
 

712 

 2018 واألربعون الحادىالعدد                 مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

 الممخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة درجة استخدام المعممات لالنفوجرافيك في تنمية 

 التفكير التحميمي لدى طالبات المرحمة االبتدائية في مدينة الرياض.
درجة استخدام المعممات لالنفوجرافيك ما حيث تحددت مشكمة الدراسة الرئيسية 

وتكونت عينة الدراسة من  في تنمية التفكير التحميمي لدى طالبات المرحمة االبتدائية
( معممة من مجتمع معممات الرياضيات في المرحمة االبتدائية والذي بمغ في 905)

م بناء ( معممة وجرى اختيارىن بطريقة عشوائية، وقد ت9131ىـ )9395العام الدراسي 
أداة اإلستبانة من أجل تقييم واقع ودرجة استخدام المعممات لخاصية االنفوجرافيك في 
العممية التعميمية ودراسة أثرىا عمي تنمية التفكير التحميمي لدى طالبات المرحمة 

( فقرة باإلضافة لسؤال مفتوح بنياية االستبانة، 00االبتدائية، حيث تكونت األداة من )
 احثة بالتأكد من صدق األداة وثباتيا.وقد قامت الب

 وبعد تطبيق اداة الدراسة وتحميل البيانات أظيرت نتائج الدراسة ما يمي: 
أن نسبة المعدل العام لوجية نظر المعممات الستخدام االنفوجرافيك قميل،  .9

% وىذا إن دل عمى شيء فإنو  33.09حيث وصل الوزن النسبي إلى 
 ستخدام االنفوجرافيك قميل.يدل عمى ان المعدل العام إل

ضرورة تضمين كتب المرحمة االبتدائية وخاصة الرياضيات بميارات  .0
 التفكير التحميمي.

وفي ضوء ما أسفرت عنو الدراسة من نتائج أوصت الباحثة بضرورة اعداد المزيد 
من الدورات التدريبية التي تعرف المعممات باالنفوجرافيك وكيفية االستفادة منيا في 

ية التعميم، وضرورة االىتمام بالمستحدثات التكنولوجية ودمجيا في العممية عمم
 التعميمية، مع االىتمام بأنواع التفكير المختمفة وخاصة التفكير التحميمي.

الكممات المفتاحية:االنفوجرافيك، التفكير، التفكير التحميمي، المرحمة االبتدائية، 
 درجة استخدام.
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 Abstract  

This study aims at identifying the degree to which female 
teachers use infographics for the development of analytical 
thinking among primary school students in Riyadh city. 

The main problem of the study was what is the degree to 
which female teachers use infographics for the development of 
analytical thinking among primary school students? The sample 
of the study consisted of (309) female teachers from the 
mathematics teachers' population of the primary stage who were 
(1575) in the academic year 1439 A.H. The questionnaire was 
used as a tool to assess the status and degree of using 
infographics by female teachers in the educational process its 
effect on the development of analytical thinking among primary 
school students. The tool consisted of (20) paragraphs in 
addition to an open question at the end of the questionnaire. 
The researcher verified the reliability and validity of the study 
tool. 

After applying the study tool and data analysis, the study 
findings showed the following: 

1. The general average using infographics by female 
teachers is low, where the relative weight reached 44.03%. This 
indicates that the overall average of using of infographics is low. 
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2. There is need to include in the textbooks in the primary 
stage, especially mathematics, analytical thinking skills. 

In light of the findings of the study, the researcher 
recommended the need to prepare more training courses for the 
female teachers on how to use infographics in the educational 
process. There is also a need to pay attention to technological 
innovations and integrating them in the educational process, and 
paying attention to different types of thinking, especially 
analytical thinking. 

Keywords: 
Infographics, thinking, analytical thinking, primary stage, 

degree of using. 
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 المقدمة:  

اهلل سبحانو وتعالى البشر وفضميم عن بقية الخمق بالعقل واإلدراك، وعممو ميز 
نَساَن َما َلْم َيْعَمْم  ما لم يعممو ألحد من خمقو حيث قال تعالى: " الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم َعمََّم اإْلِ

 (.3،1" )سورة العمق، آية: 
تمكنو من تفعيل ىذه  واعطى اهلل تعالى لمبشر الكثير من الحواس والجوارح التي

األمور الغالية والتعمم بطرق وأساليب مختمفة متفاوتة، ويتفاوت تعمم االنسان حسب 
 اختالف ىذه الوسائط المتعددة.

ولقد أصبح استخدام جياز الكمبيوتر صفة من صفات العصر الحالي ، نظرًا 
تكنولوجي مرتبط لألىمية الكبيرة التي يقدميا لممجتمع حيث يعتبر التقدم العممي و ال

ارتباطًا كبيرًا باستخدام الحاسوب في جميع مؤسساتنا الرسمية و الشعبية ولم يقتصر 
ىذا األمر فقط عمي المؤسسات الرسمية و الشعبية بل تطرق المدارس الي استخدام 
الحاسوب في التدريس والتطرق لمعديد من تقنيات التعميم واصبح ركنا اساسيًا من 

تعميمية وجزأ ال يتجزأ من النظام التعميمي الشامل ولعل التحديات التي أركان العممية ال
يوجييا العالم ىذا اليوم والتغير السريع الذي طرأ عمى جميع نواحي الحياة ، تجعل 
من الضروري عمى المراكز التعميمية ان تأخذ التطورات والتقنيات التعميمية واالتصال 

فق المنظومة التعميمية ، ويعد الحاسوب من والمستجدات من اجل تحقيق اىدافيا و 
ابرز المستجدات التي انتجتيا التقنية الحديثة في القرن العشرين ، فظيور الحاسوب 
وفرض كثيرًا من المتغيرات في جميع النواحي المعرفية والعممية ، حتي أصبحت 
 بصمة الحاسوب واضحة في جميع نواحي الحياة ، لتصبح بذلك من اقوى األدوات

 ( . 34:  0000التعميمية لحفظ المعمومات و معاجمتيا ونقميا ) جمال الشرىان ، 
وترتفع االصوات لمتربويين دائما من خالل مناشدتيم المستمرة بأن يكون التعمم 
من خالل معطيات واقعية تنعكس عمى واقع الطالب والواقع اآلن يعيش في ايقاع 

سيًا في العممية التعميمية، ولم يقتصر دور تقني سريع جعل التقنية عنصر ميمًا واسا
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الوسائل التقنية عمى ذلك فقط بل اصبحت وسيمة تعمم مستمرة في كل مكان وزمان، 
اضافة الي ما أحدثو التطور في نظريات التعمم وعمم النفس السموكي والذي أحدث 

 ( 02: 0093تغيرًا كبيرًا في مداخل التعميم وطرق التدريس وأساليب التقويم. )عيسى، 
إن احد االتجاىات التي نتجت من تفاعل كل المجاالت السابقة االتجاه نحو ما 
يسمي بالصورة الذىنية فال خالف عمي أىمية الموضوع والصورة في العممية التعميمية 
والتعممية ودورىا البارز في تسييل توصيل المعمومة وبقاء أثرىا وقتا أطول لما تخاطبو 

ز المثير لديو لالستجابة المناسبة ، ومن ىذا المنطمق من حواس مختمفة لممتعمم وتحف
ظيرت الرسوم والصور التعميمية و الفيديو التعميمي وغيرىا ، ومن ضمن ىذه 
التطورات الرائعة ما يسمي باالنفوجرافيك وىو ذلك النوع من الرسوم الذي ينظر اليو 

الي الحس الفني  كفرع اساسي وقائم بذاتو يسعي الي دمج مستحدثات التقنية اضافة
واالبداعي في تقديم معمومة بشكل موجز ومترابط ومشوق ، وىو بذلك يعد من العموم 
االساسية التي تدمج بين التطور التقني والتربوي والمعرفي وتحقق كل ما تنادي بو 
نظريات التعمم الحديثة .، كما أن االنفوجرافيك المعموماتي يدمج مع التصميم الرسومي 

