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الثابت نفوجرافيك تقنية توظيف ع قائمة سية تد وحدة   رفاعلية

يم املفا يةتنمية ةلدى الفق الثانو املرحلة   طالبات
العتي1 ميدي ا أبو عبد الرحمن عبد2 ،أسماء ز اج العز   ا

س قوطر املناقسم  بية،رالتد ال لية السعوديةالقصيم معةجا، ية العر اململكة ،.  

 asmaalotaibi101@gmail.com:  الرئیسالبرید االلكتروني للباحث1

البحث   مستخلص

تقنية توظيف ع قائمة سية تد وحدة فاعلية ع التعرف إ البحث ردف

ا حيث ة؛ الثانو املرحلة طالبات لدى ية الفق يم املفا تنمية الثابت ستخدمتنفوجرافيك

ع يقوم تصميم استخدام خالل من التجر شبھ التصميم ذي التجر املن الباحثة

من و تت ية تجر ما إحدا ن؛ مجموعت بواقع افئة املت املجموعات قة طالبة، )24(نطر

بلغت ضابطة خر عة) 24(ىو السا ة الثانو الثانو ي الثا الصف طالبات من يطالبة

مق ن البحثوالعشر داف أ ولتحقيق القصيم، عليم ة إلدا عة التا دة بر بمحافظة ات رر ر

البحث أداة استخدمت ضھ فر ِواختبار
ْ ُ ية(و الفق يم للمفا التحصيل البحث) اختبار وتوصل

ا أبر النتائج من مجموعة املجموعة: زإ جات د متوسطي ن ب إحصائية داللة ذو فر يوجد رال ق

واملجموعة ية إحصائيةالتجر داللة ذو فر وجد املقابل و ، القب التحصيل قالضابطة ُ

لصا البعدي التطبيق الضابطة واملجموعة ية التجر املجموعة جات د متوسطي ن رب

املجموعة جات د متوسطي ن ب إحصائية داللة ذو فر كذلك جد و ية، التجر راملجموعة ق ُو

والبعدي القب التطبيق ية عالتجر ناء و ي، إيجا أثر م و البعدي التطبيق ًلصا

طالبات لدى ية الفق يم املفا تنمية الثابت نفوجرافيك تقنية فاعلية النتائج رت أظ ذلك

ا م أ من التوصيات من عددا الباحثة قدمت البحث نتائج إ نادا واس ة؛ الثانو املرحلة
ً ًَّ

بن نفوجرافيك ع الشرعيةعتماد العلوم ات ملقر التعلي املحتو راء   .ى

املفتاحية لمات ة :ال الثانو املرحلة ية، الفق يم املفا الثابت، نفوجرافيك   .تقنية
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The Effectiveness of A Teaching Unit Based 
onEmploying Static Infographic Technique  

on Enhancing Fiqh Concepts for  
SecondaryFemale Students 

 
Asma Alhumaidi Alotaibi1, Abdulrahman Abdulaziz Abu-
Alhaj2 
Curriculum and Instruction Department, Faculty of Education,                
Al-Qasem University, KSA. 

 1 Corresponding author E-mail: asmaalotaibi101@gmail.com                                                                  
Abstract: 
     This study aimed to identify the effectiveness of a teaching 
unit based on employing static infographic technique on 
enhancing fiqh concepts for secondary female students. The 
researcher used the experimental approach with quasi-
experimental design in which two equivalent groups were 
selected; an experimental group (N=24) student and a control 
group (N=24) from the 11th grade students of the 27th secondary 
school in Buraida governorate, which is located under the 
Qassim Education administration. To achieve the research 
objectives and test the research hypotheses, an achievement test 
for the jurisprudence concepts was administered. The main 
findings could be summarized as:   There were no statistically 
significant differences between the means scores of the 
experimental group students and the control group students in the 
pretest achievement. Findings indicated statistically significant 
differences between the means scores of the experimental group 
students and the control group students in the post-test 
achievement, and the effect size was high. Accordingly, findings 
revealed the effectiveness of Infographics in developing the 
jurisprudence concepts for the secondary school students. 
Therefore, the researchers have provided many 
recommendations; the most important of which is to rely on 
infographics in building the content for the Sharia subjects. 

Keywords:  Infographics, fiqh Concepts, secondary school. 
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  :املقدمة

املعرفــة،        وميــادين ومجــاالت العلــوم شــ ــ معرفيــة ات وتطــو ات ــ غي ــا ا العــصر د ٍــش رٍ
مــن ســتفادة كيفيــة ــ ــ التفك ــ إ املنــا ومخططــوا ــو بو ال حــدا املعرفيــةنممــا ة الثــو رــذه

ي واملعلومـــــا ـــــ الرق عـــــصرنا ــــ اصـــــل ا ـــــ التغ ألن التعليميـــــة؛ العمليــــة ـــــ ـــــا وتوظيف والتقنيــــة
ْ َّ

واقتدار بكفاءة املتقدمة التقنية النظم مع التعامل إ   .يحتاج

للمعلومــات العامليــة الــشبكة ــو وظ املعلومــات وتزايــد ــ املعر نفجــار أن فيــھ شــك ال روممـا َّ

نـت( بيــة) ن ال ــ ع لزامــا ــان ف واملجتمعــات؛ الــشعوب ــات و ــان ذو ــ ــ كب دو ــا ل ًوالعوملــة ّ
ِ

ُ ر
العقيـــدة تأصـــيل خـــالل مـــن نحـــالل، و ان الـــذو مـــن ـــا وثقاف ـــا و ـــ ع تحـــافظ أن َّســـالمية

ِ
ُ

وترســـــي مـــــة، القو ســـــالمية القـــــيم وكـــــذلك شء، الـــــ نفـــــوس ـــــ ا وغرســـــ يحة الـــــ خســـــالمية
بالعبـــــادات يحة الـــــ املعرفـــــة الطلبـــــة إكـــــساب خـــــالل مـــــن وذلـــــك ـــــا، وتنمي الـــــشرعية يم املفـــــا
وكــذلك ــم، واقع ـ والــسلوكيات القـيم مــن علمــوه مـا وتوظيــف الـشرعية، والتعــامالت خـالق و
شــعو وتأصــيل بــھ، يــدينو الــذي الــدين نحــو ي إيجــا اتجــاه ن ــو وت م، لــد الــدي الــوازع رتنميــة ن

و العظيمالعزة الدين ذا ل باالنتماء ،(الفخر   ).2015ياملط

س لــــ ــــا مواد س تــــد أن إال ــــا، مي وأ ا ومــــصاد ا ــــداف وأ ا خصائــــص ســــالمية بيــــة رولل َّر

ة ـــ املتم ســـاليب ـــ ع ـــ أك للتعـــرف اســـات والد البحـــوث مـــن ـــد مز ـــ إ يحتـــاج بـــل ن، ـــ ال ربـــاألمر ّ

ا املشوقة والطرائق الفعالة ـاتَّوالوسائل تجا ـ وتن ـداف، تحقيق سر ت أن ا شأ من ّل

يحة إسالمية ية تر شء ال ي وتر ي،(ّوالقيم، ا   ). 2010الد

نفـوس ـ ا وتنمي القيم غرس ة بو ال املنا أخصب من الشرعية العلوم منا عد ّو

ة الــــــصا الــــــشرعية والنــــــصوص دلــــــة و باملعلومــــــات تزخــــــر ــــــا أل بنــــــاءالطلبــــــة؛ ــــــدف لتحقيــــــق
الفقـــھ مقـــر خاصــة ، خـــر التعليميـــة املنــا بقيـــة مــن أفـــضل ل ـــش للطــالب القـــيم رمنظومــة ى

مــــن يمثــــل ــــو ف حيــــاة، مــــن ونــــھ حيــــث مــــن الــــشرعية، العلــــوم ات مقــــر ــــم أ مــــن عــــد رالــــذي
سالمي ع شر لل الفع ،(التطبيق   ).2016ياملط

ا ول الشرعية العلوم من الفقھ علم ـو ع يخفـى مـاال والرفعـة والفـضل والنفـع الشرف من
وسلم عليھ هللا ص الرسو يقو لب لذي الـدين( ل ھ يفق ا خ بھ هللا يرد من

ً
 (0 )، يالبخـار

بـــــرقم2005 ،711 ) (، ـــــ بــــــا) 146: 2014الزع باإليمـــــان أصــــــيال تباطـــــا ا مــــــرتبط العلـــــم ــــــذا ف
ً ً

ر
ام أح املؤمن يطبق وعندما ِوحده،

ترجمـةّ يمـان ـذا جم ـ ي فإنـھ ا واختيـا وطاعـة سـمعا ًردينھ
ً ً

فعلـھ مـع وقولـھ اعتقـاده يتطـابق ألنـھ العظـيم؛ الـدين ـذا ل الوظيفيـة فتتحقـق وتطبيقية، عملية
  .وتطبيقھ

ــــــ متم دو ـــــا ل بالــــــذات يـــــة الفق يم فاملفــــــا ميـــــة، بالغــــــة يم مفـــــا الفقــــــھ مـــــن حـــــو رو ي
الدي يم املفــا ن بــ مــن عالقــةيوحيـو تــنظم ــا إ حيــث خــاص، ل ــش الطلبــة حيـاة ــ خــر ِيــة

ّ
ى

يجـب ما الفقھ خالل من عرف ألنھ ھ؛ بر وجـل-الطالب عالقـة-ّعـز تـنظم كمـا عبـادات، ِمـن
ّ

ــــــرام وا ــــــالل ا ن بــــــ الفــــــر ك ــــــد و جيــــــدا، حـــــدوده فيعــــــرف النــــــاس مــــــن حولــــــھ بمــــــن قالطالـــــب ر
ن،( والصبح شان، كر تايھ، أبو طيب،   ). 2010ا
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يم"  مفـا نالـك و والتعقيـد، ة والـصعو ـساطة ال حيـث مـن يـة الفق يم املفا جة د باين روت
املحــسوسة يم واملفــا أصــعب، ــا علم ــان معقــدة يم املفــا انــت لمــا و مجــردة، وأخــر حـسية،

ّ ّ ى
املجردة من علما د،(ًأك   ). 2007زأبو

الر املحتــو أدوات ـــم أ مــن نفوجرافيـــك عــد َّو ى لّ ـــش نفوجرافيــك تقنيـــة عتمــد و ، ـــ ق
ْ

ة، ــ مع وصــو ســوم ــ إ ءة املقــر والنــصوص ي املعــا ترجمــة فكــرة ــ ع ــ رأسا فاإلنفوجرافيــك"رو
ا يعا واســ ــا م ف يمكـن ســوم و صـو ــ إ املعقـدة يم واملفــا واملعلومـات البيانــات ـل تحو فــن رـو ر

امل املعلومـــــات عـــــرض ـــــ يتم ســـــلوب ـــــذا و ق، ـــــشو و سلـــــسةبوضـــــوح قـــــة بطر والـــــصعبة عقـــــدة
ة ا و لة   ).109: 2018شلتوت،" (ووس

عامــــة الــــشرعية العلــــوم منــــا ــــ ا وتوضــــيح يم املفــــا ــــسيط ت ــــ ة ــــ كب ميــــة أ ة روللــــصو
ألـــــوان مـــــن ـــــھ تحو بمـــــا التوضـــــيحية ال شـــــ ـــــ إ ينجـــــذبو التالميـــــذ إن حيـــــث خاصـــــة، نوالفقـــــھ َّ

ا ـــــساعد نفوجرافيـــــك تقنيـــــة أن فنجـــــد ؛ تقـــــديمروصـــــو ـــــ ع التعليميـــــة العمليـــــة ـــــ ع ن لقـــــائم
ل ســـ بأســـلوب اســـية الد ـــذهوجـــاذب،راملنـــا ن لتـــضم جديـــدة قـــة بطر البحـــث مـــن بـــد ال لـــذا

اســـــية الد ات املقـــــر ـــــ ـــــا دمج ـــــ ع والعمـــــل التعليميـــــة العمليـــــة خدمـــــة ـــــ رالتقنيـــــة شــــــلتوت،" (ر
2014(.  

املتعـــــــددة بأنواعــــــــھ نفوجرافيـــــــك تقنيـــــــة ميـــــــة أ واملتحـــــــركا(وتكمـــــــن العمليــــــــة) لثابـــــــت ـــــــ
ــار بت ــ ع ة القــد وتنميــة املعلومــات، وتركيــب وتنظــيم ــم ف ــ ع املــتعلم مــساعدة ــ رالتعليميــة

ومــــــساعدة نتـــــاج، ولة،و ــــــس تاجات لإلســـــت والوصــــــو ة البـــــصر نــــــات املقا عمـــــل ــــــ ع لاملـــــتعلم ر
جديدة وخصائص عالقات شاف اك نحو املتعلم لدى افز ا   ).2018ت،سعدا(وتنمية

املجــــال ــــ التقنيــــة ــــذه مــــن ســــتفادة طــــر نحــــدد أن ــــان بم ة الــــضر مــــن أصــــبح قلـــذلك ور
ــــ تتمثــــل ــــ وال نفوجرافيــــك تقنيــــة ا تقــــدم ــــ ال ائلــــة ال انيــــات م مــــن لالســــتفادة ــــ التعلي

التعليميـــة جـــواء إثـــراء ـــ ع ا وقـــد وجـــاذب مـــشو ل ـــش ا وتقـــديم التعليميـــة املـــادة ـــسيط رت ق
ــوج إ اســات الد مــن العديــد ت أشــا وقــد والتعليميــة، ــة بو ال العمليــة إلنجــاح مالئمــة ــ أك ــا رعل ر

ً

ــــــذه ومــــــن املختلفــــــة، املنــــــا س تــــــد ــــــ ــــــا وفاعلي يم املفــــــا ــــــساب اك ــــــ التقنيــــــة ــــــذه ة رقــــــد ر
اســـات اســــة: رالد ــــد،(رد بــــان،2016زأبــــو عر أبـــو ،2017؛ واملحــــالو ن حــــس ،2017ي؛ الدوســــر ي؛

  ).2018؛

وجاذبــة فاعلــة وتقنيــة ة بــصر وســيلة ــا و نفوجرافيــك؛ تقنيــة ميــة أ تتــ ســبق وممــا
ـــم ف ـــ ع ـــساعد قـــة بطر ـــ التعلي املحتـــو مـــع ومتناســـبا يحا ـــ توظيفـــا ـــا توظيف تـــم مـــا ىإذا ً ً ً

الكـشف محاولـة ا ا البحث مية أ ر وتظ خاصة، ية الفق يم واملفا عامة التعليمية املادة
تنميــةُّوالتعــر ــ الثابــت نفوجرافيــك تقنيــة توظيــف ــ ع قائمــة ــسية تد وحــدة فاعليــة ــ ع رف

ة الثانو املرحلة طالبات لدى ية الفق يم   .املفا
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اسة الد لة   :رمش

املختلفـــــــة يم واملفـــــــا قـــــــائق با غنيـــــــة ـــــــا أ يـــــــر الـــــــشرعية العلـــــــوم ات ملقـــــــر املـــــــتفحص ّإن ى ر ّ َّ

مــــس ي تــــد الباحثــــان الحــــظ وقــــد يمواملتنوعــــة؛ املفــــا ــــساب اك ــــ ــــة الثانو املرحلــــة طالبــــات ىتو
يــة، نالفق املتعلمـــ ات قــد ضــعف تؤكـــد حيــث الــسابقة، اســـات والد البحــوث نتــائج ـــذا ؤكــد رو ر

ــ ال س التـد ـ عتياديـة الطرائـق ـ إ ـذا عــز وقـد يـة، الفق يم املفـا ـساب اك ـ ا روقـصو َ ِيُ ر
مـــــــ خاليـــــــة الطرائـــــــق ـــــــذه ف ، املعلمـــــــو ا مثـــــــلنـــــــستخدم ق، ـــــــشو وال ة ثـــــــا و ـــــــذب ا اســـــــة: رن رد

ي،( ا ،2010الد الرم ي،2011؛ را الش ؛ ،2017؛ املط   ).2015ي؛

ن الوحـدت ية الفق يم املفا اختبار بإعداد الباحثان قام اسة، الد لة مش من روللتأكد
ُّ

والثانيـــــــھ ـــــــ ـــــــاح(و الن ــــــــام أح ، الفقـــــــھ ـــــــ الفقـــــــھ) مقدمــــــــة مقــــــــر اســــــــة،1رـــــــ الد روطبقـــــــت ِ
ّ ُ

ــ ع الثــانو) 23(ســتطالعية ي الثــا الــصف طالبــات مــن ات(يطالبــة ــة) رمقــر الثانو ســة املد رــ
حـــساب ـــ املتمثــل ي حـــصا التحليــل نتـــائج ـــرت أظ ــدة، بر بمدينـــة للبنــات ن والعـــشر عة ِالــسا

ّ

الف يم املفـا ـ الطالبـات مـستو انخفـاض جات الـد ملجموع ي سا ا ىاملتوسط بلـغر حيـث يـة، ق
ية الفق يم املفا اختبار الطالبات جات لد ي سا ا يؤكـد) 18(من) 5(راملتوسط ـذا و جة، رد

الطالبات لدى ية الفق يم املفا تنمية ا وقصو لة مش نالك   . ًرأن

الشرعية العلوم ات مقر س تد يزال ال رأيضا ر ة-ً الثانو املرحلة ع-خاصة ا كث   ًعتمد

العلـــــومالطر منــــا أصــــبحت بحيـــــث النــــصية، يم املفــــا ســـــرد ــــ ع عتمــــد ـــــ ال عتياديــــة ائــــق
مجيـــــات وال بالــــصو املدعمــــة حة الــــشا ة العــــصر التقنيــــة ــــ ع القــــو طغيــــان ي عــــا رالــــشرعية ر ل
محــدودا يـزال ال الــشرعية العلـوم س تــد ـ ديثــة ا التقنيـة ثمار اســ فـإن ديثــة؛ ا ية اسـو ًا ر

العتقــــــا ضـــــــعيفةللغايــــــة؛ ــــــدو وا ميــــــة قليلــــــة التقنيــــــات بــــــأن واملعلمــــــات ن املعلمــــــ أغلــــــب ىد
طبقـات لـدى ـ التق الـو غيـاب تؤكـد ديثـة ا التقنيـات مـع التخاصـمية النظـرة ـذه و الفائدة،

واملعلمات ن املعلم من   ).2018ذيب،(واسعة

لـــيج ا لـــدو ـــي العر بيـــة ال ملكتـــب ية املـــ اســـة الد تؤكـــده مـــا ـــذا لو عـــدم)2014(ر عـــن ؛
التقنيــــة دمــــج اتيجية اســــ م لتطبــــيق الــــشرعية العلــــوم ومعلمــــات ــــ ملعل افيــــة ال املعرفــــة تــــوافر

  . بالتعليم

ن تــــــــضم ميــــــــة أ ــــــــ إ ا توصــــــــيا ــــــــ بــــــــو ال قــــــــل ا ــــــــ اســــــــات ود بحــــــــوث عــــــــدة ت يوأشــــــــا ر ر
مــن ــل اســة كد ، املنــا مختلــف ــ التعليميــة العمليــة ــ بـــان،: (رنفوجرافيــك عر ؛2017 أبــو

ــــــــــــــد، إســــــــــــــماعيل،2017زأبـــــــــــــو ،2016؛ ــــــــــــــ العتي اســــــــــــــتخدام) 2018؛ ة بــــــــــــــضر أوصــــــــــــــت ــــــــــــــ ورال
التعليميــــــــة، الوحــــــــدات ضــــــــمن ي،(نفوجرافيـــــــك ــــــــ) 2018الفرجـــــــا ع باالعتمــــــــاد أوصــــــــت ــــــــ ال

، التعلي املحتو بناء ،(ىنفوجرافيك واملحالو ن ن،2017يحس ز   ).2016و؛

ا لة مــش تحديــد يمكــن ســبق لــدىوممــا يــة الفق يم املفــا ــساب اك ضــعف ــ ــا ا لبحــث
أثـر وجـود مـن الـسابقة اسات والد البحوث عض إليھ ت أشا ملا ونظرا ة، الثانو املرحلة رطالبات ر ً

