاتشاف  Discoveryم
أفضل طر احلصول على تعلم مستند على فهم املتعلم أوال ،وهذا الفهم بدوره يستند إىل عدد م املهارات منها
املفاهيم اجلغرافية اليت تقوم على املعحظة والوصف وهي ابلتايل م املفاهيم احملسوسة مثل الظواهر واألشكال
الطبيعية والبشرية القابلة للمعحظة واملشاهدة العينية مثل التضاريس :جبال ،هضاب ،سهول ،أو نشاط بشرع
أو اقتصادع :زراعة ،مدينة ،معمل...اخل ،إضافة أن اإلنفوجرافيل َّ
مك املتعلم م التفك املنتج للمعلومة
واملعرفة ،إضافة إىل تنشيط العمليات العقلية،املوصلة إىل النتايج ،اذلل أن م خعل خصايص اإلنفوجرافيل
البصرية ساهم يف استثارة احلاسة البصرية واإلدراك البصرع يف عقل املتعلم وابلتايل االنتباه ااستجابة للتحدع
الذع يفرض املوقف التعليمي م خعل اإلنفوجرافيل وطرح العديد م التساؤالت الذاتية والسعي الاتشاف
املفهوم املراد تعلم  ،خاصة أن عندما تفرض الرغبة ااهتا على املتعلم يف أن يعرف احلقيقة نتيجة للح ة اليت مر
اون لدي اإلرادة اجلاحمة للمعرفة ،وم مث حماولة ابتكار احللول املمكنة ،ومزج الفكر ابخليال ،لذا
هبا ،األمر الذع َّ
فغ املتعلم يف عملية ااتشاف املفهوم مير مبرحلة االنبهار ،والشعور ابملشكلة ،والتأمل العقلي فيها ،وصنع
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الفرضيات العقلية حول ماهية املفهوم املراد ااتشاف وجتريب تلل الفرضيات وانتخاب أصحها حىت يتوصل إىل
املفهوم الصحيح ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (.)Taner,2016
اإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثالث الذي ينص على :ما فاعلية استخدام البياانت التصويرية
التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية يف مادة اجلغرافيا عند مستوى داللة املفهوم
اجلغرايف؟
والذع مت التعب عن يف الصياغة الفرضية اليت تنص على( :توجد فرو اات داللة إحصايية يف متوسطات
حتصيل طعب العينة يف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية تعزى للبياانت التفاعلية التصويرية ( )Infographicعند
مستوى داللة املفهوم اجلغرايف وللتحق م مدى صحة هذه الفرضية استخدم االختبار (ت)  t-testلعينتني
مستقلتني للتأاد م داللة الفر بني متوسطي درجات ا موعتني التجريبية والضابطة ،حسب ما موضح
ابجلدول (.)5
جدول ( )5املتوسط احلسايب والتباين وقيمة ) (tاحملسوبة اليت حصل عليها طالب اجملموعتني يف اختبار مهارات املفاهيم اجلغرافية البعدي
عند مستوى تفسري املفهوم