تعمم البصري وتساعد عممية الدمج ىذه في تقديم المعمومات المعقدة بطريقة لتمكين ال
اسيل واسرع في الفيم وبذلك فيو يعتبر نوع من أنواع الرسوم التعميمية ويمكن أن 
يتضمن بداخمو أي نوع آخر من ىذه الرسوم او حتي الصور التعميمية ) عبدالباسط ، 

0091  :93 ) 
نا أكثر تراكما من الناحية المعموماتية وىناك المزيد كما ان العالم اصبح من حول

من البيانات و الرسوم البيانية لذلك اصبحنا امام ممل كبير من كمية المعمومات 
والبيانات فظيرت التصاميم االنفوجرافيكية بما ليا من دور ميم وفعال في تبسيط ىذه 

بيانات المعموماتية والتي المعمومات والسيولة في قراءة ىذه الكميات اليائمة من ال
يسيل قراءتيا وتمكينيا لجعل ىذه المعمومات اكثر سالسة في قراءتيا ومعرفتيا 
والمقدرة عمي تحميل ىذه البيانات بأسموب جميل وجذاب وممفت لمنظر ، كما ان 
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االنفوجرافيك يعتبر تغير روتيني لعرض المعمومات والبيانات لمناس والمتعممين بشكل  

لي يساعد عمي تغيير استجابة الناس وتفاعميم مع ىذه المعمومات عند خاص وبالتا
 )  Simiciklas,2012,11-16)      رؤيتيا .

كما استطاع االنفوجرافيك ان يثبت نفسو كأداة جذب ميمة في االعالنات 
والتسويق وايضا اثبت جدارتو في التعميم فيو يعد من األدوات المفيدة التي تعمل عمي 

حصيل الدراسي وتعتبر من أفضل االدوات المستخدمة داخل حجرة الدراسة تحسين الت
او خارجيا بطرق متنوعة تجعل الطالب متشوق لمعممية التعميمية، حيث استعمالو في 
العممية التعميمية يوفر مميزات عديدة من اىميا ىو ايصال المعمومات المعقدة بطريقة 

مة اطول فترة ممكنة مما يساعد في تحسن بسيطة ورائعة تجعل الطالب يحتفظ بالمعمو 
 (McCartney,2013:46)   التحصيل الدراسي لديو. 

كما يرى كثير من رجال التربية، إن من أىم أىداف تدريس العموم، تنمية أنواع 
تفكيرية مختمفة لدى الطمبة مثل التفكير البصري، والتفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد، 

 (34: 9552)عبيد، والتفكير االبتكاري. 
والتفكير ىو أرقى العمميات العقمية والنفسية التي تميز اإلنسان عن غيره من 

 الكائنات الحية األخرى بدرجة راقية ومتطورة.
ويمثل التفكير وتوجييو ىدفًا البد منو في عمميتي التعميم والتعمم، إذ إنو "يعد 

الذي يساعد عمى توجيو الحياة عاماًل من العوامل األساسية في حياة اإلنسان فيو 
وتقدميا، كما يساعد في حل كثير من المشكالت وتجنب كثير من األخطار وبو 

 (3: 0002)ميدي،  يستطيع اإلنسان السيطرة والتحكم في أمور كثيرة وتسييرىا لصالحو".
والتفكير التحميمي يتبع اسموبًا متسمسال في الخطوات وبمنحني منيجي عممي، 

خطوة حتى يصل إلى اليدف المنشود، ويسير في الطريق األكثير  ويسير في كل
اعتيادًا والمألوفة لديو، حيث يتناسب التفكير التحميمي مع المشكالت التقميدية والحديثة 



 

772 

 2018 واألربعون الحادىالعدد                 مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

التي يكون ليا حل وحيد أو بديل وحيد، ويحاول الوصول إلى الحل الصحيح األوحد 
 لى تفرعات غير مرتبطة.من خالل تقميل األفكار والبدائل وال يتطرق إ

( إلى أن التفكير التحميمي يعني بمواجية المشكالت 9551ويشير حبيب )
بحرص وبطريقة منيجية واالىتمام بالتفاصيل والتخطيط قبل اتخاذ القرار وجمع أكبر 
مكانية القابمية لمتنبؤ  قدر ممكن من المعمومات مع عدم تكوين النظرة الشمولية، وا 

مكان  ية تجزئة الشي والحكم عمى األشياء في ظل إطار كامل.والعقالنية وا 
( أن التفكير وعممياتو يحتاج بيئة ىادئة حتى يكون خالقا، 0000ويرى خميفة )

حيث يقع التحميل ضمن عمميات التفكير )االستدالل، التحميل، المقارنة، التجديد 
مراحل التفكير العممي العيني، التجريد، التعميم( وأن التفكير التحميمي يحتل مرحمة من 

ومراحل اتخاذ القرار )صياغة المشكمة، وضع الفرضيات، جمع البيانات، تحميميا، 
تفسيرىا وتفيم دالالتيا(، وان عممية التفكير التحميمي ىي القاسم المشترك بين أكثر 

 من عممية من عمميات التفكير.
ات التحميمية إلى أن الناس يستخدمون الميار  (Renuwat,2009ويبين رنوات )

أكثر من الميارات اإلبداعية في التفكير، وىذا ال يمثل واقع الحياة، ألن الجميع لديو 
قدرات إبداعية؛ لكنيا دفنت داخل التفكير التحميمي أواًل: ألنو األساس في التفكير وبعد 

 ذلك يتم تنمية انواع التفكير األخرى.
 مشكمة الدراسة:

لتكنولوجية في جميع المستويات الحياتية المختمفة بالرغم من التطورات الحديثة ا
من صحة واقتصاد وىندسة وتعميم إال انو مازال استخدام االنفوجرافيك في العممية 
التعميمية ضعيفة جدا رغم اىميتو الكبيرة لذا البد ان يتم اعادة تحميل الرسوم التعميمية 

ميزة وفنية وتربوية وصحيحة الموجودة في الكتب المدرسية بحيث تكون معدة بطريقة م
، مع ضرورة تصميم االنفوجرافيكس المناسبة واضافتيا إلى المحتوي العممي بدال من 
األنواع األخرى من الرسوم القديمة كما انو البد من توفير التأىيل الكافي لممعممين 
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بالطريقة الصحيحة إلعداد االنفوجرافيك وحثيم عمي استخداميا بشكل مستمر خالل  

 حصص الدراسية .ال
كما ان استخدام المعممات لالنفوجرافيك في العممية التعميمية ضعيفة ومن ىذا 
المنطمق ومما تقدم ذكره نبع الشعور لدي الباحثة بالمشكمة من خالل عدة مصادر 

 منيا:
الخبرة الشخصية لمباحثة: يأتي اإلحساس بالمشكمة من واقع عمل الباحثة  .9

يث ان ىذه المادة ال تقل أىمية عن بقية المواد بل كمعممة لمادة الرياضيات ح
قد تفوقيا أىمية في عصرنا الحالي من جانب آخر أيضَا عن الوقت الذي قد 
تستغرقو بعض الطالبات في القيام بما يطمب منيا من أنشطة داخل الصف 
الدراسي نظرَا الختالف الفروق الفردية بين المتعممات كما وان تم شرح الدرس 

يقة التقميدية في مادة الرياضيات تجد صعوبة كبيرة في فيم الطالبات ليذه بالطر 
المادة والسبب المباشر ليذا الضعف االساليب التقميدية في التدريس واالبتعاد 
عن التقنيات الحديثة حيث الحظت الباحثة عدم استعمال او ندرة استعمال تقنية 

 االنفوجرافيك في العممية التعميمية.
ظت الباحثة ضعف استخدام معممات الرياضيات لميارات التفكير كما الح .0

التحميمي مما يسبب ضعف شديد نحو الرياضيات لدى الطالبات باإلضافة 
الستخدام األساليب التدريسية التقميدية، مما دعا إلى القيام بيذا البحث والذي قد 

ن األفضل يسيم في تنمية التفكير التحميمي لدى الطالبات المعممات فإنو م
االستعانة بالتقنيات الحديثة في عممية التعمم لمحصول عمى مخرجات تعميمية 

 جيدة ومن ىذه التقنيات االنفوجرافيك.  
توصيات العديد من البحوث والدراسات والمؤتمرات المتخصصة مثل توصيات  .9

(، )عوض اهلل، 0099(، )المطيري، 0091(، )ماريان ،0091)عبد الباسط،
(، كل ىذه 0093(، )عيسى، 0093(، )بارزعة، 0090(، )الفرماوي، 0091
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البحوث تحدثت عن أىمية االنفوجرافيك في التعميم ونقصو وتوصياتيا 
 الستخداميا في العممية التعميمية.

