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والمتحركة وأثرها في تنمية بعض المفاهيم تصميم نمطي عرض رسومات المعلومات الثابتة 

 االحصائية في مادة الرياضيات

 

 1جودهللا صموت جودهللا البحيري

 2عبدهللا بن خليفة بن عبداللطيف العديل
 

في المتحركة(  تصةةةميم نمطي عرض رسةةةومات المعلومات تالثابتة  أثر الكشةةةن ع هدفت الدراسةةةة  ل  : الملخص

مع القياس  شةةةب  التبريبي بتصةةةميم  وتم اسةةةتمدال المنال التبريبي .ادة الرياضةةةياتتنمية التحصةةةيل الدراسةةةي في م

وتم تقسةةةيم التالميذ  .( تلميذًا م  تالميذ الصةةةن السةةةادس ايبتدا ي60القبلي والبعدي، كما تكونت عينة الدراسةةةة م  ت

( تلميذًا تم تدريسةةام وةدة ايةصةةاوات والتمثيالت 30 ل  مبموعتي  تبريبيتي ، المبموعة التبريبية األول  عدد ت

البيانية بمقرر الرياضةةيات باسةةتمدال نمو رسةةومات المعلومات تاينيوجرافيا( الثابت، والمبموعة التبريبية الثانية 

م وةدة ايةصةةةةاوات والتمثيالت البيانية بمقرر الرياضةةةةيات باسةةةةتمدال نمو رسةةةةومات ( تلميذًا تم تدريسةةةةا30عدد ت

أداة الدراسةةةةةة في ا تبار تحصةةةةةيلي في الرياضةةةةةيات. وأ ارت نتا ل المعلومات تاينيوجرافيا( المتحرك، وتمثلت 

في المبموعة درجات الطالب ( بي  متوسو α≤0.05الدراسة ع  وجود فروق ذات داللة  ةصا ية عند المستوى ت

البعدي لصةةةةةةالم المبموعة التبريبية الثانية التي اسةةةةةةتمدمت تاينيوجرافيا  التبريبية األول  والثانية في اال تبار

أوصةةةت الدراسةةةة باسةةةتمدال  كما المتحرك( ع  المبموعة التبريبية األول  التي اسةةةتمدمت تاينيوجرافيا الثابت(.

 قياس مدى فاعليت  في تنمية بعض مياهيم ايةصا ية.االنيوجرافيا المتحرك في التعليم العال و
 االنيوجرافيا الثابت؛ االنيوجرافيا المتحرك؛ التحصيل في الرياضيات. كلمات المفتاحية:

 

Designing two patterns of static and dynamic information graphics display and its 

impact on the development of some statistical concepts in mathematics 

 

Jodallah Samout Jodallah AlBuhairi 

Abdullah Kholifh Alodail  

 

ABSTRACT: The study aimed to detect the effect of designing two patterns of 

presentation  )static   dynamic) on developing academic achievement in mathematics.The 

experimental approach was used in its qusai-experimental design with pre and post 

measurement. The study sample consisted of (60) students  from  the sixth elementary 

grade. The students were divided into two experimental groups, the first experimental 

group (30) students were taught  unit of statistics and graphical representations of 

mathematical  course using the static infographic pattern, and the second experimental 

group (30)students wrer taught unit of statistics and graphical representations of 

mathematical course  using the dynamic infographic pattern. The study tool was an 

achievement test in mathematics. The results revealed that there were statistically 

significant differences at the level of ( ≥α 0.05) between the average scores of the students 

in the first and second experimental groups in the post-test in favor of the second 

experimental group that used dynamic infographic pattern on the first experimental group 

that used (static infographic). The study also recommended the use of dynamic 

infographics in general education and measure its effectiveness in developing some 

statistical concepts. 
Keywords: Static Infographic; Dynamic Infographic; Mathematics achievement. 
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 مقدمة

شاد القرن العشرون وبدايات القرن الحادي والعشري  ثورة تكنولوجية ومعرفية ها لة لم يسبق لاا  

نظير،  ذ  ارت العةةديةةد م  النظريةةات واالتبةةاهةةات التربويةةة التي تةةدعو لالسةةةةةةتيةةادة م  تقنيةةة 

تي اينيوجرافيا والوسةةةةةا و المتعددة وماارات التصةةةةةميم التعليمي وتو يياا بطريقة مثل  في عملي

تقديم المعلومات للطالب بطرق متنوعة وواضةةةحة بواسةةةطة صةةةور وقصةةة  مر ية لالتعليم والتعلم 

 لعرض البيانات فتسال فامام لاا.

العالم في ممتلن مباالت  يشةةةةةاد يمتاز هذا العصةةةةةر بالتقدل العلمي والتقني والمعرفي الاا ل الذي  

المعرفة وسةةةةرعة انتقالاا وتداولاا، واتسةةةةا   الحياة والتي م  أبرزها مبال التعليم، ونظراً النتشةةةةار

أبعاد الحضةةارة البشةةرية وتطورها بشةةكل لم يسةةبق ل  نظير، أدى ذلا  ل   اور أسةةاليث تعلم ةديثة 

فرضةةةةت عل  العالم  عادة النظر في األنظمة التعليمية التي تعمل باا العديد م  متسةةةةسةةةةات التعليم، 

نيوجرافيا والوسةةا و المتعددة وماارات التصةةميم التعليمي مثل تقنية ايوم  أسةةاليث التعلم الحديثة 

أصةةةبم الكثير م  التربويي  وصةةةنا  القرار  لذلا، وتو يياا بطريقة مثل  في عمليتي التعليم والتعلم

ينظرون  لي  بأن  الحل األمثل واألكثر فاعلية في تقديم المعلومات للمتعلمي  في قالث جديد وشةةةةةةيق 

 لل.بعيدا ع  الروتي  والم

ساعد عل  (Simiciklas,2012ووفقًا لما ذكر   شة  صا   الرسول البيانية التي ت ( فقد تمت مناق

تبسةةةةةةيو المعلومات المعقدة المسةةةةةةتندة  ل  التأثيرات البصةةةةةةرية للطالب في القراوة واليام. هو نقل 

 المعرفة م  شةةةةةةكلاا التقليدي كما هو موضةةةةةةم بالحروى واألرقال  ل  أشةةةةةةكال ورسةةةةةةومات مثيرة

لالهتمال. هو اسةةةةتمدال المسةةةةم البصةةةةري لتقليل الوقت المسةةةةتالا في قراوة مثل هذا الكم الاا ل م  

 البيانات والمعلومات المكتوبة.

 ل  نوعي  م  اينيوجرافيا، ولكل منام  صةةةةةةا    Thomas, 2012)دراسةةةةةةة تتطرقت بينما  

تميز  ع  األ ر وبرامل لتنييذ ، النو  األول وهو اينيوجرافيا الثابت، وهي تطبع أو توز  عل  

شةةةةةبكة اينترنت، ومحتوى تلا الرسةةةةةومات يشةةةةةر  بعض المعلومات ع  موضةةةةةو  معي  يمتار  

 هو بدور  ينقسم  ل  قسمي : المصمم، والنو  الثاني هو اينيوجرافيا المتحرك، و

تصوير فيديو عادي ويوضع علي  البيانات والتوضيحات بشكل جرافيا متحرك ي اار بعض  -

 الحقا ق والمياهيم عل  الييديو نيس . 

عبارة ع  تصميم البيانات والتوضيحات والمعلومات بشكل متحرك كامل ةيث يتطلث هذا النو   -

المعبرة التي تساعد في   راج  بطريقة شيقة وممتعة، وكذلا  الكثير م  ايبدا  وا تيار الحركات

 يكون لاا سيناريو كامل ي راج الشكل الناا ي لاذا النو ، وهذا أكثر األنوا  استمداًما اآلن. 

(  ل  أهمية نمو اينيوجرافيا الثابت والمتحرك وذلا بدعم 2013ت ولقد أشةةةةةةارت دراسةةةةةةة  مي 

لتي تشير مباد اا  ل  ضرورة تقسيم المحتوى  ل  سلسلة متتابعة م  النظريات والمدا ل السلوكية ا

الموضةةةةةوعات أو التتابعات أو الوةدات التعليمية، ثم تقسةةةةةيم كل تتابع أو وةدة  ل   طوات تعليمية 

صةةةةةبيرة بدا لاا، وهو ما يتمثل في عرض العناوي  الر يسةةةةةة واليرعية، والنصةةةةةو  الشةةةةةارةة 

ة والمتحركة عل  السواو في نمطي رسومات تسومات واألسام الثابللمعلومات، وكذلا الصور والر

 المعلومات الثابتة والمتحركة.