اجملموعة

العينه

املتوسط احلسايب

التباين

التجريبية

24

14.9167

3.2

الضابطة

26

7.8846

1.4

درجة احلرية
24

قيمة ت

14.318

الداللة
0.00

الداللة
االحصائية
دالة عند
مستوى 0،05

يتضح م اجلدول ( )5تفو طعب ا موعة التجريبية الذي درسوا تبعا للبياانت التفاعلية التصويرية
( )Infographicعلى طعب ا موعة الضابطة الذي درسوا تبعا للطريقة االعتيادية يف اإلجابة ع االختبار
ألبعدع ملهارات املفاهيم اجلغرافية عند مستوى تفس املفهوم الذع أجرع بعد التجربة ،ويف ضو ،هذه النتيجة مت
قبول الفرضية البديلة فتكون ا موعة التجريبة متفوقة على أقراهنم يف ا موعة الضابطة م طعب الصف الثالث
املتوسط يف املفاهيم اجلغرافية ،الل ألن هناك فئة م املفاهيم اجلغرافية تقع يف مستوى أعلى م التجريد ابلنسبة
للمفاهيم املستندة إىل االاتشاف وهي تلل اليت تسعى إىل تقدمي جمموعة م التفس ات والتعليعت موعة م
الععقات اليت متيز املفهوم اجلغرايف خاصة أن اإلنفوجرافيل قدمت العديد م الععقات اليت م خعل ترابطها
مكنت املتعلم م التعرف عليها وابلتايل تقدمي تفس ا واضحا هلا ابالعتماد على الععقات العلية أو السببية
للمفاهيم اجلغرافية ابعتبارها ظاهرات سوا ،اانت بشرية أو طبيعية،وهذا يش إىل فعالية اإلنفوجرافيل يف استثارة
مقدرة املتعلم على تفس ال جزيية م جزييات الشكل البصرع املعروض املتوافرة على شكل رموز وإشارات
توضح املفاهيم املراد تفس ها.والل يتماشى متاما مع الفكر اجلغرايف السايد خاصة املستند إىل النظرية املادية
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لكانت)(Kantوديكارت) (Descarteاللذي أدخع مبدأ السببية يف العلوم البحتة ،حيث جند أن هنج األخ
يقوم على أساسني ،مها:البداهة :أع التصور الذع يتولد يف نفس سليمة منتبهة ع جمرد األنوار العقلية،
واالستنباط :أع العملية العقلية اليت تنقلنا م الفكرة البديهية إىل نتيجة أخرى تصدر عنها ابلضرورة ،واتفقت
هذه النتيجة مع توصلت ل دراسة (إبراهيم)2012,
اإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثالث الذي ينص على :ما فاعلية استخدام البياانت التصويرية
التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية يف مادة اجلغرافيا عند مستوى تطبيق املفهوم

اجلغرايف؟
والذع مت التعب عن يف الصياغة الفرضية اليت تنص على (توجد فرو اات داللة إحصايية يف متوسطات
حتصيل طعب العينة يف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية تعزى للبياانت التفاعلية التصويرية ( )Infographicعند
مستوى تطبي املفهوم اجلغرايف اجلغرايف وللتحق م مدى صحة هذه الفرضية استخدم االختبار (ت) t-test
لعينتني مستقلتني للتأاد م داللة الفر بني متوسطي درجات ا موعتني التجريبية والضابطة ،حسب ما هو
موضح يف اجلدول (.)6
جدول ( )6املتوسط احلسايب والتباين وقيمة ) (tاحملسوبة اليت حصل عليها طالب اجملموعتني يف اختبار مهارات املفاهيم اجلغرافية البعدي
عند مستوى تطبيق املفهوم