ح ر مـــــع املتوافقـــــة التقنيـــــة املـــــستحدثات مـــــن ـــــا و و نفوجرافيـــــك، تقنيـــــة الســـــتخدام ي وإيجـــــا
ـــس ـــا ا البحـــث فـــإن ـــشھ؛ ع الـــذي ـــالعـــصر ع قائمـــة ـــسية تد وحـــدة فاعليـــة قيـــاس ـــ رإ

ـ ـة الثانو املرحلـة طالبـات لـدى يـة الفق يم املفـا تنميـة ـ الثابت نفوجرافيك تقنية توظيف
الفقھ   . رمقر
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اسة الد   :رأسئلة

تية الثالثة سئلة عن جابة الية ا اسة الد تحاو سوف سبق ما رضوء   :ل

ا )1 يــة الفق يم املفــا الفقــھمــا مقــر ــ نايــات ا وحــدة ــ ا1رملتــضمنة ــس تك أن يجــب ــ ال
ة؟ الثانو املرحلة   طالبات

ـــ )2 الثابـــت نفوجرافيـــك تقنيـــة توظيـــف ـــ ع قائمـــة ـــسية تد لوحـــدة ح ـــ املق التـــصميم رمـــا
ة؟ الثانو املرحلة طالبات لدى ية الفق يم املفا   تنمية

ت )3 توظيـــــف ــــــ ع قائمــــــة ـــــسية تد وحــــــدة فاعليــــــة تنميــــــةرمـــــا ــــــ الثابـــــت نفوجرافيــــــك قنيــــــة
ة؟ الثانو املرحلة طالبات لدى ية الفق يم  املفا

اسة الد ض رفر   :و

ن ت ت ن ت الفرض من التحقق إ الية ا اسة الد   :رس

داللــــــة - مـــــستو عنـــــد إحــــــصائية داللـــــة ذو فـــــر يوجـــــد ىال متوســــــطي)  ≥ ∞0.05(ق ن بـــــ أقـــــل أو
يــة التجر املجموعــة طالبــات جــات الثابــت،رد نفوجرافيــك تقنيــة باســتخدام ســن د رممــن

يـــة الفق يم املفـــا تنميـــة ـــ املعتـــادة قـــة بالطر ســـن د ـــي الال الـــضابطة املجموعـــة روطالبـــات
ية التجر املجموعة ة   .ملص

داللــــــة - مـــــستو عنـــــد إحــــــصائية داللـــــة ذو فـــــر يوجـــــد ىال متوســــــطيأو) ∞ ≥ 0.05(ق ن بـــــ أقـــــل
التجر املجموعــــة طالبــــات جــــات تنميــــةرد متوســــط ــــ والبعــــدي ــــ القب ن التطبيقــــ ن بــــ يــــة

ية الفق يم   .املفا

اسة الد داف     :رأ

ي يأ ما اسة الد ذه دف   :رس

خــالل -1 مـن ــة الثانو املرحلـة طالبــات ا ـس تك أن يجـب ــ ال يـة الفق يم املفــا ـ ع ُّالتعـرف

الفقھ مقر نايات ا وحدة اسة رد ة1ر الثانو   .للمرحلة

مق -2 تنميــــــةتـــــصميم ــــــ نفوجرافيــــــك تقنيـــــة توظيــــــف ــــــ ع قائمــــــة ـــــسية تد لوحــــــدة ح رــــــ
ية الفق يم   .املفا

يم -3 املفـا تنميـة ـ نفوجرافيـك تقنية توظيف ع قائمة سية تد وحدة فاعلية رقياس
ة الثانو املرحلة طالبات لدى ية   .الفق

اسة الد مية   :رأ

مية ةأوال   :النظر

نفوجرا .1 بتقنية ف ـالتعر ا نادا اسـ التعليميـة العمليـة ـ الفعال ا ودو الثابت رفيك
علميا تة مث حقائق
ً

.  
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تطبيــق .2 ــق طر عـن يــة الفق يم املفـا يعاب اســ ــ الطالبـات مــستو ي لتـد حلــو ىإيجـاد ل
سية تد لوحدة الثابت نفوجرافيك تقنية ع قائم علي   .رتصميم

التطبيقية مية ثانيا
ً

:  

ال .1 ــــذه ــــساعد رقــــد وتطــــو داء ن تحــــس جــــودة ــــ الــــشرعية العلــــوم معلمــــات اســــھ رد
ية اسو ا التقنية باستخدام سية التد ات ا رامل   .ر

ـــــادة .2 و ق ـــــشو وال مـــــاس ا ة واثـــــا ـــــد وا الوقـــــت تـــــوف ـــــ والطالبـــــات الطـــــالب زتفيــــد ر
ا الد الصف يجابية و   .رالفاعلية

بنـــــ .3 ـــــ التعلـــــيم ه ا و ـــــ املنـــــا مخططـــــي رـــــساعد ديثـــــةز ا التقنيـــــة ـــــستخدم مـــــن اء
باإلنفوجرافيك  .املدعمة

ــــــــ .4 ع اســــــــة الد ــــــــذه ــــــــساعد الــــــــضوءرقــــــــد تقنيــــــــةــــــــسليط حــــــــو البحــــــــوث مــــــــن ــــــــد لملز
الشرعية العلوم ع فر بقية   .ونفوجرافيك

اسة الد   :رحدود

توظيـف:الحدود الموضوعیة ـ ع قائمـة ـسية تد وحـدة فاعليـة قيـاس ـ ع اسـة الد راقتـصرت ر
ــةتقنيـة الثانو املرحلـة طالبــات لـدى يــة الفق يم املفــا تنميـة ــ الثابـت ات(نفوجرافيــك ) رمقــر

دة بر   .بمدينة

ة شر ال دود الثانو:ا ي الثا الصف ات(يطالبات القصيم) رمقر بمحافظة دة بر   .بمدينة

انية امل دود ـة :ا الثانو املرحلـة س مـدا إحـدى ع اسة الد رطبقت ات(ر ـدةبمحافظـ) رمقـر بر ة
يـــة العر باململكـــة القـــصيم علـــيم ة إلدا عـــة ـــرالتا و نالـــسعودية، والعـــشر عة الـــسا ـــة الثانو

الضا ب ات   .رمقر

الزمانيـة ـدود العـام:ا خـالل سـ مد منـصة ـ ع عــد عـن اسـة الد تطبيـق رتـم ــُر ا -1441رالد
ا1442 الد الفصل   ). لو(رـ

اسة الد ات   :رمصط

ــ:  )(Infographicكنفوجرافيـ ف التقنيـة ــذه ل فـات التعر ) 109: 2018شــلتوت،(ىعــددت
نفوجرافيك يمكـن: َّأن سـوم، و صـو ـ إ املعقدة يم واملفا واملعلومات البيانات ل تحو فن رو ر َّ

والــــصعبة املعقـــدة املعلومــــات عـــرض ــــ يتم ســـلوب ــــذا و ق، ـــشو و بوضــــوح ا يعا واســـ ـــا م ف
و لة س قة ةوبطر   .ا

مــــن ــــل ــــر ٌو وســــبايفي،(ى نفوجرافيــــك) 2017فانــــدر والبيانــــات: َّأن املعلومــــات عــــرض ــــو
و م ل املعلومات لتوصيل فعالة؛ قة وطر ي مر ل   . رش

يــر نمـا ــسك،(ىب لي نفوجرافيــك) 2017وز املعلومــات: َّأن مــن ــ أك أو واحــدة مجموعـة ــو
تقدي أجل من ا؛ عديل تم ال مةاملرئية امل النقاط ع الضوء سليط و محددة، بيانات   .م

بأنــھ        إجرائيـا نفوجرافيـك الباحثــان عـرف الـسابقة فــات التعر ضـوء ـ النــصوص: ّو ـل تحو
الفقـھ مقـر ـ نايـات ا وحـدة ـ املتـضمنة يـة الفق يم املفـا ـ املعقدة للمرحلـة1رواملعلومات
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توضــيحي ال وأشــ ســوم و صــو ــ إ ــة رالثانو بواســطةر ا يعا واســ ــا م ف ل ــس ومــشوقة جاذبــة ة
الثابت تقنية   .نفوجرافيك

ية الفق يم   ):Fiqh concepts(املفا

بأنــــھ ــــا لغو ــــوم املف َّعــــرف ــــ: "ُ ك ــــ ملع ة ــــ املو ــــصائص وا الــــصفات مجمــــع" (مجموعــــة
ية، العر ص2004اللغة ،704    .(  

الفق وم املف   :تنمية

ان و زعرفھ موضـوع: "بأنھ) 18 :1993(َّ ـ ع ليـدل لفظـا؛ أو اسـما عطـي مجـرد، ـ عق تصو
ً ً ر

املوضوع ذا ألفراد كة املش صائص ا تجميع ق طر عن نھ و ت تم و بالدين، صلة   .لھ

عــرف ـــومو املف بأنـــھالباحثـــان إجرائيـــا ـــ وحـــدة: الفق ـــ قـــيم أو مواقـــف أو ألشـــياء ـــ عق رتــصو ُّ

مـــش خــــصائص ــــا بي نايـــات، أوا اســــم أو برمــــز ـــا إل ــــشار و الــــشرعية، دلـــة مــــن مــــستمدة كة
تحــــصل ــــ ال جــــة بالد ــــ العق التــــصو ــــذا قــــاس و نفوجرافيــــك، تقنيــــة باســــتخدام رمــــصط ر َ ُ

الغرض ذا ل املعد التحصي ختبار الطالبة ا   .عل

السابقةطار اسات والد رالنظر   :ي

معلو الباحثان جمع الفصل َذا َ َ
يخـصِ مـا حـو والبـاحثو العلماء إليھ توصل مما ُّمات ل ن َّ ٍ

اســــات والد النظــــر طــــار ــــ املتمثلــــة دبيــــات اســــتعراض خــــالل مــــن وذلــــك اســــة، الد رعنــــوان ير
ما ن س ئ ن محو النظر طار تضمن و رالسابقة، ر   : ي

و - لاملحو نفوجرافيك: ر   . تقنية

ي - الثا ية: راملحو الفق يم املفا    .تنمية

ذلك تفصيل ي   :وفيما

  :تقنیة اإلنفوجرافیك: المحور األول 

نفوجرافيك وم   :مف

ي الفاخو رعرفھ ص2017(َّ إ: بأنھ) 4، ش املعقـدة"ُمصط والبيانات املعلومات ل تحو
ــ الكث قـراءة ـ إ اجـة ا دو ق، ـشو و بوضـوح ا يعا اسـ ــا يرا مـن ـ ع ل ـس وصـو سـوم ـ نإ َ ُ ْ َ ر ر

الن   ". صوصمن

ـا أ ـا ف عر ـ ـذكر ســوم: "ُو و صـو ـ إ املعقـدة يم واملفـا واملعلومـات البيانــات ـل تحو رفـن ر ُّ َ

املعقــــــدة املعلومــــــات عــــــرض ــــــ يتم ســــــلوب ــــــذا و ق، ــــــشو و بوضــــــوح ا يعا واســــــ ــــــا م ف َيمكــــــن

ة ا و لة س قة بطر ص2018شلتوت،" (ووالصعبة ،109.(  

بأنــــــھ كـــــذلك وعـــــرف
َ

ِ
ّ املعل: "ُ لتوصــــــيلُعـــــرض فعالـــــة قــــــة وطر ـــــي مر ل ــــــش والبيانـــــات َّومــــــات َ

ٍ
ّ

و م ل وسبايفي،" (راملعلومات   ).2017فاندر
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ـــــسكالس سم َّوعرفـــــھ ص2012(َ خلـــــط: "بأنـــــھ) 3، فيـــــھ يـــــتم ة املـــــصو للمعلومـــــات ُّاختـــــصار ر
م الصلة بذو بوضوح التواصل ع واملؤسسات فراد ساعد مما بالتصميم؛ ِالبيانات ي ِ

َ
ٍ."  

الـــــسابقةو فـــــات التعر مـــــن ـــــي: تـــــ املر العـــــرض ـــــ ع تقـــــوم تقنيـــــة ـــــو نفوجرافيـــــك أن
ٌ

لة وس ومؤثرة فعالة قة بطر للمتلقي ا توصيل دف املعقدة؛ يم واملفا والبيانات ِللمعلومات ِ
ّ ََ ُ َّ ُّ ََ.  

نفوجرافيك-2-1-2 خ   : رتا

ــسكالس سم ص2012(ىيـر ا) 6، ــذا ـ ــستخدم نفوجرافيـك ــُأن الكث قبـل مــن ِلعـصر
َ
ِ ِ

عمـــال اد ر ـــستطيع ف التواصـــل؛ ر وتطـــو ن لتحـــس واملنظمـــات فـــراد وَّمـــن ع-ُ املـــشا اب ـــ روأ
ة ــ الكب واملؤســسات كــذلك يــة وا ة نفوجرافيــك-الـصغ الســتخدام عديــدة طرقــا يجــدوا أن

ً ً َ

امل و م ا إ للوصو ل وأس وجذبا قا شو أك م معلوما رعل ل ً دفً   . س

الرقميـــة، والقنـــوات واملجــالت ف الـــ ـــ التقليديــة الوســـائل ـــ نفوجرافيــك وجـــد ُفقــد

نفوجرافيك شعبية ادة جتما التواصل وسائل مت سا   .زكما

أن قيقــة ا ولكــن نــت، ن طفــرة مــع حــديثا ــر ظ قــد نفوجرافيــك أن املتلقــي يظــن وقــد
ً َ

ستخدم ان املعلومـاتُنفوجرافيك وتبـادل القـصص لنقـل خ التـا ـ ع والرسومات رالصو ر
وقــــد وشــــعبية، ا ــــشا ان ــــ أك نفوجرافيــــك صــــار ديــــدة ا لفيــــة حلــــو ومــــع املعرفــــة، ًروتنميــــة ل
ي املعلومـــــا غـــــراق عـــــصر ـــــ إذ التقليديـــــة؛ والوســـــائط والوســـــائل ـــــادي ســـــتخدام زتجـــــاو

تقـــــــو ة القـــــــص بـــــــاه ن ات ـــــــ وف
َ

لنقـــــــل نفوجرافيـــــــك باســـــــتخدام ه صـــــــغ أو ة ـــــــ كب املنظمـــــــات م
ا؛ ومــــشارك خاللــــھ مــــن املعلومــــات ــــر تمر ســــرعة ــــ إ باإلضــــافة عــــام، ل ــــش ــــو م ل راملعلومــــات

الرق العصر ذا فاعلية الوسائل أك من نفوجرافيك أصبح   .بحيث

نفوجرافيك َمسميات ََّ ُ:  

 )Infographics(نفوجرافيكس -1

التفاعلية -2 ة التصو  )Data visualization(رالبيانات

املعلوماتية -3 ص2018سعدات،) (Information Design(التصاميم ،55.(  

نفوجرافيك   :أنواع

العرض حيث من و   :لالنوع

الثابـــــت- ممتعـــــة: نفوجرافيـــــك قـــــة بطر والـــــصو ـــــار ف و التـــــصاميم عـــــرض عـــــن ة عبـــــا ـــــو رو ر
ــ طر عــن وذلــك ، يقــسمئللقــار ثابــت جرافيــك إنفــو ــ إ دفة املــس واملعلومــات ــار ف ــل تحو َّق َ ُ ٌ

لـــوان و والقلــم قـــة الو باســتخدام أو ـــسيطة، ال امج ــ ال إحـــدى أو رافيــك ا بـــرامج ربواســطة
يص الت   .عد

التفـــاع - أثنــــاء: نفوجرافيـــك معـــھ بالتفاعـــل ه ــــ غ عـــن ـــ يتم نفوجرافيــــك مـــن النـــوع ــــذا و
إ أثنـاءالعرض؛ معـھ التفاعـل مـن تمكننـا بـرامج ندخلھ دف املس نفوجرافيك سم عد ِذ

ّ ُ
ر

القوائم إ والولوج والرجوع، التقدم، صائص؛ ا عض باستخدام وذلك   .العرض،
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املتحــرك، - الدقــةنفوجرافيــك عاليــة وفنيــات ات ــا م ــ إ حتــاج و متقدمــة، مرحلــة ــ ــو َّو ر ن
ـــ واســــطتھ و فيــــديولتنفيـــذه، بواســـطة ــــا عليم املـــراد واملحاضــــرات ـــار ف عــــرض أن ستطيع

َ

س ما أو شن َّأنيم َ ُ)motion graphic) (،ي   ).2017رالفاخو

ــر 2018ىو
 

 الوصف النوع

كنفوجرافي
 الثابت

صـــاحب ه يختـــا ن معـــ موضـــوع عـــن املعلومـــات لـــبعض شـــرح عـــن ة رعبـــا ر
ســوم أو ة صـو ل ـش فيـھ واملعلومــات البيانـات ـو وت رنفوجرافيـك، ر ن

 .ثابتة

نفوجرافيك
 املتحرك

ن قسم إ نقسم   :و

و والبيانــــات:لالقــــسم املعلومــــات عليــــھ يوضــــع عــــادي فيــــديو ر ُتــــصو

جراف ل شــــــــ ـــــــــ ع يموالتوضــــــــيحات املفـــــــــا عــــــــض ـــــــــر يظ متحــــــــرك يـــــــــك
استخدامھ بقلة النوع ذا تم و نفسھ، الفيديو ع قائق   .وا

ي الثـــا القـــسم:القـــسم ـــذا و للبيانـــات، امـــل ل ـــش املتحـــرك تـــصميم
يخـــرج ـــ ح ة ـــ املع ـــات ر ا اختيـــار وحـــسن بـــداع مـــن ـــ الكث ُيتطلـــب

و نا سـ وضــع مـن بــد وال وممتعــة، شـيقة قــة بطر لإلخــراجرالعمـل امــل
ا ا الوقت استخداما نواع أك من عد و ي، ا ُّال ُ. 