(  اور تقنية رسومات المعلومات 2014وفي سياق آ ر ناقشت دراسة شلتوت ت

تاينيوجرافيا( بتصميمات  المتنوعة في محاولة يضياو شكل مر ي جديد لتبميع وعرض المعلومات 

في صور جذابة  ل  المتعلم، ةيث أن تصميمات اينيوجرافيا مامة جدًا ألناا تعمل أو نقل البيانات 

عل  تبير أسلوب التيكير تبا  البيانات والمعلومات المعقدة، كما تساعد تقنية اينيوجرافيا القا مي  
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طريقة  عل  العملية التعليمية في تقديم المناهل الدراسية بأسلوب جديد وشيق، لذا البد م  البحث في

جديدة لتطبيق هذ  التقنية في  دمة العملية التعليمية ودمباا في المقررات الدراسية. ويمر تصميم 

رسومات المعلومات تاينيوجرافيا( بعدد م  المطوات التي يبث أن تكون واضحة لم  يريد أن 

ن، األجزاو، يقدل رسومات معلومات واضحة ومميزة مناا: ا تيار اليكرة، الرسم المبد ي، العنوا

العناوي  اليرعية، تنقيم التصميم، التأكد م  صحة الرسول، اي راج الناا ي، كما يتطلث   راج 

 نيوجرافيا ناجم ومميز التركيز عل  موضو  واةد، ا تيار بيانات يسال تمثيلاا بصريًا، ا تيار 

ي المعلومات، ا تيار عنوانًا مليتًا، البحث ع  مصادر معلومات صادقة، بساطة التصميم، تسلسل ف

 األلوان المناسبة، مراجعة األ طاو ايمال ية والنحوية.

( اينيوجرافيا بأن  مصطلم تقني يشير  ل  تحويل المعلومات 2014ولقد عرى عيس  ت

والبيانات المعقدة  ل  رسول مصورة يسال عل  م  يراها استيعاباا دون الحاجة  ل  قراوة كثير م  

وجرافيا أو رسومات المعلومات المصورة م  أةدث تكنولوجيات التعلم القا مة النصو . ويعد ايني

عل  الويث، ويقصد ب  تحويل البيانات والمعلومات والمياهيم المعقدة  ل  صور ورسومات يمك  

فاماا واستيعاباا بوضو  وتشويق، وهذ  التكنولوجيا تتميز بعرض المعلومات المعقدة والصعبة 

ويعتبر االنيوجرافيا الثابت والمتحرك م  الوسا ل الاامة واليعالة ة وواضحة. بطريقة سالة وسلس

في العملية التعليمية لكوناا أكثر جاذبية لعرض المعلومات لبمعاا بي  الساولة والسرعة والتسلية 

  في عرض المعلومة وتوصلياا  ل  المتعلم.

ظرية البشطالت كنموذج ( ع  تبني ن2010ت كذلا ذكرت دراسة كال م  العبيلي و ليل

للتعلم باالستبصار فكرة أن العلم يتكون بايدراك البصري للمحتوى التعليمي المقدل في صورة موةدة 

كاملة، وال ينببي فكرة تبز ة العلم، وبذلا تميل هذ  النظرية لنمو اينيوجرافيا المتحرك مقابل 

 الثابت ذو المعلومات المنيصلة.

أن مبال تدري  الرياضيات في المرةلة االبتدا ية يمك  تطوير أهداف ؛  انوم  ثمَّ يرى الباةث

والتي تركز بصورة أساسية عل  التحصيل الدراسي، بحيث تتضم  هذ  األهداى تحصيل المياهيم 

ومما سبق عرض  يتضم أن هناك عالقة وثيقة بي  التحصيل وتقنية االةصا ية بشكل  ا ، 

لذلا يرى الباةث أن  م  الممك  استمدال تقنية اينيوجرافيا  اينيوجرافيا ومقرر الرياضيات،

 .بنمطياا تالثابت والمتحرك( في تنمية التحصيل في مقرر الرياضيات لدى تالميذ المرةلة ايبتدا ية

 

 مشكلة الدراسة

كمعلم للرياضيات في المرةلة االبتدا ية في محافظة العرضيات، الةظ  ي م   الل عمل الباةث

ن وقصور واضم في التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات عل  الرغم م  أهميتاا وجود ضع

 وفوا دها التعليمية، وضعن وقصور األساليث وطرق التدري  المستمدمة لتدريث التالميذ علياا.

( م  معلمي الرياضيات في محافظة العرضيات ةول 15 جراو مقابالت شمصية مع عدد ت

( في ـه1440دن  توفق تصنين نظال نور للماارات للعال الدراسيمدى تحصيل ماارات الحد األ

مادة الرياضيات لدى تالميذ الصن السادس ايبتدا ي، ومدى  متالك التالميذ لتلا الماارات، أسيرت 

%( منام وفق النتا ل المتحصل 86.67النتا ل ع  وجود ضعن وتدني في تلا الماارات بنسبة ت

نور، وأبدى المعلمون رغبتام في االهتمال بتلا الماارات باالعتماد عل   علياا م  قاعدة بيانات نظال

تقنيات وتكنولوجيا ةديثة، األمر الذي يتطلث توجي  مباود الدراسة العلمية نحو دراسات مبد ية 

تحاول تقديم تقنية تادى زيادة مستوى التحصيل في الرياضيات عل  أس  علمية، األمر الذي عزز 

 همية القيال باذ  الدراسة.أ ي لدى الباةث
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نتا ل الدراسة ايستكشافية للتأكد م  مشكلة الدراسة تم تطبيق ا تبار مبد ي لقياس مستوى 

التحصيل في ماارات الحد األدن  لدى أفراد العينة م  تالميذ الصن السادس لمدرستي  ممتليتي  في 

صيل في ماارات الحد األدن  في محافظة العرضيات، وتبي  ضعن التالميذ في ا تبار مستوى التح

 مادة الرياضيات.

توصيات عديد م  الدراسات والمتتمرات المتمصصة مثل المتتمر الدولي الثالث للتعليم 

(، 2011(، والمتتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات الرقمية ت2013ايلكتروني والتعليم ع  بعد ت

(، والتي أوصت جميعاا بضرورة 2011وجيا التربية توالمتتمر العلمي السابع للبمعية العربية لتكنول

كنولوجية في دعم عمليات التيكير العليا لدى المتعلمي  في مراةل التعليم تاالستيادة م  المستحدثات ال

 الممتلية. 

 ,Matrix(؛ ودراسة ت2013السمالوطي ت كما أوصت العديد م  الدراسات مناا دراسة

 (،2014(؛ ودراسة السمان ت2015؛ ودراسة الشاذلي ت(2014؛ ودراسة عبدالكريم ت(2010

  بضرورة االهتمال بتنمية التحصيل الدراسي بصية  اصة لدى الطالب في المراةل التعليمية الممتلية.

وفي ضوو ما سبق عرض  يمك  تحديد مشكلة الدراسة الحالية في: "ضعن مستوى تالميذ 

في التحصيل لمادة الرياضيات، والتي يتوقع البحث الحالي تنميتاا م   الل نمطي  المرةلة ايبتدا ية

عرض رسومات المعلومات تاينيوجرافيا( الثابتة والمتحركة، ةيث أن الدراسات لم تحسم بعد أيًا 

 م  هذ  األنماط ل  أثر أكبر في تنمية التحصيل.

 أسئلة الدراسة

ما أثر نمطي عرض رسومات المعلومات تاينيوجرافيا( الثابتة والمتحركة في تنمية  -

 التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى تالميذ الصن السادس ايبتدا ي؟

 

 أهداف الدراسة

 تسع  الدراسة الحالية  ل  تحقيق األهداى التالية: 

باينيوجرافيا في تنمية التحصيل الكشن ع  أثر تصميم تعليمي قا م عل  التعلم البصري  -1

 الدراسي في مادة الرياضيات.

الكشن ع  أثر رسومات المعلومات تاينيوجرافيا( الثابتة والمتحركة في تنمية التحصيل  -2

 الدراسي في الرياضيات لدى تالميذ الصن السادس ايبتدا ي.

ابت والمتحرك في الكشن ع  أثر ا تالى نمو عرض رسومات المعلومات تاينيوجرافيا( الث -3

 تنمية التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى تالميذ الصن السادس ايبتدا ي.

 

 أهمية الدراسة

 يمك  أن تاتم الدراسة م  الناةية النظرية والتطبيقية كما يلي:   

 األهمية النظرية للدراسة

يتماش  مع التوجاات المعاصرة في تعليم وتعلم الرياضيات والتي تتكد عل  أهمية تنمية  -1

 التحصيل الدراسي لدى تالميذ المرةلة ايبتدا ية.

 جذب انتبا  التالميذ  ل  التعلم م   الل أنماط األنيوجرافيا. -2

يعد م  البحوث العربية التي تمثل استبابة موضوعية لدعوات التربويون نحو تيعيل  -3

 وتو ين التقنيات اليعالة في تنمية التحصيل في الرياضيات. 

 

 



 

 143 جودهللا البحيري وعبد هللا العديل... .تصميم نمطي عرض رسومات المعلومات الثابتة والمتحركة

 

 

 

 

 األهمية التطبيقية للدراسة

تزويد المعلمي  والماتمي  بتدري  الرياضيات والباةثي  بطرق جديدة لتنمية التحصيل  -1

 روض البصرية.الدراسي م   الل الع

تزويد مصممي ومطوري رسومات المعلومات تاينيوجرافيا( بمبموعة م  ايرشادات  -2

 والمعايير التي تييدهم في بناو بيئات التعلم القا مة عل  اينيوجرافيا.

