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 مرحلة االبتدائيةلدى تالميذ الالتحصيل الدراسي على زيادة  الرسم المعلوماتي أثر

 ملخص:

التحصيل الدراسي لدى على زيادة    الرسم المعلوماتي  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر
البحث    أدوات شبه التجريبي. وتكونت    تصميم ال   دراسةال  ت تالميذ الصف الرابع االبتدائي. استخدم

كتاب  و معلم  ال دليل  ،  الوحدة الدراسية قائمة على الرسم المعلوماتي  ،اختبار التحصيل الدراسي:  من
ضوء في  الدراسةوتناول  .الوحدة  هذه  التلميذ  األول:،  ماوه  ينرئيس  محورين  ت  الرسم   المحور 

بعرض أهم النتائج التي توصل    دراسةال  ت واختتم، المحور الثاني: التحصيل الدراسي.  المعلوماتي
، تحسن أداء المجموعة التجريبية في نتائج اختبار التحصيل الدراسي البعدي، عن القبلي  هيإليها و 

، يفي كل منهما، وترجع الباحثة ذلك إلى أثر تدريس الوحدة الدراسية قائمة على الرسم المعلومات
ب النتيجة  تلك  تفسير  المعلوماتي    إسهامويمكن  باتبسيط    فيالرسم  المعقدة،  استخدامه لمعلومات 

  دراسة ال  ت أوصوالتحصيل الدراسي.    ستيعاب االللرسوم والصور والرموز؛ مما عزز من قدرتهم على  
 . استخدام الوحدة الدراسية القائمة على الرسم المعلوماتي، كدليل استرشادي؛ لبناء وحدات مشابهةب

 .الدراسي التحصيل المعلوماتي، الرسم: الكلمات المفتاحية
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The effect of infographic on the development of academic 

achievement of fourth grade students 

Abstract 

This study aimed to know the effect of a study unit based on 

infographics on the development of academic achievement of fourth grade 

students. The study used a quasi-experimental design. The research tools 

consisted of: The academic achievement test. The study dealt with two 

main axes: The first axis: Academic Achievement. The second axis 

Infographic. The study concluded by presenting the most important results 

that it reached: The improvement of the experimental group’s performance 

in the results of the dimensional academic achievement test. The result is 

that infographics simplify complex information, using graphics, images, 

and symbols; Which enhanced their ability to comprehend, and develop 

their academic achievement. The study recommended using the unit of 

study based on the infographic, as a guideline to build similar units. 

Key words: Infographic, Academic Achievement. 

  

 



 أ/ هاجر صربي أمحد شريف                                             الدراسي التحصيل زيادة على املعلوماتي الرسم أثر
 

 -  42 -                           م2022اكتوبر  -( 4العدد ) -( 2اجمللد ) -جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية 

 

 ومعالجتها:مشكلة البحث 

تواجه اللغة العربية تحديات جمة إزاء النقلة النوعية الحادة لمجتمع المعلومات والمعرفة،  
فقد فرض عليها مثل لغات العالم األخرى ضرورة تلبية مطالب هذا المجتمع، الذي تمارس فيه  

 ى التنظير والتعليم. اللغة دوًرا محورًيا، في الوقت ذاته الذي تعاني فيه العربية أزمة شديدة على مستو 

وقد تزايدت أهمية تعليم وتعلم اللغة بفعل المتغير المعلوماتي؛ نظًرا لدورها المتزايد في تنمية  
الفرد والمجتمع على حد سواء، بجانب كونها جسر التواصل المعرفي بين التخصصات المختلفة؛  

التعلي  فجوة  وتقاس  اإلنسانية.  المعرفة  خريطة  على  المحوري  المناهج  لموقعها  بمستوى  والتعلم  م 
مع   وتماشيها  المختلفة،  اللغوية  التواصل  مهارات  باكتساب  الخاصة  واألساليب  والمنهجيات 

 التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، واالتجاهات التربوية المعاصرة. 

( إلى أن التطور العلمي 544،  2011وفي هذا الصدد يشير جوده أحمد وعبد هللا محمد )
لن  والتكنولوجي   ذكاء تالميذها  بتنمية  تأخذ  التي ال  فالمجتمعات  للتكيف؛  التغيير  أوجب  الراهن 

تستطيع التعايش مع هذا العصر، وأن المناهج الدراسية بوضعها الحالي تسهم في تعطيل قوى  
بتحفيز   العناية  دون  واالستظهار من  الحفظ  ينصب على  تفكيرها  التالميذ؛ ألن ُجلَّ  لدى  العقل 

 العقل.

هرت مشكلة الدراسة عند تدريس الباحثة مقرر اللغة العربية لتالميذ الصف الرابع  وقد ظ
االبتدائي، حيث الحظت الباحثة انخفاض التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي  
في مادة اللغة العربية، واستكمااًل الكتشاف الواقع التعليمي، أجرت الباحثة مقابالت غير مقننة مع  

بإدارة  تسع ابتدائية مختلفة  االبتدائي في ثالث مدارس  الرابع  للصف  العربية  اللغة  ة من معلمي 
مطروح التعليمية، والذين تعدت سنوات خبرتهم في التدريس ثالث سنوات، وقد وجهت إليهم الباحثة  
، سؤال رئيس، مفاده: ما مستوى تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مادة اللغة العربية؟

وأسفرت نتائج المقابالت عن اتفاق المعلمين على: انخفاض تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي  
في مادة اللغة العربية، وظهور تلك المشكلة أثناء حصص المراجعة على ما سبق دراسته، وكذلك  

ذ الصف في االختبارات الدورية، وفي نهاية الفصل الدراسي، وهذا ما أظهرته مراجعة درجات تالمي
بمدرسة    4/3بمدرسة السادات االبتدائية، وفصل    4/1الرابع االبتدائي الفصل الدراسي األول فصل  
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بمدرسة أبو بكر الصديق االبتدائية، التابعين إلدارة مطروح التعليمية    2/ 4العبور االبتدائية، وفصل  
ال العربية من خالل كشوف المادة؛ حيث ترواح متوسط درجات  اللغة  بالفصول  في مادة  تالميذ 

؛ أيًضا ما أظهرته دراسة محمد المتولي، %28.2:    %22.7المشار إليها بالمدارس الثالثة بين  
(، ودراسة 2021(، ودراسة نرجس سالم )2014مصطفى عبدالسميع، أمل عبدالفتاح، زينب محمد )

ية؛ مما  ( من تدني مستوى التحصيل الدراسي إثر التدريس بالطرق التقليد 2021محمد مصطفى )
يؤكد ضرورة العناية بزيادة تحصيل التالميذ، كهدف رئيس للتعليم، تقره وزارة التربية والتعليم بمصر،  

التي تناولت استخدام الرسم    -في حدود علم الباحثة    –خاصة مع ندرة البحوث والدراسات السابقة  
 حلة االبتدائية عموًما بمصر. المعلوماتي  في تدريس اللغة العربية؛ لزيادة تحصيل التالميذ في المر 

 مشكلة الدراسة:

تحددت مشكلة الدراسة الحالية في " انخفاض مستوى تحصيلهم الدراسي لدى تالميذ الصف 
الرابع االبتدائي"؛ ولعالج تلك المشكلة، استخدمت الدراسة الحالية وحدة دراسية قائمة على الرسم  

ما أثر استخدام وحدة دراسية قائمة على اآلتي:  وحاولت اإلجابة عن السؤال الرئيس    المعلوماتي،
وتفرع عن  زيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي؟،    المعلوماتي فيالرسم  