التخطيط حيث من ي الثا    :النوع

ي النوع ذا يتمثل
ّ

:  

لمـة- ل أو عنـوان أو معينـة لفقـرة ة ـ مو ة صـو وضـع أو ل شـ برسم و وت الداللية، رالرسوم ن
ال أش م أ من الداللية الرسوم عت و   .نفوجرافيكصعبة،

ن- مع محتو ل ي مثل لية؛ ي عالقة لتوضيح النوع ذا ستخدم و ، التنظي ل ي   . ىال

مــــن- النــــوع ــــذا و ع، فــــر عــــدة منــــھ تفــــرع و املنتــــصف، ــــ س ئــــ عنــــوان وضــــع ــــتم و ، والــــشعا ر
شر ال العقل ا ستوع و م، الف ع ساعد العقلية   . ياملخططات

ـــ- ـــستخدم و ي، البيـــا مثـــلاملخطــط ي؛ البيـــا م: التخطـــيط قتـــصاد،ســـ املبيعـــاتو ـــسب ِو
ا وغ حصائيات   .و

معينة-  شراكة لتحديد أو ابطة، وامل املتحدة العالقات لتوضيح ستخدم و   .العالقات،

ل- الـــــــش عــــــن مختلفــــــة جـــــــداو ــــــا ولك ، جــــــداو ـــــــ إ النــــــصوص ــــــل تحو يـــــــتم حيــــــث ؛ ــــــداو لا ل ل
مدعم و وت ود، املع ةنالتقليدي واملم اذبة ا ال ش و باأللوان   . ة

قوائم- مجموعة عنھ سدل ي موضوع لشرح ستخدم و   .َالقوائم،
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ـ- ع ـا م ـل ـ تب لعناصر طبقات وجود عند ن مع محتو لتوضيح ستخدم و رمي، ال ل ُالش ى
معينة فقرات سرد عند أو سبقھ   .ما

قصة-  سرد عند ستخدم و ، الزم ، أومعينـة،املسار ص ـ مراحـلحيـاة توضـيح أو عـالم، أو
ما موضوع اسة   . رد

لــھ- ــو و ائيــة، يجــة لن للوصــو ن معــ محتــو خطــوات لتوضــيح ــستخدم و املفتــوح، ناملــسار ل ى
اية ونقطة بداية   . نقطة

مثـــل- ؛ املحتـــو ـــا يمـــر ة دو لتوضـــيح ـــستخدم و املغلـــق، ىاملـــسار أو: ر ـــة ر ال الـــسنة ر أشـــ ة ردو
  .امليالدية

الثابتو             نفوجرافيك ال ش ذه ستخدم ما ي،(ًغالبا   ). 2017رالفاخو

دف ال حيث من الثالث   : النوع

ي اآل داف أ عدة ن ب من نفوجرافيك من دف ال وأعمال،: يتحدد تجار ، دي ، يتا ر
ــــا أ ، ــــ تق اجتماعيــــة، ات شــــب ، ثقــــا ، ــــ ا ، ــــ ط صــــ ، ــــ سيا ، ــــ علي وســــياحة، زســــفر ءر

  ). 2018شلتوت،(وجمال

الغرض حيث من ع الرا   : النوع

ي ستقصا  :Infographic Informetiveنفوجرافيك

املوضـــوعات مـــن موضـــوع حـــو ة الـــوف واملعلومـــات اصـــة ا يم املفـــا عـــرض ـــ ـــستخدم لو
ة وجاذبة وتفصيلية، توضيحية،ربصو مشوقة، قة طر   .و

وار نفوجرافيك   :Persuasive Infographic النقا أو يا

نقـــــاط ـــــ ـــــات تجا توضـــــيح ـــــ يبـــــدأ ثـــــم ن، معـــــ موضـــــوع عـــــن فكـــــرة لتقـــــديم ـــــستخدم و
لقـــــــار نـــــــصيحة بتقـــــــديم ـــــــ ت ي مـــــــا وغالبـــــــا الدقيقـــــــة، التفـــــــصيالت ـــــــ ـــــــوض ا دو ئمختـــــــصرة ًن

  .نفوجرافيك

ي عال أو ي الدعا  :Infographic Advertisementsنفوجرافيك

ـــــشا ان ــــ ك غـــــراضرو ـــــ ــــستخدم و الفـــــضائيات، ـــــ وع جتمــــا التواصـــــل مواقـــــع ــــ ع ُه

املختلفة دمات وا السلع ج و ل والدعائية   . عالنية

التعليمي  :Instructional Infographicنفوجرافيك

جرافيــك إنفــو ة صــو ــ واملعلومــات قــائق ا تقــديم ــ ــ التعلي املجــال ــ اســتخدامھ ريــتم
س وم ل ف،(طس   ).2019الشر

ن نــوع ــ إ نفوجرافيـك تقــسيم ــ ن البـاحث اتفــاق الباحثـان يــر ســبق مـا خــالل : ىومـن
متحرك وإنفوجرافيك ثابت   .إنفوجرافيك

يـــر نفوجرافيـــكىكمـــا ــــالباحثــــان ع ــــ: الثابـــت إ املعقـــدة واملعلومــــات النـــصوص ـــل تحو
رافي ا برامج باستخدام توضيحية؛ ال أش سوم و رصو الثابتر لإلنفوجرافيك املعدة   . ك
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املتحـــرك نفوجرافيـــك باســــتخدام: أمـــا واملعلومـــات البيانـــات تمثيـــل ـــ الفيـــديو ـــستخدم ف
املتحركة ات الفيديو لتصميم معدة جرافيك   ).(Motion graphicبرامج

اختــار ــوقــد املتعلــقالباحثــان املحتــو لعــرض فقــط الثابــت نفوجرافيــك اســة الد ىــذه ر
اسةبال الد موضع دفة املس سية التد روحدة   .ر

الدالليـة، الرسـوم ال؛ شـ عـض اسـتخدام ع الباحثان اقتصر التخطيط؛ ناحية فمن
والقوائم ، التنظي ل ي وال املفتوح، واملسار رمي، ال ل والش ، داو   .لوا

نفوجراف استخدام من اسة الد وغرض دف تحدد فقد والغرض دف ال ناحية يكرومن
التعلي والغرض دف   .بال

  : ممیزات استخدام اإلنفوجرافیك في التعلیم

بـــــان عر أبـــــو ـــــصت
َّ

النقـــــاط) 2017(  ـــــ التعلـــــيم ـــــ نفوجرافيـــــك اســـــتخدام ات ـــــ مم
  : تية

مـــن - ة ـــ كب كميـــة ـــب ترت ـــ ع عمـــل نفوجرافيـــك ألن للمعلومـــات؛ الطالـــب ـــم ف يل ـــس
وت الطالب ن ذ ساطةاملعلومات أك سياق إ املعقد السياق من ا ل   .حو

ة - ـ ا املعلومـة تبقـى بحيـث ـات؛ ر وا لـوان و الـصو خـالل من الطالب باه ان رجذب ر
ولة س ت   . ُال

للتعلم - الطالب دافعية ادة   . ز

ن - بـــــ جتمــــا للتفاعـــــل ة معــــز ـــــو ت أن ــــ ع التعليميـــــة ئــــة الب نفوجرافيـــــك زــــساعد ن
ن   . املشارك

يا - س التعليمية املواد إنتاج لفة ت   . انخفاض

وصـو - ال أشـ إ واملعقدة الصعبة والبيانات املعلومات ل تحو ع عمل رنفوجرافيك
م الف عملية ل س مما ومشوقة جاذبة سوم   . رو

ومـدى - الطالب استجابات غ عنھ تج ي مما املعلومات، عرض ودة املع قة الطر غي
م م معلوماتتفاعل من عرض ما  .ع

ـــــن ز ووتـــــر العمليـــــة) 2016(ى ـــــ نفوجرافيـــــك ا يقـــــدم ـــــ ال مـــــة امل ات ـــــ املم ـــــم أ مـــــن ِأن
ّ

املعلومـــات،: التعليميـــة لعـــرض قا ـــشو و جاذبيـــة ـــ ك و والفعالـــة مـــة امل الوســـائل أحـــد عـــد ًأنـــھ ُ

ا يم واملفـا والبيانــات املعلومــات عــرض ـ يــة تي الر الطــر كــسر ووأنـھ ق
ُّ

ثــم ومــن للتالميــذ، َّملختلفــة َ
ِ

عــــرض أن كمــــا ــــا، ر عنــــد املعلومــــات ــــذه مــــع م وتفــــاعل التالميــــذ اســــتجابة ــــ غي ــــ ع ؤســــاعد
سر و ساطة ل ب املعقدة ار ف توصيل ع ساعد سيط و ل س ل ش ار ف و   .ّاملعلومات
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التعليم نفوجرافيك استخدام مية   : أ

نفوجرافيك فن ُّعد ّ تقديمُ ع التعليمية العملية ع ن القائم ساعد ال الفنو نمن
ســــــــعدات أجمــــــــل وقــــــــد وشــــــــيق، جــــــــاذب بأســــــــلوب اســــــــية الد اســــــــتخدام) 2017(راملنــــــــا ميــــــــة أ

تية النقاط التعليمية العملية   : نفوجرافيك

ــــساعد - نفوجرافيــــك و ــــا؛ وتركي ــــا وتنظيم املعلومــــة ــــم ف ــــ إ املــــتعلم ــــحاجــــة ع املــــتعلم
املعلومات من   . ستفادة

وجديدة - خالقة ار أف ار ابت املتعلم ات قد تنمية
َّ

  . ر

املتعلم - لدى ا ا ا وم ة البصر اللغة وتنمية ة رتقو َ .  

املجردة - يم املفا يعاب اس ع ة   . رالقد

ولة - س تاجات لالست والوصو ة البصر نات املقا ة تقو ع لالعمل   . ر

امل - ن بـــــــ ط تنميـــــــةالـــــــر ـــــــ ع ـــــــساعد ممـــــــا ؛ والـــــــصو ال شـــــــ و بالرســـــــوم ـــــــار ف و رعلومـــــــات
يعاب   . س

مثــــــل - ؛ ــــــ التفك مــــــن ومتنوعــــــة ة ــــــ كث أنــــــواع ســــــة ملما مــــــصراعيھ ــــــ ع البــــــاب ــــــ: ريفــــــتح التفك
الناقد والتفك الق، ا ار بت

َّ
  .ي

الدقيقة - املالحظة ع املتعلم ة قد   . رتنمية

شاف، - ك ع املتعلم ديدةتحف ا صائص وا العالقات شاف اك   . ومنھ

شاط - وال ة يو با التعليمية العملية   . يمأل

جميلـــة - ة بـــصر ال أشـــ مـــن ـــھ يحو ملـــا للمـــتعلم؛ جاذبـــة قـــة بطر اســـة الد موضـــوعات ريقـــدم
  . ومتنوعة

ــــــصات - وامل يميــــــة املفا رائط ــــــا العقليــــــة؛ املخططــــــات ســــــم ــــــ ع املــــــتعلم ة قــــــد رتنميــــــة ر
مما لةالبنائية؛ وس مفيدة قة بطر العلمية املادة تنظيم ع   . ساعد

واملحددة - الثابتة جابات قيود من ه حر و املتعلم، لعقل فاق   .ريفتح

ودعـم التعليميـة، العمليـة ـ نفوجرافيـك اسـتخدام ة بـضر عديـدة اسـات د أوصت روقد ور
اســــات د ــــا وم التقنيــــة، ــــذه ــــ التعلي راملحتــــو ــــد: ى واملحــــالو،)2016(زأبــــو ن ،)2017(يوحــــس

ن) 2018(يوالدوسر و   ).2016(زو

التعليمي نفوجرافيك نموذج   : تصميم

شــــلتوت نمـــــاذج) 2018(َّقــــسم محاكيــــا مراحــــل خمــــس ــــ إ ـــــ التعلي نفوجرافيــــك ًنمــــوذج

و ، التعلي   : التصميم
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و والتحليل: املرحلة اسة الد شمل،رمرحلة   : و

حتياجات اتحليل وتحديد   : التعليمية

إجــراء مكـن و حتيــاج، تحديـد مــع املرغـوب الوضـع صــف و ن الـرا الوضــع وصـف ـشمل وو
املقر من الوحدة ا وم مختلفة، ات مستو ع حتياج تحديد   .رعملية

داف    :تحليل

الثالثـة ا ملجاال وتصنف داف َّتحلل ُ َُ
العاطفيـة: ( ركيـة، ا ـشمل)املعرفيـة، و ـداف،

ــــشمل و عقيــــدا، ــــ ك ــــ إ ولة الــــس مــــن وتتــــدرج بلــــوم، يف تــــص ــــم،: (ًاملعرفيــــة الف املعلومــــات،
م التقــــــو كيــــــب، ال التحليــــــل، ــــــشمل)التطبيــــــق، ف ركيــــــة ا ــــــداف أمــــــا ــــــسدية: (؛ ا ركــــــة ا

اللفظــــي والــــسلوك اللفظــــي، ــــ غ والتناســــق ــــا)الــــشاملة، مالحظ ولة ــــس ــــداف ــــذه ــــ وتتم ،
ــــشملوق ف العاطفيــــة ــــداف مجــــال أمــــا ا؛ التقيــــيم،: (ياســــ أو ــــر التقر ســــتجابة، ســــتقبال،

قيمة بإعطاء الوصف نتـائج)التنظيم، ألن ـا؛ وكتاب ا قياسـ ة بـصعو العاطفيـة داف وتتم ،
لة طو مدة عد إال ر تظ ال   .السلوك

العلمية املادة    ):ىاملحتو(تحليل

نفوجرا تـــــصميم العلميـــــةعنـــــد املـــــادة تحليـــــل مـــــن بـــــد ال ـــــ التعلي ل-ىاملحتـــــو-فيـــــك ـــــش
ة، صــغ أجـزاء ــ إ املـادة تجزئـة ــق طر عـن نفوجرافيــك بواسـطة البـصر التمثيــل ـ ع يـساعد
مـن سلـسلة ل شـ ـ ع جـزاء ـذه تجمـع ا عد و جزاء، ذه من مصغر جرافيك إنفو ن و ُوت َّ َ ُ

التعلي   .نفوجرافيك

نتحليل املتعلم    :خصائص

النمــو، ـ ع املـتعلم ـساعد ـ ال ات ـ ا أفـضل يئـة ـ ع ا قـاد نفوجرافيـك ـو ي ـ ًرح ن
النـوا ـ للمـتعلم املـسبقة املعرفـة مـن بـد ال النفـسية،: (فإنھ جتماعيـة، العقليـة، ـسمية، ا

ا) الثقافيـــة لوضـــع املـــتعلم انيـــات وإم املختلفـــة الـــسلوك أنمـــاط عـــرف ـــ لــــھح املناســـبة ات ـــ
التعليمية داف تحقيق ع ساعد ال التعليمية   . والوسائل

الثانية  شملالتصميم مرحلة: املرحلة و ، :  

نفوجرافيك لعناصر ل الش املخطط   : تصميم

 إجرائية ة بصو داف   . رصياغة

 ا بصر تمثيلھ ل س بحيث وتجزئتھ؛ التعلي املحتو   . ىصياغة

 املستخدماختيار ط ا   . نوع

 املناسبة لوان   . اختيار

 املالئمة ال ش   . تحديد
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 لإلنفــــو املنــــتج العمــــل ــــق فر تحديــــد ــــشمل و ، املحتــــو ــــ التفاعليــــة العناصــــر ىتــــصميم
  .جرافيك

الثالثة شمل: املرحلة و نتاج،   : مرحلة

 و النموذج   . إنتاج

 شاء إ املعتمد التصميم برنامج   . نفوجرافيكتحديد

 الفنية املراجع وعمل ي املبد النموذج من اء   . ن

 املعلومات سلسل من   . التأكد

 املستخدمة العناصر   . ة

 ة اللغو   .السالمة

عة الرا م: املرحلة   . التقو

إ م التقو مرحلة   : تنقسم

 العن مماثلـــــة مـــــن للتأكـــــد ـــــ التعلي نفوجرافيـــــك ـــــ ع اء ـــــ ا قبـــــل مـــــن َتحكـــــيم
ِ اصـــــرِ

املحتــــو أجــــزاء جميــــع وتمثيــــل شــــمو مـــن والتأكــــد ، ــــ العل للمحتــــو ــــا ومطابق ة ىالبـــصر ل ى
  . العل

 ن املتعلم من مجموعة ع التطبيق خالل من جرافيك لإلنفو ي بنا م تقو  .عمل

 ي ا ال م التقو ق طر عن نفوجرافيك ر تطو من اء   .ن

امسة ا ستخدام: املرحلة و شر قص ،ال بھو   : د

 التعلي جرافيك لإلنفو ي امليدا   . التطبيق

 جرافيك لإلنفو املستمر م   .التقو

يا تجر وتطبيقھ نفوجرافيك استخدام
ً

 :  

اســات الد ـــ كمـــا شـــلتوت نمــوذج اليـــة ا اســـة الد ـــت تب رلقــد واملحـــالو: ر ن حـــس اســـة يكد ر
)2017(،  

نفوج وإنتاج لتصميم رامج و وأدوات   : افيكرمواقع

ـــــتتــــ ــــستخدم ـــــ ال امج ــــ وال دوات و العنكبوتيــــة الـــــشبكة ــــ ع املواقــــع مـــــن العديــــد وفر
ا م أ ومن نفوجرافيك، وإنتاج شلتوت،2018سعدات،(تصميم   ): 2018؛

يتو - ألــــس ــــي نفوجرافيــــك،: (Adobe illustrator)رأدو مــــصم عنــــد و نــــامج ال لعــــد ُّ ُ

ا ونتائجھ الشديدة نتھ ملر   . اذبةووذلك

فوتوشوب - ي جميلة)(Adobe photoshopأدو ة بصو البيانات لعرض ستخدم و   . ر،

سكيب - يتو: (Inscape)أ س لألل بديال نامج ال رعد
ً ُّ ُ.  
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من(Tableau)تابلوه - دة الفر امللونة للتصاميم ستخدم و فقط، ندو الو نظام عمل و ز،
ا   .نوع

ر - ديفيلــــــــــو بواســــــــــطة)(google developersزجوجـــــــــل البيانــــــــــات لعـــــــــرض موقــــــــــع ـــــــــو و ،
ال ش و البيانية ض العر من الكث املستخدم ختار و   .ونفوجرافيك،

ــ - الــتحكم)Easel.ly(إيز للمــستخدم ــيح و ــا، عل والتعــديل للعمــل زة جــا قوالــب حــو و ،
ُّ ي

د ير كما الرسوم ال وأش طوط وا   .لوان

ت - موpiktoch art)(ربكتوشا من و و ال، شـ ع التعديل يح و نفوجرافيك، عمل اقع
عمــــــــــل ـــــــــ ا الســـــــــتخدام ـــــــــسيطة ال ال شـــــــــ و الـــــــــصو فـــــــــع خاصـــــــــية ـــــــــوفر و روالنـــــــــصوص، ر

ا عل للعمل زة جا قوالب يوفر كما ِنفوجرافيك،
ّ

. 

ــ دفة املـس الوحــدة تـصميم ـ باإلنفوجرافيــك اصـة ا واملواقـع امج ــ ال اسـتخدمت ِوقـد
ْ ُ

اس الد يرذه اآل و   :  ة،

يتو - س أل ي أدو   .ربرنامج

فوتوشوب -   . برنامج

ت - و بو سوفت مايكر ربرنامج   .و

ستوك - ش   .موقع

بيك - فر   . يموقع

تية لألسباب واملواقع امج ال ذه ن ِواستع
ُ :  

ستخدام- ولة   .س

لوان- و والرسوم طوط ا عديل ولة   .س

غي-  و الصو تحميل انية الرإم ش و للصو   .رام

ية-  العر للغة وداعمة للتصميم قوالب تحو ة املختا ياملواقع   . ر

للتصميم- املستخدمة وامللفات ام ا للمواد امللكية حقو   .قضمان

ي الثا ية: راملحو الفق يم   :املفا

و يـة الفق يم املفـا ــو و اسـة، الد ـ ع التـا ـ املتغ املحــو ـذا ـ الباحثـان نـاو ري ر توصــلل َّمـا

ذلك حو والباحثو الكتاب لإليھ ن َّ ُ
 .  