  ضافة طريقة تدري  جديدة باستمدال االنيوجرافيا. -3

 

 فرضيات الدراسة

( بي  متوسطات درجات طالب 0.05ال توجد فروق ذات داللة  ةصا ية عند مستوى داللة ت -1

المبموعة التبريبية األول  تاينيوجرافيا الثابت( ومتوسطات درجات طالب المبموعة 

التبريبية الثانية تاينيوجرافيا المتحرك( في القياس القبلي والبعدي ال تبار المياهيم 

 في التطبيق البعدي.لطالب الصن السادس االبتدا ي لرياضيات االةصا ية في مادة ا

 

 حدود الدراسة

 اقتصرت ةدود الدراسة عل  ما يلي:

 :البشريةأوال: الحدود 

 .االبتدا ياقتصرت الدراسة الحالية عل  تالميذ الصن السادس 

 ثانيا: الحدود المكانية:

الواقعة في قطا  العرضية الشمالية تم تطبيق الدراسة الحالية في مدرسة ايمال األوزاعي 

 التابع يدارة التعليم بمحافظة القنيذة، بحكم العمل باا وتوافر فصول متعددة يجراو الدراسة.

 ثالثا: الحدود الزمانية:

 .2018   2017تم تطبيق الدراسة الميدانية في اليصل الدراسي األول م  العال الدراسي 

 رابعا: الحدود الموضوعية:

 ت الدراسة الحالية عل  وةدة ايةصاوات والتمثيالت البيانية في مادة الرياضيات.اقتصر

 

 مصطلحات الدراسة

 جرا يًا بأن : وسيلة تعلم بصرية تقول عل  فكرة  انيعرف  الباةث رسومات المعلومات )اإلنفوجرافيك(:

تمثيل البيانات بصريًا، والادى الذي يسع  ل  اينيوجرافيا هو توصيل المعلومات بشكل أوضم 

 وأسر ، م   الل االعتماد عل  مزج النصو  والرسول في كل متكامل.

صرية تقول عل  فكرة تمثيل البيانات  جرا يًا بأن : وسيلة تعلم ب انيعرف  الباةث اإلنفوجرافيك الثابت:

بصريًا، والادى الذي يسع  ل  اينيوجرافيا هو توصيل المعلومات بشكل أوضم وأسر ، م   الل 

 االعتماد عل  مزج النصو  والرسول في كل متكامل ويعرض في شكل تصميم ثابت.

ة تقول عل  فكرة تمثيل البيانات  جرا يًا بأن : وسيلة تعلم بصري انيعرف  الباةث اإلنفوجرافيك المتحرك:

بصريًا، والادى الذي يسع  ل  اينيوجرافيا هو توصيل المعلومات بشكل أوضم وأسر ، م   الل 

 ويعرض في شكل تصميم متحرك. االعتماد عل  مزج النصو  والرسول في كل متكامل

( التحصيل بأن  درجة أو مستوى النبا  الذي يحقق  المتعلم 2006يعرى عالل ت :التحصيل الدراسي

 في مبال دراسي م   الل اكتساب المعارى والماارات واستمداماا ةاليا ومستقبليا.
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التحصةةةةةيل: الدرجة التي يحصةةةةةل علياا الطالث م   الل األداو والتي يتحدد م   انويعرى الباةث 

م م  المعلمي . ويقاس م   الل مسةةةةةتوى التذكر واليام للمادة التعليمية  الل درجات ا تبار أو تقيي

 بالدرجة التي يحصل علياا الطالث م   الل اال تبار التحصيلي.

 الدراسات السابقة

 تناولت مادة الرياضيات: يالدراسات الت 

تنمية التحصيل في مادة الرياضيات عل  م  الدراسات العربية التي تناولت  جملةلقد أكدت 

أهمية استمدال المستحدثات التكنولوجية، وفيما يلي عرض للدراسات التي تناولت مادة الرياضيات 

 وتنمية التحصيل فياا:

(  ل  الكشن ع  مدى فاعلية نموذج التعلم البنا ي في Chang, 2000ت دراسةهدفت  

ية لتعلم عملية الضرب وةقا قاا لدى طالب الصن التحصيل الدراسي وتكوي  الروابو الرياض

الثالث، لذا تكونت عينة الدراسة م  المبموعة التبريبية التي درست باستمدال نموذج التعلم البنا ي، 

والمبموعة الضابطة التي درست باستمدال الطريقة العادية، وأسيرت نتا ل الدراسة ع  عدل وجود 

يبية والمبموعة الضابطة في التحصيل وتكوي  الروابو  ةصا ية بي  المبموعة التبر فروق

 الرياضية وفام ةقا ق الضرب.

(  ل  تقصي أثر نموذج التعلم البنا ي في عالج أ طاو 2000هدفت دراسة عبد الرةم  ت 

في مادة الببر، لذا قسمت عينة الدراسة  ل  مبموعة تبريبية درست  ايعداديةطالب المرةلة 

علم البنا ي ومبموعة ضابطة درست باستمدال الطريقة العادية، وأسيرت نتا ل باستمدال نموذج الت

الدراسة ع  وجود فروق جوهرية في عالج أ طاو مادة الببر لصالم أفراد المبموعة التبريبية 

 الذي  درسوا باستمدال نموذج التعلم البنا ي. 

التعلم البنا ي عل   (  ل  التعرى عل  أثر استمدال نموذج2000ت  سماعيلسعت دراسة  

تحصيل المياهيم الرياضية وبقاو أثر التدريث والتيكير ايبداعي في الرياضيات لدى تالميذ الصن 

األول ايعدادي، لذا تكونت عينة الدراسة م  مبموعة تبريبية درست باستمدال نموذج التعلم البنا ي، 

 ل الدراسة ع  وجود فروق ومبموعة ضابطة درست باستمدال الطريقة العادية وأسيرت نتا

 ةصا ية في تحصيل المياهيم الرياضية وبقاو أثر التدريث وتنمية التيكير ايبداعي لصالم أفراد 

 المبموعة التبريبية مقارنة بأقرانام أفراد المبموعة الضابطة.

( للتعرى عل  أثر استمدال الحاسوب في تدري  2003هدفت دراسة صبم والعبلوني ت

لبة الصن األول الثانوي علمي في المدارس األردنية، ةيث دّلت نتا ل الدراسة عل  الرياضيات لط

( في تحصيل الطلبة في الرياضيات تعزي  ل  0.05وجود فروق داّلة  ةصا يًا عند مستوى الداللة ت 

ة لصالم المبموعة التبريبية، ووجد أن هناك فرقًا دااًّل  ةصا يًا في اتباهات الطلب التدري طريقة 

 نحو استمدال الحاسوب في مبموعتي الدراسة لصالم المبموعة التبريبية.

(  ل   عداد برنامل قا م عل  النظرية البنا ية لتنمية البوانث 2004هدفت دراسة أبو عطايا ت 

المعرفية في الرياضيات لدى طالب الصن الثام  األساسي ببزة، لذا تكونت عينة الدراسة م  ثالث 

المبموعة التبريبية األول  باستمدال نموذج التعلم البنا ي في ةي  درست مبموعات، درست 

المبموعة التبريبية الثانية بدورة التعلم أما المبموعة الضابطة درست بالطريقة العادية، وأسيرت 

نتا ل الدراسة تيوق كل م  نموذج التعلم البنا ي ودورة التعلم عل  الطريقة العادية في تنمية البوانث 

 لمعرفية لمادة الرياضيات لدى طالب الصن الثام  األساسي.ا

في تركيا وهدفت أثر تدريث طلبة معاهد المعلمي   (Sibel & Elif, 2006أجريت دراسة ت

( 73قسم الرياضيات بأسلوب العصن الذهني عل  األداو وتنمية تيكيرهم الناقد، وبلبت عينة البحث ت

واستمدل ا تبار التيكير الناقد والمالةظة في التقييم وأ ارت النتا ل  مبموعتي طالث توزعوا عل  

 تيوق كبير لطلبة المبموعة التبريبية عل  الضابطة في األداو والتيكير الناقد.
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 تعليق الباةث عل  الدراسات السابقة في هذا المحور:

  م   الل العرض السابق للدراسات السابقة في هذا المحور يتبي  ما يلي: 

الادى األساسي الذي يبمع بي  هذ  الدراسات هو االهتمال بتحسي  وتطوير مناهل الرياضيات •

عل  المستوى المحلي والعالمي في ضوو نظرة عالمية، وكذلا تحصيل التالميذ في مادة 

 الرياضيات.

أكدت بعض الدراسات عل  أهمية تضمي  بعض الموضوعات التي لاا دور و ييي في المبتمع، •

 ل الدوال الو ييية والمعادالت الو ييية، والبوانث الاندسية.مث

توصلت بعض الدراسات  ل  أهمية تضمي  بعض ايشارات الواضحة للتطور التاريمي لبعض •

 أفكار الرياضيات؛ لكي يدرك التالميذ الطبيعة المنطقية للرياضيات.

