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مسحىي وعي معلمات الرياضيات يف مذينة الرياض ملفهىم اإلنفىجرافيك 
 ودرجة امحالكهن ملهاراجه 

 

 إعداد

 يحكمبن حممذ  حممذ بنث حليمة
 .حماضر جبامعة شقراء / باحثة دكتوراه يف جامعة أم القرى

  
 

 أوالً: املذخل إىل الذراسة
 المقدمة:

إف المعمػػـ  مرػػار فػػاـ مػػة العمميػػة ال عميميػػةد ا يع هػػر إتػػداد، لمراػػة ال ػػدريس د  مػػرا  مػػة    
غاية األفمية د ريث ي ـ  زايد، هالمعمامات االمعارؼ االمرارات ال ة  مكاػ  مػف  دار رلػال   
تمى  كمؿ اج د هريث يكاف قادرا  تمى إرداث تمميػة الػ عمـد اال يييػر مػة لػماؾ الم عممػيفد 

  ف فػػػذا اإلتػػػداد لػػػيس  مػػػرا  مػػػة غايػػػة اللػػػرالة ألاػػػ  ال يػػػر هط م ػػػط همعمامػػػات اظريػػػة يػػػ ـ إال
  ػػػػػديمرا لمطالػػػػػب المػػػػػ عمـ د هػػػػػؿ يع مػػػػػد تمػػػػػى اكلػػػػػاب الطالػػػػػب المعمػػػػػـ المرػػػػػارات ال طهي يػػػػػة 
ااال جافات البلزمة ال ػة  مكاػ  مػف مااكهػة ال  ػدـ ال  اػة ااالالجػار المعرمػةد ن ا ػا ارػف 

كػاف لرػا  ػرثيرا  كهيػرا  تمػى جميػب جاااػب الريػاةد  ال ة رة ال  اية المل مرةداعيش مة ت ر الثا 
ا  هح تمـ   ايات ال عميـ مطالب هالهرث تػف  لػاليب ااظػـ اامػاذج ا  ايػات  عميميػة جديػدة 
لمااجرػػة العديػػد مػػف ال رػػديات ال ػػة  ااجػػ  الماظامػػة ال عميميػػةد مالػػ لاد مػػف تمػػـا امجػػاالت 

ت المعمامات ااال  اؿ ال ػة كػاف لرػا  رثيرفػا كثيرةد كاف مف  فمرا االل لادة الكهرى مف   ايا
العديػد مػف ملػ ردثات   ايػات ال عمػيـ مثػؿ  ذلػؾ مػف نػبلؿ ظرػارالكهير تمى   ايات ال عمػيـ ا 

الرالػػاب ال عميمػػةل اال ػػة  دالالػػا ط الم عػػددة ال لاتميػػة د الػػ عمـ الم ا ػػؿد )الػػ عمـ اإللك رااػػة 
 رػػديث اتمػػى لرافاػػة لمعمميػػة ال عميميػػةد لػػاتدت  مػػؾ الملػػ ردثات تمػػى مااجرػػة ال رػػديات ا

   ا طاير العممية ال عميمية هكؿ مكااا را.
يبلرػػظ الم  هػػب لرركػػة ال  ػػدـ اللػػريب مػػة مجػػاؿ  كاالاجيػػا المعمامػػات مػػف ااريػػةد ريػػث     

امجاؿ  كاالاجيا ال عميـ مف اارية  نػرى  ف  زااجػا  قػد رػدث هػيف المجػاليفد اقػد  دى رػداث 
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مػػف الملػػ ردثات  العديػػد ظرػػار امػػاؽ جديػػدة ررهػػة لم عمػػيـ  مثمػػت مػػة اجػػادفػػذا ال ػػزااج إلػػى 
   ل.7د 7002ات العبلقة المهاشرة هالعممية ال عميمية)زيف الديفدذ ال كاالاجية

الهػػارثيف مػػة المجػػاؿ ال رهػػاة مػػة راجػػة ملػػ مرة لمهرػػث تػػف  لػػاليب  عميميػػة  ممػػا جعػػؿ    
رػػد  ف ييلػػؿ الػػدار  بل يلػػ طيب مػػ دا لػػاتد المػػ عمـ تمػى الػػ عمـ دجديػدة  االػػب لػػمات ال طػػار

تمػػى تاا ػػر ماظامػػة ال عمػػيـ تمػػى ـد ا رثيرفػػا مػػة مجػػاؿ ال عمػػي   ايػػةالكهيػػر الػػذة  ردث ػػ  ال
المدرلػة االمعمػـ االمػػ عمـد كمػا شػػردت  لػاليب الػػ عمـ  اانػ بلؼ ملػ ايا راد ريػػث شػمؿ  رثيرفػػ

امػػف  . جميػػب المػػااد ال عميميػػة األدهيػػة االعمميػػةمػػة  االر ػػاؿ تمػػى المعرمػػة االيػػات   ػػديمرا
المااد ال عميمية العممية ال ة لطالما ا رمت هالجماد اال عاهةد ااه عادفػا تػف الااقػبد ام ػداارا 

د مػادة الريايػياتلعا ر ال شايؽ ااإلثػارة ن ا ػا  مػب الػ نداـ الطػرؽ ال دريلػية ال  ميديػةد 
 هالرغـ مف  فمي را. 

ا  مف  ف الرياييات مف المااد ال عميمية العممية ال ة  معب دارا فاما  انطيرا  مػة اااطبلق     
 رلػػػيس الامػػػػا الع مػػػػة لمم عممػػػػيف مػػػػة كامػػػػة مرارػػػػؿ ال عمػػػػيـد ا  ػػػػرثر هشػػػػكؿ مهاشػػػػر مػػػػة كامػػػػة 
المجػػاالت الدرالػػية تمػػى ان بلمرػػا ا ااترػػا. جػػارت يػػرارة  ف يمػػـ معمػػـ الريايػػات هػػالطرؽ 

ة  عميـ الرياييات امااكهػة الملػ جدات ال  ايػة مػة الػ را يجيات ال عمػيـ ااال جافات الرديثة م
 ل.9ـد 7007اال عمـ )  الح د 

د الػ عمـ الم ا ػؿ مثػؿ ) ال كاالاجيػةملػ ردثات فػذ، المػف اا يجة لذلؾ  ـ الػ نداـ هعػض      
يػة هعػض مػة  ػدريس الريايػيات مراالػة ل ام ل األجرزة المارية د الهرمجيػات ال عميميػة... إلػ 

المرارات  ا الملافيـ الريايية  ا رػؿ تػدة مشػكبلتد كمشػكمة اانلػاض الملػ اى ال ر ػيمة 
لمطػػػبلبد اقمػػػة دامعيػػػ رـد اا جافػػػا رـ اللػػػمهية ارػػػا مػػػادة الريايػػػياتد ريػػػث  ثه ػػػت درالػػػػة) 

ـل  ف ال ػػػػدريس مػػػػف نػػػػبلؿ هراػػػػامي  عميمػػػػة إلك رااػػػػة هالػػػػ نداـ الراالػػػػب  7002الررهػػػػة د
اتػػػػػػػؿ مػػػػػػػة  اميػػػػػػػة المرػػػػػػػارات اال ػػػػػػػدرات الريايػػػػػػػية. ا ايػػػػػػػرت درالػػػػػػػة الماريػػػػػػػة لػػػػػػػ   ثػػػػػػػر م

 اميػػػة مرػػػارات الرػػػس العػػػددة  لػػػاتدت تمػػػى طهي ػػػات الػػػ عمـ الا ػػػاؿ ـل  ف 7002)اللػػػعاةد
 هشكؿ معاؿ.

امػػة ظػػؿ م ييػػرات فػػذا الع ػػر ال     ػػر ال  ايػػات المعا ػػرة االملػػ ردثات ال كاالاجيػػة     
د  الاجراميػػؾاإل ق رمػػت مجػػاؿ ال عمػػيـد مثػػؿ   ايػػةتمػػى ذلػػؾ هػػؿ ظرػػرت ملػػافيـ   ايػػة رديثػػة ا
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ال ػػة لػػ معب دار فامػػا  مػػة  ػػدريس الريايػػياتد ا عػػد مػػف  كاالاجيػػات ال عمػػيـ الرديثػػة ال ػػة 
ل Davidson,2014الهػػد لمعمػػـ الريايػػيات  ف يعيرػػا ايلػػ ندمرا. اقػػد  ثه ػػت كػػؿ مػػف درالػػة )

ل ماتميػػة اإلالاجراميػػؾ مػػة ال ػػدريب 7002ل ا) الجريػػاةد7002ا) ما ػػارد لkrauss,2012ا)
 اال عميـ ا ثرفا اإليجاهة.

اي  ػػد هاإلالاجراميػػؾ ذلػػؾ الاػػاع مػػف الرلػػـا الػػذة ياظػػر إليػػ  كلػػرع  لالػػةد اقػػا ـ هذا ػػ       
يلػػػعى إلػػػى دمػػػي ملػػػ ردثات ال  ايػػػة إيػػػامة إلػػػى الرػػػس اللاػػػة ااإلهػػػداتة مػػػة   ػػػديـ معمامػػػة 

مػػاجز ام ػػراهط امشػػاؽد افػػا هػػذلؾ يعػػد مػػف العمػػـا األلالػػية ال ػػة  ػػدمي هػػيف ال طػػار هشػػكؿ 
ال  اػػػػة اال رهػػػػػاة االمعرمػػػػػةد ا ر ػػػػػؽ كػػػػؿ مػػػػػا  اػػػػػادة هػػػػػ  اظريػػػػات الػػػػػ عمـ الرديثػػػػػة.) اللػػػػػميـ 

 ل.2د 7002االجليرد
 عمػػػػؿ تمػػػة  ييػػػر طري ػػػة الاػػػػاس مػػػة ال لكيػػػر  جػػػػا،  ه  ػػػميما   الم ااتػػػةماإلالاجراميػػػؾ     
شػػكؿ مر ػػة جديػػد ل جميػػب اتػػرض المعمامػػات د كمػػا  ارػػا  يػػلة االمعمامػػات المع ػػدةات الهيااػػ

مػػف اللاػػاف ال ػػة  لػػاتد ال ػػا ميف تمػػة  د مرػػة ا ا ػػؿ الهيااػػات مػػة  ػػارة جذاهػػة إلػػى ال ػػارئ
) شػػػػػػػػػم ات جديػػػػػػػػػد اشػػػػػػػػػيؽ هرلػػػػػػػػػمابالعمميػػػػػػػػػة ال عميميػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػديـ الماػػػػػػػػػافي الدرالػػػػػػػػػية 

 .ل جريد كالريايياتـل.ن ا ا الماافي ال ة   ميز ها7002د
ـ ظررت هعض األهراث مة مجاؿ   اية اإلالاجراميػؾ كدرالػة ) الجريػاة 7002اماذ تاـ    
ـل ال ػػة فػػدمت إلػػى اكلػػاب المعممػػات قهػػؿ الندمػػة مرػػارات الث امػػة اله ػػرية امرػػارات 7002د

مػػػف    ػػميـ األالاجراميػػؾ مػػة   ػػػميـ النػػرا ط الذفايػػة اإللك راايػػة مػػػة الػػ عمـ . ادرالػػة كػػبل  
ـل: ال ػػػة  ثه ػػػت ماتميػػػة الػػػ نداـ اإلالاجراميػػػؾ الثاهػػػت مػػػة  اميػػػة 7002درايػػػش االػػػدناى د)

 مرارات ال لكير اله رة لماياع اإلدراؾ اال مييز لؤلشكاؿ الرادلية لدى  طلاؿ ال ارد.
ـل ال ػػػة كااػػػت رػػػاؿ ي لػػػهؿ  اظيػػػؼ 7002كمػػػا  ا ػػػت اػػػداة جامعػػػة ال ػػػدس المل ارػػػة )    

ـ ه ػػدريب  تيػػػار الري ػػػة 72/00/7002مميػػة ال عميميػػػةيد االماع ػػدة مػػػة اإلالاجراميػػؾ مػػػة الع
ال دريلػػػػية تمػػػػى   ػػػػميـ اإلالاجراميػػػػؾد ا اظيلػػػػ  مػػػػة  ايػػػػيح الم ػػػػطمرات ااإلر ػػػػا يات 

 ات مادا  تمى قرارة اإله ار.
اممػػا لػػهؽ ي يػػح  فميػػة اإلالاجراميػػؾ كم ػػدر لمػػ عمـد ا ثرفػػا مػػة العمميػػة ال عميميػػة هشػػكؿ    

 دريس الرياييات هشكؿ ناصد اهال الة مػنف مرػارات الػ نداـ اإلالاجراميػؾ مػف تاـد اتمى 
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المرارات ال ة ياهية  امرفا مة المعمميفد الكف فؿ يم مؾ معممات الرياييات الاتة الكػامة 
 الدرالػػة فػػذ،   اػػااؿ هرػػذا الملرػػـا هذد فػػذا مػػا لػػاؼ   لػػعى الدرالػػة لمعرم ػػ د ريػػث لػػاؼ

 امػ بلكرف درجػة امػا اإلالاجراميؾ لملرـا الرياض مدياة مة الرياييات معممات اتة مل اى
اذلػػؾ لػػعيا  ل طػػاير مرػػارات المعممػػات ملػػ  هبل  مػػة مجػػاؿ اإلالاجراميػػؾد مػػف نػػبلؿ  لمرارا ػػ د

االػدارات ال ػة  مهػة االر يػاجد كنطػاة  الهػرامي لعمػؿ اال نطػيط الػا صد جاااػب الاقاؼ تمى
  مريدي  ل اظيلرا مة ال عميـ.