ية الفق يم املفا ف   : عر

ا مفرد باعتبار ية الفق يم املفا ف عر ْيمكن َ َ ْ ية: ُ وفق يم،   . مفا
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أوال
ً

يم:    :مفا

بأنــــھ ــــا لغو ــــوم املف َّعــــرف ــــ: "ُ ك ــــ ملع ة ــــ املو ــــصائص وا الــــصفات ٍمجموعــــة
مجمــــع" (ّ

ية، العر ص2004اللغة ،704 .(  

ليفـــة ا ص2005(َّوعــرف بأنــھ) 94، ـــوم أحـــداث: "املف أو أشـــياء مجموعـــة عــن الفـــرد فكـــرة
تلــك ن بــ التفرقــة ذاتــھ الوقــت ــ الفكــرة ــذه وتتــضمن كة، مــش صــفات ــا تجمع أو شــبھ، ــا بي

صائص وا الصفات عض ا ع تختلف أخر ومجموعات شياء من   ".ىاملجموعة

أخــر فــات عر نــاك أنــھىو ــا م ــوم؛ ك: " للمف ــش ــ ال الــصفات أو ر املظــا مــن مجموعــة
يمكــــن ا مــــش عنــــصرا تمثــــل معينـــة بقاعــــدة وتــــرتبط ، ــــ أك أو عامـــة معينــــة بخاصــــية ــــا بي فيمـــا

ً ً ّ

املجــردة ــار ف ــ ع يــدل مــزا أو اســما عطــي و يفات، التــص أو املجموعــات ن بــ ــ التمي ا ًبواســط ر ً

ذ املوضـــوعات مـــن فئـــة تباطـــاتلحـــو ـــذه و تباطـــات، ا ـــا بي توجـــد ـــ ال كة املـــش الـــصفة رات ر
عــــن ــــستخلص ء ـــ أو أمــــر، أو ملوقــــف مجـــرد ــــ عق ا تـــصو املنطقــــي ــــ التفك ـــق طر عــــن ك ًتـــد ًر ر

ُ

معينة حقائق من التعميم ق ،" (طر العيو وأبو ص2014نسيم ،10.(  

م فــــات؛ التعر مــــن عــــدد الــــشرعية العلــــوم ــــ ــــوم املف عــــرف ِوقــــد
ّ انُ و ــــف عر ،1993(زــــا

ــتم: "بأنــھ) 18ص و بالــدين، صــلة لــھ موضــوع ــ ع يــدل لفظــا أو اســما عطــي مجــرد ــ عق ِتــصو
ّ ً ً ر

املوضوع ذا ألفراد كة املش صائص ا تجميع ق طر عن نھ و   ".ت

ية: ًثانيا   :الفق

ــ الرم ص2011(ىوتــر لغــة) 56، الفقـــھ اســتعمالھ: أن ولكـــن لــھ؛ ـــم والف ء بالــ ـــالعلـــم
اك، د ولطـــــف ـــــم، الف دقــــة بـــــل العلــــم، مطلـــــق س لــــ منـــــھ املــــراد أن ـــــ إ يرشــــد م الكـــــر رالقــــرآن

عــا قولــھ ومنــھ لم، املــت غــرض تقــو{: ومعرفــة ممــا ا ــ كث نفقــھ مــا شــعيب يــا لقــالوا ة: 91[}ً رســو
  ]. ود

الـــــشرقاو عرفـــــھ فقـــــد صـــــطالح ـــــ يأمـــــا ص2007(َّ الـــــشرعية: "بأنـــــھ) 15، ـــــام باألح العلـــــم
التفصيلية ا أدل من املستفادة   ".العملية

ســـــبق مــــا خــــالل مــــن الحــــظ موضـــــوع: و ــــ ع ــــا مجمل ــــ تتفـــــق دة الــــوا الفقــــھ فــــات عر رأن
ـــــ م وأفعــــال النـــــاس بأعمــــال املتعلقـــــة العمليــــة الــــشرعية ـــــام باألح واملعرفــــة العلـــــم ــــو و الفقــــھ،

ندة املس التفصيلية دلة من سبة املك م ومعامال م الشرععبادا أدلة   . إ

ثالثا 
ً

مركب:  وم كمف ا ف ية: (عر فق يم   ):مفا

ـــد أبـــو عـــرف زوقـــد ص2007(َّ ـــا) 71، بأ يـــة الفق يم مـــن: "املفـــا ملجموعـــة ـــ العق رالتـــصو
العبـــادات نــاو ت ــ ال مـــل وا اكيــب ال مــن بمجموعـــة تتــصل ــ ال املحـــددة والــصفات لالــسمات

  ".واملعامالت

ــــ الرم ــــ) 9ص،2011(أمــــا يــــة الفق يم املفــــا أن ــــ مــــن: "ىف ملجموعــــة ــــ العق رالتــــصو
ـــ وال ، الــو ــا نـــز ــ ال واملــسائل ـــام ح بمجموعــة تتــصل ـــ ال املحــددة والــصفات لالــسمات

مـن ـسبة املك العمليـة الـشرعية ام باألح العلم و و ، الفتو ل أ ا وأف ، دو املج ا بط ِاست ى ُن

التفصيلية ا   ".أدل
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م ســبقو مــا خــالل مــن للباحثــان بأنــھ: كــن ــ الفق ــوم املف عرفــا ِأن
أو: ّ ألشــياء ــ عق رتــصو

أو اسـم أو برمـز ـا إل ـشار و الـشرعية، دلـة مـن مـستمدة كة مش خصائص ا ل قيم، أو ٍمواقف ٍ
ُ َ

ِ
  . ٍمصط

وم- املف   : مواصفات

وجك وم) 2001(توصلت املف مواصفات م أ تحديد   : إ

امل-أ ةأن وا العمر عام بحسب آلخر ص من مختلفة يم   . فا

الـــسطحية-ب ـــ منت ـــ ذاتـــھ ــو ـــو ي وقـــد والعمـــق، التعقيـــد ــ غايـــة ـــوم املف ـــو ي نقــد ن
ساطة   . وال

من-ت النمو ذا و و ة، ا عامل ب س والنمو التجدد دائمة يم   : ناملفا

والوضوح- التجديد إ والغموض   . التعقيد

والغموضمن- التعقيد إ ساطة وال   . السطحية

عنھ-ث املتفرعة يم املفا من عديدة مجموعة يتضمن واحدا وما مف نجد ًقد ً .  

التعميم-ج من معناه ب يق وم املف ينمو   .عندما

وم املف   : عناصر

عقل ي) 2003(ىير اآل و س، التد عند وم املف لعناصر الدقيق التحديد ة رضر   : ور

وما-أ املف   . سم

وم-ب املف ف   . عر

وم-ت للمف ة املم صائص   . ا

والسلبية-ث يجابية وم املف   . أمثلھ

يم املفا س تد رطر   : ق

ن قت طر إ يم املفا س تد طر تقسيم ريمكن   ):2003عقل،(ق

تاجية،- ســـت قـــة ــــاصالطر ا ـــف التعر ـــشرح ثـــم ـــوم، املف اســـم بـــذكر املعلـــم يبـــدأ ـــا وف
ـــب ترت مراعـــاة مـــع الطـــالب، ات ومـــشار بإجابـــات مـــستعينا بـــھ املتعلقـــة ـــصائص وا وم، بـــاملف

ً

ا خصائـــــص عــــدد و ا، بمناقــــش قــــوم و املوجبــــة، مثلــــة طــــرح ــــ يبــــدأ ثــــم م، إجابــــا وتنظــــيم
أســــباب ـــذكر و ا، خصائــــص عـــدد و ــــم، مع ا ناقـــش و الـــسالبة مثلــــة يطـــرح ثــــم ـــا، املرتبطـــة

ع ا دالل ومعدم   . املف

ـــــــة،- ختيا أو ، ستكـــــــشافية أو ســـــــتقرائية قـــــــة املعلـــــــمرالطر يبـــــــدأ قـــــــة الطر ـــــــذه ـــــــ و
؛ ضــــة املعر مثلــــة ضــــوء ــــ التعمــــيم اســـتقراء أو تاج ســــت ــــ إ ايــــة ال ــــ ليتوصــــل وباألمثلـــة

ا مثلـــة ـــ ع تاج ســـت أو التعمـــيم ـــشاف اك أو باالســـتقراء ـــا ف املـــتعلم يقـــوم حــــةحيـــث وملطر



فاعلیة وحدة تدریسیة قائمة على توظیف تقنیة اإلنفوجرافیك 
  طالبات المرحلة الثانویةالفقھیة لدىالثابت في تنمیة المفاھیم 
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ــــوم املف ــــ إ بنفــــسھ يتوصــــل أن ــــو املــــتعلم ــــ ع املوجبــــة مثلــــة عــــرض مــــن ــــدف وال أمامــــھ،
م أ طرح مع ا، بي فيما العالقات حدد و عليھ، سالبة أمثلة عرض املعلم يقوم وقد املحدد،

مثلـــ بفـــر يقـــوم أو املوجبــة، مثلـــة عـــرض يقــوم ثـــم ـــا، ل ة ــ واملم ـــا املرتبطـــة ــصائص ةزا
ـــوم املف ـــصائص التوصـــل ليـــتم ـــا؛ بي فيمـــا العالقـــات حـــدد و الـــسالبة، مثلـــة مـــن املوجبــة

خصائصھ تحديد عد سميتھ ا وأخ بھ، ف التعر ثم ومن   .ًاملحدد،

يم املفا س تد متان م قتان الطر اتان عت رو ُ .  

املفـ علـيم ـ متــان م ن قت الطـر ن ـات اسـتخدام أن الباحثـان ـر فاختيــارىو يـة؛ الفق يم ا
فمثال وم؛ املف طبيعة ع عتمد قة الطر

ً
 :  

املجــردة، - يم حاملفــا الــر أو املالئكــة ـــوم فمف تاجية، ســت قــة الطر ـــا مع مـــثال-وــستخدم
ً

-
أي بھ، ف التعر ثم وم املف باسم فنبدأ مجرد؛ وم زء: مف ا إ ل ال من   . نبدأ

املاديـــة، - يم املفـــا معوأمـــا ـــستخدم نبـــدأف مـــثال الـــسرقة ـــوم كمف ســـتقرائية؛ قـــة الطر ـــا
ً

أي بـھ، ــف والتعر ـوم املف السـم نتوصــل ـ ح لـھ ة ــ املو باألمثلـة ــ: فيـھ إ ـزء ا مــن نبـدأ
ل   . ال

وقــــــــد ســـــــتقرائية، قـــــــة الطر ـــــــستخدم وقـــــــد تاجية، ســـــــت قـــــــة الطر املعلـــــــم ـــــــستخدم وقـــــــد
، خر تلو قة طر أو معا ن قت الطر ىستخدم لـدىً ـ الفق ـوم املف يـت تث مـن يـتمكن ـ ح

تاجية ست قة الطر أو ستقرائية قة بالطر ان سواء   .املتعلم؛

يم املفا س تد مة م ات رإعتبا   : ر

العيـــو وأبـــو ـــسيم مـــن ـــل ـــ) 2014(نحـــددت تمثلـــت يم املفـــا س تـــد ـــ ات اعتبـــا رعـــدة ر
  : ي

ع- الناتج ن املتعلم سلوك تحديد ة يم؛ورضر املفا علم حفـظن مـن املـتعلم يتمكن قد إذ
ــف ـــوم،عر فظاملف فـــا لـــذلك بـــھ؛ تتعلـــق جديـــدة أمثلـــھ ـــ ع التعـــرف ـــ يـــن ال ولكنـــھ

ـــوم املف تنميـــة ـــو ـــدف ال وإنمـــا يم، املفـــا علـــم مـــن الغايـــة ـــو س لـــ ـــف للتعر ار ســـتظ و
القــ عكــس الــذي عليــھ تــب امل والــسلوك وأداؤه مــھ وف نــھ و ــوت ــوم املف ــف عر ــ ع ة رد

يم املفـــــا لــــتعلم يجــــة ن تحــــدث أن ــــس ـــــ ال ات ــــ للتغ التحديــــد ــــذا و مختلفــــة، ُمواقــــف

ما ن؛ دف   : يخدم

م-1 تقــــو ـــ ع واملـــساعدة املناســـبة، التعليميـــة واملواقــــف ات ـــ ا اختيـــار ـــ املعلـــم مـــساعدة
الناتج   . التعلم

تحص. 2 مقدار معرفة ع املتعلم وممساعدة للمف علمھ ومستو اكھ، وإد ىيلھ   . ر

واملعقـدة؛ - الغامـضة يم املفــا حالـة ـ ــا علم يمكـن ـ ال الــصفات عـدد فــاملطلوبتقليـل
ــــذه املرتبطــــة والقـــيم الــــصفات عــــدد حـــدد و ــــا، علم املــــراد يم املفـــا يحــــدد أن املعلــــم مـــن

الـــــصفات ـــــ ع ركـــــز و ســـــائدة، ـــــا جعل و مـــــة، امل الـــــصفات غلـــــب و يم، ميـــــة،املفـــــا أ ـــــ ك
ــ ع ــساعد أنمــاط ــ للــصفات يف تــص عمليــة يقــوم أو ميــة، أ قــل الــصفات ــل تجا و

ال س ا علم وتجعل ا اك إد ولة س
ً

  .ر
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املعقــدة يم املفــا علـم ــ م ـس أن مــو ومـن
ُ

ي: ر ومعــا ات املــصط بتوضـيح املعلــم يقـوم أن
وامل الـــــصعبة يم املفـــــا ـــــذه بـــــتعلم املرتبطـــــة لمـــــات إيجابيـــــةال دالـــــة أمثلـــــة وتقـــــديم عقـــــدة،

وم للمف سلبية دالة غ   . ىوأخر

الدالـــة باألمثلـــة قــصد ال: و ـــ ال ـــ ف الدالـــة ــ غ مثلـــة أمـــا ــوم، املف صـــفات ـــ تو ـــ ال تلــك
لتوضـــيح واقعيـــة أمثلـــة املعلــم يقـــدم أن ر الـــضر مـــن س ولــ ـــوم، املف صـــفات ـــ ع يتحتــو وي

ي بل الدالة، وغ الدالة ـامثلة وغ والرسـوم والـصو النماذج ستخدم أن للمعلم رمكن
انـت لمـا و لـھ، املنتميـة وغ لھ املنتمية وم املف صفات تو ال التعليمية الوسائل من

وم املف علم ع ذلك ساعد لما ة كث الدالة   . مثلة

وم - للمف ن املتعلم علم م تقو ع   :العمل

ن املتعلمـــ علـــم م تقـــو ـــشمل ـــو غ مثلـــة و الدالـــة مثلـــة و يم للمفـــا ـــد التجر ات بمـــستو
التحقـــق ـــذا ومثـــل مباشـــر، ل ـــش ـــا عز و يحة الـــ جابـــات املعلـــم يـــدعم وأن ـــا، ل زالدالـــة
وقيـــاس ن املتعلمـــ تحـــصيل مـــدى تحديـــد ـــ مـــة م خطـــوة ـــوم للمف ن املتعلمـــ علـــم مـــن والتأكـــد

و ـــة تقو ـــ ع واملـــساعدة داء، ـــ ع م املعلـــمرقــد ـــساعد و ن، للمتعلمـــ الـــسابق التعلـــيم تـــدعيم
التعلم ن لتحس أفضل ل ش سابقة ات وخ مواقف لعرض يد ا التخطيط   . ع

د - التجر ات بمستو يم املفا علم ات مستو تباط  : را

أشـــياء مـــن ـــا التــدرج ـــ ع ا لـــصعو املجــردة يم املفـــا علـــم ــ اصـــة ا ات املـــستو عتمــد
عتمد لمحسوسة أشـ وإذا املجـردات، إ املحسوسة شبھ إ سية ا املباشرة املالحظات ع

النمـاذج مثـل معينـة، بديلـة وسـائل ـستخدم فإنـھ ـسية، ا بـالطر يم املفـا توضـيح املعلم ِع ُ ق
التوضيحية ال ش من ا غ أو البيانية   .والرسوم

الف يم مفــا س لتــد املناســبة قــة الطر أن الباحثــان ــر رو املجــردة-قــھى يم املفــا -ًوخــصوصا
مــــن يــــتمكن ــــ ح للمعلــــم ومعينــــة ة ــــ مو بيانيــــة ســــوم و وصــــو نمــــاذج اســــتخدام ــــ إ ِيحتــــاج ُ ر ر

ـ عتياديـة الطـر خـالل مـن للطالـب ا إكسا املعلم ع يصعب ال املجردة يم املفا قإيضاح َ

س   .رالتد

نفوجرافيـــــك أن الباحثـــــة وأشـــــ-ىوتـــــر صـــــو ـــــ ع يحتـــــو ربمـــــا مـــــا-الي توضـــــيح ـــــ ع قـــــادر
ـوم املف ـ ملع ة ـ املو ة البـصر الـصو خالل من املع وتوصيل مجردة، يم مفا من ل ش راس
والـسالبة املوجبـة مثلـة ن بـ ـ التمي ـ ع ة القـد الطالـب إكـساب ـ ع قادر أنھ كما روخصائصھ،

وم   .للمف

يم املفا يف   : تص

أوال
ً

عام:  ل ش يم املفا يف أب( تص ،سيم العيو ص2014نو ،1 :(  

ساســــــية - يم يمكــــــن: املفــــــا ــــــ ال املاديــــــة شــــــياء مجموعــــــة ــــــ إ ــــــ ت ت ــــــ ال يم املفــــــا ــــــ و
ا   . مالحظ
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املجــردة - يم املجــرد: املفــا ـــوم واملف دالــة، يم ـــ: مفــا إ ــ ت ي محــسوس ــ غ ـــ دال ــوم مف ــو
ا قياس أو ا مالحظ يمكن ال ال املجردة شياء   .مجموعة

املفردةاملف - ولية يم عنـصر: ا مـن ـو وتت أحاديـة، مجموعـات ـ إ ـ ت ت ـ ال يم املفا نو
املحسوسات ع ا بناؤ عتمد و   . واحد،

س - ال ان ق و يوان ا وم كمف أولية؛ يم مفا من شتق و العامة، ة الثانو يم املفا
ُ

.  

طر - ع تركز يم مفا و باإلجراءات، املتعلقة يم قاملفا ِ
ّ

  .العمل

الرابط - ا ف ستخدم و طية، يم شياء)و(رمفا واحدة خاصة من أك ا ف توفر و ، .  

الـرابط - ـا ف ستخدم و فصلية، يم أو)أو(مفا خـصائص عـدة ن بـ مـن واحـدة ـا ف وتتـوفر ،
  . صفات

ن - وم مف ن ب العالقة شمل و عالئقية، يم   .مفا

تحـــدد - يم مفـــا ـــ و قيميـــة، فيـــھ عر يم اتفاقـــاتمفـــا بحـــسب كة املـــش ساســـية ا ســـما
مرجعية مجموعة ا ل ست ول   .عامة،

ـــوم - املف تـــصف ة عبـــا وجـــود لعــدم ـــف للتعر قابلـــة ـــ غ يم مفــا ـــ و فـــة، معر ـــ غ يم رمفــا و
محددا ًوصفا ً)،  ).1989ع

يم املفا   : خصائص

أوال
ً

عام:  ل ش يم املفا   : خصائص

خديجة أبو وم) 2019(حددت املف   : يخصائص

والتعلم - والتوظيف لالستخدام وم املف  .قابلية

والصدق - العمومية من جة بد يم املفا  .رتتمتع

ية - تفس ة قد وم  .رللمف

وعقليا - حسيا املوجبة مثلة ق طر عن اك لإلد  .رالقابلية

للمتعلم - م والف يعاب س و الوضوح اد املوجبة مثلة ادت زلما  .ز

ية الفق يم الفقھاملفا مقر س تد داف روأ   : ر

ه مــــر يجـــة ن املـــتعلم ــــصية ـــ ـــ غ ــــدوث التطلـــع ـــو ــــداف وضـــع مـــن الغايـــة ورإن
أجملــــــــت وقــــــــد املحــــــــددة، التعليميــــــــة ات ف،(بــــــــا املعــــــــا ة ا رو ر العامــــــــة) 1423،371ز ــــــــداف

ي بما ة الثانو املرحلة الفقھ مادة س   : رلتد

أل - الطالب انقياد يقو ىأن َ ْ والعلنَ السر هللا ام   .ح

ياة - ا نوا ملختلف الشرعية ام ح شمو الطالب ك يد لأن   .ر
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ا - عل املحافظة ع ى و مس، ا ات بالضر عة الشر عناية الطالب ك يد رأن   .ور

املالية - املعامالت ام أح م أ الطالب عرف   .أن

املعامال - ام أح ع شر من رة الظا كم ا الطالب ك يد أن
َ

ِ   .تر

ع - املشر الكسب يل س والس العمل محبة ع الطالب ى ي   .وأن

املال - التصرف حسن ع الطالب ى ي   .أن

ــــــام - بأح العمــــــل خــــــالل مــــــن ن املــــــسلم ن بــــــ ابط ــــــ وال التــــــآلف ح ر الطــــــالب لــــــدى يقــــــو وأن ى
  .املعامالت

ام - اح ع ى و ا املتعلقة ام ح و سرة انة م الطالب عرف   .اأن

رات - والتعز دود وا القصاص ام أح م أ الطالب عرف   .أن

ا - حذ و جتماعية مراض م أ ع الطالب يتعرف   .رأن

واملجتمع - الفرد ع املحرمات اب ت ال ئة الس ثار الطالب ك يد رأن   .ر

مـــــــن - املجتمـــــــع ــــــ تط ـــــــ ـــــــا وأثر الــــــشرعية ـــــــات العقو ميـــــــة بأ الطــــــالب إحـــــــساس يقــــــو يأن
مة ر   .ا

عـنأ - والبعـد م، عقـول ـ ع واملحافظة م ب العناية نحو الفعال الطالب اتجاه يتعمق ن
م يؤذ ما   .ل

ات - ال قسمة ام وأح موضوعاتھ، م وأ الفرائض علم مبادئ الطالب عرف   .أن

موضوعاتھ - م وأ الفقھ أصو علم مبادئ الطالب عرف   .لأن

من - ام ح باط است ع الطالب ب يتد الشرعيةّرأن   .دلة

ا - ل الشرعية دود ا التماس ع وا تد و املجتمع مشكالت الطالب شعر س   .رأن

م - حيا الشرعية ام ح تطبيق ع الطالب حرص يقو   .ىأن

ع - شر ال حكم باط است الطالب ات ا م تنمو   .رأن

يــر ــداف ــذه ــ النظــر خــالل أنىومــن ميــعالباحثــان شــاملة ــداف جوانــبــذه
يم باملفــــــا العنايــــــة يجـــــب ــــــ ال جتماعيـــــة و نفعاليــــــة و والعقليــــــة ـــــسمية ا املــــــتعلم ـــــصية
ـــق طر عـــن املـــة املت املـــتعلم ـــصية بنـــاء مـــن نـــتمكن ـــ ح ـــا، وتنمي املرحلـــة ـــذه ـــ يـــة الفق
س، للــــد التخطـــيط حـــسن ــــ ع والعمـــل والـــسلوكية، العامـــة س التــــد ـــداف أ بـــصياغة رالعنايـــة ر