الرياضياتي كمعياري  م  اتبات بعض الدراسات  ل  تنمية ماارات ةل المشكلة والتواصل •

 ل. 2000، 1989معايير المبل  القومي لمعلمي الرياضيات عال 

تعددت الدراسات األجنبية التي اهتمت بيح  مناهل الرياضيات في ضوو معايير المبل  القومي •

(، بينما ندرت الدراسات العربية التي اهتمت  NCTM , 2000لمعلمي الرياضيات األمريكي ت

البحثي،  ال أن  عل  البانبي  اهتمت معظم الدراسات بتنمية التحصيل في مادة  باذا البانث

 الرياضيات.

اتبات بعض الدراسات  ل  تصميم بعض األنشطة ايثرا ية وتضميناا في مناهل الرياضيات، •

 وأنشطة الكترونية لتحسي  التحصيل في الرياضيات.

الواضم بي  أفكار الرياضيات، وجعل هذ  األفكار أوضحت بعض الدراسات أهمية   اار الترابو •

 تطبيقية.

أشارت بعض الدراسات  ل  أهمية تضمي  مناهل الرياضيات بقدر كاٍى م  الثقافة الرياضياتية •

 في شت  المباالت.

استياد الباةث م  الدراسات السابقة في  عداد ايطار النظري للدراسة وفي تصميم وبناو أدوات •

 الدراسة.

وت هذ  الدراسة لتعالل بعض أوج  القصور في الدراسات السابقة، و اصة في الدراسات جا•

  في مادة الرياضيات. حصيل بالمياهيم االةصا يةالعربية، التي لم تتناول تقنية اينيوجرافيا مع الت

 تحصيل الرياضيات 

تعد الرياضةةيات م  أهم األنشةةطة التدريسةةية التي تثري النمو العقلي المعرفي لدى التالميذ، 

ا فإن تيعيل هذ  األنشطة مع مراعاة اليروق اليردية بي  هتالو التالميذ يقول بدور فعال في تنمية لذل

مااراتام عل  التعامل مع العمليات الرياضةةةية بشةةةكل يتدي  ل  تطوير  مكاناتام العقلية، وعل  هذا 

ي  المعرفة أصبحت الرياضيات بمناباا االستنباطي تمكنام م  االستدالل وةل المشكالت مستمدم

يادة اليعالة م  ذلا في ممتلن األنشةةةةةةطة اليومية، وتعد المعرفة  ية واالسةةةةةةت والقواني  الرياضةةةةةة

يات وماهيتاا أةد المد الت التي تلقي الضةةةةةةوو عل  كافة مكونات المنال م  أهداى  بالرياضةةةةةة

ستلزل ا ساليث التدري  وعملية التقويم، وللتعرى عل  طبيعة الرياضيات ي ألمر ومحتوى وطرق وأ

معرفة بماهية الرياضيات، لذلا تعرى بأناا علم تكون في  المواد الدراسية عبارة ع  أشكال مكانية 

وعالقات كمية بالنسةةةبة للعالم الحقيقي، وم  ثم يمك  التعرين بطبيعة الرياضةةةيات فيما يلي: تشةةةمل 

د كييية اسةةتمداماا، الرياضةةيات مبموعة م  المياهيم والحقا ق والعمليات التي ينببي أن يعرى الير
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تاتم الرياضةةةيات بالبحث ع  النماذج والعالقات في أي فر  مناا كما تاتم بالتوصةةةل  ل  التعميمات 

والتعبير عناا برموز رياضةةةةةية، تتركث الرياضةةةةةيات م  اسةةةةةتنتاجات تبرى في نظال المسةةةةةلمات 

ستنتاجات ت  ليية، ويتطلث هذا التعرين عل  اليروض التي يتحقق في  طارها ما تتوصل  لي  م  ا

2006.) 

وقد تسام مناهل الرياضيات في  عداد التالميذ لمواجاة هذا التحدي وآثار  م   الل ما يلي 

 (: 2011عصال ومحمد ت

تنمية قدراتام عل  استمدال الكمبيوتر في ةل بعض المشكالت الرياضية وتوعيتام بمدى كياوة  -

 عمل الكمبيوتر وتأثير  عل  كل مناشو الحياة. 

ية م   - ماط ممتل ية أن لا تنم ماذ القرارات، وكذ يل األةداث والتنبت وات قدراتام عل  تحل ية  تنم

 التيكير لديام. 

التركيز عل  تطبيقةةات الريةةاضةةةةةةيةةات وربطاةةا بمشةةةةةةكالت المبتمع ومشةةةةةةروعةةاتةة ، وكةةذلةةا  -

 بالمشروعات العالمية، و  اار دورها في ةل هذ  المشكالت و نباز هذ  المشروعات. 

اضةةةةةةيات بمشةةةةةةروعات واقعية ةياتية م  بيئة المتعلم م   الل تدري  ايةصةةةةةةةاو ربو الري -

 واالةتمال، كذلا االهتمال بتعلم موضوعات الرياضيات ذاتيًا. 

تنمية بعض العادات السلوكية لدى الطالب مثل تقدير الوقت والتمطيو السليم وتحمل المسئولية  -

 والمشاركة البماعية. 

 

 الرياضيات  علم

عمر   كان أو ثقافت  كانت ماما فرد أي عناا يستبني ال والتي الاامة العلول م  الرياضيات

 رقياا. درجة كانت ماما الحياة في امامً  ةيًزا تشبل ألناا التمييز عمر بعد

 علمي ألي تقدل األساسية الدعا م أهم هو الرياضيات علم أن( 2007وضم سالمة ت كما

 تنوعت ةيث المعلومات ثورة عصر ضروريات م  ضرورة أصبم المعاصرة الرياضيات وتدري 

 اينسانية العلول وةت  الطبيعية العلول جميع في الرياضيات تدا لت أن بعد والمعارى الماارات

 فترات طوال عملية التعلم علي يداول وكين الطالث يتعلم كين عصرنا في التعليم مامة وأصبحت

 . ل  ما وصلت  لي  اآلن العلول تصل لم الاا لة وكياوتاا الرياضيات في وايبدا  الدقة فلوال ةيات 

 النحو عل  تعرييات وهي بعدة العلم هذا عرفوا الرياضيات علماو أن( 2007عطية ت أيًضا وذكر

 :التالي

 بصورة العقل البشري مع يتعامل البنيان تراكمي علم هو: أن  عل  الرياضيات علم بعضام عرى -

 ةل( مسا ل ةل عمليات، ونظريات، قواعد ومياهيم، أس  م  ويتكون مباشرة وغير مباشرة

 المعرفة تتم ةيث البشري، رياضة للعقل ويعتبر والرموز األرقال مع يتعامل وبرهان مشكالت(

 الرياضيات لعلم الدارس تمك  ويقاس ةيظ القاعدة، بعد أو قبل يتم للعقل منطقي القتنا  وفقًا في 

 .المناسث البرهان وتقديم المسالة تةل المشكلة( ةل في ونباة  بقدرت 

 عل  عال بشكلو والتبير، واليضاو، البنية، دراسة أناا عل  ت:الرياضيا اآل ر البعض وعرى -

 تعرى عمومية، أكثر الرياضي. وبشكل والتدوي  المنطق باستمدال المبردة البن  دراسة أناا

 م  معينة قد يدرسون ةقواًل  الرياضيي  وأن أنماطاا.و األعداد دراسة أناا عل  الرياضيات

 .تطبيقيًا علًما هي تف ( ولي  الرياضيات أن معتبري  لاا، لتحمسام الرياضيات



 

 147 جودهللا البحيري وعبد هللا العديل... .تصميم نمطي عرض رسومات المعلومات الثابتة والمتحركة

 

 

 

 

 

 بيئات التعلم اإللكترونية  في الرياضيات معلم أدوار

 للنظريات والحقا ق م  الملق  ايلكترونية بيئات التعلم ضوو في الرياضيات معلم دور تحول

 والمدير والمرشد والموج  الممطو دور  ل  وةل التطبيقات، لاا والشار  والقواني  والمسلمات

ممتبًرا للمتعلمي ،  للمعلومات شارًةا كون  م  أكثر الرياضيات لمعلومات والمنظم والمقيم والمحلل

 ايلكترونيةالتقنيات  تلا تدريساا باستمدال عند الرياضيات معلم أدوار جوانث أهم تلمي  ويمك 

 (: 2004التالية تودري ت الماال في بيئات التعلم ايلكترونية في الحديثة

طبقًا  التالميذ معاوناا في الستمداماا جديدة وةدات ا تيار يتم المامة هذ  فيواإلعداد:  التخطيط

 .للتطبيق و عدادها وتنظيماا الوةدات لتلا والتمطيو كل مناا، لحاجات

يستطيع أن  تالميذ ، أداو ع  الكمبيوتر م  المعلم علياا يحصل التي المعلومات ضوو وفي التقويم:

دروًسا تنشر عبر  يمطو وأن لديام، القوة ونقاط الضعن نقاط يتعرى وأن منام، كل أداو يتابع

 .ينيذها ثم والعالج للوقاية ايلكترونية المدرسة

ةل  في يساعدهم مما تالميذ ، م  تلميذ لكل اليردي ايرشاد دور المعلم عاتق عل  يقع: اإلرشاد

فياا،  دراستام يتابعوا أن يمك  التي المباالت  ل  ويوجاام الرياضيات، في التعليمية مشكالتام