 مستندا في ذلك ايضا إلى عدد من المبررات: .3
دراسات كثيرة تناولت االنفوجرافيك في الرياضيات ودرجة ال يوجد  - أ

استخدام المعممات ليذه التقنية، حيث يعد ىذا البحث األول من نوعو 
 عمى مستوى المممكة السعودية وخاصة في مدينة الرياض.

ان عدد من الدراسات قد تقصت الموضوع قميل مما ولد شعورا لمباحثة  - ب
ك في تحسين التفكير التحميمي لدى بأىمية التعرف دور االنفوجرافي

 الطالبات بمادة الرياضيات
 حداثة الموضوعة واىميتو التي ممكن ان تحدث ثورة في عممية التعميم. - ت

 مشكمة الدراسة:
تتمحور مشكمة الدراسة حول دراسة درجة استخدام المعممات لالنفوجرافيك في 

دائي.  وبناء عمى ذلك نطرح تنمية التفكير التحميمي لدى طالبات الصف السادس االبت
التساؤل الرئيسي التالي: "ما درجة استخدام المعممات لالنفوجرافيك في تنمية التفكير 

 التحميمي لدى طالبات المرحمة االبتدائية؟"
 اسئمة الدراسة 

 تيدف الدراسة الي االجابة عن االسئمة الفرعية التالية:
االبتدائي لالنفوجرافيك في ما درجة استخدام معممات الصف السادس  .9

 مدارس الرياض من وجية نظرىم؟
ما المقترحات التي يمكن اضافتيا لتنمية التفكير التحميمي باستخدام  .0

االنفوجرافيك من وجية نظر المعممات في تدريس مادة الرياضيات 
  لممرحمة االبتدائية؟
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 أهداف البحث  

نفوجرافيك في تنمية التفكير درجة استخدام المعممات لالييدف البحث إلى معرفة 
ويتفرع عن اليدف الرئيسي، األىداف  التحميمي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي

 الفرعية التالية:
 تحديد درجة استخدام المعممات لتقنية االنفوجرافيك في المرحمة االبتدائية. .9
 بناء اداة محكمة لتقيس مدى استخدام المعممات لالنفوجرافيك وأثرىا في .0

 تنمية التفكير التحميمي.
التوصل إلى فعالية االنفوجرافيك في تدريس الرياضيات وأثرىا عمى تنمية  .9

 التفكير التحميمي لدي طالبات المرحمة االبتدائية.
 أهمية الدراسة:

التعرف إلى درجة استخدام االتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات  .9
 وىي االنفوجرافيك في العممية التعميمية.

تعتبر من الدراسات القميمة التي ستدرس أثر استخدام االنفوجرافيك في  .0
 العممية التعميمية.

التعرف عمى أحد اساليب التفكير وىو التفكير التحميمي وموقعو بين أنواع  .9
 التفكير األخرى.

يعتبر من االتجاىات التربوية الحديثة التي تسعى إلى التعرف إلى أنواع  .3
 التفكير ومستوياتو.

 دات الدراسة:حد
 تتحد الدراسة بما يمي:

حدود بشرية ومكانية: اقتصرت الدراسة عمى معممات الرياضيات في  .9
 المرحمة االبتدائية في مدينة الرياض.
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حدود زمنية: تم اجراء ىذه الدراسة في الفصل االول من العام الجامعي  .0
9394-9395. 

 مصطمحات الدراسة:
 االنفوجرافيك

"مصطمح يطمق عمى فن تحويل البيانات والمعمومات والمفاىيم تعرفو الباحثة بأنو 
المعقدة إلى صور ورسوم يمكن فيميا واستيعابيا بوضوح وتشويق ويتميز بعرض 

 المعمومات الصعبة والمعقدة بطريقة سمسة واضحة".
 التفكير: 

( عمى "أنو عممية عقمية معرفية وجدانية عميا تبني وتؤسس 0009يعرفو حبيب )
صمة من العمميات النفسية األخرى كاإلدراك، واإلحساس، والتخيل، وكذلك عمى مح

العمميات العقمية كالتذكر واالستالل، وكمما اتجينا من المحسوس إلى المجرد كان 
 التفكير أكثر تعقيدًا".
 التفكير التحميمي: 

( "بأنو قدرة الفرد عمى مواجية المشكالت بحرص 0003يعرفو المنصور )
بالتفاصيل والتخطيط بحرص قبل اتخاذ القرار وجمع أكبر قدر ممكن من واالىتمام 

 المعمومات مع تكوين النظرة الشمولية".
 اإلطار النظري: 

 اوال: االنفوجرافيك:
يعتبر من أحدث أنواع الرسوم التعميمية ويطمق عميو العديد من المسميات مثل 

 االنفوجرافيكس، البينات التصورية التفاعمية، التصاميم المعموماتية. 
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 تعريف االنفوجرافيك: 

ىو مصطمح يطمق عمى فن تحويل البيانات والمعمومات والمفاىيم المعقدة إلى 
واستيعابيا بوضوح وتشويق ويتميز بعرض المعمومات صور ورسوم يمكن فيميا 

 الصعبة والمعقدة بطريقة سمسة وواضحة.
 (2014أنواع االنفوجرافيك: )عيسى، 

االنفوجرافيك الثابت: وىو عبارة عن دعاية ثابتة تطبع أو توزع أو تنشر عمى  .9
صفحات اإلنترنت ومحتوى االنفوجرافيك الثابت يشرح بعض المعمومات عن 

 معين يختاره صاحب االنفوجرافيك.موضوع 
 االنفوجرافيك المتحرك: وىو عبارة عن نوعين: .0

تصوير فيديو عادي ويوضع عميو البيانات والتوضيحات بشكل جرافيك  - أ
متحرك إلظيار بعض الحقائق والمفاىيم عمى الفيديو نفسو ولألسف ىذا 

 النوع قميل بعض الشيء في االستخدام.
المعمومات والتوضيحات بشكل متحرك كامل عبارة عن تصميم البيانات و  - ب

ويتطمب ىذا النوع الكثير من االبداع واختيار الحركات المعبرة التي تساعد 
 في إخراجو بطريقة شيقة وممتعة وىذا النوع ىو األكثر استخداما.

 (2013خطوات تصميم االنفوجرافيك: )المطيري، 
ب ان تكون واضحة لمن يمر االنفوجرافيك بعدد من الخطوات الميمة التي يج

 يريد ان يقدم انفوجرافيك واضح ومميز وىي كالتالي: 
 اختيار الفكرة. 
 الرسم المبدئي. 
 االجزاء العناوين الفرعية -العنوان. 
 اجزاء التصميم وحدة متماسكة. 
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 االلوان. 
 تنقيح التصميم. 
 كل المحتوي قد تم تمثيمو. 
 التأكد من صحة الرسوم. 
 اإلخراج النيائي. 