 تحديد مشكمة الدراسة:
 اهب اإلرلاس هالمشكمة ااطبلقا  مف الا اط ال الية: 
ال عامؿ مب م ييرات فذا الع ر ال  اية  ال عاهات ال ة يااجرا معممات الرياييات مة ل0

د ال عامؿ مب اظـ امااف  كاالاجية م جددةا  االمعرمية ال ة   ياتؼ كؿ ثبلثة  شررد
ا رفيمرـ لم عامؿ مب م ييرات الع ر  طالها رـدمية قدرات ل ا ا  يلعامارا اإلالاجراميؾد 

ال  اة الذة ي طمب  عميـ الطالب كيؼ ير ؿ تمى المعرمة هالل  مف م ادرفا 
 ل.7002) شم ات د  المن ملةد ذات ال عداد الرا ؿ

مااداة ال رهاييف امااشد رـ المل مرة هرف يكاف ال عميـ مف نبلؿ معطيات الااقب الذة  ل7
الم عمـد االااقب اآلف يعيش إي اع   اة لريب جعؿ ال  اية تا را  مرما  ا لاليا  يعيش  

مة العممية ال عميميةد إيامة إلى  ف فااؾ  طار مة اظريات ال عمـ اتمـ الالس 
اللماكة االذة  ردث  يييرا  كهيرا  مة مدانؿ ال عميـ اطرؽ ال دريس ا لاليب ال  ايـ. 

جت مف  لاتؿ كؿ المجاالت اللاه ة اال جا، ارا ما يلمى امف  فـ اال جافات ال ة ا 
هال ارة الذفايةد ال ة لرا  فمية مة العممية ال عميمية اال عمميةد ادار هارز مة  لريؿ 
 ا يؿ المعمامة اه ار  ثرفا اق ا   طاؿ لما  ناطه  مف رااس من ملة لمم عمـ ا رلز 

 ل.2د 7002لجليردالمثير لدي  لبلل جاهة الماالهة ) اللميـ ا ا
الم  هػػب لااقػػب ال عمػػيـ يممػػس  ػػداى ملػػ اى  ر ػػيؿ الطمهػػة مػػة الريايػػياتد امػػة مراالػػة  ل2

الاقاؼ تمى األلػهاب  ثه ػت الدرالػات  ف فاػاؾ تػدة  لػهاب مارػا  لػهاب   عمػؽ هػالمعمـ 
ـل  ف مػف  لػهاب  ػداة ال ر ػيؿ تػدـ 7000ريث  ايرت درالػة )هركػات ارػرز ا  د

ل :  ف 2د 7009لاظريات ال رهايػة االاللػية الرديثػة. اقػد  شػار )ديػاب دإلماـ المعمميف ها
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 الك ػب مػة جػار مػا ها ػؿ يكمػف  عمػيمرـ مػة األلػمى الرػدؼ يع هراف المعمميف مف الكثير
 مػػػػة  جػػػػؿ الاجػػػػاح مػػػػف الك ػػػػب فػػػػذ، لمر ػػػػاى رلظرػػػػـ مػػػػف اال ركػػػػد  ذفػػػػاف طمهػػػػ رـد إلػػػػى

 الر ػػػا ؽ رلػػػظ تمػػػى األقػػػدر فػػػا اظػػػرفـ مػػػة الجيػػػد ي ػػػهح الطالػػػب اهال ػػػالة االم رػػػافد
 مجػرد  ارػا تمػى لمريايػيات اظػر رـ مػف افػذا اػاهب د الريايية العمميات ااجرار اال ااايف
امرػػارات. امػػف فاػػا ا يػػح الهػػد مػػف معمػػـ الريايػػيات  ف يػػ  ف مرػػارات  اقػػااايف تمميػػات

 اإلالاجراميؾ.ال رف الاارد االعشريفد ا ف يل ندـ  لاليب ال  اية المعا رة ال ة مارا 
 اإلالاجراميؾ ال نداـ قاة جاااب تف لمكشؼ الهراث هعض األنيرة اللااات مة  جريت ل2

  مؾ ال ثمار ال عميمية العممية تمى لم ا ميف ي يح الذة األمر الجمرارد مب ال اا ؿ مة
% 90 اقد  ا مت  مؾ الهراث إلى  ف راالة اال عمـ ال عميـ تممي ة دتـ مة الجاااب

 الااس مف% 20 م ارةد اراالة معمامات فة الم  إلى  ا ؿ ال ة المعمامات مف
 يعالي كما  ف الم  الا يةد هالمعمامات م اراة الم ارة لممعمامات  ميؿ يل جيهاف
الا ية ) تهدالهلاط  المعمامات مف  لرع مرة 20000 هراالة الم ارة المعمامات

 ل.7002د

 رليلا  تمى ما لهؽ ظررت الراجة الممرة لمعرمة المعممات هملرـا اإلالاجراميؾد     
اام بلكرف لمرارات إا اج  اال ندام د ايعد ذلؾ مطمها  ر يليا  لمطبلب االمج مب االهارثيفد 
ن ا ا   ف ملرـا اإلالاجراميؾ مازاؿ جديدا  تمى الهي ة العرهيةد لذلؾ لاؼ  لعى فذ، 

ى    ة مدى اتة تياة مف معممات الرياييات لملرـا اإلالاجراميؾ ادرجة الدرالة إل
معرؼ ا اط الايب الرافف قد يلرـ مة الااقب ا ال عرؼ تمى ام بلكرف لمرارا  د دريث  ف 

 مة اللؤاؿ الر يس ال الة:ايمكف  رديد مشكمة الدرالة  دال  ار معالجة اليعؼ ا 
 ا ما درجة االالاجراميؾ لملرـا الرياض ياةمد مة الرياييات معممات اتة ما مل اى
 ه اي لرع ما  األل مة ال الية: لمرارا   ام بلكرف

 ما مل اى اتة معممات الرياييات همدياة الرياض لملرـا اإلالاجراميؾ ه ل0)
 معممات الرياييات ال جاهات م الطات هيف إر ا ية داللة ذات مراؽ  اجد فؿ ل7)

  ه النهرة لااات لم يير  عزى ملرـا اإلالاجاميؾ راؿ
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 معممات الرياييات ال جاهات م الطات هيف إر ا ية داللة ذات مراؽ  اجد فؿ ل2)
  ه المؤفؿ الدرالة لم يير  عزى راؿ     ملرـا اإلالاجاميؾ

 ما درجة ام بلؾ معممات الرياييات همدياة الرياض لمرارات اإلالاجراميؾه ل2)
 معممات الرياييات ال جاهات م الطات هيف إر ا ية داللة ذات مراؽ  اجد فؿ ل2)

  ه النهرة لااات لم يير  عزى مرارات اإلالاجراميؾ راؿ
 معممات الرياييات ال جاهات م الطات هيف إر ا ية داللة ذات مراؽ  اجد فؿ ل2)

  ه المؤفؿ الدرالة لم يير  عزى مرارات اإلالاجراميؾ راؿ

 ة:ــداف الدراســــأى
 األفداؼ ال الية:لعت فذ، الدرالة إلى  ر يؽ 

ال عػػػػػػرؼ تمػػػػػػى ملػػػػػػ اى اتػػػػػػة معممػػػػػػات الريايػػػػػػيات همدياػػػػػػة الريػػػػػػاض لملرػػػػػػـا  ل0)
 اإلالاجراميؾ.

اتػة معممػات الريايػيات همدياػة الريػاض  تمػى النهػرة لػااات م ييػر  ثر تمى ال عرؼ ل7)
   لملرـا اإلالاجراميؾ.

اتػػػػة معممػػػػات الريايػػػػيات همدياػػػػة  تمػػػػى المؤفػػػػؿ الدرالػػػػة م ييػػػػر  ثػػػػر تمػػػػى ال عػػػػرؼ ل2)
   ياض لملرـا اإلالاجراميؾ.الر 

ال عػػػػػرؼ تمػػػػػى درجػػػػػة امػػػػػ بلؾ معممػػػػػات الريايػػػػػيات همدياػػػػػة الريػػػػػاض لمرػػػػػارات  ل2)
 اإلالاجراميؾ.

درجػة امػ بلؾ معممػات الريايػيات همدياػة  تمػى النهػرة لػااات م ييػر  ثػر تمػى ال عرؼ ل2)
   الرياض لمرارات اإلالاجراميؾ.

ام بلؾ معممات الريايػيات همدياػة درجة  تمى المؤفؿ الدرالة م يير  ثر تمى ال عرؼ ل2)
   الرياض لمرارات اإلالاجراميؾ.

 أىمية الدراسة :

 مف نبلؿ الا اط اآل ية: درالة  يح  فمية ال   
 ػػػر ة  فميػػػة فػػػذ، الدرالػػػة مػػػف  فميػػػة مايػػػاترا ريػػػث  مثػػػؿ درالػػػة ملػػػ اى اتػػػة  ل0

معممػػات الريايػػيات لملرػػـا اإلالاجراميػػؾ ادرجػػة امػػ بلكرف لمرارا ػػ د إرػػدى الجاااػػب 
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مة  رديػد مػدى الػاتة هرػذا الملرػـا د امػا إذا كػاااا ير ػاجاف إلػى المرمة ال ة  لرـ 
 يرارة لع ر المعمامات . طاير  ا  رفيؿ  مة فذا الجااب المرـ اال

 طػػاير امػػػاذج  رهايػػة دقي ػػة   ػػػانى  ػػر ة فػػذ، الدرالػػػة الػػ جاهة لم اجػػ  الرػػػديث مػػة  ل7
 دااللػػػػػػ يبلؿ الع بلاػػػػػػة ل  ايػػػػػػات الرالػػػػػػهات االمعمامػػػػػػات اماػػػػػػاف الجراميػػػػػػؾ االميػػػػػػديا

د اهال ػػالة مػػف المرػػـ معرمػػة اتػػة ا اظيلرػػا هطري ػػة مثمػػى مػػة تممي ػػة ال عمػػيـ االػػ عمـ
رػػـا اإلالاجراميػػؾ الػػذة يع هػػر مػػف ماػػاف الجراميػػؾ االميػػدياد ر ػػى اعػػة المعممػػات همل

 همدى قدر رف تمى  اظيلرا مة العممية ال عميمية مل  هبل .
  ايػة اإلالاجراميػؾ امػدى اتػة معممػات الريايػيات الدرالات ال ة  ااالت اادرة  قمة  ل2

 كاف فػذ، الدرالػة  العالـ العرهة ااإلقميمةد اهال الة همكف  ف تمى مل اى هملرامراد
 شػػػػػجيب الهػػػػػارثيف مػػػػػة الميػػػػػداف ال رهػػػػػاة إلجػػػػػرار درالػػػػػات رػػػػػاؿ مايػػػػػاع م ػػػػػدرا  ل

 اإلالاجراميؾ.
للػت  اظػار المر مػيف ههػرامي إتػداد المعممػػات هكميػة ال رهيػةد هيػرارة االف مػاـ هػػندراج  ل2

مايػػاتات الملػػ ردثات ال كاالاجيػػة هاجػػ  تػػاـ ااإلالاجراميػػؾ هشػػكؿ نػػاصد يػػمف 
 ديمية إلتداد المعمـ .النطة األكا

قد  لافـ ا ا ي فذ، الدرالة مة  اجي  اف مػاـ المن  ػيف مػة  طػاير مرػارات المعمػـد  ل2
ال نػػاذ اإلجػػرارات اال ػػرارات الماالػػهة إلدراج مايػػاع اإلالاجراميػػؾ د يػػمف الػػدارات 
ااألاشطة  ال ة   دـ لممعممات اهال الة الملافمة مة  طاير المعممات هطري ة لػميمة 

 ة تمى المعرمة االهرث العممة.قا م

 :حدود الدراسة
     ر الدرالة تمى الرداد ال الية:

 :المدارس الحكومية بمدينة الرياض. الدراسة عمى اقتصرت الحدود المكانية 
 فػ 0222-فػ 0222لعاـ ثااة الرداد الزمااية: الل ؿ الدرالة ال 
 .الرداد الهشرية: معممات الرياييات همدياة الرياض 
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 مصطمحات الدراسة:
 :الوعي 

ل الاتة ليايا كما ارد مػة للػاف العػرب:ي اتػة مػبلف الشػة 22ـد7000هعرؼ )اهف ماظار د
 همعاى : جمع  ا راا، د اقمه  ا دهر، ارلظ ي.