 ذلك السؤال الرئيس، األسئلة التالية: 

ما أسسسسسس بناء الوحدة الدراسسسسسية القائمة على الرسسسسسم المعلوماتي لزيادة التحصسسسسيل الدراسسسسسي  .1
 تالميذ الصف الرابع االبتدائي؟لدى 

ما أثر اسسسسسسسسسستخدام الوحدة الدراسسسسسسسسسسية القائمة على الرسسسسسسسسسسم المعلوماتي في زيادة التحصسسسسسسسسسيل   .2
 الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي؟

 أهداف الدراسة:

  تحديد أسسسسسسس إعداد وحدة دراسسسسسسية من مقرر اللغة العربية قائمة على الرسسسسسسم المعلوماتي؛ لزيادة
 الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. التحصيل

   إعداد وحدة دراسسسسسسسسسسسية من مقرر اللغة العربية قائمة على الرسسسسسسسسسسسم المعلوماتي لزيادة التحصسسسسسسسسسسيل
 الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
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   التعرف على أثر الوحدة الدراسسسسية القائمة على الرسسسسم المعلوماتي في زيادة التحصسسسيل الدراسسسسي
 تالميذ الصف الرابع االبتدائي.لدى 

 أهمية الدراسة: 

 يمكن أن تفيد نتائج الدراسة الحالية كل من:

المعلومات المعقدة إلى أجزاء ومعلومات مفهومة؛  يحول الرسسسسسسسسسسسسسم المعلوماتي ، حيث:التالميذ  .1
مما يمكن من زيادة قدرة التالميذ على تحليل المعلومات واسسسسسستخدامها، فضسسسسساًل عن اسسسسسستيعابها  

 وسهولة تذكرها دون عناء؛ بما يزيد من قدرة التالميذ على تحصيلهم الدراسي.  
ئمة على الرسسم المعلوماتي تسساعد  ، حيث: تقدم لمعلمي اللغة العربية وحدة دراسسية قاالمعلمين .2

في زيادة التحصسسسسيل الدراسسسسسي لدى تالميذ الصسسسسف الرابع االبتدائي؛ بوصسسسسفها دلياًل اسسسسسترشسسسسادًيا 
تقدم أدوات تقويم تتمثل في: اختبار التحصسسسسسسسيل الدراسسسسسسسسي، يمكن  ، كما  لبناء وحدات مشسسسسسسسابهة

 اإلفادة منه في تقويم أداء تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
، حيسث: تسسسسسسسسسسسسسسساعسد موجهي اللغسة العربيسة في إعطساء توجيهسات لمعلمي اللغسة العربيسة، هينالموج .3

تلفت نظر الموجهين، وكذلك ، و بضسسرورة اسسستخدام الرسسسم المعلوماتي لزيادة التحصسسيل الدراسسسي
القائمين على العملية التعليمية لتنمية قدرات التالميذ، وتأهيلهم للتعامل مع متغيرات العصسسسسسسسسر 

 التقني.
تفتح اآلفاق أمام الباحثين إلجراء دراسسسسسسسسسسات وبحوث حول اسسسسسسسسسستخدام الرسسسسسسسسسسم  ، حيث:احثينالب .4

المعلومسساتي التعليم، في تسسدريس منهج اللغسسة العربيسسة في المراحسسل السسدراسسسسسسسسسسسسسسسيسسة المختلفسسة، كسسأحسسد 
 تقنيات العصر.

  

 حدود الدراسة:

 التزمت الدراسة الحالية الحدود اآلتية: 

تتمثل في إعداد وحدة )أهاًل وسهاًل(، المقررة ضمن منهج اللغة العربية للصف الحدود الموضوعية:  
م. ويرجع اختيار هذه الوحدة؛  2021/ 2020الرابع االبتدائي، الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  

الر  لتصميم  وفًقا  ورسوم،  صور  في  صوغها  يمكن  التي  التعلم  جوانب  من  عدًدا  سم  لتتضمنها 
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ولقد تم تصميم هذه الوحدة ،  المعلوماتي، والذي بدورها يمكن أن تزيد من مستوى تحصيلهم الدراسي
باستخدام الرسم المعلوماتي من النوع الثابت؛ لما رأت الباحثة من سهولة االستفادة منه، سواء تم  

التلميذ، أو نشره عبر  عرضه على شاشات عرض البيانات داخل حجرة الدراسة، أو طباعته بكتاب  
كما قصدت الباحثة من خالل هذه الوحدة الدراسية القائمة على الرسم  ،  المنصات التعليمية المختلفة

،  الفهم،  التذكرالمعلوماتي زيادة التحصيل الدراسي لدى التالميذ _عينة الدراسة_ في مستويات:  
 ، حسب تصنيف بلوم. التحليل، و التطبيق

بيق الوحدة الدراسية على عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي، بمدرسة تم تط  الحدود البشرية:
 مطروح الرسمية المتميزة للغات، بمرسى مطروح.

 مدرسة مطروح الرسمية المتميزة للغات بمرسى مطروح، مصر.الحدود المكانية: 
الدراسسسسسسسسسسسسي تم تطبيق الوحدة الدراسسسسسسسسسسسسية في الفصسسسسسسسسسسسل الدراسسسسسسسسسسسسي األول من العام الحدود الزمانية:  

 م.2020/2021
 مصطلحات الدراسة:

:الرسم المعلوماتي 

 :منها السابقة، والدراسات  التعليم تكنولوجيا أدبيات  في المعلوماتي الرسم تعريفات  تعددت 
تعليمية قوية  المعلوماتي أداة( إلى أن الرسسسسسسسسسسسسسسم 4،  2014ما يشسسسسسسسسسسسسسير عبد هللا عيسسسسسسسسسسسسسسى )

للمتعلمين، والتي يمكن اسسسسسسسسسسسسسسستخسدامهسا في كسافسة المنساهج السدراسسسسسسسسسسسسسسسيسة؛ حيسث تمكن الطسالسب وتزوده 
 بالمهارات الفكرية، واالنتقال إلى مرحلة التحليل والتوليف.

فن تحويل البيانات    المعلوماتي هو( أن الرسسسسسسسسسسم 110،  2016ويوضسسسسسسسسسح محمد شسسسسسسسسسوقي )
ور ورسسوم يمكن فهمها واسستيعابها بوضسوح وتشسويق، فالرسسم والمعلومات والمفاهيم المعقدة، إلى صس

 يتميز بعرض المعلومات المعقدة والصعبة، بطريقة سلسة سهلة واضحة.  المعلوماتي أسلوب 
أن الرسسسسسسسم المعلوماتي   Yildirim (2016, 98) وفي نفس السسسسسسسياق، يذكر ر يليدرم    

كثير من الصسسسسسسسسسسسسسسور، والرسسسسسسسسسسسسسسسوم   يعني: عرض المعلومسات داخسل تسدفق معين، حيسث يحتوي على
 البيانية، واألشكال، والرموز، والنصوص في تسلسل منطقي، من خالل اإلعداد لها. 