 تصميم االنفوجرافيك:برامج 
يوجد العديد من البرامج التي نستطيع من خالليا تصميم االنفوجرافيك ولكن عمى 

 راسيم البرامج التالية:
Adobe Photoshop  ،Adobe Illustrator  ،Adobe After Effects  ،

Motion 
 (24-22: 2015االنفوجرافيك والتعميم: )عوض اهلل،

المعموماتية كثيًرا من المتطمبات الشخصية والمجتمعية تشيد الحياة في عصر 
التي تفرض عمى كافة أفراد المجتمع واقع التعامل مع متغيرات ىذا العصر التقنية 
والمعرفية التي تتضاعف كل ثالثة أشير، لذلك يواجو القائمون عمى العممية التعميمية 

نمية قدرات طالبيم وتأىيميم واقع التعامل مع نظم وفنون تكنولوجية متجددة سعًيا لت
لمتعامل مع متغيرات العصر التقني الذي يتطمب تعميم الطالب كيف يحصل عمى 
المعرفة بنفسو من مصادرىا المختمفة، ذات التعداد اليائل والتنوع المضطرد غالًبا ما 
 يأخذ وقًتا كبيًرا جدا، وُيستغرق في اإلبحار في تمك المصادر مما يعني ىدًرا لمموارد
واستغالاًل عشوائيا لمزمن، وبالتالي جاءت الحاجة إلى تطوير نماذج تربوية دقيقة 
تتوخى االستغالل العقالني لتقنيات الحاسبات والمعمومات وفنون الجرافيك والميديا 

 وتوظيفيا بطريقة مثمى في عمميتي التعميم والتعمم.
ضفاء شكل مرئي وقد ظير فن االنفوجرافيك بتصميماتو المتنوعة في محاولة إل

جديد لتجميع وعرض المعمومات أو نقل البيانات في صورة جذابة إلى القارئ، حيث 
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ان تصميمات االنفوجرافيك ميمة جدًا ألنيا تعمل عمى تغير طريقة الناس في التفكير  

 تجاه البيانية والمعمومات المعقدة.
التعميمية في تقديم  فن االنفوجرافيك من الفنون التي تساعد القائمين عمى العممية

المناىج الدراسية بأسموب جديد وشيق، وسوف يتساءل الكثير عن كيفية تطبيق ىذا 
الفن في خدمة العممية التعميمية ودمجيا في القرارات الدراسية، سوف اقوم إن شاء اهلل 
بعرض بعض العناصر التي تساعد القائمين عمى العممية التعميمية وكذلك الباحثين 

 وا االستفادة من االنفوجرافيك في مجال دراستيم. مما يريد
 ثانيا: التفكير التحميمي:

يشير مصطمح التفكير التحميمي إلى: " نمط من التفكير يقوم فيو الفرد بتجزئة 
دراك ما بينيا من عالقات أو روابط،  المادة التعميمية إلى عناصر ثانوية أو فرعية. وا 

عمى تنظيميا في مرحمة الحقة. )العياصرة  مما يساعد عمى فيم بنيتيا، والعمل
،0099 :950) 

 مهارات التفكير التحميمي
أو المشكمة،  الفكرة ُعرِّفت ميارات التفكير التحميمي بأنيا " القدرة عمى تحديد

وتحميميا إلى مكوناتيا، وتنظيم المعمومات الالزمة لصنع القرار، وبناء معيار لمتقويم 
 ووضع االستنتاجات المالئمة، 

 (48 – 43: 2010)حسن،  :وأهم مهارات التفكير التحميمي
تحديد السمات أو الصفات: القدرة عمى تحديد السمات العامة لألشياء، أو القدرة  .9

 .ط الوصف الجامععمى استنبا
أو المالمح الشائعة والصفات  المقب أو االسم تحديد الخواص: القدرة عمى تحديد .0

 .والكائناتالمميزة لألشياء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A8
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عالقة الجزء بالكل: عالقة األشياء ومكوناتيا، بمعنى معرفة األجزاء الصغيرة التي  .9
تكون الكل، ثم معرفة ماذا يحدث لمكل لو لم يوجد ىذا الجزء منو ومعرفة وظيفتو 

 .بالنسبة لمكل
إجراء المالحظة: القدرة عمى اختيار الخواص واألدوات واإلجراءات المالئمة التي  .3

 وتساعد في عممية جمع المعمومات. ترشد 
التتابع: ترتيب الحوادث أو الفقرات أو األشياء أو المحتويات بشكل منظم ودقيق  .1

 .أو انو يعني وضع األشياء بتنظيم محدد يتم اختياره بعناية فائقة
التفرقة بين المتشابو والمختمف: أي القدرة عمى تحديد أوجو التشابو وأوجو  .2

لموضوعات أو األفكار أو األحداث. أو تحديد األشياء االختالف بين بعض ا
 .المتشابية واألشياء المختمفة ضمن مجال محدد

المقارنة والمقابمة: أي القدرة عمى المقارنة بين شيئين أو شخصين أو فكرتين أو  .3
 .أكثر من عدة زوايا ورؤية ما ىو موجود في أحدىما ومفقود في اآلخر

أي القدرة عمى تصنيف المعمومات وتنظيميا ووضعيا في مجموعات،  : التصنيف .4
أي تجميع األشياء أو العناصر المتشابية في مجموعة بناًء عمى سمات أو 

في الدرس، ثم خصائص أساسية تم بناؤىا مسبقًا. مثال: استخرج الكممات المنونة 
 .ضعيا في ثالث قوائم بحسب نوع التنوين

بناء المعيار: تحديد وتقدير المعايير األكثر فائدًة التي يمكن استخداميا في تقييم  .5
 .عناصر أو بنود ألىميتيا، من اجل التوصل إلى أحكام معينة

الترتيب ووضع األولويات وعمل المتسمسالت: أي القدرة عمى وضع البنود أو .90
داث في تسمسل بناًء عمى قيم نوعية أو ترتيب األشياء أو األفكار وفًقا لترتيب األح

معين، ومن أنواع التسمسل، الترتيب بحسب التسمسل األبجدي أو الترتيب الزمني، 
 .أو بحسب الفائدة في مجال معين أو بحسب قيمة الشيء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81
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بين اثنتين أو أكثر رؤية العالقات: المقارنة بين األفكار واألحداث لتحديد النظام .99 

 .من العمميات
إيجاد األنماط: أي القدرة عمى التعرف عمى الفروق الخاصة بين اثنتين أو أكثر .90

 .من الخصائص في عالقة تؤدي إلى نسق مكرر
التخمين / التنبؤ / التوقع: القدرة عمى استخدام المعرفة السابقة، أو المقارنة، أو .99

يد أو توقع أحداث مشابية في المستقبل، أو التباين، والعالقات المحددة في تحد
 .ىي استخدام المعرفة السابقة إلضافة معنى لممعمومات الجديدة

تحديد السبب والنتيجة: أي القدرة عمى تحديد األسباب أو النتائج الكبرى واألكثر .93
 .قوًة، ألفعال وأحداث

وبنود وأحداث  تحديد العالقات بين بنود مألوفة أو أحداث مألوفة، إجراء القياس:.91
 .مشابية في موقف جديدة بغرض حل مشكمة أو إنتاج إبداعي

التعميم: يستخدم لبناء مجموعة من العبارات والجمل التي تشتق من العالقات بين .92
المفاىيم ذات الصمة أو بناء جمل أو عبارات يمكن تطبيقيا في معظم الظروف 

 .واألحوال إن لم يكن في جميعيا
 الدراسات السابقة:

يتم عرض الدراسات ذات الصمة بالدراسة الحالية والتي تم التوصل إلييا من 
خالل مراجعة األدب السابق بموضوع الدراسة الحالية، حيث اختمفت الدراسات من 
حيث أىدافيا، والمنيجية المستخدمة، وطريقة تنفيذىا واجراءاتيا، واألدوات والمنيج 

حديثة إال ان عدد الدراسات في الوطن العربي ما المستخدم، ورغم االىتمام بالتقنيات ال
 زال محدودًا جدًا، وخاصة فيما يتعمق باالنفوجرافيك.