 .تلميذ كل ع  واضحة فكرة  عطاو  الل م  الكمبيوتر التقويم بمعاونة بناو عل  وذلا

 التي يواجااا الصعوبات ليتعرى آل ر، آن م  جماعية مناقشات المعلم يعقد الجماعية: المناقشة

 هذ  جدوى المربون ويتكد .والتوضيم بالشر  يتناولاا ثم وم  للبرنامل، دراستام عند طالب 

 التحصيل في مردودها  ل  بايضافة سليًما، اجتماعيًا سلوًكا التالميذ اكتساب في البماعية المناقشات

 .الدراسي

 

 :الرياضيات تدريس في التعليم اإللكتروني تفعيل

تدري  الرياضيات، ةددها عوض  في ايلكتروني التعليم لتيعيل توصيات مبموعة هناك

 (: 2004تودري ت

 التعليمي، في المبال ايلكتروني التعليم استمدال بأهمية والتعلم التعليم ع  المسئولي  جميع توعية -

 .الرياضيات وتعلم تعليم و اصة

 اهتمال المسئولي  وممططي  الل م  التعليم في اينترنت لتو ين المناسث المناخ توفير -

 اينترنت شبكة المبال، وتو ين هذا في للمعلمي  الياعلة التأهيل برامل وتنييذ بتصميم البرامل

 العالم أنحاو جميع في بي  المعلمي  االتصاالت و جراو المتتمرات تنييذ في الاا لة ومميزاتاا

  الل م  بطالبام االتصال عل  وتشبيع المعلمي  وتدريث التربوية، والتبارب المبرات لتبادل

 الطالب م  ب  يستاان ال عدد هناك أن ايلكتروني، باعتبار والبريد ايلكترونية المدرسة موقع

 .آ ر مكان بأي متناولام أو في منازلام، في اينترنت  دمة لديام

 ألي وملحقاتاا ةاسث أجازة لشراو المادية ايمكانات توفير  الل م  واليني المادي الدعم زيادة -

 ايلكترونية، مبال المدرسة في تستمدل التي الرياضيات مقررات مبال في برمبياتاا وتصميم

 ببميع الرياضيات توافر برمبيات وجوب مع والمتعلمي ، للمعلمي  والحوافز المكافآت وصرى

 و رشاد وتوجي  لصيانة والمعامل بالمدارس األجازة عل  مشرفي  وجود وكذلا أنواع ،

 .المعلمي 
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 أهمية والتعلم، وتبيان التعليم في أو التعليم  دارة في سواو التعليمية العملية في بالحاسث االهتمال -

 الادى أن والتعليم، انطالقًا م  اينترنت بي  االهتمال بالعالقة في التوسع مع االستمدال، ذلا

 .الرياضيات الممتلية وبماصة المواد وتعلم تعليم في اينترنت ة يو نالعالق هذ  م 

 مدارس  لكترونية تمثل التي المتنوعة والتعليمية التربوية المواقع عل  تحتوي نشرات تصميم -

 ونشرها تعلمي  للرياضيات تعليمية أفكار م  وما تقدم  الموقع وصن تتضم  الرياضيات لتعليم

 .الرياضيات معلمي بي  وتبادلاااينترنت،  عل 

 مراجعة شاملة يتطلث التعليم، في اينترنت استمدال وطبيعة الرياضيات مقررات بي  الدمل -

 وتراعي التطور التكنولوجي عل  جوهرها تركز في  ستراتيبية أهداى ووضع المناهل ليلسية

 اعتبارها ثقافة في أن تأ ذ يبث اليلسية تلا المعاصر، العالم في التكنولوجية الاا لة الثورة

 في التقنية تلا جدوى التعليم وتظار في اينترنت الستمدال المعارضة والتوجياات المبتمع

 .والتعلم التعليم عمليتي

 وتنمية استراتيبيات اليام، عل  ومعاونتام للطالب الناقد التيكير ماارات تنمية عل  التركيز -

 .ودقتاا ةداثتاا م  ةيث بالرياضيات المتعلقة تلا و اصةالممتلية  اينترنت لصيحات تقيمام

 استمداماا م  في األمان وبأساليث اينترنت، استمدال بأ القيات الطالب لدي الوعي تنمية -

 ألي بريدهم ايلكتروني نشر وعدل المبتمع، عادات وتقاليد ضد مواقع في الد ول عدل  الل

 البريد م   الل المتعرى عليام األشما  ةمقابل في الحذر وتو ي ب ، غير موثوق شم 

 .اليورية المحادثات أو ايلكتروني

 

 منهج الدراسة

عل  الدراسات السابقة، ومراجعة عديد م  المناهل البحثية،  واالطال بعد تحديد مشكلة الدراسة، 

اتبع الباةث في دراست  المنال التبريبي ذي التصميم شب  التبريبي لإلجابة ع  أسئلة الدراسة 

وا تبار فرضياتاا وتحقيق أهدافاا المتمثلة في بناو بيئتي تعلم قا متي  عل  نمطي عرض رسومات 

الثابتة والمتحركة وقياس أثرهما عل  تنمية ماارات التحصيل في المعلومات تاينيوجرافيا( 

 الرياضيات لدى تالميذ الصن السادس االبتدا ي.

 

 مجتمع الدراسة

تكون مبتمع الدراسة الحالية م  جميع تالميذ الصن السادس االبتدا ي في المدارس 

 ون مادة الرياضيات.الحكومية بمحافظة الممواة بالمملكة العربية السعودية، والذي  يدرس

 

 عينة الدراسة

تم ا تيار عينة الدراسة م  تالميذ الصن السادس االبتدا ي في مدرسة ايمال األوزاعي 

الواقعة في قطا  العرضية الشمالية التابع يدارة التعليم بمحافظة القنيذة بصورة عشوا ية، وتكونت 

بريبية ( طالث، والت30( طالث تم تقسيمام عل  مبموعتان: التبريبية األول  ت60عينة الدراسة م  ت

 ( يوضم توزيع أفراد العينة عل  مبموعات الدراسة: 1( طالث، وجدول ت30الثانية ت

 ( توزيع أفراد العينة عل  مبموعات الدراسة1جدول ت

 عدد أفراد العينة المعالجة التجريبية المجموعة

 30 نمو عرض رسومات المعلومات الثابتة تاينيوجرافيا الثابت( التجريبية األولى

 30 نمو عرض رسومات المعلومات المتحركة تاينيوجرافيا المتحرك( التجريبية الثانية
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 أدوات الدراسة

 إنتاج اإلنفوجرافيك بنمطيه:

( باستمدال يعد تصميم الرسومات هو األساس في بناو أي رسومات معلوماتية ت نيوجرافيا

الكمبيوتر ويعن  ذلا بالتالي أن كل  و أو شكل أو ن  أو لون يبث أن يكون ل  هدى، ولكي يكون 

تصميم الرسومات معبًرا وفعااًل يبث أن يكون اال تيار مناسث لمليية التصميم والمتثرات لتحقيق 

م  المكونات الر يسة أهداى بيئة التعلا والمساعدة عل  توصيل المعلومات بشكل مباشر للمتعلم، و

التي تم مراعاتاا عند تصميم بيئتي التعلم القا متي  عل  اينيوجرافيا بنمطياا هو تصميم أطر بيئة 

التعلم م  ةيث: صياغة أطر بيئة التعلم، ونو  األطر، وطول األطر، ومكونات األطر، وتصميم 

لين، جمع الوسا و المتاةة، الشاشات، وضبو التياعالت، والضبو التبريبي، وا تيار نظال التأ

 تصميم أنماط اينيوجرافيا تالثابت والمتحرك(. 

لتحقيق أهداى الدراسة والتي تمثلت في التعرى عل  أثر استمدال نمطي رسومات المعلومات 

الثابتة والمتحركة في تنمية التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى تالميذ الصن السادس االبتدا ي، 

 داد المواد واألدوات التالية:قال الباةث بإع

المواد التعليمية: وتشمل عل  المحتوى التعليمي لتدري  وةدة ايةصاوات والتمثيالت البيانية  -1

المقررة عل  تالميذ الصن السادس االبتدا ي مصاغة في شكل رسومات معلومات بنمطياا 

 متحرك(، والسيناريوهات، وبيئتي التعلم.  ت نيوجرافيا ثابت، و نيوجرافيا

 أدوات بحثية وتشمل:  -2

 ا تبار تحصيلي لقياس البانث المعرفي ت عداد الباةث(. -

 ( يوضم  ةدى شاشات المحتوى التعليمي لبيئتي التعلم:1وفيما يلي شكل ت -

 
 

 متغيرات الدراسة

 تمثلت متبيرات الدراسة فيما يلي:

 المعلومات تاينيوجرافيا( ول  نمطان:المتبير المستقل: نمو رسومات  -1
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 اينيوجرافيا الثابت. -

 اينيوجرافيا المتحرك. -

 المتبير التابع: التحصيل الدراسي في الرياضيات.