تقني يشسسسسسسسسسير إلى تحويل المعلومات والبيانات المعقدة إلى   المعلوماتي مصسسسسسسسسسطلحوالرسسسسسسسسسسم 
مد رسوم مصورة، يسهل على من يراها استيعابها دون الحاجة إلى قراءة الكثير من النصوص )مح
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  المعلومساتي أحسد(؛ لسذا يعسد الرسسسسسسسسسسسسسسسم 2،  2018سسسسسسسسسسسسسسسيسد ووليسد محمسد ونجالء محمسد ورؤوف محمسد، 
الوسسسسائل المهمة والفعالة في هذه األيام؛ فهو يدمج بين السسسسهولة والسسسسرعة والتسسسسلية للمتلقي، وذلك 

 من خالل تحويل المعلومات والبيانات من أرقام وحروف مملة، إلى صور ورسوم شيقة.
الرسسسسم المعلوماتي بأنه:   Vernons (2018, 1)فيرنوس    لصسسسدد، ُيعرف روفي ذات ا

أحد الطرق القليلة الفعالة لتوصسسيل المعلم رسسسالته، سسسواء اسسستخدمها المعلم في عرض الدروس في 
 الفصل الدراسي، أو للمراجعة، وللواجبات المنزلية.

يل بصري للبيانات والمعسسسسسسسسسارف، لذا بسسسسسسسسسسسسسسسسسسات الرسم المعلوماتي أداة تعليمية فعالة، وهو تمث
والذي يؤدي   ChelseaYang,2019, 1)وسسسسسسسريع )تهسسسسدف إلى تقديسسسسسسم المعلومات بشكل موجز 

 بدوره إلى زيادة تحصيل التالميذ؛ األمر الذي يدعم العملية التعليمية، ويحقق أهدافها الرئيسة.
ا من التعريفات السسسسابقة، يمكن للباحثة تحديد خصسسسائص الرسسسسم   النقاط   المعلوماتي فيواسسسستخالصسسسً

 اآلتية:
 أداة تعليمية فعالة شيقة. -
 رية.ُيقدم الحقائق العلمية في صورة بص -
 يعرض المعلومات في تسلسل منطقي. -
 يدمج بين السهولة والسرعة والتسلية للمتلقي. -
 ينمي القدرة على المقارنة وتحليل المعلومات. -

( أن الرسسسسم المعلوماتي بعدة خصسسسائص،  36-35،  2019وفي ذات الصسسسدد، تذكر سسسسمية فتحي )
 عرضتها في ثالث نقاط رئيسة، هي:

يعد من أهم خصسسسائص الرسسسسم المعلوماتي قدرته على ترميز المعلومات،   :( الترميز واالختصسسسار1
والمفهومات، في رموز مصسسسسسسورة يمكن اسسسسسسستعراضسسسسسسها في أقل وقت، من خالل شسسسسسسريط تنقل رأسسسسسسسي 

ا، يمكن اختزال عديد من   المعلوماتي،موجود بأغلب تصسسسسسسسسسسساميم الرسسسسسسسسسسسسم  وبهذه الخاصسسسسسسسسسسسية أيضسسسسسسسسسسسً
ا يمكن عرض الموضسسسوعات الغنية التي الصسسسفحات المتعلقة بموضسسسوع ما في تصسسسميم واحد  ، أيضسسسً

تحتوي على تفاصسسسسسيل عدة بطريقة )إطار بعد إطار(، دون التأثير على جودة الصسسسسسورة األصسسسسسلية،  
 بداًل من عرضها كصورة واحدة كبيرة الحجم، غير دقيقة التفاصيل.

المعلومة بسسسسبب العنصسسسر يتميز الرسسسسم المعلوماتي  بفاعليته في توصسسسيل  : ( االتصسسسال البصسسسري 2
  البصسسسسسسسسري، فقد اكتشسسسسسسسسف أن الرؤية تعتبر هي الجزء األكبر في فسسسسسسسسسيولوجيا الم ، مؤكدين نظرية
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بأنها تكون أقل تعقيًدا من معالجة النصسسسوص الخام، كما أثبتت   ورةمعالجة الم  للمعلومات المصسسس
اسسسسسستقبالها مسسسسسسبًقا عن  من المعلومات التي تم    %80أن االنسسسسسسان لديه القدرة على إعادة اسسسسسسترجاع  
فقط مما   %10فقط من المعلومات المقروءة، و  %20طريق العين، في مقابل قدرته على اسسترجاع  

سسسسسمعه، وهي الظاهرة المعروفة باسسسسسم التأثير الفائق للصسسسسورة، والتي تتفق مع فحوى نظرية الترميز 
صورة أكثر من المعلومات ؛ والتي تؤكد أنه من السهل استدعاء المعلومات الم1971الثاني لبافيو  

اللفظية؛ والتي تحفز الترميز الثنائي )الصورة والنص( أثناء حفظها بالذاكرة، في حين تحفز الكلمة 
 الترميز اللفظي فقط.

هو قابليته   المعلوماتي،من أهم الخصسسسسسسسسسسسسائص التي يختص بها الرسسسسسسسسسسسسسم ف :( القابلية للمشسسسسسسسسسسسساركة3
نتشسسسسسسسرة عبر الويب؛ وبالتالي امكانية وصسسسسسسسوله للمشسسسسسسساركة عبر شسسسسسسسبكات التواصسسسسسسسل االجتماعي الم
 ومشاركته لعدد أكبر من المستخدمين والمهتمين.

بعدة   المعلوماتي يتمتع( أن الرسسسسسسسسم 2015)  typing Pandasوفي السسسسسسسسياق ذاته، تذكر مدونة 
خصسسسسسسسسسسسسسسائص؛ تجعلسه طريقسة ُمثلى لعرض محتوى، أو فكرة، أو مفهوم، أو رسسسسسسسسسسسسسسسالسة، من أهم تلسك 

 بس: المعلوماتي يتمتعالخصائص أن الرسم 
 غني بالمعلومات الدقيقة ذات الصلة المباشرة.كما أنه ، عرض واضح ومبسط للمعلومات   -
 سهل قراءته واستيعابه.و   ،مثير لالهتمامقّيم و   ، كما أنهاستخدام األلوان واألشكال على اختالفها  -

ا لما سسسسسسسسسسسبق، حددت الباحثة التعريف اإلجرائي للوحدة الدراسسسسسسسسسسسية القائمة على الرسسسسسسسسسسسم  وتأسسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسسً
: الوحدة األولى من كتاب مادة اللغة العربية، الفصسسسسسسسل الدراسسسسسسسسي األول، الصسسسسسسسف المعلوماتي بأنها

مسات والمفساهيم المتضسسسسسسسسسسسسسسمنسة بهسا إلى صسسسسسسسسسسسسسسور الرابع االبتسدائي، والتي قسامست البساحثسة بتحويسل المعلو 
ورسسسسسوم، وترتيبها في تسسسسسلسسسسسل منطقي، وبشسسسسكل شسسسسيق وممتع؛ مما يسسسسسهل اسسسسستيعابها، ويمكن من  

 خاللها زيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
( أن الرسسسسسسم (Chelsea Yang, 2019,1ذكرت رتشسسسسسيلسسسسسسي يان    :  أهمية الرسمممم المعلوماتي

تعليميسسة فعسسالسسة، وهي تمثيالت بصسسسسسسسسسسسسسسريسسة للبيسسانسسات والمعسسارف، تهسسدف إلى تقسسديم    لومسساتي أداةالمع
المعلومات على نحو موجز وسسسسريع، وقد أوردت يان  بعض مزايا اسسسستخدام الرسسسسم المعلوماتي  في 

 التعليم، وهي:
 .سهولة جذب التالميذ من خالل التمثيل البياني للمعلومات، بداًل من النصوص  -
 مجرد كلمات، ويوفر تجربة تعليمية محسنة للتالميذ. المعلوماتي ليسالرسم  -
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سسسسسسسسهولة تفكيك المعلومات المعقدة إلى أجزاء معلومات مفهومة، يمكن للتالميذ اسسسسسسسستيعابها دون   -
 عناء.