تم ـمو أ وتطبيـق وطرائقـھ، س التـد وسائل ع والتنو للمتعلم، اذبة ا الصفية ئة بالب رام
داف ذه تحقيق م س ال ديثة ا   .التقنيات
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الثابت نفوجرافيك وتقنية ية الفق يم   : املفا

مراحـــل جميـــع ـــ ـــة بو ال املؤســـسات ـــس ـــ ال ساســـية ـــام امل مـــن يم املفـــا علـــم عـــد ُ

  التعليم

وأمــر ن املتعلمــ بحيــاة ملتعلقــة يم املفــا ــذه ــو ت حينمــا ميــة أ مــر ــد ز و ــا، لطال ا تكــس نأن ُ

علـــــم ـــــ ـــــال ا ـــــو كمـــــا م، ســـــلوك ـــــ ي يجـــــا ـــــ التغي وإحـــــداث م ـــــصي ن ـــــو وت م عبــــاد
ية الفق يم حيدان،(املفا   ). 24آل

ـــــ مج منـــــھ يتطلـــــب املـــــتعلم لـــــدى يم املفـــــا ن ـــــو ت ـــــذهإن تنميـــــة ـــــ إ يتوصـــــل ـــــ ح عقليـــــا ًودا

ـــ ع غالبــا تركــز موضــوعات مــن ــھ تحتو ومــا الفقـــھ ومــادة املعرفيــة؛ تــھ بن ــ ــا وتنظيم يم ًاملفــا

خــــالل مـــن وتقنيـــات اتيجيات اســـ مـــن ـــستجد مــــا ـــل تطبيـــق فـــإن وعليـــھ التطبيقيـــة؛ وانـــب ا
ســــــع ــــــ ال ـــــداف مــــــن ــــــدفا عـــــد بــــــل م؛ ال أمــــــر ا موضـــــوعا

ً ُّ ُ ــــــز و ــــــا، إل التعلـــــيم ه ا و رت أن"ز
الــــــضوابط وفـــــق ديثـــــة ا والتقنيـــــات املعاصـــــرة املنجـــــزات مـــــن هللا ره ـــــ ممـــــا املـــــتعلم ـــــستفيد

وأمتھ طنھ و دينھ دمة ا ر و َّالشرعية التعليم،" (و ه ا رو ص2007ز ،11 .(  

ديثـة ا التقنيـة عـد نفوجرافيـك-و تقنيـة ـا ف العم-بمـا ـ ة ـ كب ميـة أ التعليميــةذات ليـة
ألن ـــــة؛ بو العقليـــــة،" وال اتـــــھ قد امـــــل ـــــستخدم أن د للمـــــشا أو للمـــــتعلم ـــــيح ي رنفوجرافيـــــك

أفضل ل ش املعلومات تلقي ع ساعده ي،" (و ص2017رالفاخو ،7 .(  

ــا، م ف ل ــس ســوم و صــو ل شــ ــ البيانــات تمثيــل ــ ع أساســا تقــوم نفوجرافيــك روتقنيــة ر ً

يعا اســ ثــم َّومــن َ
ــشر،"ا؛ ال مــن مختلفــة ات مــستو قبــل مــن ــا م ف ل ــس عامليــة لغــة ة رفالــصو

ـــ مـــة امل الوســـائل مـــن ـــ ف ـــا؛ عليم يـــراد ـــ ال ن املـــضام عـــن ـــ التعب ـــ ع ة ـــ الكب ة القـــد ـــا رول
بيــــــة ال معلـــــم ـــــا يوظف أن يمكـــــن عديـــــدة وظـــــائف ــــــا ول اتھ، ومـــــستو مراحلـــــھ جميـــــع ـــــ التعلـــــيم

ا مواد لصا سالميةسالمية التوعية شر ي،" (ل لبا ص2017ال ،305.(  

لديـھ يم املفـا تنميـة ـ ع املـتعلم ـساعد ال ساليب و الطر أفضل استقصاء فإن قوعليھ،
ن عــ ــ ال التقنيــة ــذه توظيــف يتطلــب ن املتعلمـ لــدى يم املفــا ن ــو ت فــإن لــذلك ة؛ ضــر ورعـد

و يم، املفـا ــذه تنميــة ـ ع ــساعده و فاعليــةاملـتعلم ــ إ البحثيـة ــود ا مــن العديـد ت أشــا رقــد
يم الــد مــن ـل اســة د مثــل يم؛ مفــا تنميـة ــ نفوجرافيــك تقنيــة ٍتوظيـف

ّ يوالدوســر) 2016(ر
ن) 2018( و املعبود) 2016(زو   ).2017(وعبد

توظــف وأن فاعليـة، ــ أك ـو ي أن ـستلزم يــة الفق يم املفـا س تــد فـإن سـبق، مــا ـ ع نـاء نو ر
مــنالتقن ساسـية والغايــة القـصو ســتفادة لتحقيـق للمـتعلم ــ التعلي املحتـو خدمــة ـ ىيـة ى

املتعلم لدى ية الفق يم املفا تنمية و التقنية،   .ذه

السابقة .ب اسات   : رالد

والعينــــة ــــدف ال يــــان ب اليــــة ا اســــة بالد عالقــــة ــــا ل ــــ ال الــــسابقة اســــات الد عــــرض رســــوف ر
ُ

املتبــــ واملــــن دوات قـــــدمو مــــن ــــ الزم سلــــسل لل وفقــــا نتــــائج؛ مـــــن إليــــھ توصــــلت مــــا وأبــــر ًع ز
السابقة اسات الد ع التعقيب يليھ ن، محو ع رلألحدث   .ر
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و لاملحـــــــو نفوجرافيـــــــك: ر تناولـــــــت اســـــــات مـــــــنرد ـــــــ الزم سلـــــــسل ال بحـــــــسب مرتبـــــــة
حدث إ   :قدم

اســـة -1 ـــن،(رد ـــ: عنـــوان) 2016وز ع قـــائم برنـــامج اســـاتفاعليـــة الد س تـــد ـــ رنفوجرافيـــك ر
تالميـــذ لـــدى البـــصر ـــ التفك ات ـــا م وتنميـــة غرافيـــة، ا يم املفـــا ـــساب اك ـــ ع يجتماعيـــة ر

ي بتدا السادس  . الصف

ـــ نفوجرافيــك ــ ع قـــائم برنــامج فاعليــة مــدى عـــن الكــشف ــ إ اســـة الد ــذه ــدفت روقــد
املفــا ــساب اك ـــ ع جتماعيــة اســات الد س رتــد ـــر التفك ات ــا م عــض وتنميـــة غرافيــة، ا ريم

ي بتـدا الـسادس الـصف تالميذ لدى مـن. يالبصر البحـث عينـة ونـت وتلميـذة،) 32(َّوت تلميـذا
ً

ة راو الـ ئـة الب وحـدة ـ غرافيـة ا يم املفا واختبار البصر التفك ات ا م اختبار أعد يوقد ر
ّ

ِ
ُ

الــــسادس للــــصف ي الثــــا ــــ ا الد ــــربالفـــصل ع قبليــــا وطبقــــت ، ــــ التجر املــــن وفـــق ي ِبتــــدا
ّ ُ

أدوات طبقــت ثــم نفوجرافيــك، ــ ع القــائم نــامج ال باســتخدام س التــد ثــم البحــث ِمجموعــة
ّ ُ

ر
البحـــث مجموعــة ـــ ع عـــديا عنـــد. البحــث إحـــصائيا دال فـــر وجــود ـــ إ اســـة الد نتــائج ت قوأشـــا ر ر

ال) 0،01( ـــــــــ التالميـــــــــذ جـــــــــات د متوســـــــــطي ن يمربـــــــــ املفـــــــــا الختبـــــــــار والبعـــــــــدي ـــــــــ القب ن تطبيقـــــــــ
نـامج ال أن ـ إ ـش ـذا و البعـدي، التطبيـق ة ملص لالختبار لية ال جة الد وكذلك غرافية، را

غرافية ا يم املفا ساب اك م أس نفوجرافيك ع   .القائم

اســـــــة -2 ـــــــد،(رد غرافيـــــــ: عنـــــــوان) 2016زأبـــــــو ا س تـــــــد ـــــــ نفوجرافيـــــــك لتنميـــــــةراســـــــتخدام ا
ـة الثانو املرحلة طالب لدى البصر التفك ات ا وم يالتحصيل ـ. ر إ اسـة الد ـذه ـدفت روقـد

ات ـا وم التحـصيل لتنميـة غرافيـا ا س تـد ـ نفوجرافيـك اسـتخدام فاعليـة عن رالكشف ر
؛ ـــ التجر شــبھ املـــن اســة الد واتبعـــت اختبــار، مـــن اســة الد أداة ونـــت وت ، البــصر ــ رالتفك ر ي

نحيـــــ مجمــــــوعت ــــــ إ ن تـــــ العي الباحــــــث قــــــسم يـــــة: َّث وضــــــابطة) 40(تجر ًطالبــــــا،) 40(ًطالبــــــا،

وضـــــابطة نفوجرافيـــــك، باســـــتخدام يـــــة التجر املجموعـــــة ـــــ ع يـــــة التجر اســـــة الد روطبقـــــت ِ
ّ ُ

لـــدى التحـــصيل مـــستو ـــ تحـــسن وجـــود عـــن اســـة الد وكـــشفت املعتـــادة، قـــة بالطر ســـت ىد ُّ ر ِّر ُ

التجر املجموعـــــــــة دالطــــــــالب بفـــــــــر وذلـــــــــك نفوجرافيـــــــــك، باســـــــــتخدام ســــــــوا د الـــــــــذين قيـــــــــة ر
اسـتخدام ب ـس يـة التجر املجموعـة نتـائج ة ملـص ا ـ كب ان التأث م أن كما ًإحصائيا،

  .نفوجرافيك

اســـة -3 ،(رد تنميـــة: عنـــوان) 2018يالدوســـر ـــ نفوجرافيـــك ـــ ع قائمـــة عليميـــة ئـــة ب فاعليـــة
لـــ يائيـــة الف يم ـــاضاملفـــا الر بمدينــــة الثـــانو الثالـــث الـــصف طالبــــات ــــذه. يدى ـــدفت وقـــد

يم املفـا تنمية نفوجرافيك ع قائمة عليمية ئة ب تصميم أثر عن الكشف إ اسة رالد
واتبعـت ئـة، الب ـذه فاعليـة وقيـاس ـاض، الر بمدينـة ـة الثانو املرحلـة طالبـات لدى يائية الف

وت ، ــ التجر املــن اســة عينـــةرالد ونــت ،وت يائيــة الف يم املفــا اختبــار ـــ اســة الد أداة رمثلــت
من اسة قائمـة) 30(رالد عليميـة ئـة ب خـالل مـن سـت د ـ ال يـة التجر املجموعة تمثل رطالبة ِ

ّ ُ

الد وكــــــشفت نفوجرافيــــــك، ــــــ ــــــرع ع القائمــــــة التعليميــــــة ئــــــة للب فاعليــــــة وجــــــود عــــــن اســــــة
ئــة الب ألســلوب ــا و تر ــم وم جــدا ــ كب أثـر جــود و يائيــة، الف يم املفــا تنميــة ــ ونفوجرافيـك
املرحلـــــة طالبـــــات لـــــدى يائيـــــة الف يم املفـــــا تنميـــــة ـــــ نفوجرافيـــــك ـــــ ع القائمـــــة التعليميـــــة

ياء الف ملقر ة  .رالثانو



فاعلیة وحدة تدریسیة قائمة على توظیف تقنیة اإلنفوجرافیك 
  طالبات المرحلة الثانویةالفقھیة لدىالثابت في تنمیة المفاھیم 

  أسماء الحمیدي العتیبي/ أ     
 حاجعبد الرحمن عبد العزیز أبو ال/ د 

 

 

612 

اســــــــة -4 ،حــــــــ(رد واملحــــــــالو ن ي: عنــــــــوان) 2017يس ستقــــــــصا و ــــــــوار ا نفوجرافيــــــــك ينمــــــــط
الـصف طالب لدى العقل، عادات عض و والبصر اللغو اءين الذ تنمية معا ما يوفاعلي ي

ُّ ً

عــــــــدادي بنمطيـــــــــھ. لو نفوجرافيـــــــــك فاعليـــــــــة اختبـــــــــار ـــــــــ إ اســـــــــة الد ـــــــــذه ـــــــــدفت روقـــــــــد
ـــوار( وا ي بدال)يستقـــصا وذلـــك وعـــادات، والبـــصر اللغـــو اء الـــذ تنميـــة ـــ مـــا تأث يلـــة ي

واســــتخدم ، ــــ التجر شــــبھ املــــن البحــــث واتبــــع عــــدادي، و الــــصف طــــالب لــــدى لالعقــــل
عــادات ومقيــاس اللغــو اء الــذ اختبــار أداة مــنالعقــل،يالباحثــان البحــث عينــة ونــت ) 90(ّوت

ـــ وأظ عـــدادي، و الـــصف طــــالب مـــن وطالبـــة لطالبـــا يً إيجــــا أثـــر وجـــود اســـة الد نتــــائج ررت
اللغــــــــو اءين الــــــــذ تنميــــــــة ــــــــ وفاعليتــــــــھ ي ستقــــــــصا و ــــــــوار ا نفوجرافيــــــــك يالســــــــتخدام ي

ُّ

  .يالبصر

ي الثا ية: راملحو الفق يم املفا   :تنمية

اســـة -1 دي،(رد بمدينـــھ: عنـــوان) 2009واملطـــر ي بتـــدا الـــسادس الـــصف تالميـــذ ـــساب اك مـــدى
الفق يم للمفـــا ـــاض تالميـــذالر ـــساب اك مـــدى معرفـــھ ـــ إ اســـة الد ـــدفت حيـــث ة؛ املقـــر ريـــة ر

ونــت وت م، علــ املقـر الفقــھ كتــاب ا يتـضم ــ ال يــة الفق يم للمفـا ي ابتــدا الــسادس رالـصف
عينــــة اختيــــار وتــــم ــــاض، الر مدينــــھ ــــ ي بتــــدا الــــسادس الــــصف طــــالب مــــن اســــة الد رعينــــة

العينة مجموع لغ و طبقية، يم) 1171(عشوائية للمفـا تحـصيليا ا اختبـا الباحـث أعـد ًرطالبا؛ ً

تالميــــذ ــــساب اك عـــن اســــة الد نتــــائج وأســـفرت الوصــــفي، املــــن اســـة الد واعتمــــدت يـــة، رالفق ر
أوصــــت وقـــد ـــا، و تر املقبــــو ـــد ا عنـــد يقــــف يـــة الفق يم للمفـــا ي بتــــدا الـــسادس لالـــصف

الـــسا الـــصف ـــ ع ة املقـــر الفقـــھ كتـــب ـــد تز ة بـــضر اســـة رالد و رو ير ملعـــا بتوضـــيح ي بتـــدا دس
ذلك ع ن ع ال والوسائل ية الفق يم املفا

ُ
.  

اســـة -2 ي،(رد ا مقــــر: عنـــوان) 2010الــــد س تـــد ــــ دوار لعـــب اتيجية اســــ اســـتخدام رأثــــر ر
املتوســــطة املرحلــــة طـــالب لــــدى يـــة الفق يم املفــــا عــــض تنميـــة ــــ ع ــــذه. الفقـــھ ــــدفت وقـــد

أثــــر عـــــن الكــــشف ــــ إ اســــة يمرالد املفـــــا عــــض تنميــــة ــــ دوار لعـــــب اتيجية اســــ اســــتخدام
املتوســــط ي الثــــا الــــصف طــــالب لــــدى يــــة يم. الفق باملفــــا قائمــــة الباحــــث أعــــد ذلــــك َّولتحقيــــق

يم املفــــــا ــــــ ا واختبــــــا املتوســــــط ي الثــــــا الــــــصف لطــــــالب الفقــــــھ مقــــــر ــــــ املتــــــضمنة يــــــة ًرالفق ر
يــة التو. الفق وفـــق اتيجية ســـ ســـ مـــن صـــوغوللتأكـــد الباحـــث أعـــاد ـــا ل وضـــعت ـــ ال ـــات ج

اســـــتخدم وقـــــد للمعلـــــم، دلـــــيال أعـــــد كمـــــا دوار، لعـــــب اتيجية اســـــ باســـــتخدام الفقـــــھ س در
ً َّ و

مـن اسـة الد عينـة ونـت وت ، ـ التجر شـبھ املن ن) 50(رالباحث مجمـوعت ـ إ قـسموا ِطالبـا؛
ّ ًُ

 :
ال مرتفع تأث وجود إ اسة الد وخلصت وضابطة، ية، تنميـةرتجر ـ دوار لعـب اتيجية سـ

ية الفق يم   .املفا

3- )، ــ املط اســة يد ــ: عنــوان) 2011ر يم املفــا خــرائط ــ ع قائمــة حــة مق اتيجية اســ فاعليــة
الــــسعودية يــــة العر اململكــــة ــــ املتوســــطة املرحلــــة تالميــــذ لــــدى يــــة الفق يم املفــــا وقــــد. تنميــــة

ا فاعلية ع التعرف إ اسة الد ذه يمردفت املفـا خـرائط ـ ع قائمـة حـة مق اتيجية سـ
الـــــسعودية، يـــــة العر اململكـــــة ـــــ املتوســـــطة املرحلـــــة تالميـــــذ لـــــدى يـــــة الفق يم املفـــــا تنميـــــة ــــ
الوصـــفي املـــن اســـة الد واتبعـــت املتوســـط، و الـــصف طـــالب مـــن اســـة الد عينـــة ونـــت روت لر

يــــ الفق يم املفـــا الباحــــث حـــدد وقــــد ، ـــ التجر شــــبھ وَّواملـــن الــــصف لتالميــــذ املناســـبة لة
املتوسـطة املرحلـة تالميـذ يعاب اسـ مـدى ـ ع والوقـوف الـسعودية، يـة العر باململكة املتوسط

يم املفـا خــرائط ــ ع قائمـة حــة مق اتيجية اســ بنـاء أســس وتحديــد ـا، وإجــراءات: ل ــا خطوا
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ــــا ملـــــص. تطبيق إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر وجـــــود ـــــ ع اســـــة الد ووأكـــــدت ر
َّ

الـــــذين الطـــــالب ة
يم املفـــا خـــرائط باســـتخدام ســـوا يـــة(رد التجر قـــة)املجموعـــة بالطر ســـوا د الـــذين والطـــالب ر،

الضابطة(املعتادة  ).املجموعة

4- )، ـــــ الرم اســـــة يـــــة: عنـــــوان) 2011رد الفق يم املفـــــا تنميـــــة ـــــ املنظـــــومي املـــــدخل توظيـــــف أثـــــر
محاف عشر ادي ا الصف طالبات لدى ا نحو تجاه غزةو اسة. ظة الد ذه دفت روقد

ـــــذه نحـــــو تجـــــاه و يـــــة الفق يم املفـــــا تنميـــــة ـــــ املنظـــــومي املـــــدخل توظيـــــف أثـــــر معرفـــــة ـــــ إ
، ــ التجر املــن اســة الد واتبعــت عــشر، ــادي ا الــصف طالبــات لــدى يم أداة راملفــا وتمثلــت

ية الفق يم املفا اختبار من. البحث اسة الد عينة ونت الـصفطالبة) 76(روت طالبـات مـن
ن ملجموعت العينة وقسمت عشر، ادي ِا

ّ ُ
يوجـد:  أنـھ ـ إ الباحثـة وتوصلت وضابطة، ية تجر

املجموعـــة طالبـــات جــات د ومتوســـط يــة التجر املجموعـــة طالبــات جـــات د متوســط ن بـــ رفــر ر ق
يـد ممـا يـة؛ التجر املجموعة طالبات ة ملص ية الفق يم املفا اختبار ع وذلك لالضابطة،