ل:ي  اؿ معرمػػػة لملػػػرد هالشػػػةر  ا األمػػػر ريػػػث 02ـد7007 مػػػا ا ػػػطبلرا  ترمرػػػا ) هػػػاجبلؿد
 ال ل يمية الكاممة تا ي.يلمب تا  الكف  ا    المعمامات 

ا عرمػػػ  الهارثػػػة إجرا يػػػا : هراػػػ  ا جػػػا، ت مػػػة لمعممػػػات الريايػػػيات يمكػػػارـ مػػػف إدراؾ ملرػػػـا  
اإلالاجراميؾ امرارا    ة  ف مل اى الاتة فا طهيعة ادرجة إجاهة  مراد العياة تمػى الل ػرات 

 الم عم ة هال هااة مل اى اتة المعممات لملرـا اإلالاجراميؾ.
  جرافيك:اإلنفو 

 عرمػػ  الهارثػػة إجرا يػػا : فػػا  مثيػػؿ الهيااػػات االمعمامػػات النا ػػة هم ػػرر الريايػػيات مػػة شػػكؿ 
 رلـا ا ار امنططات يلرؿ مرمرا ا لليرفاد مما يلاتد تمى  رليف إدراؾ الطبلب.

 
 ثانيًا: اإلطار النظري

 :إعداد المعمم 

 إذ ال رهايةد العممية مة المؤثرة العاامؿ كررد الريارات هاار مة كهيرا   دارا يمعب المعمـ   
 .اال يـ ااال جافات االمعارؼ النهرات ال لاتؿ فذا طريؽ تف ايك لب الم عمـ مع  ي لاتؿ
 اذلؾ ال رهية  فؿ قهؿ مف االف ماـ مف كهيػرة ملارػة ا دريه  المعمـ إتداد قيية شيػمت ال د

 اج  اتمى اللمللات جميػب مة ال عميمية الليالػات  اليذ مة االرياة المرـ دار، مف ااطبلقػا
  لاليات مف مراي ا ا امي   المعمـ إتداد ميع هر د اإللبلمة ال رهاة اللكر مة الن اص

  نرج تاد  ا رة اال هالديمامة ا   ؼ مل مرة تممية فة المعمـ إتداد  ف ال عميـد  رليف
 . ل00 صدـ7009د الااقة ا  ها ارد. )الكمية مف الطالب
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اي  د هاإلتداد   ديـ م ررات نا ة ل امية مرارات امعمامات اا جافات يرارية    
لممعمـد لملاتد   تمى  دار مراـ تمم د ايا لـ فذا اإلتداد إلى قلميف: اإلتداد قهؿ الندمة 

 كال الة: ل207- 200ـد  ػ7009)النميلة االراراف د ااإلتداد هعد الندمة 
  الخدمة:اإلعداد قبل  

فا اإلتداد مة مؤللات م ن  ة إلتداد المعمـد كمعافد المعمميف  ا كميات ال رهية       
 ا غيرفاد هشرط  ف يكاف الطالب المعمـ هرا لـ يم رؽ هعد هالندمةد اما زاؿ يدرس داف 

 داقد ي ـ فذا اإلتداد مة كميات غير م ن  ة مة اتداد المعمـ قيد، تمى اظيلة مدرس.
الطالب مة هراامي  اٍؿ لم رفيؿ لم دريس مة مؤللات اتداد المعمـ. ايعرؼ   مريدا  الل راؽ

ذلؾ هالاظاـ ال  اهعة مة االتدادد اذلؾ تمى تكس اإلتداد مة مؤللات إتداد المعمـ 
االذة يعرؼ هاإلتداد ال كاممةد ريث   دـ م ررات ال رفيؿ ال رهاة اال دريب تمى ال دريس 

 مية د هريث   كامؿ الم ررات مة  شكيؿ الهاية المرايةم دانمة مب الم ررات األكادي
 :اإلعداد أثناء الخدمة 
ي ـ فذا االتداد مة إردى المؤللات الم ن  ة مة اتداد المعمـد  ا غيرفا مف   

المؤللات ال عميمية    ا ال دريهيةد هردؼ  امية معارؼ امرارات اا جافات المعمـ العامؿ 
 التداد  ثاار الندمة  شكاال  م عددة مارا ال دريب.ا ذمعبل  مة اظاـ ال عميـ. ايرن

 

 

 :تدريب المعممين أثناء الخدمة 

إف اإلتداد لمراة ال عميـ مة فذا الع ر   هح تمبل اليا رة هنتداد الطالب مة كميات إتداد    
المعمميفد إلف م رات ال دريب العممة ال كلة لايب المعمـ مة مكاا   المراية ال ريرةد الكة 

 ها  ك مؿ  طراؼ فذ، العممية الهد مف ال دريب  ثاار الندمة لئلر  ار همل اى  دار المعمـ) 
 ل2د 7002تطاافد

تمميات ال امية ال ة  ل ردؼ رمب كلارة المعمـ مة مجاؿ ال دريب  ثاار الندمة ي  د ها   
مردد ك دريه  تمى طرؽ جديدة مة ال دريسد  ا  عريل  هم رر جديدد  ا  دريه  تمى 
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تدد  ال نداـ الا ؿ ا كاالاجيا ال عميـ .اتادة ما يل يرؽ مثؿ فذا ال دريب م ر،   رااح مف
 ل.772د 700 ) قاديؿدمف اللاتات إلى تدد مف األلاهيب 

ل هرا  ياشاط منطط اماظـ يردؼ إلى  مهية ار ياجات 02د ـ7002دالدنيؿ )اترم     
الم درهيف اللعمية مة يار م طمهات  تمالرـ هال نداـ األلاليب العممية المعرميةد هما يردؼ 

ية مة  دار الم درهيف مة مراالة لملاتد رـ تمى إلى إرداث  يييرات معرمية امرارية ااجداا
شهاع راجات الم درهيف مة فذ، المجاالتي  .الاما المراة االذا ةد اا 

 

ا رى الهارثة  ف  دريب المعمميف  ثاار الندمة فا مجماتة مف األاشطة الماظمة    
المعمميف  مة الجاااب الاظرية   دارالم ممة مف نهرار ال رهيةد ا ردؼ إلى  طاير 

البلزمة ل رليف العممية  اإليجاهيةاالعمميةد ا لافـ مة إكلاهرـ المرارات ااال جافات 
 ال عميمية ال عممية .

 ديرارية لممعمـ  ثاار الندمة هرامي ال دريبف  ل: إلى 7000اقد  شارت درالة ) المايااةد
 .المه دئ ن ا ا   ـ ا  ياهية  امير الدتـ البلـز لممعما ثه ت 

 أثناء الخدمة تدرب المعممين أىمية: 

ـ 7002لد )الطعػػػػػااةد  029د ص  7002)الهػػػػػدرة د لد7002) المعػػػػػارؾ دذكػػػػػر كػػػػػبل مػػػػػف
ل  هػرز  فميػة  ػدريب المعمػـ  ثاػار 022د ص 7002د )تهد اللميب الرير راالػة دل 02دص

 ميما يمة :  الندمة 
  الم بلك  مرارات ال اا ؿ اال رثير.الاراض هالعممية ال عميمية ال عممية 
  .ال  ميؿ مف العاؼ يد الطمهة مف قهؿ المعمميف 
  يػػػ  ف تممػػػ  مػػػبل ير ػػػاج إلػػػى مزيػػػد مػػػف الزيػػػارات اإلشػػػرامية مػػػف قهػػػؿ المشػػػرؼ  ا

 المدير. 
  .ال ياـ هالعديد مف األداار اللاية ااإلدارية 
  .ر يؽ الذات االشعار هالريا  
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 ممػػػا هالعمػػػؿ  مهاشػػػرة تبلقػػػة ذات اا جافػػػات تامرػػػارا معػػػارؼ المعممػػػيف يكلػػػب 
  داارفـ. يطار

 اآلنػػػريفد تمػػػى االت مػػػاد داف مػػػف العمػػػؿ تمػػػى اقػػػدرة هاللػػػ  ث ػػػة المعمػػػـ يكلػػػب 
 .ل  اآلنريف اار راـ لالل  ار رام  ايدتـ

 كهر ملؤاليات ا رمؿ االر  ارد إلى  ؤفم  جديدة نهرات المعمـ يكلب  . 
 لاار رد تمى ال عميـ  مراد الكامة لممعمـ االمل  همة الرالة األدار  رليف. 
 مػة األنطػار الػهة   ميػؿ إلػى  ػؤدة المرػارات مزيػادة الال ػات   نلػيض مػة يلافـ 

 .العمؿ
 نطا   الهة   ؿ جيدا   الم درب مالمعمـ اإلشراؼ  ا لريؿ اإلقبلؿ مة يلافـ . 
   االػا م  ال ييرات اال طارات ال ة يشػردفا الر ػؿ ال رهػاة اللػ    طمػب مػف إدار ػ

 .ال ييير اال طار  ل كاف مالجمة ام لاتمة ل ر يؽ األفداؼ المرلامة ا لاليه 

  ف يكػػاف م دمػػة لئلتػػداد   ف األتػػداد قهػػؿ الندمػػة اػػادرا  مػػا يكػػاف مثاليػػا  هػػؿ ي ػػح
 المراة الل .

  ال رهػػاة يجعػػؿ الممارلػػات المرايػػة غيػػر معالػػة الػػهيا  هعػػد إف ال يييػػر االج مػػاتة ا
 اقت ق ير مف ال نرجد افذا ياطهؽ تمى الطرؽ االالا ؿ االمعرمة اللرا.

  إف الممارلػػػات ال عميميػػػة   طمػػػب  ييػػػرات مرايػػػة اشن ػػػية مػػػة األمػػػراد ال ػػػا ميف
 .هالعممية ال رهاية

ال د هيات معظػـ الدرالػات ال ػة  جريػت رػاؿ هػرامي ال ػدريب  ثاػار الندمػة  ف فاػاؾ  ػرثيرا     
ل إلػى  فميػة 7002إيجاهيا  لم دريب تمى لماؾ المعمـ ال عميمػةد ريػث  شػارت درالػة )لػمارد

 ػػػدريب المعممػػػػيف مػػػف نػػػػبلؿ هػػػرامي ال ػػػػدريبد ا ا ػػػػت الدرالػػػة ههاػػػػار هػػػرامي  رهايػػػػة رلػػػػب 
اشػػار مراكػػز م ن  ػػة ل طػػاير إتػػداد المعمػػـد اكػػذلؾ االلػػ لادة مػػف ار ياجػػات المعممػػ يفد اا 

 نهرات  لا ذة كمية ال رهية مة فذا المجاؿ.
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ل تػددا مػف الا ػاط المل ػمة لؤللػهاب ال ػة 22-22 صد7002 )رشدة امرمادد ارد كما   
  جعؿ ال دريب  ثاار الندمة يراريا مارا كما ير ة:  

 مؿد  ا  لاليه د  ا مة اللماؾ الذة   طمه  جادة رداث  يير مة  كاالاجيا الع
 األدار: مما يل دتة  اامر مرارات جديدة غير م اامرة لدى العامميف 

 يعؼ قدرة الماظؼ تمى  دار العمؿ  ا  ا  ال ي  ا  هال ارة المطماهة. 