اجملموعة

العينه

املتوسط احلسايب

التباين

التجريبية

24

12.2917

3.2

الضابطة

26

3.0000

1.9

درجة احلرية

قيمة ت

الداللة

24

22.198

0.00

الداللة

االحصائية
دالة عند
مستوى 0،05

يتضح م اجلدول ( )6تفو طعب ا موعة التجريبية الذي درسوا تبعا للبياانت التفاعلية التصويرية
( )Infographicعلى طعب ا موعة الضابطة الذي درسوا تبعا للطريقة االعتيادية يف اإلجابة ع االختبار
البعدع ملهارات املفاهيم اجلغرافية عند مستوى تطبي املفهوم الذع أجرع بعد التجربة ،ويف ضو ،هذه النتيجة مت
قبول الفرضية البديلة فتكون ا موعة التجريبية متفوقة على أقراهنم يف ا موعة الضابطة م طعب الصف الثالث
املتوسط يف املفاهيم اجلغرافية ،والل لكون عملية التطبي تكم يف استخدام املفاهيم والقوانني واحلقاي
والنظرالت اليت سب أن تعلمها املتعلم حلل مشكل تعرض هلا يف موقف جديد ،وهذا ما قامت علي عملية تعليم
املفاهيم وف للبياانت التفاعلية التصويرية ،حيث يعرض املوقف على شكل حدث وقع يف املاضي ونتيجة معروف ،
ويقتصر دور الطالب على تفس النتيجة استنادا إىل قوانني وحقاي يفرتض أن قد مر هبا ،خاصة وأن م بني
األهداف العامة للنشاطات التعليمية اليت تستدعي التطبي هو فحص قدرة املتعلم على استخدام احلقاي اليت
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تعلمها يف مواقف جديدة ل  ،والشل أن التعلم الذع ينصب فقط على ااتساب املعرفة وتذارها وال يرقى
تعلم عدمي اجلدوى يف حياتنا العلمية،ألن
ابلطالب إىل مستوى اإلفادة م هذه املعرفة يف مواقف جديدة هو ٌ
املقياس الصاد للفهم الصحيح ملبدأ ما هو القدرة على التطبي الناجح هلذا املبدأ يف موقف جديد.
وحىت يكون التطبي انجحا البد م رؤية الععقات بني املوقفني القدمي واجلديد ،ومعحظة ما يرتبط ابملوقف م
حقاي ومبادئ ،ومتييز ما هو غ مرتبط منها هذا يعين أن البياانت التصويرية التفاعلية جنحت يف متكني املتعلم
م تطبي ما تعلم م مفاهيم جغرافية األمر الذع انعكس على منوها لدي عند هذا املستوى ،واتفقت هذه
النتيجة مع بعض نتايج دراسة (منصور.)2015 ،
اإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الرابع الذي ينص على :ما فاعلية استخدام البياانت التصويرية
التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارت املفاهيم اجلغرافية يف مادة اجلغرافيا عند املستوايت جمتمعة؟
والذع مت التعب عن يف الصياغة الفرضية اليت تنص على (توجد فرو اات داللة إحصايية يف متوسطات
حتصيل طعب العينة يف تنمية املفاهيم اجلغرافية تعزى للبياانت التفاعلية التصويرية ( )Infographicعند املستوالت
جمتمعة ملهارات املفاهيم اجلغرافية وللتحق م مدى صحة هذه الفرضية استخدم االختبار (ت)  T-testلعينتني
مستقلتني للتأاد م داللة الفر بني متوسطي درجات ا موعتني التجريبية والضابطة ،حسب ما موضح
ابجلدول (.)7
جدول ( )7املتوسط احلسايب والتباين وقيمة ) (tاحملسوبة اليت حصل عليها طالب اجملموعتني يف اختبار مهارات املفاهيم اجلغرافية البعدي
عند مجيع املستوايت

اجملموعة

العينه

املتوسط احلسايب

التباين

التجريبية

24

43.7500

8.4

الضابطة

26

19.9615

4.4

درجة احلرية

قيمة ت

الداللة

48

27.222

0.00

الداللة
االحصائية
دالة عند
مستوى 0.05

يتضح م اجلدول ( )7تفو طعب ا موعة التجريبية الذي درسوا تبعا للبياانت التفاعلية التصويرية
( )Infographicعلى طعب ا موعة الضابطة الذي درسوا تبعا للطريقة االعتيادية يف اإلجابة ع االختبار
البعدع ملهارات املفاهيم اجلغرافية الذع أجرع بعد التجربة ،ويف ضو ،هذه النتيجة مت قبول الفرضية البديلة فتكون
ا موعة التجريبية متفوقة على أقراهنم يف ا موعة الضابطة م طعب الصف الثالث املتوسط يف املفاهيم اجلغرافية،
وتش تلل الداللة أن مستوالت املفاهيم اجلغرافية املتمثلة يف ااتشاف املفهوم وتفس داللة املفهوم وتطبي
املفهوم ،عضدت بعضها بعضا لكوهنا اات نس مرتابط فنهاية مستوى هي بداية ملستوى آخر حيث استطاعت
البياانت التصويرية التفاعلية م مترير املتعلم بتجربة التعلم وف خطواهتا املشار إليها سابقا يف هذه الدراسة ليتمك
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م تعلم املفاهيم وابلتايل منوها لدي بشكل فار عرب عن مبستوى الداللة اإلحصايية مقارنة أبقراهنم الذي درسوا
وف الطريقة االعتيادية أو التقليدية.
استخدام البياانت التصويرية
اإلجابة ع سؤال الدراسة الفرعي اخلامس الذع ينص على :ما حجم
التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية لدى طعب ا موعة التجريبية؟
استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف تنمية املفاهيم اجلغرافية لدى
وحلساب حجم
طعب ا موعة التجريبية بعد التطبي القبلي والبعدع الختبار مهارات املفاهيم اجلغرافية على طعب ا موعة
التجريبية وعددهم ( )24طالبا ،وبعد إجرا ،التحليل اإلحصايي مت استخراج مربع إيتا لقياس حجم التأ وف ما
يظهر يف اجلدول (.)8
جدول ( )8حجم أتثري استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية لدى طالب اجملموعة
التجريبية