 التصميم التجريبي للدراسة

تصميم المبموعتان التبريبيتان م   الل تصميم  انال تبار فرضيات الدراسة اعتمد الباةث

نمو عرض رسومات المعلومات الثابتة(، تالتبريبية الثانية:  :مبموعات متكافئة تالتبريبية األول 

نمو عرض رسومات المعلومات المتحركة( بحيث تتماثل المبموعتان في كل شيو ما عدا المعالبة 

أل رى، ثم مقارنة المبموعتان لمالةظة اليرق بيناما، التبريبية التي تمتلن في كل مبموعة ع  ا

( أن الباةثي  اعتمدوا هذا التصميم لتالفي عيوب 320،  2005ةيث يرى "عبيدات وآ رون ت

المبموعة الواةدة باستمدال أكثر م  مبموعة تمتلن فيام المعالبة التبريبية وبذلا يكون اليرق 

ترط أن تكون المبموعات متكافئة تماًما في جميع  روفاا، ناتًبا ع  تأثير المعالبة التبريبية ويش

 ( التالي:1في شكل ت  وعلي  فقد اعتمد الباةث التصميم التبريبي الموضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد الهدف من االختبار التحصيلي:  2/1/2

المعرفي لمحتوى هدى اال تبار التحصيلي في هذ  الدراسة  ل  معرفة مدى تنمية البانث 

وةدة ايةصاوات والتمثيالت البيانية، ونسبة  تقان ماارات الحد األدن  المتضمنة بالوةدة لدى طالب 

 الصن السادس االبتدا ي للمبموعتي  التبريبيتي .

 إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلي: 2/1/3

توى الوةدة  ل  جدول المواصيات عبارة ع  جدول ل  بعدي  يمثل أةدهما تحليل مح

بعد تحليل المحتوى بإعداد  انعناصرها، والبعد الثاني يمثل األهداى التعليمية تالنواتل(، وقال الباةث

جدول مواصيات ال تبار التحصيل المعرفي لوةدة ايةصاوات والتمثيالت البيانية، ةيث تم تحديد 

وعدد الصيحات لكل درس، أما بالنسبة  األوزان النسبية ألجزاو المحتوى بناًو عل  األمثلة والتماري 

لألوزان الماصة بمستويات األهداى تم تحديدها بناًو عل  األهداى المتوقعة م  تدري  الوةدة، ثم 

 تم صياغة جدول المواصيات في صورت  الناا ية.

 الصيغة المبدئية لالختبار التحصيلي: 2/1/4

باألهداى ومحتوى وةدة ايةصاوات والتمثيالت البيانية في بناو اال تبار  اناستعان الباةث

( ميردة، وجاوت جميع أسئلت  م  نو  اال تيار 36التحصيلي، وبلغ قوام  في صورت  األولية م  ت

م  متعدد، المكونة م  أربعة بدا ل بينام بديل واةد فقو صحيم، كما اشتملت ميردات اال تبار عل  

 المجموعة

األولى التجريبية  

 

نمط رسومات 
 المعلومات الثابتة 

)اإلنفوجرافيك الثابت(   
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يات م  مستويات بلول المعرفية وهي تالتذكر، واليام، والتطبيق، والتحليل(، وهي أربعة مستو

 األنسث لموضو  الدراسة م  ةيث مالومتاا لطبيعة الوةدة الدراسية وأهدافاا.

 كتابة تعليمات االختبار التحصيلي: 2/1/5

 بتقديم تعليمات عدة للطالب في الصيحة األول ، واشتملت عل :  انقال الباةث

 بيانات  اصة بالطالب وهي: ايسم، الصن، التاريخ. -

 عدد ميردات اال تبار. -

 طريقة ايجابة ع  ميردات اال تبار. -

 زم  اال تبار. -

 ضبط االختبار التحصيلي: 2/1/6

بعد  عداد اال تبار في صورت  األولية، قال الباةث بضبو اال تبار التحصيلي ع  طريق ما 

 يلي:

 حصيلي:صدق االختبار الت 2/1/6/1

 أواًل. صدق المحكمين:

بعرض اال تبار التحصيلي عل  مبموعة م  المبراو والمتمصصي  في مبال  انقال الباةث

 مناهل وطرق تدري  الرياضيات لحساب صدق المحكمي  لال تبار و بداو ومالةظاتام فيما يلي:

 لم.عمدى شمولية اال تبار للمحتوى العلمي لبيئتي الت 

  اال تبار لألهداى.مدى مناسبة ميردات 

 .دقة وسالمة الصياغة اللبوية للميردات 

 .ضافة أو ةذى بعض الميردات  

 .مدى مال مة ترتيث الميردات 

 .صالةية اال تبار للتطبيق 

  .أن صياغة هذ  األسئلة تتناول عنصًرا واةدًا فقو 

اتيق علياا بإجراو التعديالت التي  انوعل  ضوو ما اتيق علي  السادة المحكمون، قال الباةث

معظم المحكمي ، وكذلا ةذى بعض الميردات التي أشار السادة المحكمي  لعدل أهميتاا أو تكرار 

( 32معناها مع ميردات أ رى، وبالتالي أصبم عدد ميردات اال تبار بعد التعديالت مكون م  ت

 ميردة، ثم تم  عداد اال تبار في صورت  الناا ية.

 ثانيًا. صدق االتساق الداخلي:

بحساب صدق االتساق الدا لي ال تبار ايةصاوات والتمثيالت البيانية ع   انقال الباةث

طريق معامل ارتباط بيرسون بي  كل فقرة م  فقرات اال تبار مع الدرجة الكلية لال تبار، وذلا 

 عند للتعرى عل  قوة معامل االرتباط الناتل، وكان معامل االرتباط بي  اليقرات والمبمو  العال دااًل 

( في جميع اليقرات، التي تم ايبقاو علياا بعد ةساب صدق المحكمي ، وفيما 0.01(، ت0.05مستوى ت

 ( يوضم ةساب صدق االتساق الدا لي لال تبار: 2يلي جدول ت

 ( ةساب صدق االتساق الدا لي لال تبار التحصيلي2جدول ت

 قيمة الداللة االرتباطمعامل  الفقرة قيمة الداللة معامل االرتباط الفقرة

1 383 0.001 17 272 0.047 

2 403 0.002 18 420 0.004 

3 455 0.007 19 437 0.003 
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 قيمة الداللة االرتباطمعامل  الفقرة قيمة الداللة معامل االرتباط الفقرة

4 438 0.003 20 324 0.022 

5 403 0.002 21 452 0.002 

6 314 0.026 22 479 0.001 

7 550 0.000 23 378 0.009 

8 383 0.001 24 298 0.033 

9 315 0.025 25 374 0.010 

10 591 0.000 26 452 0.002 

11 345 0.016 27 369 0.011 

12 423 0.004 28 407 0.005 

13 315 0.025 29 461 0.002 

14 446 0.002 30 461 0.002 

15 505 0.001 31 407 0.005 

16 446 0.002 32 423 0.004 

 :تقدير درجات االختبار التحصيلي 2/1/6/2

تصةةةةةةير( لكل  جابة  اطئة، وم  ثم و لكل  جابة صةةةةةةحيحة،ةيث تم تقدير تدرجة واةدة( 

 ( درجة.32تكون الدرجة الكلية لال تبار ت

 :حساب ثبات االختبار التحصيلي 2/1/6/3

يقصةةةةةةد بثبات اال تبار أن يعط  ني  النتا ل  ذا ما أعيد تطبيق  عل  ني  أفراد العينة في 

 ني  الظروى بعد فترة زمنية محددة أو في ني  الوقت.

بحساب ثبات اال تبار التحصيلي بعد تطبيق التبربة االستطالعية عل  عين   انقال الباةث

"، Brawn" وبراون "Spearman( طالث باستمدال طريقة التبز ة النصيية لسبيرمان "16قواماا ت

تتلم  هذ  الطريقة في ةساب معامل االرتباط بي  درجات نصيي اال تبار، ةيث يتم تقسيم اال تبار 

  نصيي  متكافئي ؛ يتضم  القسم األول مبمو  درجات المتعلم في األسئلة اليردية م  اال تبار  ل

تس(، ويتضم  القسم الثاني مبمو  درجات المتعلم في األسئلة الزوجية م  اال تبار ت (، ثم 

يبة (، وهذ  النت0.912ةساب معامل االرتباط بيناما، ثم ةساب معامل الثبات لال تبار ككل وبلغ ت

تعن  أن اال تبار التحصيلي ثابت، مما يعن  أن اال تبار يمك  أن يعط  ني  النتا ل  ذا أعيد تطبيق  

 ( يوضم ةساب ثبات اال تبار التحصيلي:3عل  ني  العينة في الظروى نيساا، وفيما يلي جدول ت

 ةساب الثبات لال تبار التحصيلي  (3جدول ت

عدد أفراد 

 العينة

مجـ س  2مجـ ص جــ صم 2مجـ س مجـــ س

 ص

معامل 

 االرتباط

 معامل الثبات

16 194 2310 188 2133 2212 8390. 9120. 