 وقسمت الباحثة الدراسات السابقة: الي قسمين:
 .القسم األول: الدراسات التي تناولت االنفوجرافيك 
 .القسم الثاني: الدراسات التي تناولت التفكير التحميمي 
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 ل: دراسات تتعمق باالنفوجرافيكأوال: المحور األو
 (:2015دراسة عوض اهلل )

ىدفت ىذه الدراسة الي معرفة اثر استخدام االنفوجرافيك عمى تحصيل طالبات 
الصف الخامس االساسي في مادة العموم وعمى اتجاىاتيم ودافعيتيم نحو تعمميا في 

سة عمي عينة من محافظة سمفيت  ، واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي وطبقت الدرا
طالبات الصف الخامس االساسي وتم تقسيميم الي مجموعتين احدىما تجريبية 

واختارت الباحثة  0091واالخرى ضابطة وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام 
لمتحقق من الفرضيات اختبار تحصيمي ومقياس لقياس اتجاىات الطمبة نحو مادة 

قد عوجمت البيانات المستخمصة بواسطة تحميل و   العموم ومقياس لقياس الدافعية
التباين االحادي وتوصمت الدراسة الي انو يوجد فروق ذات داللة احصائية بين 
متوسطي تحصيل طالبات الصف الخامس االساسي والتي درسن وحدة النباتات 
باستخدام االنفوجرافيك )المجموعة التجريبية( وطالب الصف الخامس األساسي الذين 

ا نفس الوحدة بالطريقة التقميدية )المجموعة الضابطة( في الدرجة الكمية الختبار درسو 
التحصيل البعدي ولصالح المجموعة التجريبية كما ويوجد فروق ذات داللة بين 
متوسط اتجاىات و دافعية الطالبات لصالح المجموعة التجريبية وفي ضوء ىذه 

ميا تفعيل طريقة التدريس باستخدام النتائج أوصت الباحثة بعدد من التوصيات، أى
االنفوجرافيك في تعميم مناىج العموم في جميع المراحل التعميمية، وأوصت الباحثة 
عمى ضرورة توجيو االىتمام نحو تضمين كتاب العموم بالصور والرسومات، وتحويل 
البيانات إلى صور مرئية مثل االنفوجرافيك مما يجعل كتاب العموم كتاب مشوق 

ع، تقديم دورات تدريبية لممعمم الستخدام برامج حاسوبية تساعد المعمم في تصميم وممت
انفوجرافيك ، تضمين محتوى مناىج التكنولوجيا التدريب عمى استخدام برامج حاسوبية 
تساعد الطمبة كافة في تصميم انفوجرافيك، وأوصت الباحثة تشجيع االتصال والتواصل 
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مبة من خالل إنشاء مواقع وصفحات تواصل بينيم عن من خالل االنفوجرافيك بين الط 

  .طريق االنترنت تتيح لمطالب التواصل خارج إطار المدرسة
 (:2015دراسة ماريان )

تطمعت ىذه الدراسة لدراسة اثر استخدام تقنية االنفوجرافيك عمى نموذج ابعاد 
عقل المنتج لدي التعمم لمارزانو عمى تنمية بعض مفاىيم الحوسبة السحابية وعادات ال

طالب كمية التربية  ، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من طالب كمية التربية 
بأسيوط وقسمت الباحثة الطالب الي مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية 
واستخدمت الباحثة إلجراء البحث ادوات دراسية مثل االختبار التحصيمي ودليل المعمم 

ذات داللة بين متوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة وتوصمت الي وجود فروق 
وطمبة المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية وفي ضوء نتائج الدراسة 
اوصت الباحث بضرورة التطرق الي استخدام تقنية االنفوجرافيك في مواد دراسية 

 مختمفة ودراستيا عمي متغيرات اخرى .
 ( 2015دراسة أبو عصبة )

عمى  (Infographics) ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام االنفوجرافيكىدفت 
تحصيل طالبات الصف الخامس األساسي في العموم، وعمى اتجاىاتين ودافعيتين 
نحو تعمميا في محافظة سمفيت، استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، وطبقت 

م تقسيميم إلى مجموعتين الدراسة عمى عينة من طالبات الصف الخامس األساسي، وت
 ولمتناسب الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي، مقياس االتجاىات لقياس،

 مقياس الدافعية.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

بين متوسطي  (α= 0.05) يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .9
تحصيل طالبات الصف الخامس األساسي والمواتي درسن وحدة النباتات 
باستخدام االنفوجرافيك )المجموعة التجريبية( وطالبات الصف الخامس 
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األساسي المواتي درسن نفس الوحدة بالطريقة التقميدية )المجموعة الضابطة( في 
 موعة التجريبية.الدرجة الكمية الختبار التحصيل البعدي ولصالح المج

بين متوسطي  (α= 0.05) يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .0
اتجاىات طالبات الصف الخامس األساسي والمواتي درسن وحدة النباتات 
باستخدام االنفوجرافيك )المجموعة التجريبية( وطالبات الصف الخامس 

دية )المجموعة الضابطة( في األساسي المواتي درسن نفس الوحدة بالطريقة التقمي
 -9الدرجة الكمية لمقياس االتجاىات البعدي ولصالح المجموعة التجريبية. 

بين متوسطي  (α= 0.05) يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
دافعية طالبات الصف الخامس األساسي والمواتي درسن وحدة النباتات 

التجريبية( وطالبات الصف الخامس باستخدام االنفوجرافيك )المجموعة 
األساسي المواتي درسن نفس الوحدة بالطريقة التقميدية )المجموعة الضابطة( في 
الدرجة الكمية لمقياس الدافعية البعدي ولصالح المجموعة التجريبية. وفي ضوء 
ىذه النتائج أوصت الباحثة بعدد من التوصيات، أىميا تفعيل طريقة التدريس 

 نفوجرافيك في تعميم مناىج العموم في جميع المراحل التعميمية.باستخدام اال
 ثانيا: المحور الثاني: دراسات تتعمق بالتفكير التحميمي

 (:Renuwat,2009دراسة رنوات )
ىدفت الدراسة الي البحث حول مدى امتالك الطمبة لقدرات التفكير التحميمي 

ينة البحث من مجموعتين واتجاىيم نحو الرياضيات في تايالند، حيث تكونت ع
( طالبًا اختيرتا بالطريقة 95( طالبًا واخرى ضابطة بمغت )94احداىما تجريبية بمغت )

العنقودية، طبق عمييما اختبار لمتفكير التحميمي واستبيان االتجاه نحو الرياضيات، 
وبينت النتائج أن طمبة المجموعة التجريبية نمت لدييم قدرات وميارات التفكير 

ميمي وان الرياضيات بشكل عام تعمل عمى تنمية التفكير التحميمي، وأن الطمبة التح
 بشكل عام يفتقرون لقدرات التفكير التحميمي.
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 (:Magda,2007دراسة ماجدة ) 

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير التفكير الحدسي والتفكير التحميمي في حل 
جامعة باوليستا في البرازيل، تم  ( طالبًا من09المشكالت، وقد شارك في التطبيق )

وضع المشاركين في ست مشكالت وطمب منيم رسم تخطيطي لممشكالت)تمثيل 
%( فقط وصموا إلى الحالة  99.05المشكمة( التي تواجييم يوميًا، وقد لوحظ أن )

العامة لمتفكير التحميمي لإلجابات الصيحة عمى المشكالت في الحاالت الست، وىو 
ن معظم المتعممين يجدون صعوبة في ايجاد ما ىو مقترح و أن مؤشر منخفض، وا

معظم االخطاء التي ارتكبت كانت شائعة، وتبين اختالفات في النسب عمى اإلجابات 
 الصحيحة في كل مشكمة من الحاالت الست.