القبلي
اجملموعة

العدد

التجريبية

24

املتوسط
9.6250

البعد
االحنراف
املعياري

االحنراف

املتوسط

قيمة ت

مستوى الداللة

مربع إيتا

املعياري

3.36543 43.7500 2.93128

27.222

.000

.939

استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف تنمية
يتضح م اجلدول ( )8أن حجم
مهارات املفاهيم اجلغرافية لدى طعب ا موعة التجريبية اب حيث بلغ ( ،)0.939واتفقت هذه النتيجة مع
نتايج ال م دراسة ()Kos&Sims,2014؛ ()Kibar&Akkoyunlu,2014؛(اجلريوع.)2014،
اإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي السادس الذي ينص :على ما نسبة التحسن يف منو مهارات املفاهيم
اجلغرافية لدى طالب اجملموعة التجريبية يعزى الستخدام استخدام البياانت التصويرية التفاعلية
(.)Infographic

حلساب نسبة التحس يف منو مهارات املفاهيم اجلغرافية لدى طعب ا موعة التجريبية يعزى الستخدام
استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ( ،)Infographicمت استخدام املتوسطات والنسب املئوية اما يظهر يف
اجلدول (:)9
جدول ( )9نسبة التحسن يف منو مهارات املفاهيم اجلغرافية لدى طالب اجملموعة التجريبية
مهارات املفاهيم
اجلغرافية

اكتشاف املفهوم
اجلغرايف

داللة املفهوم اجلغرايف

االختبار

اجملموعة

العدد

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

التجريبية

24

املتوسط

االحنراف املعياري

التباين

16.5417

1.91059

3.6

3.7500

1.77544

2.9

14.9167

1.61290

2.6

2.7917

1.81729

3.2
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مهارات املفاهيم

االختبار

اجلغرافية

تطبيق املفهوم اجلغرايف
الكلي
اكتشاف املفهوم
اجلغرايف

داللة املفهوم اجلغرايف
تطبيق املفهوم اجلغرايف
الكلي

اجملموعة

املتوسط

العدد

االحنراف املعياري

التباين

قبلي

12.2917

1.39811

1.7

بعدي

2.7917

1.81729

3.2

قبلي

43.7500

3.36543

10.9

بعدي

9.6250

2.93128

8.4

قبلي

9.0769

2.18949

4.4

بعدي

3.1923

1.64971

2.6

قبلي

7.8846

1.84015

3.2

بعدي

3.2308

1.27460

1.4

3.0000

1.54919

2.2

بعدي

2.4615

1.42073

1.9

قبلي

19.9615

2.80686

7.8

بعدي

8.8846

2.25081

4.4

قبلي

الضابطة

26

نسبة التحسن
%451
%455
%290
%240
%125
%226

وملزيد م التوضيح ملا مت استعراض يف اجلدول ( )9مت التعب ع نسبة التحس يف منو مهارات املفاهيم
اجلغرافية لدى طعب ا موعتني التجريبية والضابطة بعد حساب املتوسطات يف االختباري القبلي والبعدع يف
الشكل (:)1