ية الفق يم املفا تنمية املنظومي املدخل لتوظيف ي يجا ثر   . ع

ا م ستفادة ومدى السابقة، اسات الد ع   : رالتعقيب

غرافيــة ا يم املفـــا ــساب اك ــ إ اســات الد عــض يائيــة؛رــدفت الدوســـر: مثــلوالف اســة يد  ر
ــن)2018( ز اســة ود و، أبــو)2016(ر اســة ود ــدر، و)2016(ز معرفــة، ــ إ اســات الد عــض رــدفت

مثل ؛ ا الد التحصيل نفوجرافيك ـد: رأثر أبـو اسـة زد اسـات،)2016(ر الد عـض ـدفت رو
مثــــل ؛ البـــصر ـــ التفك تنميـــة ــــ نفوجرافيـــك أثـــر تقـــ ـــ يإ ِ

ّ َ َ
ـــد:  أبـــو اســـة زد اســــة) 2016(ر رود

ــن واملحـــالو) 2016(وز ن حــس اســة د ــدفت يو ف) 2017(ر معرفــة ــ نفوجرافيـــكإ نمــط اعليــة
العقل عادات عض و والبصر اللغو اء الذ تنمية ي ستقصا وار يا ي  . ي

ــــ ع قائمــــة ــــسية تد وحــــدة فاعليــــة معرفــــة ــــ إ ــــدفت فقــــد اليــــة؛ ا اســــة للد ــــسبة بال رأمــــا ر
ة الثانو املرحلة طالبات لدى ية الفق يم املفا تنمية نفوجرافيك تقنية   .توظيف

دفت مـنو ـل اسة ٍد
ّ ي: ر ا ـ) 2010(الـد ـ) 2011(يواملط ف يـة؛ الفق يم املفـا تنميـة ـ إ

ــــدفت ــــ ال اليــــة ا اســــة الد مــــع تتفــــق معرفــــةربــــذلك ــــ ــــا ع قائمــــة ــــسية تد وحــــدة رفاعليــــة
ة الثانو املرحلة طالبات لدى ية الفق يم املفا تنمية نفوجرافيك تقنية   .توظيف

الد عض اتبعت مثلروقد ؛ التجر املن ن: اسات الرم) 2016(وز اسة   ). 2011(رود

من ل اسة د مثل ؛ التجر شبھ املن اسات الد عض ٍواتبعت
ّ ر   : ر

د ي) 2011(يواملط) 2018(يوالدوسر) 2017(يواملحالو) 2016(زأبو ا   ) .2010(والد

مثــــل الوصــــفي؛ املــــن اســــات الد عــــض ــــن: رواتبعــــت ز اســــة ود ــــد) 2016 (ر أبــــو اســــة زود ) 2016(ر
املط اسة يود   ).2011(ر

مثــــل ؛ ــــ التحلي الوصــــفي املــــن اســــات الد عــــض املحــــالو: رواتبعــــت اســــة يد واملــــن)2017(ر ،
دي املطر اسة كد املس والوصفي   ).2009(ر
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اتبــع فقــد اليــة ا اســة الد ــ املــنرأمــا ــوالباحثــان و ، ــ التجر شــبھ التــصميم ذا ــ التجر
مــن ــل اســة د مــع تتفــق بــذلك ــ و اســة، للد مالءمــة ــ ٍك

ّ ر ــد: ر واملحــالو) 2016(زأبــو ن يوحــس
ي) 2018(يوالدوسر) 2017( ا   ).2011(يواملط) 2010(والد

املرحلــة طــالب مــن ــا عين ت اختــا اســات الد فــبعض العينــات؛ اختيــار ــ اســات الد تنوعــت روقــد ر ر
مثل ن: بتدائية؛ ز اسة ود دي) 2016(ر   ).2009(وواملطر

اســـات د يم: روأمـــا واملحـــالو) 2016(الـــد ن ـــ) 2017(يوحـــس ـــ) 2018(والعتي ) 2011(يواملط
ي) 2019(والغامــدي ا حيــدان) 2010(والــد البــار) 2017(وآل وعبــد وع يواملـــز فقـــد)2016(ر ؛

املتوسطة املرحلة طالب من م عينا ا   .واختار

اسات د من ل ل سبة ال دأب: رو ـ) 2018(يوالدوسر) 2016(زو ا) 2011(والرم اختـار فقـد و؛
ة الثانو املرحلة من م   .عينا

اختــار ــفقــد تتفــقالباحثــان ــذلك و ــة، الثانو املرحلــة طالبــات مــن مــا عين اليــة ا اســة رالد
من ل اسة د ٍمع

ّ د: ر   ).2011(والرم) 2018(يوالدوسر) 2016(زأبو

ال أغلـب اسـتخدمت اسـاتوقد د مثـل ختبـار؛ أداة اسـات رد ـد) 2018(يالدوسـر: ر ) 2016(زأبـو
ن ن) 2017(وحس و ي) 2011(والرم) 2011(يواملط) 2016(زو ا دي) 2010(والد وواملطر

)2009.(  

مثــل اتجــاه؛ مقيــاس اســات الد عــض ــ: رواســتخدمت الرم اســة اســة) 2011(رد د رواســتخدمت
عاد) 2017(ياملحالو العقلمقياس   .ات

مـــن ـــل اســـة د مـــع تتفـــق بـــذلك ـــ و ختبـــار، أداة اليـــة ا اســـة الد ـــ الباحثـــان ٍواســـتخدم
ّ ر : ر

ـد) 2018(يوالدوسر واملحـالو) 2016(زوأبو ن ـن) 2017(يوحـس و ـ) 2016(زو ) 2011(يواملط
ي) 2011(والرم ا دي) 2010(والد   ).2009(وواملطر

ال فجميــع النتــائج؛ حيــث مــن نفوجرافيــكوأمــا تقنيــة فعاليــة مــدى أكــدت الــسابقة اســات د
َّ

ر
اللغـــــــو اء والـــــــذ البـــــــصر ـــــــ والتفك التحـــــــصيل تنميـــــــة ـــــــ ع أكـــــــد ا فبعـــــــض املختلفـــــــة؛ يبأنماطـــــــھ ي َّ

الذاتيــة والكفــاءة العقــل عــادات تنميــة ــ نفوجرافيــك دو ــ ع أكــد خــر ا عــض و ، روالبــصر
ّ ي

مـن ـل اسـة كد املختلفـة؛ يم ٍواملفـا
ّ ـد) 2018(يوالدوسـر) 2016(ـنوز: ر ن) 2016(زوأبـو وحـس

  ).2017(يواملحالو

ســاليب و امج ــ وال اتيجيات لالســ وفاعليــة أثــر وجــود ي الثــا املحــو ــ اســات الد أكــدت ركمــا ر
ية الفق يم املفا تنمية   .املستخدمة

ــا غ عــن اســة الد ــذه بــھ ت ــ تم مــا ت: روأمـا وحــدة فاعليــة قيــاس محاولــة ــو قائمــةف ــسية رد
الباحثــــــان إلعــــــداد باإلضــــــافة يــــــة؛ الفق يم املفــــــا تنميــــــة ــــــ نفوجرافيــــــك تقنيــــــة توظيــــــف ــــــ ع

ــسية التد للوحـدة عليميــأ رتـصميما
ً

نايـات( نفوجرافيـك) ا تقنيــة وفـق مــصاغا
ً

ودلــيال الثابــت
ً

ا ــــــذه ــــــ عت و دفة، املــــــس ــــــسية التد بالوحــــــدة خاصــــــا للطالبــــــة بــــــا وكت رللمعلمــــــة، مــــــنً اســــــة رلد
املنــصة ــ ع عــد عــن طبقــت ــ ال القلــة يــة التجر اســات ســ(التعليميــةرالد جائحــة) رمد ب ــس

ونا   .رو
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السابقة  اسات الد من الية ا اسة الد استفادة رمدى   : ر

سية .1 التد الوحدة نفوجرافيك تقنية بتوظيف اص؛ ا النظر طار رتنظيم   .ي

للد .2 مناســـــــبة ـــــــ ك املـــــــن شـــــــبھاختيـــــــار التـــــــصميم ذو ـــــــ التجر املـــــــن ـــــــو و اليـــــــة، ا راســـــــة
 .التجر

التحصي .3 ختبار  .بناء

اسة .4 للد مالءمة ك حصائية ساليب  .راستخدام

ا .5 وتخدم اسة الد ت ال واملجالت واملواقع الكتب ع والتعرف ود ال
َ

ر ي ُ ُّ ُّ. 

النتـــائج .6 تفــــس ـــ الـــسابقة اســـات والد البحـــوث ام النتــــائجرإســـ نـــة ومقا ا، ومناقـــش ـــا روتحليل
السابقة اسات الد مع الية ا اسة الد ا إل تتوصل سوف رال   .ر

وإجراءاتھ البحث ية   من

  :البحثمن

لتحقيـــق املناســـب املـــن ه باعتبـــا ـــ التجر شـــبھ التـــصميم ذا ـــ التجر املـــن البحـــث رإتبـــع
ع املـستقل ـ املتغ أثـر معرفـة ـ اسة الد داف ا؛رأ وأسـئل ا ضـ فر عـن جابـة و ع التـا ـ املتغ وـ

ــــو ــــ التجر شــــبھ ــــ"واملــــن ال رة للظــــا أو للواقــــع املحــــددة ط للــــشر ومــــضبوط متعمــــد ــــ وغي
رة والظــا الواقـع ـذا ــ آثـار مـن ــ التغي ـذا عـن ــتج ي مـا ومالحظـة اســة، للد موضـوعا و رسـت

ً
" ن

)، ص2007قندلي ،108.(  

يم"  املـــن ـــذا عـــنإن للكـــشف أصـــال ـــس بأنـــھ ـــ العل البحـــث منـــا مـــن ه ـــ غ عـــن تـــاز
ً

تمــــام محــــل رة والظــــا املــــؤثرة العوامــــل ن بــــ ية الــــسب ن،" ( العالقــــات وآخــــر ،1999وعبيــــدات
ما)41ص إحـــــــدا ن مجمـــــــوعت بواقـــــــع افئـــــــة املت املجموعـــــــات قـــــــة طر ـــــــ ع قـــــــائم البحـــــــث ـــــــذا و ،

املجموعة وتمثل ضابطة، خر و ية، ـىتجر طبي الثـانو ي الثا الصف طالبات ية ،1يالتجر
ــــــ طبي الثــــــانو ي الثــــــا الــــــصف طالبــــــات الــــــضابطة املجموعــــــة املجموعـــــــة2يوتمثــــــل ت ــــــ وأخت ،ْ

ِ
ْ ُ

وفـق دفة املـس اسـية الد الوحـدة يـة التجر املجموعـة سـت د حيـث القرعة بواسطة ية رالتجر ر
الــضا املجموعــة ســت ود الثابــت، نفوجرافيــك البحــثرتقنيــة واتبــع املعتــادة، قــة الطر وفــق بطة

ادناه ل الش املو   .التصميم
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 التصمیم التجریبي للبحث

ات املتغ ع يطرأ أن يمكن الذي التغ أن من للتأكد التصميم ذا الباحثان استخدم وقد
م ن بــــ ـــافؤ الت تحقيــــق ــــ ا اضـــافھ املــــستقل بــــاملتغ يـــة التجر ــــة للمعا يرجــــع عـــة جمــــوعالتا

التحـــــصي ختبــــار ــــ املتمثـــــل البحــــث ألداة ــــ القب القيـــــاس تطبيــــق خــــالل مـــــن وذلــــك البحــــث؛
ن املجمـوعت كـال لـدى البحـث ـ ع التـا للمتغ البعدي القياس أداة نفس و ية الفق يم للمفا

والضابطة ية   .التجر

البحث   :مجتمع

الثـــــانو ي الثـــــا الـــــصف طالبـــــات ات-يجميــــع املـــــ-رمقــــر عـــــةـــــ التا ليـــــة و وميـــــة ا س ردا
ـــ ا الد للعــام التعليميـــة القــصيم منطقـــة ــ التعلــيم ة إلدا عـــة التا ــدة بر جنـــوب علــيم رملكتــب ر

ن1441-1442 عــــــدد ة(طالبــــــة) 1768(والبــــــالغ التخطـــــــيط،رإدا قــــــسم القــــــصيم، / 6 /8علـــــــيم
  ). ه1442

البحث   :عينة

ي الثـــــا الـــــصف طالبـــــات ـــــ البحـــــث عينـــــة ات-يالثـــــانوتمثلـــــت ـــــة–رمقـــــر الثانو ســـــة املد رـــــ
ـــا أل العينـــة ـــذه ت ـــ اخت ولقـــد ، القـــصيم علـــيم ة بـــإدا ـــدة بر محافظـــة ـــ ن والعـــشر عة ِالـــسا ر
، اســـــة الد مجتمـــــع تمثــــل ـــــ و ــــدة بر جنـــــوب س مــــدا ـــــ الثــــانو ي الثـــــا الــــصف طالبـــــات رتمثــــل ر ي

اســــة الد ـــــدف تحقيـــــق ــــ ع ـــــساعد العينـــــة ــــذه ـــــ ع البحـــــث اروتطبيــــق فرضـــــ مـــــن والتحقـــــق
اســة الد عينــة بلغـت وقــد ، ا أســئل عــن جابـة ن) 48(رو مجمــوعت ــ ع عـة مو يــة: زطالبــة التجر

ا عـــــدد الفـــــصل24البـــــالغ وتمثـــــل ـــــ2طالبـــــة باســـــتخدام1طبي دفة املـــــس الوحـــــدة ســـــن ود ،ْ
ّرِ

ُ

الثابـــــت نفوجرافيــــك ا. تقنيــــة عــــدد البــــالغ الـــــضابطة وتم24واملجموعــــة الفـــــصلطالبـــــة 2ثــــل
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ـــــ بأســـــلوب2طبي ـــــ واخ املعتـــــادة، قـــــة الطر باســـــتخدام ا نفـــــس دفة املـــــس الوحـــــدة ســـــن ود ن، ْ ْ ْ
ّرِ

ُ

القصدية   .العينة

التعليمية واملواد البحث   : أداة

توظيـــف ــ ع قائمـــة ــسية تد وحــدة فاعليـــة عــن الكـــشف ــ املتمثــل اســـة الد ــدف رلتحقيــق ر
امل تنميــة ـــ الثابــت نفوجرافيـــك ولالجابـــةتقنيــة ـــة الثانو املرحلــة طالبـــات لــدى يـــة الفق يم فـــا

واختبـــار أســـئلتھ قامـــتعـــن ضـــھ، واملـــوادوفر البحـــث أداة بإعـــداد املتمثلـــةالباحثـــة ـــالتعليميـــة
  :ي

يم -1 املفا تحصيل يةاختبار  .الفق

وحــــــدةاملعلمــــــة،دليـــــل -2 س نايــــــات(رلتــــــد للعــــــام)ا ــــــة الثانو املرحلــــــة طالبــــــات ــــــ ع ة راملقــــــر
اال مقر1442 -1441رد من الثابت) 1(الفقھره نفوجرافيك تقنية  ضوء

اســـــــة -3 الد ـــــــرمـــــــادة لوحـــــــدةاملتمثلـــــــة الثابـــــــت نفوجرافيـــــــك تقنيـــــــة وفـــــــق ـــــــ علي تـــــــصميم
نايات( مقر)ا ة) 1(الفقھرمن الثانو  للمرحلة

ي -4 و لك الطالبة ب  .كت

البحث   :أداة

يم املفا التحصيل يةااختبار   .لفق

وحـدة ـ يـة الفق يم املفــا ـ تحـصي اختبـار بإعـداد الباحثـان نايـات(قـام الفقــھ)ا مقـر رمـن
تية) 1( طوات ل وفقا ة الثانو للمرحلة

ً
:  

ختبار -1 من دف ال  :تحديد

ية الفق يم املفا تنميھ الثابت نفوجرافيك تقنية فاعلية قياس ا ختبار   .دف

محتو -2 اسيةىتحليل الد  : رالوحدة

حـــــددت حيــــث اســــة؛ الد موضــــع دفة املــــس اســـــية الد للوحــــدة ــــ املعر املحتــــو الباحثــــان رحلــــل ر ى
ّ

الوحدة ا تضمن ال ية الفق يم نايات: العاشرةاملفا الفقھا مقر تحديـد1رمن غرض
املوضوعات بتلك املرتبطة السلوكية جرائية   .داف

جرائية -3 داف  :السلوكيةصياغة

اقتــصر وقــد ة، املقــر العاشــرة الوحــدة مــن ــا تحقيق املــراد الــسلوكية جرائيــة ــداف رصــيغت ْ
ِ

املعرفيــــة ات املــــستو ــــ ع ــــم،: (الباحثــــان ف عــــدد)تطبيــــقتــــذكر، بلــــغ وقــــد بلــــوم، ســــلم مــــن
السلوكية دفا33داف

ً
.  

يم -4 املفا التحصيل اختبار مواصفات جدو يةلإعداد   .الفق

ختبار - 5 أسئلة نوع   :تحديد
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متعدد من ختيار نوعية من موضو تحصي اختبار ع الباحثان   .اقتصر

أسئلة - 6 فقرات   :ختبارصياغة

مـن ائيـة ال تھ صـو ـ الباحثـان أعـده الـذي التحـصي ختبـار و رت مـن) 33(ن موضـوعيا سـؤ
ً ً

ل ل البدائل وعدد متعدد، من ختيار   . بدائل) 4(سؤالّنوع

ختبار - 7 شادات وإ عليمات   :رإعداد

يم -8 املفا التحصي ختبا أداة صدق يةرقياس   :الفق

وضـــوح حيـــث مـــن التحـــصي ختبـــار أســـئلة ســـالمة ومـــدى اســـة الد أداة صـــدق مـــن رتؤكـــد ِ
ّ ُ ُ

ـ ع وليـة ا صو داة وعرضت املحددة، داف لأل ا ومالءم ات رالعبا نر املختـص مـن عـدد
ـ متخصـصات ومعلمـات ، بـو ال شـراف و الـشرعية العلـوم س تد وطر املنا اء يوا رق

نفسھ   .املجال

ستطالعية العينة ع للتطبيق ا صا ختبار أصبح ذلك و
ً

 .  