 (:Richard,2006دراسة ريتشارد )
ة في المدرسة ىدفت الدراسة إلى تقييم التفكير التحميمي، وحل المشاكل والكتاب

( من الطالب في أكثر من مائتي حرم جامعي 40000الثانوية وبعد تقييم أكثر من )
يمثمون عينة وطنية من الكميات والجامعات ، تم استخدام معايير معينة مثل : جودة 
المدرسة، ووجد ان المسؤولين و المعممين يحتاجون إلى طرق أكثر شفافية وصراحة 

ت حل المشكالت في المواد و الدرجات ، وان أي محاولة عمى تحسين تعميم ميارا
لقياس بعض نواتج التعمم أكثر أىمية في ارتفاع مستوى التعميم الذي يتطمب نوعا 
جديدًا من التفكير وىو التفكير التحميمي الذي يساعد المربين عمى تحسين فعالية 

يم التفكير التحميمي من برامجيم وتقديم طريقة مبتكرة ومنتجة لمتحرك وراء أساليب تقي
 أجل المساعدة في تحقيق التعمم.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة.
 االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة:

( و )أبو 0091( و )ماريان :0092تتفق الدراسة مع دراسة )عوض اهلل : .9
 ( من حيث المتغير المستقل وىو االنفوجرافيك.0091عصبة،
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(: ودراسة ماجدة Renuwat,2009تتفق مع دراسة )رنوات )  .0
(Magda,2007( ودراسة ريتشارد )Richard,2006 من حيث تناول )

 المتغير التابع وىو التفكير التحميمي.
تختمف الدراسة الحالية مع الدراسات السابق من حيث المتغير التابع ومن   .9

 وأدوات الدراسة االستبانة. حيث المنيج المتبع وىو المنيج المسحي التحميمي
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في المنيج المتبع في  .3

 الدراسة.
اختمفت الدراسة الحالية مع السابقة في كونيا ستدرس درجة استخدام  .1

 االنفوجرافيك لدى معممات المرحمة االبتدائية وأثره عمى تنمية التفكير التحميمي.
 ه يمكن االستفادة من الدراسات السابقة في النواحي التالية:وترى الباحثة ان

ثراء ىذه الدراسة بالمراجع التي ستستخدم في اإلطار النظري. .9  تزويد وا 
 إجراءات الدراسة. .0
 أدوات الدراسة والمتمثمة باالختبارات القبمية والبعدية. .9
 األساليب اإلحصائية المناسبة. .3
الحالية وبيان مدى اتفاقيا وتعارضيا مع نتائج المقارنة بين النتائج لمدراسة  .1

 الدراسات السابقة.
 اجراءات ومنهجية الدراسة 

جراءات إعداد الدراسة، وكافة اإلجراءات  الفصل ىذا الباحثة في تتناول منيجية وا 
 الميدانية التي قامت الباحثة بتنفيذىا ولإلجابة عن التساؤالت لتحقيق أىداف الدراسة .

 منهج البحث
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي التحميمي بوصفو المنيج المالئم ليذه 
الدراسة ألنو يتميز بارتباطو بالواقع واىتمامو بالدراسات ذات الصمة بواقع األفراد 
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والجماعات والمنظمات، كما يتميز باستخدامو األسموب الكمي والكيفي معا،  

بر متابعة معدالت التغير. وقد عرف ومساعدتو عمى التنبؤ بمستقبل الظاىرة ع
( المنيج بانو يعتمد عمى دراسة الواقع او الظاىرة 264: 2013الشربيني واخرون )

كما ىي في الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرا كيفيًا وتعبيرًا كميًا، 
 التعبير الكيفي يصف الظاىرة ويوضح خصائصيا، بينما التعبير الكمي يصف
الظاىرة وصفًا رقميًا ويوضح مقدار ىذه الظاىرة او حجميا ودرجات تعمقيا او 

 ارتباطيا مع ظواىر مختمقة اخرى. 
 مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من كافة معممات الرياضيات لممرحمة االبتدائية بمنطقة 
( 9131ىـ والبالغ عددىم )9395-9394الرياض التعميمية، خالل العام الدراسي 

 معممة.
 عينة الدراسة

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية، حيث بمغ عدد أفراد العينة 
 ( معممة، شممت جميع معممات الرياضيات بالمرحمة االبتدائية بمنطقة الرياض.905)

 أداة الدراسة
 :قد تم إعداد االستبانة عمى النحو التالي

استخداميا في جمع البيانات والمعمومات إعداد استبانة أولية من اجل  .9
عمى بعض االستبانات الموجـودة فـي بعـض الدراسـات  حيث تم االطالع

 الـسابقة.
 .تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة .0
 .صياغة الفقرات التي تناسب كل مجال من مجاالت االستبانة .9
 إعداد االستبانة في صورتيا األولية. .3
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ستبانة عمى مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورىم تم عرض اال .1
 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يمزم النـصح بتقـديم

 .إجراء دراسة اختبارية ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب .2
 . توزيع االستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة .3

 الدراسةإجراءات تصحيح أداة 
تم تقسيم درجة استخدام االنفوجرافيك عند أفراد مجتمع الدراسة إلى خمس 
مستويات، ولتحديد المحك الذي المعتمد في الدراسة تم تحدد طول الفئة في مقياس 
ليكرت الخماسي من خالل حساب المدى بين درجات المقياس من خالل المعادلة 

 الدنيا / عدد المستويات – طول الفئة = القيمة العميا      التالية:
                 ( =1 – 9 / )1  =0.4 

 مقياس الدرجات (9جدول )

-9.40 9.40-9 الفترة
0.20 

0.20-
9.30 

9.30-
3.00 

3.00-1.0 

الوزن 
 النسبي

%92- 
%00 

%10 - 
%92 

%24 -
%10 

%43 -
%24 

%900- %
43 

بدرجة قميمة  التصنيف
 جداً 

بدرجة  بدرجة قميمة
 متوسطة

بدرجة كبيرة  كبيرة بدرجة
 جدا

 1 3 9 0 9 الدرجة
( لالستجابة "درجة قميمة جدًا" وبذلك يكون الوزن النسبي 9وقد تم اختيار الدرجة )

 %( وىو يتناسب مع ىذه االستجابة.92-00في ىذه الحالة ىو )
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 معايير قياس االستبانة: 

 صدق األداة
 تم التأكد كم صدق فقرات االستبانة بطريقتين:

 لصدق الظاهري لألداة )صدق المحكمين(: .1
حيث تم عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين 
المتخصصين في المجال من أعضاء ىيئة التدريس لعدد من الجامعات في مجال 
مناىج وطرق تدريس ومجال تكنولوجيا التعميم وذلك لمكشف عن درجة صدق فقرات 

يا لقياس ما وضعت من أجمو، وقامت الباحثة باعتماد الفقرات االستبانة ومدى مالمست
عادة صياغة الفقرات 40التي أجمع عمييا ) %( فأكثر من المحكمين، وكذلك تعديل وا 

 التي احتاجت لذلك. 
 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة: .2

( 90)تم حساب االتساق الداخمي لفقرات االستبانة عمى عينة استطالعية عددىا 
معممة، وذلك لحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لالستبانة كما 

 يمي:
 الصدق الداخمي لفقرات االستبانة (0جدول رقم )

 معامل االرتباط الفقرة م
 *0.444 يزيد االنفوجرافيك من اىتمام الطالبات بتعمم الرياضيات. 9
 **0.100 أكثر بقاءًا وأثرًا. يجعل االنفوجرافيك من تعمم الرياضيات 0
 *0.421 ُيوسع االنفوجرافيك الخبرات المتضمنة في منيج الرياضيات. 9
 *0.504 ُيشجع االنفوجرافيك الطالبات عمى التعمم الذاتي. 3

ُيتيح االنفوجرافيك فرصًا متنوعة لتطبيق المفاىيم والنظريات  1
 الرياضية.

0.400* 

 **0.400 تعميمية تخدم منيج الرياضيات.أقوم بالبحث عن مواد  2
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 معامل االرتباط الفقرة م
 **0.203 استخدم برامج الحاسوب في تصميم االنفوجرافيك. 3
 *0.142 استخدم االنفوجرافيك في عرض المفاىيم الرياضية. 4
 *0.154 استخدم االنفوجرافيك في شرح خطوات الرسومات اليندسية. 5

تعمموه في استخدم االنفوجرافيك في التقويم الذاتي لما  90
 الرياضيات.

0.314* 

99 
استخدم االنترنت لمحصول عمى معمومات تتعمق 

 االنفوجرافيك.
0.190* 

90 
استخدم االنفوجرافيك في تكوين اتجاىات ايجابية لدى 

 الطالبات نحو تعمم الرياضيات.
0.301** 

 *0.100 استخدم االنفوجرافيك في عممية تقويم الطالبات. 99

االنفوجرافيك لممشاركة في دورات ومؤتمرات في مجال استخدم  93
 الرياضيات.