 حساب معامل السهولة المصحح من أثر التخمين بكل مفردة من مفردات االختبار: 2/1/6/4

بحساب معامالت الساولة المصححة م  أثر التممي  باستمدال جداول  اصة  انقال الباةث

(، وقد اعتبر الميردات التي يبيث 1978" السيد تFlanaganباذا البرض، وهي جداول " فالنبان 

% م  المتعلمي  تكون صعبة جدا، ولذا يبث ةذفاا، كذلا اعتبر الميردات التي 20عناا أقل م  

% م  المتعلمي  تكون سالة جدًا، ولذا يبث ةذفاا أيًضا، وقد وقعت معامالت 80يبيث عناا أكثر م  

( وهي قيم 0.80 - 0.20الساولة المصححة م  أثر التممي  لميردات اال تبار في اليترة المبلقة ت

 (.0.80- 0.20متوسطة لمعامالت الساولة؛ ألناا تقع دا ل اليترة المبلقة ت
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 التحصيلي:حساب زمن االختبار  2/1/6/5

لحسةةةاب زم  اال تبار تم أ ذ متوسةةةو الزم  لبميع الطالب عينة الدراسةةةة ايسةةةتطالعية 

( 40وذلا بحسةةةةاب مبمو  الزم  المسةةةةتبرق لام جميعًا عل  عددهم، فكان زم  اي تبار ةوالي ت

 دقيقة. 

 بالنسبة للفرضية األولى التي تنص على ما يلي:

( بي  متوسطي درجات طالب 0.05وى داللة تتوجد فروق ذات داللة  ةصا ية عند مست

المبموعة التبريبية األول  التي درست باستمدال االنيوجرافيا الثابت في كل م  القياس القبلي 

 والبعدي في اال تبار التحصيلي في المياهيم االةصا ية لصالم التطبيق البعدي.

( نتا ل ا تبار تت( لداللة اليروق بي  متوسطات درجات طالب المبموعة 4يوضم جدول ت

التبريبية التي درست باستمدال االنيوجرافيا الثابت ف  القياس القبل  ومتوسطات درجات طالب 

 .ني  المبموعة ف  التطبيق البعدى لال تبار التحصيل 

 (4جدول ت

التي درست  ات طالب المبموعة التبريبيةنتا ل ا تبار تت( لداللة اليروق بي  متوسطات درج

ف  التطبيق القبل  ومتوسطات درجات طالب ني  المبموعة ف   باستمدال االنيوجرافيا الثابت

 التطبيق البعدى لال تبار التحصيل 

 العدد المجموعات 
 المتوسط

 الحسابى

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

 درجة

 الحرية

 درجة

 المعنوية
 الداللة

 1.18 2.33 30 القبلىالتطبيق 
 دالة*** 0.000 29 52.44

 2.58 26.23 30 التطبيق البعدى

 

تشةةةةةةير نتا ل ا تبار "ت" ف  البدول السةةةةةةةابق  ل  وجود فروق ذات داللة  ةصةةةةةةةا ية بي  

طالب المبموعة التبريبية التي درسةةةةةةت باسةةةةةةتمدال االنيوجرافيا الثابت ف   درجاتمتوسةةةةةةطات 

ومتوسطات درجاتام ف  التطبيق البعدى لال تبار التحصيل  ف  الرياضيات لصالم  التطبيق القبل 

، 0.001وه  قيمة دالة  ةصةةا يًا عند مسةةتوى داللة  52.44التطبيق البعدى، ةيث بلبت قيمة "ت" 

وبالتال  فقد يثبت صةةةحة هذ  اليرضةةةية. والت  تن  عل  أن  توجد فروق ذات داللة  ةصةةةا ية عند 

( بي  متوسةةةةةةطي درجات طالب المبموعة التبريبية األول  التي درسةةةةةةت 0.05تمسةةةةةةتوى داللة 

باسةةتمدال االنيوجرافيا الثابت في كل م  التطبيق القبلي والتطبيق البعدي عل  اال تبار التحصةةيلي 

 في الرياضيات لصالم التطبيق البعدي.

 وتأسيًسا على ما تقدم فإنه:

توجد فروق ذات داللة  ةصا ية عند مستوى تم قبول اليرضية األول ، والتي تن  عل  أن  

( بي  متوسطي درجات طالب المبموعة التبريبية األول  التي درست باستمدال 0.05داللة ت

االنيوجرافيا الثابت في كل م  التطبيق القبلي والتطبيق البعدي عل  اال تبار التحصيلي في 

 صالم التطبيق البعدي.الرياضيات ل

أن استمدال نمو رسومات المعلومات تاينيوجرافيا وبناءً على هذه النتيجة فإن الدراسة تؤكد 

الثابت( يزيد م  مستوى التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى تالميذ الصن السادس ايبتدا ي، 

المعلومات المعقدة وجعلاا ويرجع الباةث هذ  النتيبة  ل  قدرة اينيوجرافيا الثابت عل  تبسيو 

سالة اليام واالعتماد عل  المتثرات البصرية في توصيل المعلومة، بايضافة  ل  تحويل األرقال 

والبيانات م  أرقال وةروى مملة  ل  صور ورسول شيقة، كذلا ا تصار الوقت فبداًل م  قراوة كم 

المساعدة عل  االةتيا  ، وريًا بساولةها ل م  البيانات المكتوبة واألرقال الكثيرة يمك  مسحاا بص
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بالمعلومة وقتًا أكبر، وكذلا تبيير الطريقة الروتينية لعرض األرقال والمعادالت والبيانات 

وايةصاوات للمتعلمي  وبالتالي هذا يساعد عل  تبيير استبابة المتعلمي  وتياعلام مع هذ  المعلومات 

( Annkos& Smis, 2014دراسة "أنكوس، وسميث" تعند رؤيتاا، واتيقت هذ  النتيبة مع نتيبة 

التي أشارت أن اينيوجرافيا الثابت كان أكثر مالومة م  الطريقة التقليدية في المباالت التي تنطوي 

عل  ايبدا  والعمل البصري والكتابة المحدودة، والتحصيل الدراسي، وكذلا دراسة "سوداكوى 

أ ارت نتا باا أن استمدال اينيوجرافيا في مبال  التي (Sudakov, et al., 2014وآ رون" ت

التعليم و اصة الرياضيات ل  أثر  يبابي فعال، فاو قادر عل  تبسيو المعرفة المعقدة وتسايل فاماا 

 وةيظاا، وتمزيناا، واسترجاعاا.

 بالنسبة للفرضية الثالثة التي تنص على ما يلي:

( بي  متوسطي درجات طالب 0.05ة تتوجد فروق ذات داللة  ةصا ية عند مستوى دالل

المبموعة التبريبية الثانية التي درست باستمدال االنيوجرافيا المتحرك في كل م  التطبيق القبلي 

 والتطبيق البعدي عل  اال تبار التحصيلي في الرياضيات لصالم التطبيق البعدي.

وسطات درجات طالب ( يوضم نتا ل ا تبار تت( لداللة اليروق بي  مت5وفيما يلي جدول ت

المبموعة التبريبية التي درست باستمدال االنيوجرافيا المتحرك ف  التطبيق القبل  ومتوسطات 

 درجات طالب ني  المبموعة ف  التطبيق البعدى لال تبار التحصيل :

 (5جدول ت

التي درست  نتا ل ا تبار تت( لداللة اليروق بي  متوسطات درجات طالب المبموعة التبريبية

ف  التطبيق القبل  ومتوسطات درجات طالب ني  المبموعة ف   باستمدال االنيوجرافيا المتحرك

 التطبيق البعدى لال تبار التحصيل 

 العدد المجموعات 
 المتوسط

 الحسابى

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

 درجة

 الحرية

 درجة

 المعنوية
 الداللة

 1.03 2.33 30 التطبيق القبلى
 دالة*** 0.000 29 63.63

 2.06 29.57 30 التطبيق البعدى

 

تشير نتا ل ا تبار "ت" ف  البدول السابق  ل  وجود فروق ذات داللة  ةصا ية بي  

طالب المبموعة التبريبية التي درست باستمدال االنيوجرافيا المتحرك ف   درجاتمتوسطات 

لال تبار التحصيل  ف  الرياضيات لصالم  التطبيق القبل  ومتوسطات درجاتام ف  التطبيق البعدى

، 0.001قيمة دالة  ةصا يًا عند مستوى داللة  يوه 63.63التطبيق البعدى، ةيث بلبت قيمة "ت" 

تن  عل  أن  توجد فروق ذات داللة  ةصا ية عند  وبالتال  فقد يثبت صحة هذ  اليرضية. والت 

( بي  متوسطي درجات طالب المبموعة التبريبية األول  التي درست باستمدال 0.05مستوى داللة ت

االنيوجرافيا المتحرك في كل م  التطبيق القبلي والتطبيق البعدي عل  اال تبار التحصيلي في 

 الرياضيات لصالم التطبيق البعدي.

 ا على ما تقدم فإنه: وتأسيسً 

توجد فروق ذات داللة  ةصا ية عند مستوى داللة تم قبول اليرضية الثالثة، التي تن  عل  أن  

( بي  متوسطي درجات طالب المبموعة التبريبية الثانية التي درست باستمدال االنيوجرافيا 0.05ت

التحصيلي في الرياضيات لصالم المتحرك في كل م  التطبيق القبلي والتطبيق البعدي عل  اال تبار 

 التطبيق البعدي.