  دار الماظليف لمعمؿ ه ارة ناط ة: لذلؾ اجد يرارةد اراجة ممرة لم دريب 
لم نمص مف فذ، األنطارد االا اؿ إلى مررمة ي ـا هرا الماظلاف هردار  تمالرـ 

 ه ارة  ريرة. 

 ف  : ال ػػة  ايػػرت ل et al , 2014  Akarawang)   كػػارااؽ درالػػةذلػػؾ  ا ثه ػػت   
المعممػػػػيف هراجػػػػة إلػػػػى  ػػػػدريب يركػػػػز تمػػػػى  ر يػػػػؽ مرػػػػارات تمميػػػػة  ميػػػػؿ ارػػػػا  كاالاجيػػػػا 

إاشػػار  كيليػػة المعمامػػات ااال  ػػاالتد كمػػا هياػػت  ف ال ػػدريهات الراليػػة ال  ػػدتـ هشػػكؿ كػػاؼ
  كاالاجيا المعمامات ااال  االت مة  عميـ الطبلب.ا اال نداـ الا ؿ االتبلـ 

ل ػػدريب مطمػػب مشػػ رؾ لجميػػب   ػػراب المرػػف المن ملػػة لمػػا اممػػا لػػهؽ ي يػػح لمهارثػػة  ف   
ي ك لب مي  مف معارؼ امرارات انهرات جديدةد ايعػد المعممػاف يػمف ا ػراب المرػف ال ػة 

اظػػػرا  لبلالجػػػار المعرمػػػة الرا ػػػؿ الػػػذة يشػػػرد، ال ػػػرف  د ر ػػػاج إلػػػى ال ػػػدريب الملػػػ مر هنلرػػػاح
مػػة مجػػاؿ العمػػـ امبلر ػػة ال ييػػرات الرػػادة االعشػػريف ريػػث ي طمػػب مػػارـ مااكهػػة فػػذ، الطلػػرة 

 ـمػػػة مجػػػاؿ العمػػػـ اال عمػػػيـ  لػػػذا اجهػػػت العاايػػػة هنتػػػدادفاال  ايػػػة  العمميػػػة اال طػػػارات الث اميػػػة
 .ه ار، مل مرة ـا دريهر

 
 :التدريب أثناء الخدمة والمستحدثات التقنية 

د     ػر المعرمػةا امػا يلػماى هثػػارة مػف المعمػـا  فا الريػاة مػة  طػاار ا يياػر دا مػيفد مراػاؾ ال لجا
المعمامات مػة من مػؼ المجػاالتد االثػارة ال كاالاجياػة مػة مجػاؿ اال ا ػاالتد اكػذلؾ ال طػاار 
الػػػدا ـ مػػػة مجػػػاؿ تمػػػـ الػػػالس الػػػذة يكشػػػؼ كػػػؿا يػػػـا مزيػػػدا  مػػػف  لػػػرار امػػػاا األمػػػرادد اطهيعػػػة 
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افاػػػػاؾ  عمامرػػػـد االطرا ػػػػؽ االالػػػػا ؿ الملػػػػاتدة تمػػػػى فػػػػذا الػػػػ عماـد ا لػػػػاليب قيالػػػػ  ا  ايمػػػػ د 
د ااالا شػػػار الث ػػػامةا الم لػػػارعد اظرػػػار مػػػا يعػػػرؼ هالعالمػػػة  ا  ال لاتػػػؿ االج مػػػاتةا الملػػػ مرا

د اال شؾا مػة  فا فػذ، ال يياػرات هػد ت  ػؤثار هشػكؿ  ا هػأنر مػة  فػداؼ Globalizationالكااية 
افػذا  ال رهية اليالا را االا مراد ملارتت إلى إتداد نطػطد اا انػاذ إجػرارات م عػدادة لم كياػؼ

اكاف مف الا ؿ ال رهيػة لمااجرػة ال رػدايات الجديػدةد اال كياػؼ معرػا فػا إتػداد الهػرامي  دالااقب
 ل.002دص 7002)  رمد ارداح النطيبد المعمميفال دريهية د ا طهي را تمى 

 ل إف إتػػداد المعممػيف يجػػب  ف  كػػاف امػػؽ االر ياجػػات7000اقػد  ثهػػت درالػػة ) العػػداااةد   
هراػػػػ  يجػػػػب االف مػػػػاـ هاال جافػػػػات الرديثػػػػة تاػػػػد   ػػػػميـ هػػػػرامي إتػػػػداد  الرديثػػػػةد ا ا ػػػػت 

ل: ريػػػث  ايػػػرت يػػػرارة 7000المعممػػػيف. ا كػػػدت تمػػػى ذلػػػؾ درالػػػة ) رمػػػادد الهرهرػػػااةد 
 ػػػامير اظػػػاـ ال ػػػدريب الجيػػػد الػػػذة يركػػػز تمػػػى من مػػػؼ الجاااػػػب االمرػػػارات العمميػػػةد االػػػذة 

 الندمة لبلر  ار هجادة ال عميـ.  يل جيب لبلر ياجات اللعمية لجميب المعمميف  ثاار
امػػػػػف الملػػػػػ ردثات ال  ايػػػػػة الرديثػػػػػة ال ػػػػػة الهػػػػػد  ف يعيرػػػػػا المعممػػػػػيف االهػػػػػد  ػػػػػدريهرـ تميرػػػػػا 

  ايير  مة المهرث الثااة. ـاإلالاجراميؾد افذا ما لي 
 :اإلنفوجرافيك 

طيات الااقب   عالى دا ما    اات ال رهاييف امااشد رـ المل مرة هرف يكاف ال عميـ مف نبلؿ مع  
الذة يعيش  الم عمـد االااقب اآلف يعيش إي اع   اة لريب جعؿ ال  اية تا را  مرما  ا لاليا  مة 
العممية ال عميميةد الـ ي   ر دار الالا ؿ ال  اية تمى ذلؾ م طد هؿ   هرت اليمة  عمـ 

ـ الالس مل مرة مة كؿ مكاف ازماف. إيامة إلى ما  ردث  ال طار مة اظريات ال عمـ اتم
 اللماكة االذة  ردث  يييرا  كهيرا  مة مدانؿ ال عميـ اطرؽ ال دريس ا لاليب ال  ايـ.

إف  رد  فـ اال جافات ال ة ا جت مف  لاتؿ كؿ المجاالت اللاه ة اال جا، ارا ما    
يلمى هال ارة الذفايةد مبل نبلؼ تمى  فمية ال ارة مة العممية ال عميمية اال عمميةد 

هارز مة  لريؿ  ا يؿ المعمامة اه ار  ثرفا اق ا . افذا ما ذكر   درالىة ادارفا ال
ل:يريث  ايرت  ف ال نداـ الرلـا مة  مثيؿ الهيااات ااألمكار krauss,2012كرايز)

ه ريا  يؤدة إلى اانراط الكثير مف  جزار الدماغد االاظر لممشكمة مف  كثر مف زاايةد مرة 
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العبلقات المع دة مب الكمماتي. كما  ف شهكات ال اا ؿ يرارية تادما ي عب ا ؿ 
االج ماتة االمدااات اال رؼ  ر اة تمى العديد مف الهيااات الم ارةد اال ة يطمؽ 

 ل.2د 7002تميرا اآلف م طمح اإلالاجراميؾ ) اللميـ االجليرد
 :تعريف اإلنفوجرافيك 

مػػػػػف  رايػػػػػؿ الهيااػػػػػات  ىالاجراميػػػػػؾ كم ػػػػػطمح يطمػػػػػؽ تمػػػػػاإلـل:ي7002ذكػػػػػر )شػػػػػم ات د   
االمعمامات االملافيـ المع دة الة  ار ارلـا يمكف مرمرا اال يعاهرا هايػاح ا شػايؽ افػذا 
ي االلػػػػماب ي ميػػػػز هعػػػػرض المعمامػػػػات المع ػػػػدة اال ػػػػعهة هطري ػػػػة لملػػػػة الػػػػرمة ااايػػػػػرة 

 .000ص
ات  ا ـل: يفة  مثيبلت ه رية ل  ديـ الهيااات  ا المعمام7002كما ذكر)تهدالهالط د     

المعرمة ا ردؼ إلى   ديـ المعمامات المع دة هطري ة لريعة ايشكؿ اايح. الديرا ال درة 
تمى  رليف اإلدراؾ مف نبلؿ  اظيؼ الرلامات مة  عزيز قدرة الجراز اله رة لدى اللرد 

 مة معرمة األاماط ااال جافاتي.
 : مميزات اإلنفوجرافيك 

) لد7002لد) الجريػػػاةد7002ل اليػػػة )تيلػػػى د هاإلمكػػػاف  منػػػيص المميػػػزات مػػػة الا ػػػاط ا   
Educational Technology and Mobile Learning(16 لد -pp11 د2012دsimiciklas:ل 

  هلػػيط المعمامػػات المع ػػدة االكهيػػرة اجعمرػػا لػػرمة اللرػػـ ااالت مػػاد تمػػى المػػؤثرات 
 .المعمامةاله رية مة  ا يؿ 

 رايؿ المعمامات االهيااات مف ارقاـ ارراؼ مممة الى  ار ارلـا شي ة . 
 الاجراميؾ تهر الشهكات االج ماتيةلرالة اشر ااا شار اإل. 
 .الملاتدة تمى االر لاظ هالمعمامة اق ا   كهر 
 .قاهمية  طهي   تمى تدد كهير مف ال ن  اتد االمجاالت المن ملة لمهيااات 
  ا ؿ مف نبللرا اا ؿ المعمامات لآلنريف هان بلؼ ليا رـ.إمكااية ال ا 
 .اي اؿ الرلالة لآلنريف 
 .إظرار كمية كهير ة مف الهيااات هشكؿ ل  معاى 

http://www.educatorstechnology.com/
http://www.educatorstechnology.com/
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 .عزيز ال درة تمى ال لكير ارهط المعمامات ا اظيمرا  
  ػػدمي الا ػػاص االرلػػامات هرػػدؼ الكشػػؼ تػػف معمامػػات  ا اامػػاط  ا ا جافػػػات 

 .اللرـ مف الا اص الم رارة م طلرؿ مة  مما يجعمرا 
 لرالة قرار را. 

ليزاهيث ليمز )    ل همعرػد  طمػس هجامعػةKos&Sims,2014افذا ما  اير   درالة كاز اا 
كالارادا هالااليات الم ردة األمريكيػةد ال ػة  ثه ػت ماتميػة الػ نداـ   ايػة اإلالاجراميػؾ  الثاهػت 

 ـل:  ف7002ميزيػة.كما  ثه ػت )درالػة ما ػاردمة ك اهة الم االت لييػر الاػاط يف هالميػة اإلاج
الػػ نداـ   ايػػة اإلالاجراميػػؾ ال ػػا ـ تمػػى امػػاذج  هعػػاد الػػ عمـ لػػ   ثػػر كهيػػر تمػػى  اميػػة هعػػض 

 ملافيـ الرالهة اللراهية.