0.921* 

91 
استخدم االنفوجرافيك في تصميم نماذج لتمثيل ومحاكاة 

 العالقات الرياضية.
0.230** 

استخدم االنفوجرافيك كوسيمة مساعدة لمواجية الفروق الفروق  92
 الفردية بين الطالبات في تعمم الرياضيات.

0.139* 

 **0.290 استخدم االنفوجرافيك في عرض المعمومات الرياضية. 93
 *0.100 استخدم االنفوجرافيك لتعزيز ميارات حل المشكالت الرياضية. 94

استخدم االنفوجرافيك تعزيز الخبرات المتضمنة في منيج  95
 الرياضيات.

0.203** 

00 
تعمم  استخدم االنفوجرافيك لزيادة إيجابية الرياضيات في عممية

 الرياضيات.
0.259** 

 0.01، * عند درجة 0.09** عند درجة  
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 الصدق البنائي: .3 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف 
التي تريد األداة الوصول إلييا، ويبين مدى ارتباط مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة 

 الكمية لفقرات االستبانة.
 فقرات االستبانةثبات 

أجرت الباحثة خطوات الثبات عمى العينة االستطالعية نفسيا بطريقتين ىما: 
 طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ وىما عمى النحو التالي:

 طريقة التجزئة النصفية .1
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئمة الفردية الرتبة ومعدل األسئمة 

تبة، ثم تصحيح معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط سيبرمان بروان زوجية الر 
 لمتصحيح، والجدول التالي يوضح النتيجة.

  معامل االرتباط المعدل
  

   
معامل االرتباط بين درجات االسئمة  :rحيث  

 الفردية ودرجات األسئمة الزوجية.
 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( (9جدول )

 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط 
 0.310 0.200 الدرجة الكمية لالستبانة

( ان قيمة االرتباط المعدل )سبيرمان بروان( 9واتضح من نتائج جدول رقم )
( ومعامل االرتباط المعدل 0.200مرتفع ودالة إحصائيا، وقد بمغ معامل االرتباط )

(0.310. ) 
 معامل ألفا كرونباخ .2

استخدمت الباحثة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس 
( أن معامل الثبات مرتفع وىذا يدل عمى أن االستبانة تتمتع 3الثبات ويبين الجدول )

 بدرجة عالية من الثبات. 
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 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة (3جدول )

 
عدد 
 الفقرات

 امعامل كرونباخ ألف

 0.439 00 الدرجة الكمية لالستبانة
( 0.439( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ قد بمغت )3يتضح من نتائج الجدول )

قيمة الثبات كانت مرتفعة لكل اإلستبانة من مجاالت االستبانة. وبذلك تكون الباحثة  
االستبانة قد تأكدت من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة 

 وصالحيتيا لتحميل النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
 نتائج الدراسة وتفسيرها

قامت الباحثة في ىذا الفصل بعرض النتائج التي تمت التوصل إلييا من خالل  
تطبيق أدوات الدراسة، باإلضافة لتفسرىا ومناقشة ما تم التوصل إليو من نتائج من 

اإلجابة عمى سؤال الدراسة في اإلطار النظري وىو درجة استخدام المعممات خالل 
 لالنفوجرافيك في تنمية التفكير التحميمي لدى طالبات المرحمة االبتدائية

 أواًل: اختبار التوزيع الطبيعي
 (Sample K-S -1)سمرنوف  –اختبار كولمجروف 

ت تتبع التوزيع سمرنوف لمعرفة ىل البيانا –سنعرض اختبار كولمجروف 
الطبيعي أم ال وىو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات 

( نتائج 1المعممية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيًا. ويوضح الشكل الجدول )
وىذا يدل عمى أن البيانات تتبع  0.01االختبار حيث ان قيمة االحتمالية أكبر من 

 .التوزيع الطبيعي
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 (Sample Kolomogorov-Smirnov-1) اختبار التوزيع الطبيعي (1جدول ) 

 عنوان االستبانة
عدد 
 الفقرات

قيم
 zة 

القيمة 
 االحتمالية

درجة استخدام المعممات لالنفوجرافيك في 
تنمية التفكير التحميمي لدى طالبات المرحمة 

 االبتدائية
00 

0.
543 

0.21
3 

 االستبانةثانيًا: تحميل فقرات 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس ومناقشتيا:

والذي ينص عمى: درجة استخدام المعممات لالنفوجرافيك في تنمية التفكير  
 التحميمي المرحمة االبتدائية

تم حساب المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية والنتائج 
 من النتائج وجية نظر المعممات. ( كما جاءت2مبينة في الجدول رقم )

 تحميل نتائج االستبانة (2جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

يزيد االنفوجرافيك من اىتمام الطالبات بتعمم  9
 الرياضيات.

3.24 0.548 64.80% 0 

0 
يجعل االنفوجرافيك من تعمم الرياضيات 

 وأثرًا.أكثر بقاءًا 
2.92 0.176 58.40% 9 

9 
ُيوسع االنفوجرافيك الخبرات المتضمنة في 

 منيج الرياضيات.
2.65 0.023 53.00% 2 

3 
ُيشجع االنفوجرافيك الطالبات عمى التعمم 

 90 %39.00 0.303 1.95 الذاتي.
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

ُيتيح االنفوجرافيك فرصًا متنوعة لتطبيق  1
 المفاىيم والنظريات الرياضية.

2.82 0.102 56.40% 3 

2 
أقوم بالبحث عن مواد تعميمية تخدم منيج 

 الرياضيات.
3.54 1.082 70.80% 9 

3 
استخدم برامج الحاسوب في تصميم 

 االنفوجرافيك.
1.85 0.423 37.00% 91 

4 
استخدم االنفوجرافيك في عرض المفاىيم 

 الرياضية.
2.74 0.058 54.80% 1 

5 
خطوات استخدم االنفوجرافيك في شرح 
 الرسومات اليندسية.

1.72 0.608 34.40% 92 

90 
استخدم االنفوجرافيك في التقويم الذاتي لما 

 95 %29.00 1.103 1.45 تعمموه في الرياضيات.

99 
استخدم االنترنت لمحصول عمى معمومات 

 تتعمق االنفوجرافيك.
2.45 0.002 49.00% 3 

استخدم االنفوجرافيك في تكوين اتجاىات  90
 ايجابية لدى الطالبات نحو تعمم الرياضيات.

2.25 0.063 45.00% 5 

99 
استخدم االنفوجرافيك في عممية تقويم 

 الطالبات.
1.94 0.314 38.80% 93 

93 
استخدم االنفوجرافيك لممشاركة في دورات 

 ومؤتمرات في مجال الرياضيات.
1.22 1.638 24.40% 00 

91 
نماذج استخدم االنفوجرافيك في تصميم 

 94 %29.00 1.103 1.45 لتمثيل ومحاكاة العالقات الرياضية.
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

92 
استخدم االنفوجرافيك كوسيمة مساعدة 

لمواجية الفروق الفردية بين الطالبات في 
 تعمم الرياضيات.

1.55 0.903 31.00% 93 

استخدم االنفوجرافيك في عرض المعمومات  93
 الرياضية.

2.35 0.023 47.00% 4 

94 
االنفوجرافيك لتعزيز ميارات حل  استخدم

 المشكالت الرياضية.
2.15 0.123 43.00% 90 

استخدم االنفوجرافيك تعزيز الخبرات  95
 المتضمنة في منيج الرياضيات.

1.94 0.314 38.80% 99 

00 
استخدم االنفوجرافيك لزيادة إيجابية 
 الرياضيات في عممية تعمم الرياضيات.