 وسيلة فعالة تثير فضول التالميذ وعقولهم. -
 ريق استخدام الصور بجودة متباينة.تعزيز قدرات التفسير من خالل بناء كليات مهمة، عن ط -

( أن الرسسسسسسسسسسم (Laura Lynch, 2018, 1وفي السسسسسسسسسسياق نفسسسسسسسسسسه، تؤكد ر لورا لينش    
المعلوماتي  ضسسسسروري للتعليم االلكتروني؛ فبدونه تبدو العملية التعليمية ببسسسسساطة مملة، واألهم من  

ي حال عدم وجود مخطط ذلك أن الرسسسسسسسسسوم المعلوماتية تم  حاجة ال تسسسسسسسسستطيع الكلمات فعلها، فف
معلوماتي جيد سسسسسيواجه عديد من المعلمين صسسسسعوبة في نقل المعلومات نفسسسسسها باسسسسستخدام الكلمات  
فقط، ويكون من الصسسسسسعب على عديد من التالميذ فهم هذه المعلومات من دون تصسسسسسور، في حين  

اإلضسسسسسافي    إن تصسسسسسميم مخطط معلومات تعليمي جيد قد يسسسسسستغرق وقًتا إضسسسسسافًيا، إال أن هذا الوقت 
ا   يسستحق، فمن المرجح أن الوقت المسستثمر في إنشساء رسسم معلوماتي جيد سسيؤتي ثمار عدة، أيضسً
من الممكن اسسستخدام الرسسسم المعلوماتي  خارج العملية التعليمية؛ لجذب االهتمام، والهام المشسساركة 

 االجتماعية؛ نظًرا لتنوعها وأهميتها وسهولة فهمها.
 أنماط الرسم المعلوماتي 
( أن نمط الرسسسسسسسم المعلوماتي  يعتمد على   (Mcguire, S, 2018, 1تبين رسسسسسسسارة ماكجواير   

 الهدف منه، ونسسسسسسسسسسسسوع المعلومات المسسسسسسسسسسسسراد استخدامهسسسسسسسسسسسسا، وعسسسسسسسسلى ذلسسسسسسسسك قامسسسسسسسسسسسست ر ماكجواير     
Mcguire:بتصنيف الرسوم المعلوماتية إلى عدة أنواع مختلفة، من أشهر هذه األنواع 

ويسسسسسستخدم في توضسسسسسيح نتائج اسسسسسستطالع، أو تقديم بيانات من   :المعلوماتي اإلحصمممائيالرسمممم ( 1
مصادر متعددة، ويتضمن الرسم المعلوماتي اإلحصائي رسوم بيانية، رموز ملونة، صور، خطوط 
الفتة للنظر؛ للفت االنتباه إلى كل إحصسسسسائية. وقد يأخذ الرسسسسسم المعلوماتي اإلحصسسسسائي نهًجا أكثر 

ا يمكن أن تنوعسًا، ويجمع تصسسسسسسسسسسسسسسميمسه بين المخططسات  السدائريسة، واأليقونسات، والمخططسات، أيضسسسسسسسسسسسسسسً
يسسسساعد اختيار التصسسساميم الغير تقليدية، كالتصسسسميم الفقاعي أو السسسسحابي لكل احصسسسائية، في حال 
وجود بعض اإلحصسسسائيات الرئيسسسسة مراد التأكيد عليها، فتكون اإلحصسسسائيات األكثر أهمية في أكبر 

 اإلحصائيات. فقاعة، ثم تقليل حجم الفقاعات حسب أهمية
يعد األفضسسل لتوصسسيل مفهوم جديد، أو معنى محدد بوضسسوح،   :الرسممم المعلوماتي التوضمميحي( 2

وكذلك إلعطاء نظرة عامة حول موضسسسوع ما، عادة يتم تقسسسسيم الرسسسسم المعلوماتي  التوضسسسيحي إلى 
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أقسسسسسام برؤوس وصسسسسفية، ويسسسسساعد ترقيم كل قسسسسسم على تدفق تصسسسسميم مخطط الرسسسسسم المعلوماتي ، 
إلضسسسسسسسسسسافة إلى أنه ثبت واقعًيا ميل األفراد في العموم إلى الرسسسسسسسسسسسم المعلوماتي  التوضسسسسسسسسسسيحي ذي  با

ا، ويحسسافظ على   العنسساوين المرقمسسة، ويعتبر الرسسسسسسسسسسسسسسسم المعلومسساتي  هسسذا أحسسد أكثر النمسساذج شسسسسسسسسسسسسسسيوعسسً
ا تسسسساعد الرؤوس الوصسسسفية، واأليقونات التوضسسسيحية على توصسسسيل   المعلومات مع عدة نقاط، أيضسسست

مجموعة    المعلوماتي التوضسسيحيبوضسسوح. ويمكن اختيار تخطيط دائري، إذا كان الرسسسم كل نقطة  
  المعلوماتي التوضسسسسسسيحيمن النصسسسسسسائح أو الحقائق التي ال يوجد لها ترتيب، ويسسسسسسستخدم في الرسسسسسسسم 

بعض حيل التصسسسسسسسسسسسسميم، مثل: تبديل اللون واتجاه الكالم للحفاا على تفاعل األفراد في العموم مع 
، كذلك من الممكن إضسسسسسافة حدود زخرفية حول كل قسسسسسسم يمكن أن اتي التوضسسسسسيحيالمعلومالرسسسسسسم 

 يضيف القليل من التوهج إلى تصميم بسيط.
تاري  شسسسيء   المعلوماتي لتصسسسوريعد أفضسسسل نوع من الرسسسسم   :الرسممم المعلوماتي لمخطز زمني( 3

اعسد الرسسسسسسسسسسسسسسسم مسا، او إلبراز التواري  المهمسة، او إلعطساء نظرة عسامسة على أحسداث مسا؛ حيسث يسسسسسسسسسسسسسسس
نشسسسساء صسسسسورة أوضسسسسح   المعلوماتي بخطوطه ورموزه وصسسسسوره ومعلوماته على إبراز النقاط الزمنية، واء

الزمني خًطا مركزًيا؛ لتوصيل النقاط    المعلوماتي للمخططوأكثر تفسيًرا لها، وقد يستخدم في الرسم 
زمنية عند    المختلفة حسسسسسسب توقيتها المناسسسسسسب، مصسسسسسحوبة برمز بسسسسسسيط، ووصسسسسسًفا موجًزا لكل نقطة

 الضرورة.
يعاني الكثير من األفراد من صسسسسسسسسعوبة في االختيار بين خيارات   :الرسمممممم المعلوماتي الم ار   ( 4

متعددة، يسسسسساعد الرسسسسسم المعلوماتي للمقارنة غير المتحيزة، مما يجعل من السسسسسهل المقارنة بين كل 
المنتصسسسسسف رأسسسسسسًيا أو أفقًيا،  الخيارات. عادة ما يتم تقسسسسسسيم الرسسسسسسم المعلوماتي الخاص للمقارنة من

عمدة متعددة، وتسستخدم األلوان أ لى  عوعند مقارنة أكثر من شسيئين فيمكن تقسسيم الرسسم المعلوماتي 
 المتناقضة لتمييز الخيارات.