 :مبادئ وشروط تصميم اإلنفوجرافيك الناجح 

ا ػػػدـ ياجػػػد مهػػػادئ اا ػػػا ح فامػػػة يجػػػب  ف  كػػػاف مثػػػؿ المعػػػايير ال ػػػة امشػػػة تميرػػػا ر ػػػى 
 ل:027د 7002إالاجراميؾ ااجرا  امميزا  مارا اآل ة) شم اتد

 ان ر ماياتا  ااردا  لكؿ   ميـ إالاجراميؾ ر ى يكاف ذا  ركيز ااياح. 
 . ان ر تااااا  مميزا  الم ا 
 . رمؿ المر اى اان ر ما  معمامات اهيااات يمكف  مثيمرا ه ريا 
 .ركد مف  رة المعمامات الم دمة  
  معماما ؾ الر ي ية لئلالاجراميؾ الناص هؾ.اذكر م ادر 
 .اجعؿ   ميمؾ ه   لملؿ مة المعمامات 
 .ان ر هعااية األشكاؿ االرماز ال عهيرية الماالهة لمر اى اإلالاجراميؾ 
 .ان ر  لاااا جذاهة ام االهة مب مكرة افدؼ اإلالاجراميؾ 
 مراجعة األنطار اإلمبل ية االاراية. 
 ؤلل ؾ  للؿ ال  ميـ ر ى ي اا ؿ الااس معؾ. يؼ هيااا ؾ  ا هيااات م 

اي يػػح ممػػا لػػهؽ  ف اإلالاجراميػػؾ الاػػاجح يع مػػد تمػػى تػػدة مهػػادئ يرػػب  ف يراتيرػػا م ػػمـ 
 اإلالاجراميؾد لير ؽ األفداؼ المرجاة ما  هيلر الرال .
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 :اإلنفوجرافيك في التعميم 
الشن ية االمج معية ال ػة  لػرض مف الم طمهات ا   شرد الرياة مة ت ر المعماما ية كثير    

تمػػػى كامػػػة  مػػػراد المج مػػػب ااقػػػب ال عامػػػؿ مػػػب م ييػػػرات فػػػذا الع ػػػر ال  ايػػػة االمعرميػػػة ال ػػػة 
  ياتؼ كؿ ثبلثة  شررد لذلؾ يااج  ال ا ماف تمى العمميػة ال عميميػة ااقػب ال عامػؿ مػب اظػـ 

مػػؿ مػػب م ييػػرات الع ػػر ل اميػػة قػػدرات طبلهرػػـ ا ػػرفيمرـ لم عا ا  ياماػػاف  كاالاجيػػة م جػػددة لػػع
ال  اة الػذة ي طمػب  عمػيـ الطالػب كيػؼ ير ػؿ تمػى المعرمػة هاللػ  مػف م ػادرفا المن ملػةد 

مػػػة اإلهرػػػار مػػػة  مػػػؾ الم ػػػادر ممػػػا يعاػػػة فػػػدر ا  اق ػػػا  كهيػػػرا   ذات ال عػػػداد الرا ػػػؿ د اي لػػػ يرؽ
هايػػة دقي ػػة الراجػػة إلػػى  طػػاير امػػاذج  ر  لممػػاارد االػػ يبلال  تشػػاا يا لمػػزمفد اهال ػػالة جػػارت

  انى االلػ يبلؿ الع بلاػة ل  ايػات الرالػهات االمعمامػات اماػاف الجراميػؾ االميػديا ا اظيلرػا 
 هطري ة مثمى مة تممي ة ال عميـ اال عمـ.

الاجراميػػؾ ه  ػػميما   الم ااتػػة مػػة مراالػػة إليػػلار شػػكؿ مر ػػة جديػػد اقػػد ظرػػر مػػف اإل    
ريػث اف   ػميمات دارة جذاهة إلػى ال ػارئ ل جميب اترض المعمامات  ا ا ؿ الهيااات مة  

 عمػػػؿ تمػػػة  ييػػػر طري ػػػة الاػػػاس مػػػة ال لكيػػػر  جػػػا، الهياايػػػة ا  ألارػػػااإلالاجراميػػػؾ مرمػػػة جػػػدا  
االالاجراميػؾ مػف اللاػاف ال ػة  لػاتد ال ػا ميف تمػة العمميػة ال عميميػة  المع دة. ملػفالمعمامات 

افػػػذا ي لػػػؽ مػػػب مػػػا  ل.7002د  جديػػػد اشػػػيؽ) شػػػم ات هرلػػػمابمػػػة   ػػػديـ الماػػػافي الدرالػػػية 
 ـل:ريػػث  ا ػػاا هيػػرارة االلػػ لادة مػػف7002 ا ػػت هػػ  درالػػة كػػبل مػػف )درايػػش االػػدناىد

  ايػػة اإلالاجراميػػؾ هامطػػة   ديمػػ ) الثاهػػتد الم رػػرؾل مػػة تػػرض  الهايػػة المعرميػػة لممر ػػاى 
 الم رر.

 

  نفوجرافيك في دعم عمميتي التعميم والتعمم:أىمية استخدام اإل 

الاجراميػؾ مػة مة اللااات األنيرة هعض الهراث لمكشؼ تػف جاااػب قػاة الػ نداـ اإل جريت 
ال اا ػػػؿ مػػػب الجمرػػػار د األمػػػر الػػػذة ي ػػػيح لم ػػػا ميف تمػػػى العمميػػػة ال عميميػػػة الػػػ ثمار  مػػػؾ 

 :ـل7002) تهدالهالط د يمة الجاااب مة دتـ تممي ة ال عميـ اال عمـ امف هيارا ما

  ا ؿ إلى الم  فة معمامات م ارة % مف المعمامات ال ة90راالة . 
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  مف الااس يل جيهاف  ميؿ لممعمامات الم ارة م اراة هالمعمامات 20راالة %
 ة.الا ي

  مرة  لرع مف المعمامات الا ية. 20000الم  يعالي المعمامات الم ارة هراالة 
 .ال ار مة الليلهاؾ  كثر معالية مف الا اص االليديا االرااهط 
  مف الاقت مة ال لرات ال ة  ر اة تمى مملات 000 افيالمشافداف ي %

 ا.الليدي
 ف اإلالاجراميػػؾ لػػاتد تمػػى إشػػراؾ  Davidson, 2014) كمػػا  ثه ػػت درالػػة دميدلػػاف )    

الطبلب هاجاح مة ال عمـ ليس م ػط مػف نػبلؿ  اليػذ المشػاريب الهرثيػة دانػؿ الل ػؿ الدرالػةد 
 الكف مف 

 رـ.نبلؿ ترض ا ا ي  هراثرـ إلى  قراا
تمػػػى  فميػػػة الػػػ نداـ  Kibar, Akkoyunlu,2014)ا كػػػدت درالػػػة كيهػػػر ا كاياميػػػا )    

ل هػاق راح طػرؽ ا لػاليب جديػدة 7002اإلالاجراميؾ كرداة  عميمية.  ا ا ت درالة ) ما ارد
 اللػػ نداـ   ايػػة اإلالاجراميػػؾ مػػة ال عمػػيـ همػػا يلػػاتد تمػػى ان  ػػار المعمامػػات ا لػػريب اقػػت

 ة الذاكرة طايمة المدى.ال عمـد اه ا را م
 

 ثالثًا: إجراءات الذراسة امليذانية
 دراسةمنيج ال: 
مػدى اتػة معممػات الريايػيات لملرػـا لم عػرؼ تمػى   ال ندـ الماري الا لة الملػرة ـ   

 اإلالاجراميؾ ادرجة ام بلكرف لمرارا  . 
 

 دراسةمجتمع ال : 
الركاميػػػػػة لممررمػػػػػة االه دا يػػػػػة معممػػػػػات الريايػػػػػيات همدياػػػػػة الريػػػػػاض مػػػػػة المػػػػػدارس جميػػػػػب 

 االم الطة االثاااية .
 
 دراسةعينة ال: 
ل معممػػة د 000)تمػػى   ػػـ  ان يػػار تياػػة الهرػػث هطري ػػة تشػػاا ية ريػػث  ػػـ  ازيػػب االلػػ هااة 

ل لعػدـ  ػبلري را اهال ػالة   ػهح تػدد 00ل ا ـ ال هعاد)20اكاف تدد االل هااات المل ردة )
 : دريلرا ي ـ ال ة ام ا  المررمة الدرالة تياةل 0ايايح جداؿ ) ل.20االل هااات )
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 تدريسيا يتم التي حسب المرحمة الدراسة عينة: ل0) رقـ جداؿ
تدريسيا يتم التي المرحمة  النسبة المئوية العدد 

 30.0 15 اه دا ة

 48.0 24 م الط

 22.0 11 ثاااة

 100.0 50 المجماع
 

 دريلراد ريث همغ  ي ـ ال ة امراد تياة الدرالة امؽ المررمةل  ازيب 0) رقـ جداؿ يايح
لداكات الالهة االتمى مف تياة الدرالة  درس مررمة 20اجمالة تدد تياة الدرالة )

%ل مف تياة  20%لد يميرا مف يدرس المررمة يااله دا يةي هالهة ) 22يالم الطي هالهة )
 الدرالةد ا نيرا  مف يدرس المررمة يالثااايةي

 أدوات الدراسة : 
  امر اذلؾ لعدـ  - االل هااة – المل ندمة األداة ااع رددت الهارثة نوع األداة: -

 المعمامات الدرالةد ا ا ص  غراض  ندـ  ف يمكف  نرى  داة  ا م ياس  ة
 .المطماهة

قيػػػاس اتػػػة معممػػػات الريايػػػيات لملرػػػـا اإلالاجراميػػػؾد ادرجػػػة  اليـــدف مـــن األداة: -
 ام بلكرف لمرارا  .

  ـ هاار األداة ام ا  لمنطاات ال الية: إعداد محاور االستبانة: -
 مراجعة المجبلت العمميةد االدرالات ال ة   ردث تف مدى الاتة هملرػـا معػيف د .0

 االل هااة.  رديد  جزاراذلؾ ل
كما ملرػـا  الدرالة مة المل ندمة األداة مراار هعض   يس مل ارة  ل مة   ميـ .7

المرػػػػػارات الااجػػػػػب  اامرفػػػػػا مػػػػػة معممػػػػػة الريايػػػػػيات اللػػػػػ نداـ اإلالاجراميػػػػؾه مػػػػػا 
 اإلالاجراميؾه

د الجػزر األاؿ :جػز يفمػف  رديد  جزار االل هااة امراارفاد ا  ميـ ال هااة   كاف  .2
همل اى اتة معممػات الريايػيات لملرػـا  م عمؽ م عمؽ هالهيااات األاليةد االثااة:

 اإلالاجراميؾ ادرجة ام بلكرف لمرارا  . 
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تريػػرا تمػػى مجماتػػة مػػف األلػػا ذة الم ن  ػػيف ل ركػػيـ االلػػ مارة مػػف ريػػث  ػػـ  .2
امػدى  طاه رػا  دامدى مبل مة مر اافا لمػا يػراد قيالػ د المياية اياررا البلم را

 مب المرار الذة  ا مة إلية.
  عديؿ االل هااة هاار تمى مبلرظات المركميف. .2
االل هااة مة  ار را الارا ية  ـ ترض االل هااة مرة  نرى تمى المركميف ا قراا  .2

. 
  يمات االل هااة مة  ار را الارا ية جز يف تمى الارا ال الة: .2
الجزر األاؿ: الهيااات األالية ار ات تمى: الـ المدرلةد المررمة ال ة ي ـ  -أ

  دريلراد لااات النهرةد المؤفؿ الدرالةد مركز اإلشراؼ ال اهب لممدرلة.
 ادرجة اإلالاجراميؾ لملرـا الرياييات ماتمعم اتة الجزر الثااة: مل اى -ب

ل م رة مازتة تمى مراريف 27لمرارا   ا كاات ه ار را الارا ية مف ) ام بلكرف
 كال الة :

 م رة. 07اإلالاجراميؾ اي كاف مف  هملرـا الاتة: األاؿ المرار  -
 .م رة 70اإلالاجراميؾ اي كاف مف  لمرارات المعممة ام بلؾ درجة: الثااة المرار -

  :لدراسةا اةصدق أد -
  ـ رلاب  دؽ  داة الدرالة مف نبلؿ األلماهيف ال اليف:

  ػػـثػػـ  ةدمػػة شػػكمرا األالػػ االلػػ هااة  ػػميـ   ػػـ ) ارار المركمػػيفل:  ػػدؽ الظػػافرةال ل  
مػػػػف ريػػػػث هااة ل ركػػػػيـ االلػػػػ د تريػػػػرا تمػػػػى مجماتػػػػة مػػػػف األلػػػػا ذة الم ن  ػػػػيف

ثػػػػـ األنػػػػذ امػػػػدى مبل مػػػػة مر اافػػػػا لمػػػػا يػػػػراد قيالػػػػ .  دايػػػػاررا الػػػػبلم را الميايػػػػة
 هم  ررا رـ مة تيف االت هار. 