ة -9 التحصيالتجر لالختبار   : ستطالعية

مــــــن ونــــــت ت اســــــتطالعية عينــــــة الباحثــــــان ي) 20(اختـــــار الثــــــا الــــــصف طالبــــــات مــــــن طالبــــــة
ـة الثانو سـة املد ــ ات مقـر رالثـانو ر نالثامنــة(ي ةـ) والعـشر إلدا عــة التا ـدة بر رمحافظــة

لتطبيــقعلــيم مـــنالقـــصيم التأكـــد التطبيــق ـــذا مــن ـــدف وال م؛ علـــ التحــصي ختبـــار
ستطالعية،ختبارصالحية ة التجر لنتائج عرض ي   : وفيما

التحـــــــصيمـــــــ -  أ ختبـــــــار شـــــــادات وإ عليمـــــــات وضـــــــوح مالءمتــــــــھردى ومـــــــدى لغتـــــــھ، وســـــــالمة ،
حيـث. للطالبات التحـصي ختبـار شـادات وإ عليمـات وضـوح سـتطالعية ـة التجر ـرت روأظ

ستطالعية العينة طالبات قبل من استفسار أي يرد   . لم

املناسب  - ب الزمن  .لالختبارتحديد

معادلةاستخدم تيةالباحثان املعادلة املتمثل ختبار   : زمن

و الطالبة ة+ زمن خ الطالبة    2÷زمن

دقيقــة، ن وعــشر خمــس ة ــ خ الطالبــة مــن و دقــائق، ــع أ ــ و الطالبــة مــن ــان وولقــد ز ر ز
ـان ختبـار مــن متوسـط فـإن الــسابقة املعادلـة تطبيـق الباحثــان15زو اد ولقـد بـا، تقر زدقيقــة

ً

رزمن مل   : ختبار

املــــــشكالت؛ لــــــبعض الطالبــــــات عــــــض تتعــــــرض وقــــــد عــــــد، عــــــن ونيــــــا إلك ختبــــــار ْســــــيحل ُ ً ّ

الـــزمن ـــ ـــل ا الطالبـــة إكمـــال دو تحـــو ـــ ال التقنيـــة املـــشكالت عـــض أو نـــت، ن نانقطـــاع ل
ــــواملحــــدد ــــ15و ا ختبــــار مــــن ــــد لــــذلك زدقيقــــة؛ ْز مــــن)35(ِ ــــب قر بــــا تقر ــــو و دقيقــــة

ً
زمـــــن

و و عد عن التعليم اضية ف صة   . دقيقة40ا

والتمي -ج ة والصعو ولة الس معامالت ساب ختبار فقرات   تحليل

الـــصدق لقيـــاس ن واملتخصـــص اء ـــ ا مـــن نـــة قبـــل مـــن التحـــصي ختبـــار تحكـــيم عــد
ات لعبــا ــ والتمي ولة والــس ة الــصعو معامــل الباحثــة ت حــس ر رالظــا مــني ــو تت ــ ال نختبــار
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ــــا قوام اســــتطالعية ن20عينـــة مـــرحلت خــــالل ن علــــ ختبــــار أجـــر ِيطالبــــة
ْ ُ

عقــــد:  ــــ و ِاملرحلــــة
ُ

خ بتــا خ،1442 / 4/ 11رختبــار بتــا نفــسھ ختبــار أعيــد الثانيــة رواملرحلــة ِ
ُ

لقيــاس16/4/1442
ن املرحلت كال الطالبات إجابات ثبات   . مدى

الس -د ةمعامل والصعو   ولة

املعادلــة باســتخدام حــدة ــ ع ختبــار مفــردات مــن مفــردة ــل ل ولة الــس معــامالت ت ّحــس ِ
ُ

  :تية

ة الصعو      =معامل
  ×100  

ية- ه الفق يم املفا التحصيل اختبار ثبات   . حساب

الزمنيـــة ة ـــ الف ــ أجـــر الـــذي ختبـــار ثبــات معامـــل الباحثـــان ــسب ِياح
ْ ُ

ـــ11/4/1442  ع ه
ا قـــــد خ20رعينـــــة بتـــــا بأســـــبوع ا عـــــد ا نفـــــس العينـــــة ـــــ ع نفـــــسھ ختبـــــار أعيـــــد كمـــــا رطالبـــــة، ْ ِ

ُ

معامـل16/4/1442 اســتخدم ختبـار ثبـات مــن وللتحقـق ِــ،
ْ نبــاخُ كر ختبـار وألفـا  testإلعــادة

re-test reliability،   

لألختبار -10 ائية ال ة  :التحصيرالصو

ا نادا اس
ً

ن املحكم اء مـنونتائجرآ ائية ال تھ صو ختبار و ت ستطالعية ة رالتجر ) 33(ن
إجمـــا فقـــرة جــــاتو جـــة) 33(رد واحــــدةرد جـــة د ختبــــار فقـــرات مــــن فقـــره ــــل ل وضـــعت رحيــــث

ي لال وفقا ختبار فقرات ع تو وجر زفقط   :ى

القياس ات مستو ع الوحدة فقرات ع   زتو

القياس العاشرةالو ىمستو   حدة

نايات(  )ا

سئلة  عدد

 20 20 التذكر

م  11 11 الف

 2 2 التطبيق

 33 33 املجموع

املعلمة -1 دليل   إعداد

مقــر -2 مـن نايـات ا لوحــدة الثابـت نفوجرافيـك تقنيـة وفــق ح ـ املق التعليمـي رالتـصميم
ةللمرحلة1الفقھ  .الثانو

الوحـــدة ـــ املحـــددة املوضـــوعات الباحثـــان نفوجرافيـــكّصـــمم تقنيـــة باســـتخدام ة راملختـــا
ــــــــــ التعلي التـــــــــصميم حـــــــــو النظــــــــــر دب ـــــــــ دة الـــــــــوا طـــــــــوات ا ذلــــــــــك ـــــــــ مراعيـــــــــة لالثابـــــــــت ي ر
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تية املراحل ص تت ال الثابت   :لإلنفوجرافيك

و شمل: املرحلة و والتحليل، اسة الد   :رمرحلة

ا- وتحديد التعليمية حتياجات   .تحليل

  .دافتحليل-

التعليمية- املادة   .تحليل

ن- املتعلم خصائص   .تحليل

الثانية التصميم: املرحلة   .مرحلة

الثالثة نتاج: املرحلة   .مرحلة

عة الرا م: املرحلة   .التقو

امسة ا ستخدام: املرحلة و شر   .ال

ي -3 و لك الطالبة ب كت   .إعداد

ا ومناقش ا وتفس البحث   نتائج

عن وجابة   :لالسؤال

الفقـــھ مقـــر ـــ نايـــات ا وحـــدة ـــ املتـــضمنة يـــة الفق يم املفـــا ا1رمـــا ـــس تك أن يجـــب ـــ ال
ة؟ الثانو املرحلة   طالبات

دب و الـسابقة اسـات الد ـ ع الباحثـان اطلـع حيـث الثالث؛ الفصل السؤال ذا عن رأجيب
ّ ْ

ِ
ُ

اطلع كما ، بو ال
ّ

عي دفةالباحثان املس العاشـرة؛الوحدة الوحـدة ـ املتمثلـة الفقـھ مـادة ـ
يـة الفق يم املفـا قائمـة ـ إ الباحثان توصل ذا و ا، تنمي الواجب يم املفا استخلصت ثم ِومن

ْ ُ

ي دو ا كما الطالبات لدى ا تنمي   :لالواجب

   1لجدو

اللفظية ا ومدلوال ية الفق يم   املفا

الفق الوحدة وم اللفظية املف  داللتھ

اللغو فھ رم يعر ا أو الذنب  بمع

اصطالحا فھ عر
ً

ماال  أو قصاصا يوجب بما سان بدن ع التعدي
ً ً

 

ناية ا  أنواع
النفس  -  أ ع  جناية

النفس-ب دو ما ع  نجناية

نايات نايات ا  ا

ناية با املقصود
النفس  ع

 القتل
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عأنواع ناية ا
 النفس

العمد  -  أ  القتل

العمد  - ب شبھ  القتل

طأ  - ت ا  القتل

اصطالحا فھ عر
ً

 
بمــا فيقتلــھ معــصوما آدميــا علمــھ مــن ي ــا ا يقــصد أن

ً ً

بھ موتھ الظن ع  غلب

 محرم حكمھ

الذمي ف بأمان عر ن املسلم بالد يقيم الذي املسلم غ  و

د املعا ف وصمن عر د ع ن واملسلم قومھ ن ب  ان

املستأمن ف  عر
لـم وإن نائبـھ أو مـام مـن بأمـان ن املسلم ديار دخل من

حرب قومھ ن و نا بي ان وإن د، ع ل أ قومھ  يكن

القتل رصو
 العمد

مثـــل البـــدن؛ ـــ تنفـــذ حـــادة بآلـــة آخـــر ص ـــ يقتـــل : أن
ذلك ونحو واملسدس، ن،   السك

ثق ء ــــ يقتلــــھ أوأو ة، ــــ كب رة ــــ عليــــھ يلقــــى كــــأن يــــل
مــــن يلقيــــھ أو ة، بالــــسيا ــــسھ يد أو ، ــــ كب ــــر ب ھ ريــــضر
يمكنــــھ وال غرقــــھ مــــاء ــــ أو نــــار ــــ يلقيــــھ أو عــــال، ـــان م
فمــــھ ــــسد أو ونحــــوه، بحبــــل يخنقــــھ أو مــــا، م الــــتخلص
الطعــــــــام عنــــــــھ منــــــــع و ــــــــسھ يح أو يمــــــــوت، ــــــــ ح وأنفــــــــھ

أو ســـــــما ـــــــسقيھ أو يمـــــــوت، ـــــــ ح والـــــــشراب
ً ـــــــّ يخلطـــــــھ

 .طعامھ

تبة امل قو قا
العمد القتل  ع

هللا  -  أ حق و ق  لا

القتيل  - ب أولياء حق ي الثا ق  ا

القتيل  - ت حق الثالث ق  ا

القتل
 العمد

العفو حكم
العمد  القتل

ـــ إ أو مجانـــا القـــصاص عـــن العفـــو القتيـــل ألوليـــاء ـــشرع
ً

بالشر فا معر القاتل يكن لم إذا الدية
ً

 و

نفسھ نتحارمع سان  نتحار قتل

نتحار يجو حكم  زال
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املنتحر  عقاب

ـرة ر ـي أ حـديث ـ جـاء كمـا ـنم ج نار لود ـ-ا ر
عنھ وسـلم: قال-هللا عليـھ هللا صـ هللا سو لقال مـن(: ر

يــوم بطنــھ ــا يجــأ يــده ــ فحديدتــھ بحديــدة نفــسھ قتــل
أب ا ف مخلدا خالدا نم ج نار القيامة

ً ً
دا
ً

(... 

القتل
شبھ

 العمد
فھ  عر

ـــ تقتـــل ال بآلـــة معـــصوم آدمـــي ـــ ع عتـــداء يقـــصد أن
بذلك فيموت  الغالب

 أمثلتھ
ــ غ ــ صــغ ــر أو عــصا أو ــسوط ھ يــضر مقتــل،أن

قليـــــلأو مـــــاء ـــــ يلقيـــــھ أو ـــــا، يـــــصفعھ أو بيـــــده يلكمـــــھ
ذلك ب س  فيموت

  محرم حكمھ

عليھ تب ي  ما
ا  -  أ املغلظةوجوب  لدية

ة  - ب  رالكفا

فھ  عر
آدميـــــــــا ب فيــــــــص لــــــــھ مباحــــــــا فعــــــــال ص الــــــــ يفعــــــــل أن
ً ً ً

فيقتلھ معصوما
ً

 

 أمثلتھ

ــ - فيخطـئ مباحـا فعـال يفعـل أن ي ـا ا يقـصد قـد
ً ً

آدميا ب فيص صيدا يرمي أن مثل فعلھ
ً ً

.  

ــ - فيخطـئ مباحـا فعـال يفعـل أن ي ـا ا يقـصد قـد
ً ً

ئ شــ يرمــي أن مثــل أنــھظنـھ ظانـا ا
ً ً

ن بــ في أنــھصــيد
  .آدمي

الص - عمد مثل أصال الفعل ي ا ا يقصد ال وقد
ً

ألن خطــــــــــأ؛ عــــــــــد فإنــــــــــھ ــــــــــنواملجنـــــــــو غ ما قــــــــــصد
  .يح

يباشــــر - أن دو مــــن معــــصوم قتــــل ــــ ب ــــس ي نوقــــد
ــــا م يخــــرج ة ســــيا يقــــود ـــان لــــو كمــــا بنفــــسھ رذلـــك

ا صاح فيموت أخر ة سيا بھ حلق فت ت ىالز   ر

عنھمع حكمھ  فو

عليھ تب ي  ما
املخففة  -  أ  الدية

ة  - ب  رالكفا

 

القتل
طأ  ا

من كمة ا
ة الكفا عية رمشر  و

ذنبھ من القاتل  تط
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فھ  عر
ــ إ يـؤدي ال الــذي ـسان بــدن ـ ع عتـداء

عليھ املعتدى  موت

ا  أنواع

طراف  -  أ ع ناية  ا

البدن-ب منافع ع ناية  ا

اج-ت حال ر  ووا

ناية ا
ما ع

ندو
 النفس

ع تب ي ما
ما ع ناية ا

النفس  ندو

عمدا ناية ا انت إذا
ً

:  

ــــ مخ عليــــھ فــــاملج عمــــدا نايــــة ا انــــت إذا
ً

أمو ثالثة ن   :رب

 القصاص  -  أ

 الدية-ب

 العفو-ت                      

ــ مخ عليــھ فــاملج خطــأ نايــة ا انــت إذا أمــا
ن أمر ن   :ب

 الدية  -  أ

 العفو  - ب

التعدي رصو
ة السيا  رقيادة

بـــھ  -  أ املـــسموح ـــد ا عــن ـــد تز ســـرعة ــسرع أن
نظاما
ً

.  

بــــذلك-ب لــــھ مــــصرح ــــ غ ــــو و ة الــــسيا يقــــود رأن
ذلك لغ أو سنھ   .لصغر

ةأن-ت الــــسيا ــــطريقــــود املعــــاكس تجــــاه ــــ
ــــــــــا ف ــــــــــسمح ال منطقــــــــــة ــــــــــ يتجــــــــــاو أو ، زالــــــــــس

حوادث زبالتجاو
اتالسي  را

ط التفر رصو
ال ةقيادة  رسيا

بـــھ  -  أ املـــسموح ـــد ا عــن ـــد تز ســـرعة ــسرع أن
نظاما
ً

.  

بــــذلك-ب لــــھ مــــصرح ــــ غ ــــو و ة الــــسيا يقــــود رأن
ذلك لغ أو سنھ   .لصغر

ةأن-ت الــــسيا ــــطريقــــود املعــــاكس تجــــاه ــــ
ــــــــــا ف ــــــــــسمح ال منطقــــــــــة ــــــــــ يتجــــــــــاو أو ، زالــــــــــس

 زبالتجاو
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السؤال4-2 عن يجابة    :الثا

ل ح ـــــ املق التـــــصميم تنميـــــةمـــــا ـــــ نفوجرافيـــــك تقنيـــــة توظيـــــف ـــــ ع قائمـــــة ـــــسية تد روحـــــدة
ة؟ الثانو املرحلة طالبات لدى ية الفق يم   املفا

ــــ شــــلتوت نمــــوذج الباحثــــان ــــ تب حيــــث ؛ النظــــر دب ــــ الــــسؤال ــــذا عــــن أجيــــب يوقـــد ْ
ِ

ُ

لإلنفوجرافيك التعلي   .التصميم

الثالث-4-3 السؤال عن   :جابة
ت وحــــــدة فاعليــــــة يممــــــا املفــــــا تنميــــــة ــــــ نفوجرافيــــــك تقنيــــــة توظيــــــف ــــــ ع قائمــــــة ــــــسية رد

ة؟ الثانو املرحلة طالبات لدى ية   الفق

ي الفرض ة ت اخت السؤال ذا عن ِولإلجابة
ُ ْ

 :  

الداللــة مــستو عنــد إحــصائية داللــة ذو فــر يوجــد ىال جــات)  ≥ ∞0.05(ق د متوســطي ن بــ أقــل رأو
د ممـــن يـــة التجر املجموعــــةراملجموعـــة وطالبـــات الثابـــت، نفوجرافيـــك تقنيـــة باســــتخدام ســـن

املجموعـــــــة ة ملـــــــص يـــــــة الفق يم املفـــــــا تنميـــــــة ـــــــ املعتـــــــادة قـــــــة بالطر ســـــــن د ـــــــي الال رالـــــــضابطة
ية   . التجر

عــدد ألن ــ الالمعل ــ ت و مــان اختبــار الباحثــان اســتخدم فقــد الفرضــية ة ــ الختبــار
مــــن أقــــل البي30العينــــة ــــو ت ــــذلك و اعتــــداليان، عــــة متو ــــ غ انــــات

ً
قيمــــة. ز ن يبــــ ادنــــاه ــــدو لوا

ت و مان   .اختبار

  11لجدو

اختبار يجة ت(ن و ية) مان التجر املجموعة جات د متوسطي ن ب ق الفر داللة رساب و
  والضابطة

الضابطة املجموعة
 )26=ن(

ية التجر املجموعة
 )26=ن(

متوسط
 الرتب

مجموع
 الرتب

متوسط
 الرتب

مجموع
 الرتب

  قيمة

Z 

ىمستو
 الداللة

  

ثر  م
(η²) 

 

اختبار
تحصي

تنمية
يم املفا
ية  الفق

20.46 491.00 28.54 685.00 
2.007 

 
0,045 

17.،  

 

ــ الالمعل ــ ت و مــان اختبــار قيمــة أن ــدو ا مــن الداللــة) U=2.007(ليتــ مــستو ىوأن
مــــــــن املجموعــــــــة، 05أقــــــــل تحــــــــصيل مــــــــستو أن ــــــــش بواســـــــــطةىممــــــــا ســــــــت د ــــــــ ال يــــــــة رالتجر

تتعـــــرض لـــــم ـــــ ال الـــــضابطة املجموعـــــة تحـــــصيل مـــــستو مـــــن ـــــ أع ـــــان الثابـــــت ىنفوجرافيـــــك
، إحـصائيا دالـة ق الفــر ـذه و ، الثابـت نفوجرافيــك بواسـطة س للتـد

ً
و الداللــةر ـم وملعرفــة

إحــ أداة ــو ثــر ــم و ثــر، ــم معامــل ــساب باح الباحثــة قامــت مقننــةحــصائية صائية
ـ أك أو ن مجمــوعت ن بــ ق الفــر ــم ملعــرف قيمــة، وـستخدم عــن ختلــف مــاαبــأنαو تحــدد

فيمـا املـستقل العامـل لتـداخل يجة ن أك أو ن مجموعت ن ب إحصائيا دالة قا فر نالك ان إذا
ً

و
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ن وفيـ سـوليفان ل وطبقـا ق، الفـر ـذه ـم بمعرفـة ثـر ـم  Sullivan and Feinnويخـتص

قيمـة(2012) العينـةαفـإن ـم لعـب و ـ الكب ـم ا ذات العينـة لتنـوع وذلـك افيـة ـست ل
العينـة ـم ب بتـأثر ال ثـر ـم فيمـا حـصائية الداللة ا كب ا ن). 280ص(ردو ـو ل فقـا وو

Cohen (1994) منفإن قيمتھ و ت عندما ثر   :نم

من ان ا، 04 <،.2إذا صغ و   ني

متوسطا، .8 <،.06 و   ني

عاليا. فأك، .8 و ي   نفأك

ـو اليـة ا اسـة للد ثـر ـم معامـل قيمـة انـت ـم. η²=17رو نالـك أن ـ إ ـش ممـا
ية الفق يم املفا تنمية ع املستقل للعامل   .تأث

ن بـــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذو ق فـــــــر وجــــــود عــــــدم القائلـــــــة ة الــــــصفر الفرضــــــية نـــــــرفض فإننــــــا وولــــــذا
نفوجرافيـــــكاملجمــــوعت تقنيــــة بواســـــطة التعلـــــيم تلقــــت ـــــ ال يـــــة التجر واملجموعـــــةالثابـــــت،ن

املعتـــادة قـــة بالطر س التـــد تلقـــت ـــ ال قـــم. رالـــضابطة ل ـــ)7(روالـــش ن املجمـــوعت أداء ـــ يو
التحصي   .ختبار

 
أداء ل التحصيش ختبار   العينة

عن الثانية ولإلجابة   :الفرضية

فــــر توجـــد مــــستووال عنـــد إحــــصائية داللـــة ذات ن) ∞ ≥ 0.05(ىق ــــبـــ القب ن التطبيقــــ
ية الفق يم املفا تنمية متوسط ية التجر للمجموعة   .والبعدي

ة ـــ مـــن ـــالفرضـــية،للتحقـــق الطالبـــات تحـــصيل ن بـــ ق الفـــر ـــساب باح الباحثـــان وقـــام
للمجموعــة والبعــدي ــ القب يــة،ختبــار اختالتجر باســتخدام ـــوذلــك الالمعل وكــسو ل و نبــار



فاعلیة وحدة تدریسیة قائمة على توظیف تقنیة اإلنفوجرافیك 
  طالبات المرحلة الثانویةالفقھیة لدىالثابت في تنمیة المفاھیم 

  أسماء الحمیدي العتیبي/ أ     
 حاجعبد الرحمن عبد العزیز أبو ال/ د 
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املرتبطــــة جات الــــد الرتــــب ات رإلشــــا نWilcoxon Signed Ranks Testر بــــ الفــــر ــــساب ق،
املرتبطة جات الد اج أز تب رمتوسطي ذلك. ور يو أدناه دو   لوا

  )12( لجدو

نامجنتائج ال تطبيق عد و قبل ية التجر املجموعة أداء لقياس لكوكسو و   ناختبار

 عددال الرتب املتغ
متوسط

 الرتب
مجموع
 الرتب

 قيمة
)Z( 

ىمستو
 الداللة

م
 ثر

)ç²( 

ىمستو
 التأث

 33 6.50 6.50 السالبة

 267 246.50 11.74 املوجبة
جة رالد
لية ال

 للمقياس
 0 0 0 املحايدة

 متوسط ،49 0.000 3.90

السالبة الرتب عدد أن دو ا من ـ6.50= ليت إ ـش مـنوالـذي أقـل ـ القب متحـان
املوجبــــة يم)البعــــديمتحــــان= (الرتــــب للمفــــا عــــا تحــــصيل متوســــط وجــــود ــــ ع يــــدل ممــــا ،