وتعتبر بيانات الرسسسسسم المعلوماتي المقولب واضسسسسحة بشسسسسكل عام،    :الرسمممم المعلوماتي الم ول ( 5
جعلها أكثر لفًتا لالنتباه من الشسسسسكل الكتابي العادي، ويسسسسستخدم   لكن الهدف من الرسسسسسم المعلوماتي

الرسسسسسسسسسسسسم المعلوماتي المقولب عند الرغبة في مشسسسسسسسسسسساركة مجموعة من النصسسسسسسسسسسسائح، أو مجموعة من  
األمثلة، وقد يسسستخدم في هذا النوع من الرسسسوم المعلوماتية صسسوًرا، ورموًزا، وخطوًطا وألواًنا إبداعية  

 يساعد استخدام ترقيم النقاط على تسلسل المعلومات. تبرز كل عنصر، أيًضا قد 
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ا يذكر ريليدرم    ( أنه يمكن تصسسسسميم الرسسسسسم المعلوماتي  بأسسسسساليب   (Yilidrim, 2016, 16أيضسسسسً
 مختلفة، ويقسمها إلى تفاعلي وغير تفاعلي، تبًعا لمكونات الوسائط المتعددة التي تتضمنها:

يتم فيه اسسسسستخدام المعلومات، والصسسسسور، والرموز باإلضسسسسافة إلى  الرسمممم المعلوماتي التفاعلي: (1
 الصوت، والرسوم المتحركة.

: يتم فيه عرض المعلومات على شسكل نص، وصسور، ورموز الرسمم المعلوماتي يير التفاعلي (2
 ثابتة، ويمكن استخدامه من خالل المطبوعات.

 إلى ثالثة أنواع: ( أن الرسم المعلوماتي يصنف114، 2016ويوضح محمد شلتوت )
ويعني بسسه طبيعسسة التصسسسسسسسسسسسسسسميم والمخرج النهسسائي للرسسسسسسسسسسسسسسسم   م  حيمث طري مة العر :النوع األول:  

 المعلوماتي، وهي نوعان:
( الرسسسسسسسسسسسسسم المعلوماتي الثابت: هو تصسسسسسسسسسسسسميمات ثابتة، يختار محتواها المصسسسسسسسسسسسسمم أو الجهة التي 1

تسسهل فهمها، ولها عدة تخرجها، وتكون معلومات عن موضسوع معين في شسكل صسور، ورسسومات 
 أشكال: كالمطبوعات، أو بشكل تصميمات تنشر على صفحات االنترنت.

 ( الرسم المعلوماتي المتحرك، ويتم تقسيمه إلى نوعين:2
تصسسوير فيديو عادي )بداخله رسسسم معلوماتي(: عند إعداد هذا النوع، ُيكتب له سسسيناريو إخراجي    -

توضسسسيحية، سسسسوف تظهر بالفيديو متحركة؛ وذلك إلظهار بعض يراعي تضسسسمنه معلومات وبيانات  
الحقائق والمفاهيم في أثناء عرض الفيديو بنسسسسسسسسسخته النهائية على المشسسسسسسسساهد، وهو من األنواع التي 

 تحتاج إلى إبداع العاملين على إخراج الفيديو.
توضسسسسسسسسسيحات  (: وفيه يتم تصسسسسسسسسسميم البيانات والالمعلوماتي المتحركالتصسسسسسسسسسميم المتحرك )الرسسسسسسسسسسم   -

ا كساماًل، حيسث يتطلسب هسذا النوع كثيًرا من اإلبسداع واختيسار الحركسات  ا متحركسً والمعلومسات تصسسسسسسسسسسسسسسميمسً
المعبرة، التي تسسسسسسسساعد في إخراجه بطريقة شسسسسسسسيقة ممتعة، ويكون لها كذلك سسسسسسسسناريو كامل ل خراج 

قد أعاد محمد شسسسسسلتوت النهائي لهذا النوع، ويعد هذا النوع اآلن أكثر األنواع اسسسسسستخداًما وانتشسسسسساًرا. و 
المؤتمر العلمي الخامس للجمعية   في المعلوماتي المتحرك( توضسسسسسسسسيح تعريف الرسسسسسسسسسم 4،  2019)

 –المصرية للكمبيوتر التعليمي، حيث ذكر أنه عبارة عن عناصر بصرية متحركة من: )نصوص 
 –موسسيقى تصسويرية    –رموز.. إل (، تتحرك بحركات معبرة، ومدمج معها صسوت )تعليق صسوتي 

مؤثرات صسسسوتية(؛ بهدف توضسسسيح فكرة ما بطريقة شسسسيقة ممتعة، عن طريق تنفيذ عدد من المراحل 
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التحريك واإلخراج    –رسسسسسم المشسسسساهد   –تسسسسسجيل الصسسسسوتيات    –المختلفة: )الفكرة وكتابة السسسسسكريبت  
 النشر(. –النهائي 

يمكن للمشسساهد من خالله التحكم    المعلوماتي الذيذلك الرسسسم   وهو التفاعلي( الرسسسم المعلوماتي  3
فيسسه، عن طريق بعض أدوات التحكم من أزرار وأكواد وبرمجسسة معينسسة، تكون موضسسسسسسسسسسسسسسوعسة، وذلسك 
يتطلسسب عنسسد تصسسسسسسسسسسسسسسميم هسسذا النوع أن يكون بسسه األجزاء التي سسسسسسسسسسسسسسسوف يكون بهسسا التحكم المطلوب 

 وترجمتها.
بياني، خرائط، عالقات، يكون على شسسسكل: مخطط   فقد  والتخطيز:م  حيث الشممكل النوع الثاني:  

 قوائم، شعاعي، تدرج عمليات، جداول، ورسوم توضيحية.
فقد يكون: ديني، تعليمي، تقني، ثقافي، سسسسسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسسسسي، شسسسسسسسسسسسسسبكات  م  حيث الهدف:النوع الثالث:  

 اجتماعية، صحي، تاريخي، وتجاري. 
 التحصيل الدراسيAcademic Achievement: 

التحصيل   فيه، أن  إليها  مما ال شك  التي يسعى  التعليم  الدراسي يعد من أهم مخرجات 
المتعلمون، ويزود الطلبة بالمعارف والعلوم التي تنمي مداركهم وتفسح المجال لشخصيتهم لتنمو  

 (.525، 2021نمًوا صحيًحا، وتغرس القيم اإليجابية لديهم )محمد مصطفى، 

اسي بأنه: الوسيلة التي ( التحصيل الدر 16،  2001عّرف يوسف قطامي ونايفة قطامي )
 نصل بها إلى دالالت رقمية عن مدى تحقُّق األهداف. 

( بأنه: مفهوم يشير إلى درجة أو مستوى النجاح  23،  2006وعّرفه صالح الدين محمود )
الذي ُيحرزه التلميذ في مجال دراسته، وُيمثِّّل اكتساب المعارف والمهارات والقدرة على استخدامها 

 و مستقبلية.في مواقف حالية أ

واستناًدا على ما سبق، حددت الباحثة التعريف اإلجرائي للتحصيل الدراسي على أنه: مدى 
فهم تلميذ الصف الرابع االبتدائي، واستيعابه للدروس والموضوعات التي تم دراستها، ويقاس بالدرجة 

 التي يحصل عليها التلميذ في اختبار التحصيل الدراسي الذي أعدته الباحثة. 