  ػػػـ الػػػدانمة اال لػػػاؽ  ػػػدؽ مػػػف لم ركػػػد  ػػػدؽ اال لػػػاؽ الػػػدانمة لعهػػػارات االلػػػ هااة: ل ب
 إليػػ د  ا مػػة الػػذة لمهعػد االدرجػػة الكميػػة تهػارة كػػؿ هػػيف هيرلػاف االر هػػاط معامػػؿ رلػاب
  مػػػراد ل مػػػرد مػػػف70)  مػػػف مكااػػػة الػػػ طبلتية تياػػػة تمػػػى االلػػػ هااة  طهيػػػؽ هعػػػد اذلػػػؾ

 معػػػػامبلت ا ػػػػا ي  ايػػػػح د ال اليػػػػة االجػػػػدااؿ  الدرالػػػػة الدرالػػػػةد نػػػػارج تياػػػػة مج مػػػػب
 :    االر هاط
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 (بيرسون ارتباط) معامل باستخدام الداخمي لممحور األول االتساق : صدقل7) جداؿ

 اإلنفوجرافيك بمفيوم الوعي:  األول المحور
 معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط رقم العبارة 

1 0.866 ** 7 0.762 ** 
2 0.815 ** 8 0.762 ** 
3 0.664 ** 9 0.806 ** 
4 0.745 ** 10 0.790 ** 
5 0.738 ** 11 0.844 ** 
6 0.797 ** 12 0.752 ** 

  0.0.داله عند مستوى )**(

 
 (بيرسون ارتباط) معامل باستخدام لممحور الثانيالداخمي  االتساق صدق:ل2) جداؿ

 اإلنفوجرافيك لميارات الرياضيات معممات امتالك درجة: الثاني المحور
 معامل االرتباط رقم العبارة  البعد معامل االرتباط رقم العبارة  البعد

مرارات 
الدرالة 
 اال رميؿ

مرارات  ** 0.751 1
 ال  ميـ

11 0.640 ** 
2 0.729 ** 12 0.621 ** 
3 0.918 ** 13 0.626 ** 

مرارات 
 ال  ميـ

4 0.775 ** 14 0.780 ** 
5 0.756 ** 15 0.690 ** 
6 0.792 ** 16 0.780 ** 
7 0.370 ** 17 0.805 ** 
8 0.370 ** 18 0.725 ** 
مرارات  ** 0.465 9

 اإلا اج
19 0.620 ** 

10 
 0.465 ** 20 0.602 ** 

 
 0001 مستوى عند داله)**( 

 جميب  ف تمى  دؿ هيرلاف ار هاط معامؿ ا ا ي  ف ل2لارقـ)7) رقـ الجداؿ مف ي يح
مب مجماع المرار الذة يا مة  ل0.00) مل اى تاد إر ا ية داللة ذات الدرالة تهارات
 ا الرة  ادقة الدرالة  داة  ف  ة د  ادقة الدرالة تمى  ف جميب تهارات يدؿ افذا اليةد
 . ل يالرا  تدت ما ل ياس
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 يلػ ندـ مػرة كػؿ تاػد م  ارهػة قػرارات الم يػاس يعطػة درجة  ة  ة  إلى :دراسةال اةثبات أد -
 اهال نداـ معامؿ ي  للا كرااهاخي جارت قيمة معامبلت الثهات تمى الارا ال الة:  ميراد

 ( كرونباخباستخدام معادلة ) ألفا لمحاور أداة  االستبانة  الثبات معامل : ل2) قـر  جداؿ
 

الدراسة محاور عبارات عدد  الثبات معامل   

 0.941 12 المرار األاؿ : الاتة هملرـا اإلالاجراميؾ

المرار الثااة : درجة ام بلؾ معممات الرياييات لمرارات 
 اإلالاجراميؾ

20 0.924 

 0.932 32 الثبات الكمي

 لكرااهاخ  للا) لمراار الدرالة هال نداـ الثهات معامؿ  فل 2) رقـ الجداؿ مف ي يح  
ل لممرار الثااة افة معامبلت ثهات مر لعةد كما  ف 0.97ل لممرار االاؿ ا)0.92كاف )

 قاة تمى يؤكد مما مر لب جداد معامؿ ثهات افال 0.92) الدرالة همغ ألداة الثهات الكمة
 . لم طهيؽ ا بلري را األداة ثهات

 األساليب اإلحصائية: 
ل ر يؽ  فداؼ الدرالة ا رميؿ الهيااات ال ة  ػـ  جميعرػاد م ػد  ػـ الػ نداـ تػدد مػف األلػاليب 

لد ااأللػػػػاليب SPSSاإلر ػػػػا ية الماالػػػػهة هالػػػػ نداـ الرػػػػـز اإلر ػػػػا ية لمعمػػػػـا االج ماتيػػػػة )
 اإلر ا ية الم هعة فة:

 لدرالة.ل: لمعرمة  دؽ اال لاؽ الدانمة ألداة اPearsonمعامؿ ار هاط يهيرلافي ) .0
 ل: لم ركد مف ثهات  داة الدرالة.Cronbach’s Alphaمعامؿ ي إللا كرااهاخ ي ) .7
 .ال كرار االالهة الم اية: لا ؼ ن ا ص تياة الهرث ا رديد ال جاهات إمرادفا  .2

 الم الط الرلاهة: ل ر يب العهارات رلب األفمية لا ا ي الدرالة.  .2

 ات إمراد العياة. االارراؼ المعيارة: ل اييح مدى  ش ت ال جاه .2



يحكمبن حممد  حممد بنت حليمةد/ 
 

 
 

 304 

لمعياػػات الملػػ  مة : إليجػػاد مػػراؽ ذات داللػػة إر ػػا ية امػػؽ الدرالػػة  ل T-test) ان هػػار  .2
 الثاا ية .

: إليجػػػاد مػػػراؽ ذات داللػػػة لOne Way ANOVA)ان هػػػار  رميػػػؿ ال هػػػايف األرػػػادة  .2
  كثر . إر ا ية امؽ م ييرات الدرالة الثبلثية ا

  رديد ا جافات اللراؽ هيف الم ييرات )إذا كاف فااؾ مراؽل ل : لscheffeان هار شلية ) .2
 

 رابعًا: عرض نحائج الذراسة وجفسريها ومناقشحها

 الدراسة كالتالي حسب أسئمة  الميدانية الدراسة نتائج عرض إلى الفصل ىذا ييدف
 : معممات وعي مستوى ما: عمى ينص والذيالنتائج المتعمقة بالسؤال األول 

تمى فذا اللؤاؿ  ـ ال نداـ  لئلجاهةاإلنفوجرافيك ؟ لمفيوم الرياض بمدينة الرياضيات
: المرار االاؿلعهارات  اذلؾد االر ب الم الطات الرلاهية ااالارراؼ المعيارة

 كال الة :اإلالاجراميؾل د  هملرـا الاتة)

 ل2) جداؿ
 اإلنفوجرافيك لمفيوم الرياض بمدينة الرياضيات معممات وعي نتائج مستوى

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتبة الوعي

اإلالاجراميؾ فا مف  رايؿ الهيااات االمعمامات  1
 االملافيـ المع دة إلى  ار ارلـا

 1 م الط 0.503 0.54

اإلالاجراميؾ فا  مثيبلت ه رية ل  ديـ الهيااات  ا  2
 المعمامات  ا المعرمة

 5 مانلض 0.501 0.44

اإلالاجراميؾ يردؼ إلى   ديـ المعمامات المع دة هطري ة  3
 م عم ة

 12 مانلض 0.404 0.20

اإلالاجراميؾ  دمي الا اص االرلامات هردؼ الكشؼ  4
 تف معمامات  ا ااماط  ا ا جافات

 6 مانلض 0.495 0.40

ملرـا اإلالاجراميؾ ال ين مؼ تف  ملرـا النرا ط  5
 مرما ملراماف لالس المعاىالذفايةد 

 10 مانلض 0.454 0.28
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6 
اإلالاجراميؾ مف اللااف ال ة  لاتد ال ا ميف تمى 
العممية ال عميمية مة   ديـ الماافي الدرالية هرلماب 

 جديد اشا ؽ
 2 م الط 0.505 0.52

 11 مانلض 0.443 0.26 هي ر   اإلالاجراميؾ تدد قميؿ مف الااس المن  يف م ط 7

اإلالاجراميؾ  داة معالة مة  هادؿ الرلا ؿ اال اقعات هيف  8
 المعمميف االطبلب

 7 مانلض 0.485 0.36

ي عب اشر ااا شار اإلالاجراميؾ تهر الشهكات  9
 االج ماتيةد أللهاب ماية

 9 مانلض 0.463 0.30

مف مميزات اإلالاجراميؾ  لاتد تمى االر لاظ  10
 هالمعمامة اق ا   كهر

 7 مانلض 0.485 0.36

يمكف  اظيؼ اإلالاجراميؾ مة مجاالت تديدة كال اجي   11
 ااإلرشاد اال اتية اال عميـ

 3 مانلض 0.505 0.48

ياجػػػػػد مػػػػػة شػػػػػهكات ال اا ػػػػػؿ االج مػػػػػاتة العديػػػػػد مػػػػػف  12
 اإلالاجراميؾ

 4 مانلض 0.503 0.46

 - منخفض 0.479 0.38 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام
 

 لملرـا الرياض همدياة الرياييات معممات اتة  ف مل اى ل2) رقـ الجداؿ مف ي يح
لد اكاات درجة 0.22مانلضد ريث همغ الم الط الرلاهة العاـ لممرار ) اإلالاجراميؾ

الاتة يمانلضي لجميب تهارات المرارد هال ثاار تهار يف ر م ة تمى درجة اتة 
داقد ا ل ت ا ا ي فذا اللؤاؿ مب ما ا مت ل2هارة رقـ )ل  االع0يم الطةي فما :العهارة رقـ )

ل داقد ا يح لمهارثة  ف مل اى اتة et al , 2014  Akarawang)   كارااؽ درالةإلي   
 معممات الرياييات لملرـا اإلالاجراميؾ مانلضد ا رجب الهارثة ذلؾ إلى األلهاب ال الية:

  اظيؼ اإلالاجراميؾ مة ال عميـ.تدـ اجاد دارات  دريهية لممعممات تف كيلية  -

ماياع اإلالاجرميؾ مف المااييب الرديثة الهيا  مة العالـ العرهةد الـ يرػظ هال ػدر  -
 الكامة مف االف ماـ تمى مل اى الهرث العممةد اهال الة مرا غير اايح المعالـ 
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 : داللة ذات فروق توجد ىل:عمى ينص والذيالنتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 
 لمتغير اإلنفوجرافيك تعزى لميارات الرياضيات معممات وعي مستوى في ائيةإحص

 لمعيااتل  T-test)  ان هار ال نداـ  ـ الثااة اللؤاؿ تمى لئلجاهة ؟ الخبرة سنوات
 : كال الة المل  مةد

 ل2جداؿ )
 الفروق بين متوسطات مستوى وعي معممات الرياضيات لمفيوم اإلنفوجرافيك تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 التعميق الداللة

لااات 9مف لاة الى   18 6.61 4.31 
يوجد  0.016 2.502

 4.23 3.47 32 مف تشر لااات مركثر فروق

تاد مل اى داللة    اجد مراؽ ذات داللة إر ا ية ا   ل2ي يح مف الجداؿ رقـ )   
(α≤0.02لااات لم يير  عزى لملرـا اإلالاجراميؾ الرياييات معممات اتة مل اى مة ل 

 9 إلى لاة لاااتيد همعاى  ف مف نهر رف مف 9 الى لاة النهرةد ل الح مف نهر رـ يمف
اإلالاجراميؾ مف المعممات  الرياييات  تمى مة مل اى الاتة لملرـالااات مف معممات 

مركثر. اقد  رجب الهارثة اللهب مة ذلؾ إلى  ف  لااات تشر ي م عف هنهرة مف البل ة
 المعممات الرديثات ال نرج  كثر اتيا  هال  ايات المل ردثةد ا كثر  عامبل  معرا.