ز قيمــة انــت و نفوجرافيــك، بواسـطة س للتــد م ــض عر عــد اســة الد عينــة لــدى يـة رالفق  =ر

قيمـــة3.90 انـــت حـــصائية = α  0.000و للداللـــة العـــام املـــستو مـــن أقـــل ـــ ،) 0.05(ىو
قيمــــة انـــت و ثــــر، ـــم معامــــل ـــساب باح الباحثــــة قامـــت حــــصائية الداللـــة ــــم وملعرفـــة

ـــــو اليـــــة ا اســـــة للد ثـــــر ـــــم للعامـــــل. η²=49رمعامـــــل تـــــأث ـــــم وجـــــود أن ـــــ إ ـــــش ممـــــا
ية الفق يم املفا تنمية ع نفوجرافيك و و   .املستقل

القائل ة الصفر الفرضية نرفض فإننا أداءولذا ن بـ إحصائية داللة ذو ق فر وجود عدم وة
بواســـــــــطة التـــــــــدخل إجــــــــراء عـــــــــد البعــــــــدي والقيـــــــــاس ــــــــ القب القيـــــــــاس ــــــــ يـــــــــة التجر املجموعــــــــة

الثابت   . نفوجرافيك

التحصي ختبار ن املجموعت أداء يو أدناه ل   .والش
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ضھ وفر البحث بأسئلة املتعلقة البحث نتائج وتفس   : ومناقشة

 طالبـــــــاتأ جــــــات د متوســـــــطي ن بــــــ إحــــــصائية داللـــــــة ذي فــــــر وجــــــود البحـــــــث نتــــــائج ــــــرت رظ ق
يــة، التجر املجموعــة لــصا يــة الفق يم املفــا تنميــة ــ والــضابطة يــة التجر ن املجمــوعت

ــــــ يــــــة التجر املجموعــــــة جــــــات د متوســــــطي ن بــــــ داللةإحــــــصائية ذي فــــــر وجــــــود روكــــــذلك ق
القيــــاس لــــصا والبعــــدي ــــ القب أثــــرالقيـــاس وجــــود ــــ ع البحــــث نتــــائج دلــــت كمـــا البعــــدي

مــــع تتفـــق يجـــة الن ـــذه و يـــة الفق يم املفـــا تنميــــة ـــ الثابـــت نفوجرافيـــك لتقنيـــة ي إيجـــا
ـــــ لإلنفوجرافيــــك فاعليــــة وجــــود عــــن ــــا نتائج أســــفرت ــــ ال الــــسابقة اســــات والد رالبحــــوث

والــسيد الدوســر اســة كد س يالتــد ر و) 2018(ر عــن النتــائج أســفرت ــ جـــداال ــ كب أثــر جــود
ً

يم املفــــــا تنميــــــة ــــــ نفوجرافيــــــك ــــــ ع القائمــــــة التعليميــــــة ئــــــة الب ألســــــلوب ــــــا و تر ــــــم وم
ً

مــن ــل اســة د اليــھ ماتوصــلت مــع تتفــق وكــذلك ، ــة الثانو املرحلــة طالبــات لــدى يائيــة رالف
ـــــــــــد بـــــــــــان) 2016(زأبــــــــــو عر واملحـــــــــــالو) 2017(وأبـــــــــــو ن ) 2020(يوالـــــــــــداير) 2017( يوحـــــــــــس

فوالـــــــــش ر) 2019(ر ــــــــــ) 2018(يوالـــــــــش املعبـــــــــود) 2018(والعتي يم) 2017(وعبـــــــــد والــــــــــد
يـــة) 2018(يوالدوســر) 2016( التجر املجموعــة تفــو ــ إ توصـــلت اســات الد ــذه قوجميــع ر

باســـــتخدام ســـــت د ـــــ ال الـــــضابطة املجموعـــــة ـــــ ع نفوجرافيـــــك باســـــتخدام ســـــت د ـــــ رال ر
البحـــــــث فنتـــــــائج نـــــــا ومـــــــن ، املعتـــــــادة ــــــق البحـــــــوثالطر نتـــــــائج مـــــــن وتقـــــــو عـــــــز اليـــــــة يا ز

، نفوجرافيـك تقنيـة السـتخدام الفعـال ي يجا ثر إ ت أشا ال السابقة اسات َوالد ر ر
ن بــــــ احــــــصائية داللــــــة ذي فــــــر وجــــــود عــــــن كــــــشفت ــــــ ال البحــــــث نتــــــائج الباحثــــــان عــــــز قو و

جـا د متوسـطي ن ـ و والـضابطة يـة التجر املجموعـة طالبـات جات د رمتوسطي املجموعـةر ت
ي إ ية الفق يم املفا تنمية والبعدي القب ن التطبيق ا نفس ية   :التجر

 ـ وغ ل سـ ل ـش يـة الفق يم واملفـا ـار ف و املعلومـات الثابـت نفوجرافيـك تقنيـة قدمت
املعلومــات دخــو ــ ع وســاعد أعمــق، ة بــصو يم املفــا يعاب اســ ــ ع ســاعد ــذا و لمعقــد، ر

ولة أثرس قاء و للطالبة املعرفية ية ذهالب و ةالتعلم، النظر مبادئ مع تتفق يجة الن
ــ ن مماسـاعد الطالبـات ــ ترك ـادة ـ الثابــت نفوجرافيـك تقنيـة أفــادت حيـث زالبنائيـة

واملحــالو ن حـس اســة د مــع أيـضا تتفــق يجــة الن ـذه و يــة الفق يم املفــا يبنـاء ر
ً

ــ). 2017( ال
ـــ إ متوصـــلت يم مفـــا بنـــاء ـــ ا ـــ كث م وســـاعد املتعلمـــو بـــاه ان جـــذب نفوجرافيـــك أن

ً
ن

ة اللغو م   .ومعان

 الثابــت نفوجرافيــك تقنيــة ت ــ يــةر الفق يم صــواملفــا يئــة ــ ع الطالبــات ــان أذ رــ
ختبـــــــار ــــــ الطالبـــــــات نتــــــائج تــــــھ مااثب ـــــــذا و اجــــــة، ا وقــــــت ا جاع واســـــــ ــــــا حفظ ل ــــــس

ــــذ و ، ــــدالتحـــصي أبــــو اســــة د مـــع تتفــــق يجــــة الن زه كــــشفت) 2016(ر ـــ تحــــسنال ــــعــــن
نفوجرافيــك باسـتخدام سـوا د الـذين يـة التجر املجموعـة طـالب لـدى التحـصيل رمـستو ى
املجموعـــة تـــائج ب م نتـــائج نـــة بمقا أو والبعـــدي ـــ القب التطبيـــق ـــ م نتـــائج نـــة بمقا روذلـــك ر

  .الضابطة

 بو الوحــــــــدة ــــــــشطة أ صــــــــياغة حإعــــــــادة ر اشــــــــعال ــــــــ إ أدى الثابــــــــت نفوجرافيــــــــك واســــــــطة
املجموعـــة طالبـــات ن بـــ فة الـــشر واملنافـــسة ماســـية يـــة،ا ئـــةالتجر ب تـــوف ـــ ع وســـاعد

املعبود عبد اسة د مع يتفق ذا و بالدافعية، مليئة حافزة ـ) 2017(رعلمية إ توصلت ال
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ال نــــــــــامج ال ـــــــــا عل طبــــــــــق ــــــــــ ال يــــــــــة التجر املجموعــــــــــة ّتفـــــــــو تقنيــــــــــةق ــــــــــ ع القــــــــــائم ــــــــــ تعلي
للمــــادة ــــذاب ا ــــي املر للتــــصميم ب الــــس رجــــع و الــــضابطة، املجموعــــة ــــ ع نفوجرافيــــك

ن املتعلم فعالية من اد الذي انفوجرافيك ل ش   .زالتعليمية

 أدى ممــا يجابيـة، جـوامن أضـفى س الـدر أثنــاء ن وسـعاد لإلنفوجرافيـك الطالبـات تقبـل
ً

و
ك ال ــــادة ـــ اســــةزا د يجــــة ن مـــع يتفــــق ـــذا و دفة، املــــس يــــة الفق يم للمفـــا والتحــــصيل رـــ

ن) 2016(إسماعيل املتعلمـ ـات اتجا ـ إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجود إ توصلت وال
نفوجرافيـك ننحـو املجمـوعت والـضابطة ـ يـة إجــراءالتجر عـد ـات تجا مقيـاس ـ ع

ية التجر املجموعة لصا ة   .التجر

 وقـت املعلومـات ذه استدعاء لت س ثم ومن املعلومات، ن تخز ع التقنية ذه َّساعدت َ

الباســــط عبـــد أكـــده مــــا ـــذا و ، التحـــصي ختبـــار أثنــــاء ـــ ـــا إل اجـــة ا
ّ

ص2015( أن) 3،
النــصية،% 23حــوا باملعلومــات نــة مقا ة املــصو للمعلومــات أفــضل ــستجيبو النــاس رمــن ر ن

تت يجـــة الن ـــذه يمو إبـــرا اســـة د إليـــھ توصـــلت مـــا مـــع ـــد) 2016،2017(رفـــق أبـــو اســـة زود ر
بـــــان) 2016( عر أبـــــو اســـــة واملحـــــالو) 2017(رود ن حـــــس اســـــة يود الـــــداير) 2017(ر اســـــة يود ر
يم) 2020( الـــد اســـة الدوســـر) 2016(رود اســـة يود ـــن) 2018(ر ز اســـة وود اســـة) 2016(ر رود

ف ر) 2019(الشر الش اسة يود اسة) 2018(ر   ). 2018(العتيرود

باســـــتخدام ســـــت د ـــــ ال يـــــة التجر املجموعـــــة تفـــــو ـــــ إ توصـــــلت اســـــات الد ـــــذه روجميـــــع قر
املعتادة قة الطر باستخدام ست د ال الضابطة املجموعة ع   .رنفوجرافيك

 نفوجرافيـك تقنيـة باسـتخدام الوحـدة س لـدر دائيـة الواجبـات الطالبـات عض وقدمت
الحظــ وقــد وصــوالثابــت، ال بأشــ ثابــت انفوجرافيــك بتقــديم الطالبــات تمــام ا الباحثــة رت

نفوجرافيــــــك تقنيــــــة ان ــــــ ع يـــــدل ممــــــا ديثــــــة ا والتطبيقـــــات امج ــــــ ال باســــــتخدام ة ـــــ مم
يم للمفـا الـتعلم أثـر بقـاء ـ ع عكـس ا ممـا ـالق ا ـار بت و بـدا ـ التفك ـ ع يساعد

ية   .الفق

البحث   :نتائج

توصل ِوقد
ّ ُ تية البحثُ النتائج   : إ

واملجموعــــة - يــــة التجر املجموعــــة جــــات د متوســــطي ن بــــ إحــــصائية داللــــة ذو فــــر يوجــــد رال ق
القب التحصيل   . الضابطة

واملجموعــــــة - يــــــة التجر املجموعــــــة جــــــات د متوســــــطي ن بــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذو فــــــر ريوجــــــد ق
ية التجر املجموعة لصا البعدي التطبيق   . الضابطة

فــر - ــيوجــد القب التطبيــق يــة التجر املجموعــة جــات د متوســطي ن بــ إحــصائية داللــة رذو ق
ي إيجا أثر م و البعدي التطبيق لصا   . والبعدي

يم - املفـــــا تنميـــــة ـــــ الثابـــــت نفوجرافيـــــك تقنيـــــة فاعليـــــة النتـــــائج ـــــرت أظ ذلـــــك ـــــ ع نـــــاء و
ة الثانو املرحلة طالبات لدى ية  .الفق
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  :التوصيات

إ نادا ياس بما الباحثة تو البحث   : نتائج

 ديثة ا التقنيات خالل من ية الفق يم املفا نمية ب   . تمام

 قـــــة وطر وفاعليتـــــھ نفوجرافيـــــك ميـــــة أ عـــــن الـــــشرعية العلـــــوم معلـــــم دليـــــل ن تـــــضم
باستخدامھ س   . رالتد

 الشرع العلوم ات ملقر التعلي املحتو بناء نفوجرافيك ع رعتماد   . يةى

 املختلفةمنادعم نفوجرافيك بنماذج التعلم ات صعو   .يذو
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  املراجع

أوال
ً

ية : العر   املراجع

ميـد ا عبــد أفنـان خديجــة، تنميــةأ ).2019.(أبـو ـ ة ثــا ال املجموعـات اتيجية اســ توظيـف راثــر
العا الــــــصف طالبــــــات لــــــدى ســــــالمية بيــــــة ال ملبحــــــث يــــــة الفق يم رســــــالة .[شــــــراملفــــــا

ة شو م غ سالمية]رماجست امعة ا بية. غزة. ، ال ن،لية   . فلسط

النبــو عواطــف ــد، يأبــو ــ). 2007. (ز و يــة الفق يم املفــا عــض تنميــة ــ ح ــ مق نمــوذج فعاليــة
العبـادات لــبعض ـر عــدادي ي الثـا الــصف تالميـذ يأداء واملعرفــة. ز القـراءة -مجلــة

املصر معية واملعرفة،ا للقراءة   .  ٥٩- 67،٩١ة

محمــد صــالح ــد، التحــصيل). 2016. (زأبــو لتنميــة غرافيــا ا س تــد ــ نفوجرافيــك راســتخدام
ــــــــة الثانو املرحلـــــــة طـــــــالب لــــــــدى البـــــــصر ـــــــ التفك ات ـــــــا يوم ــــــــة .ر بو ال معيـــــــة ا مجلـــــــة

جتماعية اسات بية،رللد ال لية شمس، ن ع   .198-79،138جامعة

عبيدأبو عب بان، تنميـة. )2017. (عر ـ واملتحـرك الثابت نفوجرافيك تقنية توظيف فاعلية
ـ سا العاشـر الـصف طالبـات لـدى ياتيـة ا العلـوم اثية الو املسألة حل ات ا رم ر

ة [غزة شو م غ ماجست رسالة غزة]. ر سالمية، امعة   .ا

دخيـــل مـــص ، ـــ ا). 2017. (ل يماملرجـــع املفـــا ســـالمية بيـــة ال ات مقـــر س تـــد ـــ رـــديث ر
الرشد. والتطبيقات ط. مكتبة اض   .2الر

حــافظ بطــرس ضــة). 2017. (بطـرس، الر لطفــل اضــية والر العلميـة يم املفــا ة.وتنميــھ املــس دار
والطباعة ع والتو شر ط. زلل   .6عمان

ميد ا عبد جابر وا). 2006(جابر، قة الفا اسة الد ررة رة .لبنائيةر الكتب. القا عالم   .دار

محمــــــد يم ابــــــرا ي، ا ـــــو خــــــرائط). 2009. ( را اتيجية اســــــ وفــــــق ــــــ ع ــــــة النحو يم املفــــــا س رتــــــد
يم ة،. املفا و تر اسات   . 40-7،)7 (2رد

عـــــوض بـــــن جـــــا حيـــــدان، تنميـــــة). 2017. (رآل ـــــ ـــــشط ال الـــــتعلم ـــــ ع قـــــائم ـــــ علي برنـــــامج أثـــــر
ـــــــا وامل يـــــــة الفق يم الثالـــــــثاملفــــــا الـــــــصف طـــــــالب لــــــدى الفقـــــــھ مقـــــــر ـــــــ ياتيــــــة ا رات ر

ة [املتوسط شو م غ اه دكتو رسالة ر السعودية]. ر خالد، امللك   .جامعة

أحمـــــــــد نجــــــــــالء ، واملحـــــــــالو ق، فـــــــــار عايـــــــــدة ن، يحـــــــــس ــــــــــوار). 2017. (و ا نفوجرافيـــــــــك ينمـــــــــط
لـــ العقـــل عــادات عـــض و والبــصر اللغـــو اء الــذ تنميـــة ــ وفاعليتـــھ ستقــصاء يو دىي

عدادي و الصف الـنفس. لطالب وعلـم بيـة ال ـ يـة عر اسـات ن،رد بـو ال رابطـة
  .483-407،)2(86،العرب

ســـالم وليـــد ، لفــاو املعلوماتيـــة). 2018. (يا عـــصر ـــ التعلــيم تكنولوجيـــا الفكـــر. مـــستحدثات دار
اشمية ال دنية ط-راململكة   .2عمان
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خ تايھ، أبو سالم، عمر طيب، حسنا عيد ن، والصبح ، و مر أسامة شان، كر عاشق؛، قالد . ز
ل). 2010( الـــش طـــة خر اســـتخدام ئـــة) V(أثـــر ب ن ـــو وت ـــ الفق يم املفـــا تحـــصيل ـــ

دن ــــــ طــــــالل بــــــن ن ــــــس ا جامعــــــة طلبــــــة لــــــدى املــــــة مت يميــــــة اتحــــــاد. رمفا مجلــــــة
ية، العر امعات   . 230-55،197ا

جعفر ،حسن ليفھ املعاصراملن). 2017. (ا اض. راملد الر الرشد،   .17ط.مكتبة

ك مبـــا ـــدى ، رالـــداير وتنميـــة). 2020. (ي ـــ ا الد التحـــصيل ـــ ـــ التعلي نفوجرافيـــك رفاعليـــة
عمــــــان ـــــــسلطنة ــــــ سا العاشــــــر الـــــــصف طالبــــــات لـــــــدى يولــــــو ا ــــــس مجلـــــــة.ا

والنفسية ة بو ال اسات قابوس،،رالد السلطان   480-464،)3( 14جامعة

حمود محمد ي، ا تنميـة). 2010. (الد ـ ع الفقـھ مقـر س تـد ـ دوار لعـب اتيجية اسـ رأثـر ر
املتوســطة املرحلـة طــالب لـدى يــة الفق يم املفـا ة[. عـض ــشو م ـ غ ماجــست رسـالة ]. ر
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ية العر اللغة الوسيط). 2004. (مجمع م ق: مصر. امل الشر   .ومكتبة
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ة املقــــر يــــة الفق يم للمفــــا ــــاض واملعرفــــة. رالر القــــراءة شــــمس.مجلــــة ن عــــ بيــــةليــــة.جامعــــھ ال

واملعرفة. للقراءة ة املصر معية   .169-98،125.ا

شـباب مؤمنـة ، لقيـة). 2016. (ياملط ا ـة املعيا ات املـستو ضـوء ـ الفقـھ مقـر محتـو رواقـع ر ى
حية س. ووالر التد وطر املنا اسات د رمجلة   . 176-217،142 قر
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مـــذكر نـــوال ، ـــ ـــرائط). 2015. (ياملط ا اســـتخدام يـــةفاعليـــة الفق يم املفـــا تنميـــة ـــ نيـــة الذ
الثــــانو الثالــــث الــــصف طالبــــات ة. [يلــــدى ــــشو م ــــ غ ماجــــست رســــالة بيــــة،]. ر ال ليــــة

القصيم   .جامعة

لــــــــيج ا لــــــــدو ــــــــي العر بيــــــــة ال بيــــــــة). 2014. (لمكتــــــــب ال س تــــــــد اتيجيات إســــــــ ر تطــــــــو ربرنــــــــامج
اض.سالمية ليج: الر ا مجلس لدو بية ال   .لمكتب

توفيقسيم ر احمد.  ، سم ، العيو لتالميـذ).  2014. (نابو العلميـة ات ـا وامل يم املفا رعليم
و الرشد. الصفوف   . مكتبھ

ة نو ة م جامعة التعليم تقنيات قسم أعضاء من ي). 2017. (رنخبة و لك اض. التعلم : الر
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املكرمة مكة بمدينة جامعـة. املتوسط سـالمي، اث ـ ال وإحيـاء العلميـة البحوث د مع

املكرمة مكة ، القر   .ىأم

ف املعا ة ا رو ر العام) . 1423.(ز التعليم الشرعية العلوم من اض-وثيقة   الر

التعليم ه ا رو ا). 2014. (ز العلوم معلم السعودية.  لشرعيةدليل ية العر   .اململكة

التعليم ة ا رو التعلـيم). 2007. (ز ـ واملتوسـطة بتدائيـة ن للمـرحلت الـشرعية العلـوم مـن وثيقة
اض .العام بو:الر ال ر   .يالتطو
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