ذا وتجدر اإلشارة أن هناك عدد من الدراسات تناولت استخدام التحصيل الدراسي كمتغير ه
بالمثيرات البصرية االلكترونية، مثل: دراسة )محمد المتولي،  تابع لمتغيرات مستقلة ذات عالقة 
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( والتي بعنوان: أثر التفاعل بين المحتوي 2014مصطفى عبدالسميع، أمل عبدالفتاح، زينب محمد،  
لکتروني ومثيراته البصرية على التحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة االبتدائية، والتي هدفت إلى اإل

قياس أثر استخدام المحتوى اإللکتروني ومثيراته البصرية على التحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة 
موعة ( بين متوسطي درجات المج0.05االبتدائية، توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى )

التجريبية فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي يرجع إلى التأثير األساسي للتفاعل بين کٍل من المحتوى  
 اإللکتروني ونمط عرض المثيرات البصرية. 

( والتي نشرت في المؤتمر الدولي اإلفتراضي للتعليم  2021أيًضا دراسة )نرجس سالم،  
إلى قياس أثر استخدام االنفوجرافيك على  م، وهدفت الدراسة  2021في الوطن العربي في يناير  

المتوسط،   الثاني  الصف  طالبات  لدى  الرياضيات  مادة  في  الدراسي  التحصيل  مستوى  تحسين 
وتوصلت نتائج الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  

التقليدية في التطبيق  التي استخدمت االنفوجرافيك والمجموعة الضابطة التي استخد  مت الطريقة 
استخدام   أن  على  يدل  مما  التجريبية،  المجموعة  لصالح  الدراسي  التحصيل  الختبار  البعدي 
االنفوجرافيك في مادة الرياضيات قد أدى إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى المجموعة 

 التجريبية وبحجم تأثير كبير. 

التعليسميسسسسسسسسة  سسسسسسسسسوان: أثسسسسسسسسر استخسسسسسسسسسسسسسدام المنصسسسسسسسسسسسسسة  ( بعن2021كذلك دراسة )محمد مصطفى،  
classroom google   على مستوي التحصيل الدراسي وتطوير مهارات التعلم المنظم ذاتًيا لطالب

اإللكترونية  التعليمية  المنصة  استخدام  أن  هي  النتائج  أهم  من  وكان  الميداني،  التدريب  مقرر 
classroom google   ،ساهمت في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب عينة البحث

 كما ساعدت على تنمية مهارات التعليم المنظم ذاتًيا لديه.

 منهج الدراسة: 

اعتمدت الدراسسسسسسسسسة على المنهج التجريبي بتصسسسسسسسسميمه شسسسسسسسسبه التجريبي؛ حيث قامت الباحثة  
اللغة العربية عولجت وفًقا للرسسسسسسم المعلوماتي )متغير    بدراسسسسسسة أثر وحدة دراسسسسسسية من وحدات منهج

 مستقل( في زيادة التحصيل الدراسي )متغير تابع( لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.

 إجراءات الدراسة الميدانية
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تم تطبيق االختبار ورصسسسسسسد ،  اختيار مجموعة الدراسسسسسسسة، وضسسسسسسبط المتغيرات الوسسسسسسسيطة بعد 
درجات االختبار التحصسسسسسسسسسسسسيلي لتالميذ المجموعتين التجريبية، والضسسسسسسسسسسسسابطة، ومن ثمَّ تم حسسسسسسسسسسسسساب 
المتوسسسطات الحسسسابية واالنحرافات المعيارية واسسستخدام اختبار)ت( لفروق المتوسسسطات لمجموعتين  

نتين متجانسسسسسسسسسستين  متجانسسسسسسسسسستين وغير متسسسسسسسسسساويتين في الحجم، وبتطبيق اختبار)ت( لداللة فرق عي
(، وقسد تم التوصسسسسسسسسسسسسسسل إلى النتسائج الموضسسسسسسسسسسسسسسحسة في 341،  2008( )فؤاد البهي، 2ن ≠  1)حيسث ن

 الجدول التالي:

المجموعتين: التجريبية،   نتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات تالميذ ( 1جدول )
 والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي 

 المجموعة 
 عدد 

 التالميذ

 المتوسز 

 الحسابي

 االنحراف  

 المعياري 

 درجة 

 الحرية

 قيمة )ت( 

 المحسوبة 
 الداللة

 1,48 9.28 25 التجريبية 
46 0.293 

الفرق غير دال 
إحصائيا عند  

 1.35 9,39 23 الضابطة (0,05مستوى ) 

 46( ودرجة حرية 0,05( عند مستوى داللة )1,68قيمة )ت( الجدولية = )

( لم تتجاوز قيمتها الجدولية 0.293يتضسح من الجدول السسابق أن قيمة )ت( المحسسوبة )
(؛ ممسسا يسسدل على عسسدم وجود فرق بين  0,05( ومسسسسسسسسسسسسسسستوى داللسسة )46( عنسسد درجسسة حريسسة )1,68)

متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي.  
 .الميذ المجموعتي  فيما يتعلق بالتحصيل الدراسيتكافؤ تمما يعني 

نوفمبر إلى يوم األربعاء   9اسسسسسستمرت التجربة في الفترة من يوم االثنين الموافق  تطبيق التجربة:    -
-م،  2021م/2020م، في الفصسسسل الدراسسسسي األول من العام الدراسسسسي 2020ديسسسسمبر   9الموافق  

وذلك نظًرا لحضسسسسسسور تالميذ الصسسسسسسف الرابع  ( حصسسسسسسص، حصسسسسسستان كل أسسسسسسسبوع؛ 10واقع عشسسسسسسر )ب
االبتدائي يومين فقط أسبوعًيا كأحد مدارس الفترة الواحدة، بناًءا على ما أعلنه وزير التربية والتعليم  

 م.2020سبتمبر  8السابق الدكتور طارق شوقي، خالل المؤتمر الصحفي للوزارة، بتاري  
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م،  2020ديسسسسسسسسسسسمبر   9انتهت إجراءات التطبيق يوم األربعاء الموافق    إجراءات ما بعد التطبيق:  -
ديسسسسسسسسسسسسسسسمبر    14وبسدأت إجراءات التطبيق البعسدي الختبسار التحصسسسسسسسسسسسسسسيلي في يومي االثنين الموافق  

التزام الوقت المحدد ألداتي الدراسة، -القبلي والبعدي-م، وحرصسسسست الباحثة في التطبيقيسسسسسسسسن  2020
وذلك السسسسسسسستخالص البيانات، ومعالجتها إحصسسسسسسسائًيا؛ للوصسسسسسسسول إلى وتصسسسسسسسحيح األوراق أواًل بأول؛  

 النتائج.