2.12 0.144 42.40% 99 

  %44.30 0.081 2.20 المعدل العام
تم حساب المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية والنتائج 

( كما جاءت من النتائج وجية نظر المعممات ويبين الجدول 2مبينة في الجدول رقم )
الوزن أن نسبة المعدل العام لوجية نظر المعممات الستخدام االنفوجرافيك حيث وصل 

% وىذا ان دل عمى شيء فإنو يدل عمى ان المعدل العام  33.09النسبي وصل إلى 
 الستخدام االنفوجرافيك قميل.

 (   المعدل العام الستخدام االنفوجرافيك مقياس الدرجات3جدول )
-0.20 0.20-9.40 9.40-9 الفترة

9.30 
9.30-
3.00 

3.00-1.0 

الوزن 
 النسبي

%92- 
%00 

%10 - 
%92 

%24 -
%10 

%43 -
%24 

%900- %
43 
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بدرجة قميمة  التصنيف
 جداً 

بدرجة  بدرجة قميمة
 متوسطة

بدرجة كبيرة  بدرجة كبيرة
 جدا

 1 3 9 0 9 الدرجة
( أن المعدل العام الستخدام االنفوجرافيك يساوي 1.9يتضح من الجدول )

( أي بدرجة قميمة حسب مقياس تدرج الدرجات كما 33.90( بوزن نسبي )0.00%)
( من وجية نظر معممات الرياضيات لممرحمة االبتدائية، حيث تراوح 1.3في الجدول )

 -% 03.30( ووزن نسبي يتراوح بين )9.13 – 9.00متوسط فقرات االستبانة بين )
( بوزن نسبي 9.13عمى أعمى متوسط يساوي ) 2%(، حيث حازت الفقرة رقم 30.40

 93يرة ، بينما  حازت الفقرة رقم ( وبدرجة كب9.040%( وانحراف معياري )30.40)
%( وانحراف معياري 03.30( بوزن نسبي )9.00عمى أقل متوسط يساوي )

 ( وبدرجة قميمة.0.993)
 إجابة السؤال الثاني من الدراسة:

ما المقترحات التي يمكن اضافتيا لتنمية التفكير التحميمي باستخدام  
ادة الرياضيات لممرحمة االنفوجرافيك من وجية نظر المعممات في تدريس م

 االبتدائية؟ 
حيث قامت الباحثة بوضع سؤال مقترح في نياية االستبانة لمتعرف عمى 

 مقترحات معممات الرياضيات لكيفية استخدام االنفوجرافيك في تدريس الرياضيات.
وكانت معظم المقترحات من قبل المعممات انحصرت في وجوب القيام بدورات 

ل، وذلك لتمكين المعممات من اإلمساك بزمام ىذه التقنية متخصصة في ىذا المجا
لتسييل التعامل معيا واالستفادة القصوى منيا في العممية التعميمية، لما ليا من أىمية 
كبيرة جدا في تعزيز اتجاىات الطالبات نحو مادة الرياضيات وتنمية ميارات التفكير 

يع مدارك الطالبات وطرق بشكل عام وخصوصا ميارات التفكير التحميل، وتوس
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يجاد العالقات بينيا، وقد أكدوا عمى   تحميميم لممعمومات الرياضية والربط بينيا وا 

 ضرورة تضمين الكتب المدرسية لمثل ىذه النوعيات من المستحدثات التكنولوجية.
 التوصيات

ضرورة تدريب المعممات عمى استخدام االنفوجرافيك في تدريس منيج  .9
 الرياضيات.

 تكثيف برامج تدريب المعممات عمى استخدام برامج تصميم االنفوجرافيك. .0
توعية المعممات بأىمية استخدام االنفوجرافيك في تبادل المعمومات وزيادة  .9

 إيجابية منيج الرياضيات لدى الطالبات.
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 المصــادر
 القرآن الكريم )سورة العمق( 

 أواًل: المصادر العربية
( اثر استخدام االنفوجرافيك عمى تحصيل طالبات 0091)ابو عصبة، شيماء  .9

الصف الخامس االساسي واتجاىاتين نحو العموم و دافعيتين نحو تعمميا، كمية 
 التربية، جامعة النجاح، فمسطين.

( اثر استخدام استراتيجية االنفوجرافيك عمي تحصيل 0091عوض اهلل، شيماء ) .0
حو العموم ودافعيتيم لتعمميا ، طالب الصف الخامس االساسي واتجاىاتيم ن

 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطني ، فمسطين .
( أساليب التفكير وعالقتيا بحل المشكالت دراسة 0003المنصور، غسان ) .9

ميدانية عمى عينة من تالمذة الصف السادس األساسي في مدارس مدينة دمشق 
 .(09الرسمية، مجمة جامعة دمشق ، المجمد)

( اتجاىات حديثة في تعميم التفكير "استراتيجيات مستقبمية 0009حبيب، مجدي ) .3
 لأللفية الجديدة" دار الفكر العربي، القاىرة.

( الحدس واإلبداع، دار غريب لمنشر والتوزيع، 0000خميفة، عبد المطيف ) .1
 القاىرة، مصر.

وجيا التعميم، ( الوسائل التعميمية ووسائل ومستجدات تكنول0000جمال الشرىان ) .2
 الرياض، مطابع الحميضي.

 . القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية 3(. تربويات الرياضيات، ط9552عبيد، وليم ) .3
م(. لمموىوبين والمبدعين: استراتيجيات التعميم 0090حسن، جميل حسن. ) .4

(. تم استرجاعو عمى 944والتعمم. مجمة المعرفة. العدد )
 http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=4597 الرابط

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=4597
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، 950م(،استراتيجيات تعميم التفكير ومياراتو، ص0099العياصرة، وليد رفيق. ) .5 

 .دار أسامة لمنشر والتوزيع: عمان
ستخدام برمجيات تعممية عمى التفكير (: فاعمية ا0002. ميدي، حسن ربحي ).90

البصري والتحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر، رسالة 
 ماجستير )غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين

( المرتكزات االساسية لتفعيل استخدام االنفوجرافيك 0091عبد الباسط، حسين ).99
 ، تم االسترداد من 91تعميم االلكتروني، ع في عميتي التعميم والتعمم، مجمة ال

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news 
( ما ىو االنفوجرافيك : تعريف ونصائح و ادوات  0093عيسي ، معتز ) .90

 ربي :من دوت ع 0092/  90/  95مجانية ، تاريخ االسترداد 
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B
1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-
%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-
%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-
%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/ 

استراتيجية االنفوجرافيك عمي تحصيل ( اثر استخدام 0091عوض اهلل ، شيماء ).99
طالب الصف الخامس االساسي واتجاىاتيم نحو العموم ودافعيتيم لتعمميا ، 

 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطني ، فمسطين .
فيكتور وممف وايقونة وخريطة لالنفوجرافيك  900(  0099المطيري ، سامي ) .93

من انفوجرافيك عربي  0092/  90/  95، تاريخ االسترداد 
:http://arinfographic.net/ 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://arinfographic.net/
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( التعميم و تكنولوجيا التعميم و االتصال ، تاريخ  0090الفروماي ، محمود ) .91
من تكنولوجيا التعميم :  0092/ 90/ 00االسترداد 

http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/149345 
( ىل يمكن ان نستخدم االنفوجرافيك في التعميم، تاريخ 0093بارزعة، مريم ).92

من :  0092/ 90/  00االسترداد 
https://io.hsoub.com/education/3432-%d9%87%d9%84-
%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-

%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8

%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-
%d9%81%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9
%85 

( ما ىو االنفوجرافيك: تعريف ونصائح وادوات مجانية، 0093عيسى، معتز ).93
من دوت  0092/  90/  95تاريخ االسترداد 

-http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7عربي:
%D9%87%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%
D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-
%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-
%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/ 

 

http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/149345
http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/149345
https://io.hsoub.com/education/3432-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
https://io.hsoub.com/education/3432-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
https://io.hsoub.com/education/3432-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
https://io.hsoub.com/education/3432-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
https://io.hsoub.com/education/3432-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
https://io.hsoub.com/education/3432-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
https://io.hsoub.com/education/3432-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
https://io.hsoub.com/education/3432-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
http://blog.dotaraby.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/
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