أن استمدال نمو رسومات المعلومات وبناًءا على هذه النتيجة فإن الدراسة تؤكد 

تاينيوجرافيا المتحرك( يزيد م  مستوى التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى تالميذ الصن 

وجرافيا المتحرك عل  تبسيو المعلومات السادس ايبتدا ي، ويرجع الباةث هذ  النتيبة  ل  قدرة ايني

المعقدة وجعلاا سالة اليام واالعتماد عل  المتثرات البصرية في توصيل المعلومة، بايضافة  ل  
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تحويل األرقال والبيانات م  أرقال وةروى مملة  ل  صور ورسول شيقة، كذلا ا تصار الوقت فبداًل 

المساعدة ، ورقال الكثيرة يمك  مسحاا بصريًا بساولةم  قراوة كم ها ل م  البيانات المكتوبة واأل

عل  االةتيا  بالمعلومة وقتًا أكبر، وكذلا تبيير الطريقة الروتينية لعرض األرقال والمعادالت 

والبيانات وايةصاوات للمتعلمي  وبالتالي هذا يساعد عل  تبيير استبابة المتعلمي  وتياعلام مع هذ  

 & Annkosتيقت هذ  النتيبة مع نتيبة دراسة "أنكوس، وسميث" تالمعلومات عند رؤيتاا، وا

Smis, 2014 التي أشارت أن اينيوجرافيا المتحرك كان أكثر مالومة م  الطريقة التقليدية في )

المباالت التي تنطوي عل  ايبدا  والعمل البصري والكتابة المحدودة، والتحصيل الدراسي، وكذلا 

التي أ ارت نتا باا أن استمدال  (Sudakov, et al., 2014تدراسة "سوداكوى وآ رون" 

اينيوجرافيا في مبال التعليم و اصة الرياضيات ل  أثر  يبابي فعال، فاو قادر عل  تبسيو المعرفة 

 المعقدة وتسايل فاماا وةيظاا، وتمزيناا، واسترجاعاا.

 بالنسبة للفرضية الخامسة التي تنص على ما يلي:

( بي  متوسطات درجات طالب 0.05ات داللة  ةصا ية عند مستوى داللة تال توجد فروق ذ

المبموعة التبريبية األول  تاالنيوجرافيا الثابت( ومتوسطات درجات طالب المبموعة التبريبية 

 الثانية تاينيوجرافيا المتحرك( عل  التطبيق البعدى في اال تبار التحصيلي في الرياضيات.

ضم نتا ل ا تبار تت( لداللة اليروق بي  متوسطات درجات طالب ( يو6وفيما يلي جدول ت

المبموعة التبريبية التي درست باستمدال االنيوجرافيا الثابت ومتوسطات درجات طالب 

المبموعة التبريبية التي درست باستمدال االنيوجرافيا المتحرك ف  التطبيق البعدى ف  اال تبار 

 التحصيل : 

 (6جدول ت

التي درست  تت( لداللة اليروق بي  متوسطات درجات طالب المبموعة التبريبية نتا ل ا تبار

التي درست  ومتوسطات درجات طالب المبموعة التبريبية باستمدال االنيوجرافيا الثابت

 ف  التطبيق البعدى ف  اال تبار التحصيل   باستمدال االنيوجرافيا المتحرك

 العدد المجموعات 
 المتوسط

 الحسابى

 حرافاالن

 المعياري
 قيمة ت

 درجة

 الحرية

 درجة

 المعنوية
 الداللة

 2.06 26.23 30 التجريبية األولى
 دالة*** 0.000 58 5.52

 2.58 29.57 30 التجريبية الثانية

 

تشةةةةةةير نتا ل ا تبار "ت" ف  البدول السةةةةةةةابق  ل  وجود فروق ذات داللة  ةصةةةةةةةا ية بي  

طالب المبموعة التبريبية األول  التي درسةةةت باسةةةتمدال االنيوجرافيا الثابت  درجاتمتوسةةةطات 

طالب المبموعة التبريبية الثانية التي  درجاتف  التطبيق البعدى لال تبار التحصيل  ومتوسطات 

درسةةةت باسةةةتمدال االنيوجرافيا المتحرك ف  التطبيق البعدى لال تبار التحصةةةيل  ف  الرياضةةةيات 

مبموعة التبريبية الثانية التي درست باستمدال االنيوجرافيا المتحرك، ةيث بلبت لصالم طالب ال

، وبالتال  فقد يثبت عدل صةةحة 0.001وه  قيمة دالة  ةصةةا ياً عند مسةةتوى داللة  5.52قيمة "ت" 

( 0.05هذ  اليرضةةية. والت  تن  عل  أن  ال توجد فروق ذات داللة  ةصةةا ية عند مسةةتوى داللة ت

ت درجات طالب المبموعة التبريبية األول  تاالنيوجرافيا الثابت( ومتوسةةةةةةطات بي  متوسةةةةةةطا

درجةةات طالب المبموعةةة التبريبيةةة الثةةانيةةة تاينيوجرافيةةا المتحرك( عل  التطبيق البعةةدى في 

 اال تبار التحصيلي في الرياضيات.

 وتأسيًسا على ما تقدم فإنه: 

ال توجد فروق ذات داللة  ةصا ية عند تم رفض اليرضية المامسة، التي تن  عل  أن  

( بي  متوسطات درجات طالب المبموعة التبريبية األول  تاالنيوجرافيا 0.05مستوى داللة ت
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الثابت( ومتوسطات درجات طالب المبموعة التبريبية الثانية تاينيوجرافيا المتحرك( عل  

 التطبيق البعدى في اال تبار التحصيلي في الرياضيات.

عل  أن  توجد فروق ذات داللة  ةصا ية عند  على هذه النتيجة فإن الدراسة تؤكدوبناًء 

( بي  متوسطات درجات طالب المبموعة التبريبية األول  تاالنيوجرافيا 0.05مستوى داللة ت

الثابت( ومتوسطات درجات طالب المبموعة التبريبية الثانية تاينيوجرافيا المتحرك( عل  

ال تبار التحصيلي في الرياضيات لصالم طالب المبموعة التبريبية الثانية التطبيق البعدى في ا

تاينيوجرافيا المتحرك(، ويرجع الباةث هذ  النتيبة  ل  أن  عل  الرغم م  قوة اينيوجرافيا الثابت 

وقدرت  عل  نقل المعلومات بياعلية  ال أن هناك بعض الموضوعات واألفكار التي يصبم فياا 

ا المتحرك أكثر فاعلية م  اينيوجرافيا الثابت مثل موضو  الدراسة الحالية والذي اينيوجرافي

يتمثل في وةدة ايةصاوات واالةتماالت والذي يتطلث   اار الحركة مثل توضيم ةركة اتبا  

المنحن  الصاعد أو الاابو دا ل التمثيل البياني، والحركة التي تساعد في تنمية ماارات التمثيل 

ورسماا، كما أن اينيوجرافيا المتحرك المستمدل في الدراسة الحالية تضم  أيًضا عنصر  البياني

الصوت الذي تنو  بي  الموسيق  والمتثرات الصوتية وتعليق صوتي شار  وأةيانًا مزيل منام 

جميعًا وذلا للمساعدة في توضيم موضو  اينيوجرافيا تايةصا ات والتمثيالت البيانية( وزيادة 

ق في المعلومات المقدمة وجذب االنتبا  بصورة أكبر، كذلا اتيقت نتيبة هذ  الدراسة مع نظرية العم

التعلم باستمدال الوسا و المتعددة والتي وضعاا نتيبة تطوير عديد م  الدراسات ةول كييية تعلم 

لقياا ع  طريق األفراد، وكين يحدث التعلم ووفقًا لنظرية ماير فإن المثيرات البصرية والليظية يتم ت

قناتي  ممتليتي  لديام قدرة محدودة عل  معالبة المعلومات، ويحدث التعلم ذا المعن  فقو عندما يتم 

تنييذ العمليات المعرفية المناسبة لتحديد وتنظيم ودمل المعلومات، وم  أهم مباديو هذ  النظرية مبدأ 

ور في مكان قريث مناا يساعد المتعلمي  التواصل المكاني الذي يرى أن تقديم الكلمات المنا رة للص

عل  بناو صالت داللية أفضل، وأيًضا نظرية معالبة المعلومات التي تركز عل  العمليات العقلية 

التي يبرياا اليرد لمعالبة المعلومات التي يستقبلاا م  العالم المارجي، وتقول أن العقل البشري 

، ةيث ترى أن العقل البشري لدي  مبموعة م  الصور يشب  الكمبيوتر في تناول الرموز ومعالبتاا

أو الرموز العقلية و ذا تطابقت الصور المارجية للعالم الواقعي مع الصور العقلية تحدث المعرفة، 

الذي هو عبارة ع  عملية تقسيم المعلومات  Chunkingهذ  النظرية مياول التكنيز  مبادئوم  أهم 

 ل  وةدات أو أجزاو صبيرة، والمكنز هو أي وةدات ذات معن ، قد يكون أرقاًما، أو كلمات، أو 

صوًرا، وتسال عملية التذكر،  ذا تم تكنيز المعلومات، وهو ما أتاة  استمدال اينيوجرافيا المتحرك 

 في الدراسة الحالية.
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