 :داللة ذات فروق توجد ىل :عمى ينص والذيالنتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 
 لمتغير تعزى اإلنفوجرافيك لميارات الرياضيات معممات وعي مستوى في إحصائية
ل One Way ANOVA)ان هار  ال نداـ  ـ الثالث اللؤاؿ تمى لئلجاهة؟ الدراسي المؤىل
 كال الة: د األرادة ال هايف  رميؿ
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 ل2) جداؿ
لمفروق بين متوسطات مستوى وعي معممات الرياضيات  One Way ANOVA  تحميل التباين األحادي

 لمفيوم اإلنفوجرافيك تعزى لمتغير المؤىل الدراسي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  "قيمة "ف
 التعميق الداللة

 215.0 2 430.0 هيف المجماتات
18.178 

 
0.000 

 
ياجد 
 مراؽ

دانؿ 
 المجماتات

556.0 47 11.8 

  49 986.0 المجماع
 

  لα≤0.02مل اى داللة  ) تاد  ا   اجد مراؽ ذات داللة إر ا ية ل2يهيف الجداؿ )   
د الدرالة المؤفؿ لم يير اإلالاجراميؾ  عزى لمرارات الرياييات معممات اتة مل اى مة

دال   ل  ة0.02) مل اى المعااية مف  قؿ لF) ة يممل اى الداللة االر ا ية لريث 
 : كال الةل scheffe) شيلي  ال نداـ ان هار  ـ اا جافا را اللراؽ فذ، د المعرمةإر ا يا

 
 ل2) رقـ جداؿ

 المقارنات البعدية بين متوسطات فئات المؤىل الدراسي لشيفية
 أخرى ماجستير بكالوريوس متوسط الفروق المؤىل الدراسي

 2.60 -7,51* - 3.60 هكالارياس

 10.12 - 7.51 * 11.12 ماجل ير

 - -10.12 -2.60 1.00  نرى

 )*( يوجد فروق ذات داللة إحصائية
كشؼ تف مراؽ دالة ار ا يا هيف ل scheffe) شيلي   ف ان هار ل2) رقـ جداؿ ي يح مف

همعاى . يماجل يري مؤفمرـ اهيف مف مؤفمرـ يماجل يريد ل الح مف مف مؤفمرـ يهكالارياسي
اإلالاجراميؾ  لملرـا الاتة مل اى مة  تمى يماجل يري يرممف مؤفؿ  ف المعممات البل ة
. ا للر الهارثة ذلؾ هرف المعممات البل ة يهكالارياسي يرممف مؤفؿ مف المعممات البل ة
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كماؿ درال رفد مما لافـ ذلؾ مة  يرممف مؤفؿ ماجل يرد قمف ه طاير  اللرف امرارا رف اا 
 ا رف المرايةد ا جديد معماما رف مة يار م طمهات الع ر. امية قدر 

 : معممات امتالك درجة ما: عمى ينص والذيالنتائج المتعمقة بالسؤال الرابع 
تمى فذا اللؤاؿ  ـ  لئلجاهة؟  اإلنفوجرافيك لميارات الرياض بمدينة الرياضيات

المرار لعهارات  اذلؾد االر ب ال نداـ الم الطات الرلاهية ااالارراؼ المعيارة
 كال الة : اإلالاجراميؾلد لمرارات الرياييات معممات ام بلؾ درجة: )الثااة

 

 ل9) قـر  جداؿ
 :اإلنفوجرافيك بشكل عام لميارات المعممات امتالك درجة نتائج

المتوسط  الميارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرتبة االمتالك

 1 م الطة 0.771 2.23 مرارات الدرالة اال رميؿ

 2 م الطة 0.705 1.71 مرارات ال  ميـ

ال  0.501 1.29 مرارات اإلا اج
 ال ندمرا

3 

 - م الطة 00.66 1.74 ميارات اإلنفوجرافيك ككل

  

 الرياض همدياة الرياييات معممات ام بلؾ درجة  فل 9) رقـ الجداؿ مف ي يح    
 العاـ الرلاهة الم الط همغ ريثي م الطةي درجة فة اإلالاجراميؾ هشكؿ تاـ لمرارات
 المل ندـد اجارت  كثر مرارات الم ياس رلبي يم الطة درجة ا ع هرل 0.22) لممرار

اال رميؿي  الدرالة الرياض يمرارات همدياة الرياييات معممات اإلالاجراميؾ ال ة  م مكرا
ل 0.20ال  ميـي هم الط )ل هدرجة يم الطةيد امة المر هة الثااية يمرارات 7.72هم الط )

ل هدرجة ي 0.79اإلا اجي هم الط ) هدرجة يم الطةيد امة المر هة الثالثة ااالنيرة يمرارات
 ي.-ال ندمرا ال -يعيلة
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مما لهؽ ي يح لمهارثة  ف معممات الرياييات يم مكف هعض مف مرارات ال نداـ   
ف فااؾ مرارات تامة  ش رؾ اإلالاجراميؾ رغـ تدـ اتيرـ هملرـا اإلالاجراميؾد اذلؾ أل

ميرا اإلالاجراميؾ مب مرارات ال  ميـ ال عميمة هشكؿ تاـد مما يدؿ تمى يرارة  امير 
دارات  دريهية لمعممات الرياييات ل اظيؼ فذ، المرارات مة ال نداـ اإلالاجراميؾد 

د درالة ) رمادااكلاهرف المرارات البل ة ال يم مكرف. افذا ي لؽ مب ما  كدت تمي  
ل: ريث  ايرت يرارة  امير اظاـ ال دريب الجيد الذة يركز تمى 7000الهرهرااةد 

من مؼ الجاااب االمرارات العمميةد االذة يل جيب لبلر ياجات اللعمية لجميب المعمميف  ثاار 
 الندمة.

 : داللة ذات فروق توجد ىل :عمى ينص والذيالنتائج المتعمقة بالسؤال الخامس 
 لمتغير تعزى اإلنفوجرافيك لميارات الرياضيات معممات امتالكفي درجة  إحصائية
 لمعيااتل  T-test)  ان هار ال نداـ  ـ النامس اللؤاؿ تمى لئلجاهة؟ الخبرة سنوات

 : كال الة المل  مةد
 ل00جداؿ )

  وذلك الخبرة سنوات لمتغير اإلنفوجرافيك تعزى لميارات الرياضيات معممات امتالك درجة متوسطات بين الفروق
 ( T-test)  اختبار باستخدام

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 التعميق الداللة

لااات 9مف لاة الى   18 35.28 8.82 
ال ياجد  0.875 0.158

 9.59 34.84 32 مف تشر لااات مركثر مراؽ
 

 ام بلؾ درجة مة اجد مراؽ ذات داللة إر ا ية اا  ال  ل00ي يح مف الجداؿ رقـ )   
 ف مل اى  النهرةد ريث لااات لم يير  عزى اإلالاجراميؾ لمرارات الرياييات معممات
 ة ل 0.02) المعااية مل اى مف  تمى ل افة0.222هميت ) لT) ل يمة االر ا ية الداللة

إر ا يا . اقد  رجب الهارثة اللهب مة ذلؾ إلى ما  ثه   اللؤاؿ الراهب هرف  غير دالة
معممات الرياييات يم مكف هعض مف مرارات ال نداـ اإلالاجراميؾ هشكؿ م الط رغـ تدـ 
اتيرـ هملرـا اإلالاجزاميؾد اذلؾ ألف فااؾ مرارات تامة  ش رؾ ميرا اإلالاجراميؾ مب 
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ؿ تاـد كمرارة جذب االا ها، ا ا يح ال ار انمافا مف مرارات ال  ميـ ال عميمة هشك
 األنطارد اهال الة ال  اجد مراؽ هيف المعممات مة ام بلؾ المرارات  عزى للااات النهرة.

 : والذي ينص عمى: ىل توجد فروق ذات داللة النتائج المتعمقة بالسؤال السادس
فوجرافيك تعزى لمتغير إحصائية في درجة امتالك معممات الرياضيات لميارات اإلن

 One Wayلئلجاهة تمى اللؤاؿ اللادس  ـ ال نداـ ان هار )المؤىل الدراسي ؟

ANOVA: ل  رميؿ ال هايف األرادةد كال الة 
 ل00) جداؿ

    لميارات الرياضيات معممات امتالك درجة متوسطات بين لمفروق One Way ANOVA  األحادي التباين تحميل
 الدراسي المؤىل لمتغير تعزى اإلنفوجرافيك

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ""ف

مستوى 
 التعميق الداللة

 429.4 2 858.9 هيف المجماتات
6.092 

 
0.004 

 
ياجد 
 مراؽ

دانؿ 
 المجماتات

3313.1 47 70.5 

  49 4172.0 المجماع
 

 مة لα≤0.02تاد مل اى داللة  ) داللة إر ا ية ا   اجد مراؽ ذات  ل00يهيف الجداؿ )
د ريث الدرالة المؤفؿ لم يير  عزى اإلالاجراميؾ لمرارات الرياييات معممات ام بلؾ درجة

د دال  إر ا يا ل  ة0.02) مل اى المعااية مف اقؿ لF) ة يممل اى الداللة االر ا ية ل
 : كال الةل scheffe) شيلية ال نداـ ان هار  ـ اا جافا را المعرمة فذ، اللراؽ
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 ل07) رقـ جداؿ
 المقارنات البعدية بين متوسطات فئات المؤىل الدراسي لشيفية

 أخرى ماجستير بكالوريوس متوسط الفروق المؤىل الدراسي

 -5.98 -10.9* - 32.7 هكالارياس

 5.00 - 10.9* 43.7 ماجل ير

 - -5.00 5.98 38.7  نرى

 احصائية)*( يوجد فروق ذات داللة 
ل كشؼ تف مراؽ دالة ار ا يا scheffeلية )يف ان هار ش ل 07ي يح مف جداؿ رقـ ) 

 هيف مف مؤفمرـ يهكالارياسي اهيف مف مؤفمرـ يماجل يريد ل الح مف مؤفمرـ يماجل يري
ف المعممات البل ة يرممف مؤفؿ يماجل يري اتمى مة درجة ام بلؾ لمرارات  همعاى 

ا للر الهارثة ذلؾ هرف  المعممات البل ة يرممف مؤفؿ يهكالارياسي.اإلالاجراميؾ مف 
كماؿ درال رفد  المعممات البل ة يرممف مؤفؿ ماجل يرد قمف ه طاير  اللرف امرارا رف اا 

 مما لافـ ذلؾ مة  امية قدرا رف المرايةد ااكلاهرف مرارات جديدة.
 

 خامسًا: ملخص نحائج الذراسة والحىصيات واملقرتحات

اى فذا الل ؿ ممن ا  لا ا ي الدرالة ال ة  ا مت إلي  الهارثةد مب تدد مف ال ا يات ار 
 المل مدة مف  مؾ الا ا يد اتدد مف الم  ررات ذات االر هاط هالماياع الل :

 :ممخص نتائج الدراسة 
 مة يار  اإلجاهة تمى  ل مة الدرالة ا لليرفا  ا مت الدرالة إلى الا ا ي ال الية:

 اتة معممات الرياييات همدياة الرياض لملرـا اإلالاجراميؾ مانلض.مل اى  -
ل مة مل اى α=0.002 اجد مراؽ ذات داللة إر ا ية تاد مل اى داللة  ) -

اتة معممات الرياييات لملرـا اإلالاجراميؾ  عزى لم يير لااات النهرةد  
 .لاااتي 9ل الح مف كاات نهر رـ يمف لاة الى 
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ل  مة مل اى α=0.00إر ا ية تاد مل اى داللة  )  اجد مراؽ ذات داللة -
اتة معممات الرياييات لمرارات اإلالاجراميؾ  عزى لم يير المؤفؿ الدرالةد 

 ل الح مف كاف مؤفمرـ ماجل ير.
لمرارات اإلالاجرميؾ الم عم ة  الرياض همدياة الرياييات معممات ام بلؾ درجة -

 .اال رميؿ فة يم الطةي همرارات الدرالة
اإلالاجرميؾ الم عم ة  لمرارات الرياض همدياة الرياييات معممات ام بلؾ جةدر  -

 .ال  ميـ فة يم الطةي همرارات
اإلالاجرميؾ الم عم ة  لمرارات الرياض همدياة الرياييات معممات ام بلؾ درجة -

 .اإلا اج فة ييعيلةي همرارات
اإلالاجرميؾ هشكؿ  لمرارات الرياض همدياة الرياييات معممات ام بلؾ درجة -

 تاـ يم الطةي
 الرياييات معممات ام بلؾ درجة مة اجد مراؽ ذات داللة إر ا ية ال  -

 .النهرة لااات لم يير  عزى اإلالاجراميؾ لمرارات
 درجة مة لα=0.002تاد مل اى داللة  )  اجد مراؽ ذات داللة إر ا ية -

د الدرالة المؤفؿ لم يير  عزى اإلالاجراميؾ لمرارات الرياييات معممات ام بلؾ
 ل الح مف كاف مؤفمرـ ماجل ير.