شكل ( )1نسبة التحسن يف منو مهارات املفاهيم اجلغرافية لدى طالب اجملموعة التجريبية

يظهر اجلدول ( )9والشكل ( )1نسب حتس املفاهيم اجلغرافية بعد تطبي التجربة حيث درس طعب
ا موعة التجريبية وف البياانت التصورية التفاعلية ،فيما درس طعب ا موعة الضابطة تبعا للطر االعتيادية أو
التقليدية ورغم وجود حتس واضح يف نسب متوسطات ا موعتني التجريبية والضابطة بعد دراسة املوضوعات
الدراسية وهذا أمر حتمي ومربر بتعلم الطلبة للمفاهيم ومنوها لديهم بشكل أفضل ،على رغم التفو الكب يف
نسب متوسطات طعب ا موعة التجريبية اما يظهر يف الشكل ( )1والل عند مستوالت املفاهيم اجلغرافية اع
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على حدة ،وعندها جمتمعة ،مع ظهور التقارب يف املتوسطات عند االختبار القبلي ،مما يعين أن استخدام البياانت
التصويرية التفاعلية سامهت يف تنمية مهارات املفاهيم اجلغرافية بشكل أارب م الطر التقليدية ،ملا حتتوي م
خصايص مكنت املتعلمني م ااتساب املفاهيم أبنفسهم وأاثرت فضوهلم الاتشافها وتفس مدلوالهتا ،وإجرا،
التطبيقات املناسبة هلا ،حيث عضدت تلل املستوالت بعضها بعضا لتظهر صورة نسب التحس اما هو موضح
يف الشكل (.)1
االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات:
أوال :االستنتاجات:
توصلت نتايج الدراسة إىل أن استخدام البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicأ ر بشكل اب جدا يف
تنمية وحتسني مهارات املفاهيم اجلغرافية لدى طعب الصف الثالث املتوسط وف ما أ بتت بياانت الدراسة ومناقشة
نتايجها والل يف املستوالت الثعث املتمثلة يف( :ااتشاف املفهوم اجلغرايف ،داللة املفهوم اجلغرايف ،تطبي املفهوم
اجلغرايف) ،وعلى املستوالت جمتمعة ،والل عند املقارنة بني متوسطات طعب ا موعتني التجريبية والضابطة،
والذع ظهر بشكل واضح لصام طعب ا موعة التجريبية ،إضافة إىل ما برهن قياس حجم التأ الكب الذع
دلل على فعالية البياانت التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف تنميةمهارات املفاهيم اجلغرافية.
التوصيات:
إشارة إىل نتايج الدراسة وما أظهرت م فعالية فإن يوصى ابلتايل:
 .1ينبغي أن تتبىن مناهج الدراسات االجتماعية والرتبية الوطنية أسلوب البياانت التصويرية التفاعلية
( )Infographicوالل م خعل تطوير املناهج الدراسية احلالية وتضمني البياانت التصويرية م
ضمنها
 .2ينبغي تدريب معلمي االجتماعيات وتدريبيهم على استخدام االسرتاتيجيات املستندة إىل البياانت
التصويرية التفاعلية ( )Infographicيف عملية تدريسهم للمادة .سوا ،قبل اخلدمة أو أ نا ،عملهم.
 .3ينبغي بنا ،مناهج الدراسات االجتماعية مبا حيق منو مهارات إاساب وتنمية املفاهيم وم بينها
املفاهيم اجلغرافية.
 .4ينبغي على املعلمني تضمني ممارساهتم التدريسية استخدام طر تدريسية تساهم يف تنمية مهارات
املفاهيم بشكل عام.
املقرتحات:
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تقرتح الدراسة استنادا إىل ما توصلت إلي م النتايج أن يتم استقصا،

وفعالية البياانت التصويرية

التفاعلية ( )Infographicيف تنمية العديد م املتغ ات مثل التحصيل الدراسي ،والدافعية حنو الدراسة ،وبقا ،أ ر
التعلم ،وتنمية مهارات التفك املختلفة ،واالجتاهات ،وامليول حنو املادة الدراسية ،والبنية املعرفية لدى املتعلمني،
والل فيما خيص الدراسات االجتماعية وغ ها م املواد الدراسية يف خمتلف املراحل التعليمية.
قائمة املراجع:
أوال :املراجع العربية:
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