 نتائج الدراسة

والذي ينص على: ما أسس بناء الوحدة    ولإلجابة على السؤال األول م  أسئلة الدراسة،
الدراسسسسسسية القائمة على الرسسسسسسم المعلوماتي في زيادة التحصسسسسسيل الدراسسسسسسي لدى تالميذ الصسسسسسف الرابع  

تندت الباحثة في بناء الوحدة الدراسسسسية القائمة على الرسسسسم المعلوماتي على أسسسسس: االبتدائي؟، اسسسس
نفسية وتربوية، تمثلت األسس النفسية في مدى مالئمة الوحدة لعمر التالميذ واستعدادتهم وقدراتهم  
 وميولهم، وتنمية اتجاهاتهم السسسليمة نحو اسسستخدام الوسسسائل التعليمية االليكترونية. وتمثلت األسسسس

م ل هداف المعرفية، والتي تندرج من السسسسسسسسسسهولة إلى 1956التربوية في تصسسسسسسسسسنيفات كل من: بلوم  
األكثر تعقيًدا، وتتضسسسسسسسسسسسمن: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم، وتصسسسسسسسسسسسنيف كيبلر  

م، حيث صسسسسسسسسنف األهداف المهارية، إلى: الحركة الجسسسسسسسسسدية الشسسسسسسسساملة، التناسسسسسسسسسق الحركي، 1970
ل غير اللفظي، السسسلوك اللفظي، وتتميز هذه األهداف بسسسهولة مالحظتها ومن ثم قياسسسها، االتصسسا

ا تصسسسسنيف كراثوول   م ل هداف الوجدانية، وتتضسسسسمن: االسسسسستقبال، االسسسسستجابة، التقييم،  1964أيضسسسسً
 (.11، 2019التنظيم، الوصف بإعطاء قيمة. )محمد شوقي، 

، والذي ينص على: ما أثر اسسسسسستخدام ةولإلجابة على السممممؤال الثاني م  أسممممئلة الدراسمممم
الوحدة الدراسسسسسية القائمة على الرسسسسسم المعلوماتي في زيادة التحصسسسسيل الدراسسسسسي لدى تالميذ الصسسسسف 

السسسسسسسسسسسؤال، تم تدريس محتوى الوحدة األولى لتالميذ الصسسسسسسسسسسف  هذا عن الرابع االبتدائي؟، ول جابة
تم تدريس محتوى الوحدة األولى لتالميذ الرابع االبتدائي للمجموعتين التجريبية والضسسسسسسسسسابطة، حيث  

المجموعة التجريبية وفق دليل المعلم لتدريس الوحدة األولى، وكتاب التلميذ القائمة على اسسسسسسستخدام  
الرسسسسسسسسسسم المعلوماتي، وتم تدريس محتوى الوحدة األولى لتالميذ المجموعة الضسسسسسسسسسابطة وفق الطريقة 
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الميذ الصف الرابع االبتدائي بعدًيا على المجموعتين  التقليدية. ثم تم تطبيق االختبار التحصيلي لت
 التجريبية والضابطة.

وللتعرف على أثر التدريس باسسسستخدام الرسسسسم المعلوماتي في زيادة التحصسسسيل الدراسسسسي في 
اللغة العربية بالوحدة األولي لدى تالميذ الصسسسف الرابع االبتدائي عينة الدراسسسسة تم اسسسستخدام اختبار  

ق في مسسسسسسسستوى التحصسسسسسسسيل الدراسسسسسسسسي قبل وبعد تدريس الوحدة األولي القائمة على  "ت" لمعرفة الفر 
اسسستخدام الرسسسم المعلوماتي. وذلك الختبار صسسحة فرض الدراسسسة "ال يوجد فرق دال إحصسسائيا عند  

( بين متوسسسسسسسسسسطي درجات تالميذ الصسسسسسسسسسف الرابع االبتدائي في المجموعتين:  α ≥ 0.05مسسسسسسسسسستوى )
 ياس البعدي لالختبار التحصيلي. التجريبية، والضابطة في الق

المجموعتين التجريبية والضابطة   نتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات تالميذ  (2جدول )
 في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 

 المجموعة 
 عدد 

 التالميذ

 المتوسز 

 الحسابي

 االنحراف  

 المعياري 

 درجة 

 الحرية

 قيمة )ت( 

 المحسوبة 
 الداللة

 2.86 35.96 25 التجريبية 
46 7.55 * 

الفرق دال  
إحصائيا عند  

 2.59 30.02 23 الضابطة  (0,05مستوى ) 

 . 46( ودرجة حرية 0,05( عند مستوى داللة )1,68قيمة )ت( الجدولية = )

( تجاوزت قيمتها الجدولية 7.55يتضسسسسسسسح من الجدول السسسسسسسسابق أن قيمة )ت( المحسسسسسسسسوبة )
(؛ مما يدل على وجود فرق بين متوسسسسطي  0.05( ومسسسستوى داللة )46حرية )( عند درجة 1.67)

درجات تالميذ الصسسسف الرابع االبتدائي بالمجموعتين التجريبية والضسسسابطة في االختبار التحصسسسيلي  
 بعد تدريس الوحدة األولي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.

رق دال إحصسائيا عند مسستوى  والختبار صسحة فرض الدراسسة والذي ينص على "ال يوجد ف
(α  ≥  0.05 بين متوسسسسسسسطي درجات تالميذ الصسسسسسسف الرابع االبتدائي في المجموعة التجريبية في )
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القياسسسسسسسين: القبلي والبعدي لالختبار التحصسسسسسسيلي لدي تالميذ الصسسسسسسف الرابع االبتدائي يعزي للوحدة 
تم اسسسسسستخدام اختبار "ت" لمعرفة  الدراسسسسسسية القائمة على الرسسسسسسم المعلوماتي في مادة اللغة العربية".

الفرق في التحصسسسسسسسيل لدى تالميذ المجموعة التجريبية قبل وبعد تدريس الوحدة األولي القائمة على  
 استخدام الرسم المعلوماتي في تدريس اللغة العربية.

 نتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات تالميذ الصف الرابع االبتدائي( 3جدول )

 تجريبية في االختبار التحصيلي قبل وبعد تدريس الوحدة األوليبالمجموعة ال 

 تالميذ المجموعة 

 التجريبية 

 المتوسز 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري 

 درجة

 الحرية

 قيمة )ت( 

 المحسوبة 

مربع إيتا  
((2η 

 1,48 9.28 قبل التدريس 
24 41.42 * 0.98 

 2.86 35.96 بعد التدريس

 24( ودرجة حرية 0.05( عند مستوى داللة )1.68)قيمة )ت( الجدولية = 

( تجاوزت قيمتها الجدولية 41.42يتضسسسسح من الجدول السسسسسابق أن قيمة )ت( المحسسسسسوبة )
(؛ مما يدل على وجود فرق بين متوسسسسطي  0.05( ومسسسستوى داللة )24( عند درجة حرية )1.68)

درجات تالميذ الصسسسسسسسسسسسف الرابع االبتدائي بالمجموعة التجريبية في االختبار التحصسسسسسسسسسسسيلي قبل وبعد 
 ي القائمة على استخدام الرسم المعلوماتي لصالح التطبيق البعدي. تدريس الوحدة األول

( وهو أكبر من  0.98يسسسسسسسسسسسسساوى )  2η)كما يتضسسسسسسسسسسسسح من الجدول السسسسسسسسسسسسسابق أن مربع إيتا )
(، وهذا يعنى أن حجم تأثير تدريس الوحدة األولي القائمة على اسستخدام الرسسم المعلوماتي 0.14)

 الصف الرابع االبتدائي بالمجموعة التجريبية كبير.على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ 

 مناقشة النتائج

 مما سبق، يتضح توافق نتائج هذه الدراسة مع نتائج عدة دراسات مشابهة، مثل:  
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( والتي 2014دراسة )محمد المتولي، مصطفى عبد السميع، أمل عبدالفتاح، زينب محمد،   -
بعنوان: أثر التفاعل بين المحتوي اإللکتروني ومثيراته البصرية على التحصيل الدراسي 
اإللکتروني   المحتوى  استخدام  أثر  قياس  إلى  هدفت  والتي  االبتدائية،  المرحلة  لتالميذ 

التحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة االبتدائية، توجد فروق ذات داللة   ومثيراته البصرية على
( مستوى  عند  يتعلق  0.05إحصائية  فيما  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطي  بين   )

بالتحصيل الدراسي يرجع إلى التأثير األساسي للتفاعل بين کٍل من المحتوى اإللکتروني 
 ونمط عرض المثيرات البصرية. 

)نرجس   - في 2021سالم،  دراسة  للتعليم  اإلفتراضي  الدولي  المؤتمر  في  نشرت  والتي   )
يناير   م، وهدفت الدراسة إلى قياس أثر استخدام االنفوجرافيك 2021الوطن العربي في 

على تحسين مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني  
داللة إحصائية بين متوسطي درجات   المتوسط، وتوصلت نتائج الدراسة لوجود فروق ذات 

استخدمت  التي  الضابطة  والمجموعة  االنفوجرافيك  استخدمت  التي  التجريبية  المجموعة 
المجموعة   لصالح  الدراسي  التحصيل  الختبار  البعدي  التطبيق  في  التقليدية  الطريقة 

لى تحسين  التجريبية، مما يدل على أن استخدام االنفوجرافيك في مادة الرياضيات قد أدى إ
 مستوى التحصيل الدراسي لدى المجموعة التجريبية وبحجم تأثير كبير. 

 توصيممممممات الممدراسممممممممة

تنظيم دورات تدريبية من قبل المختصسسسسسسسسسسسسسسين بوزارة التربية والتعليم، لموجهي ومعلمي اللغة  -
 العربية؛ لتدريبهم على تصميم الرسم المعلوماتي التعليمي.

دراسسسسسسسسسية القائمة على الرسسسسسسسسسم المعلوماتي في الدراسسسسسسسسسة الحالية، كدليل اسسسسسسسسستخدام الوحدة ال -
 استرشادي لمعلمي اللغة العربية؛ لبناء وحدات مشابهة.

لفسست نظر القسسائمين على العمليسسة التعليميسسة لتنميسسة قسسدرات التالميسسذ، وتسسأهيلهم للتعسسامسسل مع  -
 متغيرات العصر التقني.

 مم متمرحممممممات الممدراسممممممة 

النتائج التي توصلت إليها الباحثة في الدراسة الحالية، وما أشارت إليه من  في ضوء
 توصيات، تقترح الباحثة إجراء البحوث التالية: 
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 دراسة ميدانية عن وعي الطالب المعلم بكليات التربية بالرسم المعلوماتي التعليمي. -
 لعصر التقني.تطوير مناهج اللغة العربية للمرحلة االبتدائية، في ضوء متغيرات ا -
 استخدام تقنيات حديثة أخرى لزيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. -

 المراجع العربية:

 ( .2011جودة أحمد سسسعادة وعبد هللا محمد ابراهيم  .)دار الفكر. المنهج المدرسمي المعاصمر .
 عمان. األردن.

 ( .2003حمى الدين توق، يوسسسسف قطامي، عبد الرحمن عدس  .)  أسممس علم النفس التربوي
 الطبعة الثالثة، عّمان، األردن. دار الفكر للطباعة للنشر والتوزيع.

 ( مسسسسسسسقسسسسسسسداد.  المممممدراسمممممممممممممي (.  2018زريسسسسسسساف  السسسسسسسمسسسسسسسوضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوع    المممممتمممممحصممممممممممممميمممممل  رابسسسسسسسط 
https://www.alukah.net/social/0/124374/#ixzz5z28L7UZT     تسسسسسسسسسسسسسسسسساريسسسسسسسسسسسسسسسسس

 م.04:25، الساعة 9/9/2019الزيارة
 ( .2019سسمية فتحي السسيد  .)  مكتبات نت.  الرسمم المعلوماتي: نشمهت ، مفهوم ، خصمائصم

 المجلد العشرون، العدد الثالث.
 ( .2006صسسسسسسسسسسسسسالح الدين محمود عالم  .)الطبعة    ييس التربوية والنفسممممممممية االختبارات والم ا

 األولى، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع. القاهرة، مصر.
 ( .2008فؤاد البهي السسيد  .) القاهرة: دار 4ط  علم النفس اإلحصمائي وقياس الع ل البشمري .

 المعارف المصرية.
 ( .أثر الرحالت المعرف2017ماجد عبد الرحمن السالم، وجدان إبراهيم الحذني .) ية عبر الويب

في زيادة التحصسسسسسسسسيل الدراسسسسسسسسسي والدافعية في مقرر اسسسسسسسسستراتيجيات التدريس والتعلم لدى التالميذ 
الجمعية السممممعودية  الصسسسسسسم وضسسسسسسعاف السسسسسسسمع بالمرحلة الجامعية. رسسسسسسسالة التربية وعلم النفس.  

 جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية.للعلوم التربوية والنفسية  
 .عمان. دار المناهج للنشسسسسسسسسسسسسر   المناهج الحديثة وطرائق التدريس (.  2009)  محسسسسسسسسسسسسسن عطية

 والتوزيع.
مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسممممممممها في مرحلة التعليم (.  2009محمد ابراهيم الخطيب. )

 الوراق للنشر والتوزيع. عمان.األساسي  

https://www.alukah.net/social/0/124374/#ixzz5z28L7UZT
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عامر، مصسسسسسسسسطفى عبد السسسسسسسسسميع، أمل عبد الفتاح سسسسسسسسسويدان، زينب   محمد المتولي محمد محمد 
ومثيراته البصسرية على التحصسيل    اإللكتروني(. أثر التفاعل بين المحتوي 2014محمد أمين. )

-1273  ,(  35)2014,  مجلمة بحوث التربيمة النوعيمةالسدراسسسسسسسسسسسسسسسي لتالميسذ المرحلسة االبتسدائيسة.  
3051. 

 ء محمد فارس، عبد الرؤوف محمد إسسسسسسسسسسماعيل.  محمد سسسسسسسسسسيد جابر، وليد محمد يوسسسسسسسسسسف، نجال
نتاج الرسسسسسسسسسسسسسم المعلوماتي التعليمي2018)   مجلة جامعة جنو  الوادي  (. معايير تصسسسسسسسسسسسسميم واء

 العدد األول. الدولية للعلوم التربوية،
 ( .2016محمد شسسسسوقي شسسسسلتوت  .)  وكالة أسسسسساس   الرسمممم المعلوماتي م  التخطيز إلى اإلنتا

 للدعاية واإلعالن. الرياض.
 ( .2019محمد شسوقي شسلتوت  .) المؤتمر العلمي  نموذ  الرسمم المعلوماتي التعليمي المطور

 الدولي الخامس للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي. بورسعيد، مصر.
 ( .(. أثر اسسسسسسسسسسستخدام المنصسسسسسسسسسسة التعليمية )2021محمد مصسسسسسسسسسسطفى سسسسسسسسسسسعيد الجنيديgoogle 

classroom)  على مسسسسسسستوى التحصسسسسسسيل الدراسسسسسسسي وتطوير مهارات التعلم المنظم ذاتًيا لطالب
جسسامعسسة حلوان,   المجلمة العلميمة للتربيمة البمدنيمة وعلوم الريماضممممممممممة مقرر التسسدريسسب الميسسداني.  

92(1 ), 521-541. 
 ( .2001يوسسف قطامي، نايفة قطامي  .) الطبعة األولى. دار الشسروق.  سميكولوجية التدريس

 ن.عمان، األرد 

 المراجع يير العربية: 

 Dai, L. (2014). Why Should PR Professionals Embrace Infographics? 
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 Mcguire, S. (2019). What are the 9 types of infographics? Article link: 

http://venngage.com. Visit Date: 25 June 2020, 02:02 am.               

 Troutner, J. (2010). Info-graphics defined. Teacher Librarian, 38, 2, 

44-47.  
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