 :توصيات الدراسة 

 هاار تمى ما  للرت تا  ا ا ي الدرالة الرالية  ا ة الهارثة هما يمة:

 اتيػػػػة معممػػػػات الريايػػػػيات هاجػػػػ  نػػػػاص اجميػػػػب المعممػػػػات هاجػػػػ  تػػػػاـ هملرػػػػـا  -
 اإلالاجراميؾ مف نبلؿ ارش العمؿ االاداات.

لمعممػػات الريايػػيات رػػاؿ مرػػارات ال رميػػؿ اال  ػػميـ ااإلا ػػاج ت ػػد دارات  دريهيػػة  -
 الم عم ة هاإلالاجراميؾ.

ت ػػد دارات  دريهيػػة لمعممػػات الريايػػيات ل ػػدريهرـ تمػػى كيليػػة  اظيػػؼ اإلالاجراميػػؾ  -
  ثاار ال دريسد ا شجيعرف تمى االل لادة مارا.
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يايػػيات تمػػى  اجيػػ  المشػػرمات ال رهايػػات إلػػى  فميػػة م اهعػػة ا شػػجيب معممػػات الر  -
 ال نداـ اإلالاجراميؾد اام بلؾ مرارات ال ندام .

ا ػاج اإلالاجراميػؾ  -  لعيؿ المشاركة هيف المعممات االمشرمات ال رهايات مػة  طػاير اا 
 ال عميمية.

 :مقترحات الدراسة 

 مة يار ا ا ي الدرالة الرالية منف الهارثة    رح إجرار الدرالات ال الية:

درالة مماثمة لمدرالة الرالية لم عرؼ تف مل اى اتة معممات ه ن  ات  نرى  -
 كالرالب ااالج ماتيات هملرـا اإلالاجراميؾد ادرجة ام بلكرف لمرارا  . 

درالة مماثمة لمدرالة الرالية لم عرؼ تف مل اى اتة الطالهات مة المرارؿ  -
 المن ملة هملرـا اإلالاجراميؾد اا جافا رف ارافا.

الة لم عرؼ تف ماتمية هراامي  دريهة م  رح ل دريب المعممات  ثاار الندمة در  -
 إلكلاهرف مرارات اإلالاجراميؾ.

درالة لم عرؼ تف ماتمية ال نداـ اإلالاجراميؾ تمى ال ر يؿ المعرمة مة مادة  -
 الرياييات ااال جا، ارافا لدى طالهات المرارؿ المن ملة.
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 المراجع العربية:
معوقات تدريب المعممـين أثنـاء الخدمـة وسـبل التغمـب ـل.7002تطاافد م ػطلى.) ها  -

. رلػػالة ماجلػػ ير غيػػر ماشػػارةد كميػػة ال رهيػػةد الجامعػػة اإللػػبلمية: عمييــا بمحافظــة  ــزة
 غزة.

. دار اللكر تطبيقات ومفاىيم في اإلشراف التربويـل.7002) .الهدرةدطارؽ تهدالرميد -
 .لماشر اال ازيب: األردف

مـادة  فـي التحصـيل مستوى تدني أسبابل. ـ7000) . رلاـ ا د ررز ا زياد هركاتد  -
 محافظـة فـي المعممـين نظـر وجيـة مـن الـدنيا األساسـية المرحمـة طمبة لدى الرياضيات
:  هعاػػااف النميػػؿ مرامظػػة مػػة اال عمػػيـ ال رهيػػة لمديريػػة األاؿ ال رهػػاة المػػؤ مر . طــولكرم
 . المل  هؿ اال شراؼ الراير ال جاهة:  مة مملطيف المدرلة ال عميـ

" سـبل توظيـف اإلنفوجرافيـك فـي جامعة ال دس المل ارة مة رمب اػداة تمميػة مرمػة رػاؿ -
 ـ.72/00/7002اذلؾ يـا الثبلثار العممية التعميمية" 

فعاليــة برنــامج تــدريبي مقتــرح فــي تنميــة ميــارات تصـــميم ـل.7002الجريػػاةد لػػراـ.) -
رونيــة مــن خــالل تقنيــة االنفوجرافيــك وميــارات الثقافــة البصــرية الخــرائط الذىنيــة اإللكت

. هرػػث ماشػػار مػػة درالػػات ترهيػػة مػػة ال رهيػػة اتمػػـ الػػالسد لــدى المعممــات قبــل الخدمــة
 لد : اللعادية.2لج)22ع)

ـــات ـل.  فميػػػة   ايػػػة اإلالاجراميػػػؾ مػػػة ال عمػػػيـ . 7002الجريػػػاة د لػػػرير .) - ـــة تقني مدون
 http://goo.gl/18P4K9فػػ د م اح تمى الراهط : 72/2/0222ري  .  ـ االل رجاع ه ا التعميم

ــة برنــامج تعميمــي إلكترونــي باســتخدام الحواســب ـل.7002الررهػػةد اػػاار مرمػػد.) - فاعمي
. ارقػة تمػؿ م دمػة مػة الموحية إلكساب طفل ما قبل المدرسة بعض المفاىيم الرياضـية

 02-00الػػػػػػدالة الراهػػػػػػب لمػػػػػػ عمـ اإللك رااػػػػػػة اال عمػػػػػػيـ تػػػػػػف هعػػػػػػدد مػػػػػػة الل ػػػػػػرة المػػػػػػؤ مر 
 فػػد المركز الاطاة لم عمـ اإللك رااة اال عميـ تف هعد: الرياض.2/0222/

اتجاىات معممي الحكومة نحو الدورات ـل.7000رماددرلف ا الهرهرااة شردة.) -
شار مة مجمة الجامعة .هرث ماالتدريبية التي تمقوىا أثناء الخدمة بمحافظات  زة

 .292-222لدص ص 7لدع)09اإلالاايةدـ)

http://goo.gl/81P4K9
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د تماف : دار 0.طإعداد الرسالة الجامعية و كتابتياـل .7002النطيبد جماؿ.)  -
 اللكر لماشر ا ال ازيب .

. تالـ الك ب الرديث .التدريب الفعالـل 7002النطيبد رداح ا النطيبد  رمد.) -
 لماشر اال ازيب :إرهد.

.دار النظرية والبحث التربوي في تكنولوجيا التعميمـل.7002 )نميسدمرمد تطي  -
 اللراب لماشر اال ازيب: ال افرة.

أساسيات المناىج  .ل ـ7009) .النميلةدمرا تهداللبلـ االرارافد شيمار رمادة  -
 : الرياض.مك هة الممؾ مرد الاطاية. وطرق التدريس

دار  .-النظرية والتطبيق  -التربوي (. التدريب ـ7002الدنيؿ د مرمد تهدالررمف .) -
 النريجة لماشر اال ازيب : الرياض.

/ الثابت) اإلنفوجرافيك تقديم نمطاـل.7002درايشد تمرا ا الدناةد  مااة .)  -
 التوحد أطفال لدى البصرى التفكير ميارات تنمية في وأثرىما الويب عبر( المتحرك

لد ص ص 7لد ع)72هرث ماشار مة مجمة  كاالاجيا ال عميـ د مي) نحوه. واتجاىاتيم
 : م ر.722-222

ــرل.  7009)  لػػريؿ ديػػابد -  اليندســية المســائل لحــل مقترحــة اســتراتيجية اســتخدام أث
 مجمػػػة. الرياضـــيات نحـــو واتجاىـــاتيم األساســـي الثـــامن الصـــف طالبـــات عمــى تحصـــيل

 .27-0ص  ص د 0 ع د 00 مي د اإلالااية العمـا لملمة هيزةد األزفر جامعة
بنـــاء برنـــامج تـــدريبي لمـــديري ومـــديرات  ـل.7002رشػػػدةد م ػػػطلى امرمػػػادد فػػػااة.) -

ــي ضــوء احتياجــاتيم التدريبيــة ــاتيم اإلداريــة ف ــة لتطــوير كفاي . رلػػالة المــدارس الثانوي
 دك ارا، غير ماشارةد جامعة تماف: تماف.

ـــيم .لـ7002).زيػػػف الديفدمرمػػػد مرمػػػاد - ـــات التعم ـــيكفاي دار نػػػاارـز العمميػػػة . اإللكترون
 : جدة.لماشر اال ازيب

أثر بعـض تطبيقـات الـتعمم النقـال عمـى تنميـة ميـارات الحـس ـل.7002اللعاةد اػارة .) -
. ارقػة العددي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني الثـانوي فـي مدينـة بريـدة
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اال عمػػيـ تػػف هعػػدد مػػة الل ػػػرة تمػػؿ م دمػػة مػػة المػػؤ مر الػػدالة الراهػػب لمػػ عمـ اإللك رااػػة 
 فػػد المركز الاطاة لم عمـ اإللك رااة اال عميـ تف هعد: الرياض.2/0222/ 00-02

هرػػػث غيػػػر ماشػػػار د جامعػػػة  اإلنفوجرافيـــك.ـل.7002اللػػػميـ د غػػػادة ا الجليػػػر امػػػار .) -
 الممؾ لعاد: الرياض.

ـــم تنميتـــو ـ7002اللػػػميبد م ػػػطلى ا راالػػػة د لػػػرير .) - . دار وتدريبـــو(. إعـــداد المعم
 اللكر لماشر ا ال ازيب: تماف .

.اكالػة  لػاس لمدتايػة اإلنفوجرافيك من التخطيط إلى اإلنتاجـل. 7002شم اتد مرمػد.)  -
 ااإلتبلف: الرياض.

مجمـة ـل. مػف اإلالاجراميػؾ هػيف ال شػايؽ اال رليػز تمػى الػ عمـ . 7002شم اتد مرمػد .) -
ــــــــــي ــــــــــيم اإللكترون د م ػػػػػػػػػػاح تمػػػػػػػػػػى 77/2/0222 لد  ػػػػػػػػػػاري  اإللػػػػػػػػػػ رجاع02دع)التعم

 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=422الراهط:

 االتجاىــــات المعاصــــرة فــــي تعمــــيم الرياضــــياتـل.7007 ػػػػالح د ماجػػػػدة  مرمػػػػاد. ) -
 ماف.ددار اللكر العرهة: ت7.ط

التــدريب مفيومــو وفعالياتــو بنــاء البــرامج التدريبيــة ـل. 7002الطعػااة د رلػػف  رمػػد .) -
 .: تماف. دار الشراؽ لماشر اال ازيبوتقويميا

األفميػػػػة لماشػػػػر  دراســــات معاصــــرة فــــي التصــــميم الجرافيكــــي.ـل.7000ال ػػػػ رد إيػػػػاد.) -
 اال ازيب:األردف.

ل لعيػػػؿ الػػػ نداـ اإلالاجراميػػػؾ مػػػة ـل.المر كػػػزات األلالػػػية 7002تهدالهالػػػطد رلػػػيف .) -
ــــــي .تممي ػػػػػػة ال عمػػػػػػيـ االػػػػػػ عمـ ــــــيم اإللكترون ــــــة التعم لد  ػػػػػػاري  اإللػػػػػػ رجاع 02دع) مجم

 /OdGAhttp://soo.gdد م اح تمى الراهط :  77/2/0222
. هرػػث ماشػػار مػػة ماقػػب الهارػػث تمػػى إعــداد المعممــين قبــل وأثنــاء الخدمــةـل. 7000العػداااةد نالػػد.) -

 الراهط 
http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/234060 

 . كمية ال رهية : جامعة  لياطمناىج البحث التربويـل.7009تمةد تماد .) -

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=422
http://soo.gd/OdGA
http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/234060
http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/234060
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.م الػػة جرافيــك: تعريــف ونصــائح وأدوات مجانيــةمــاىو اإلنفو ـل.7002تيلػػىد مع ػػز .)  -
فػػػػػػػػػػػػ د م ارػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػراهط 77/2/0222الك راايػػػػػػػػػػة د  ػػػػػػػػػػـ االلػػػػػػػػػػ رجاع ه ػػػػػػػػػػاري  

:https://goo.gl/VGJ6Sy. 
عداد المعممـل. 7000قاديؿد يس.) -  .دار الاشر الدالة: الرياض. التدريس وا 

البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات التقميدية ـل.7002إهرافيـ.)قاديمجةدتامر  -
 .. تماف: دار اليازارةواإللكترونية

فاعمية استخدام المدونات التعميمية فـي تنميـة  ـل.7000المدفااة دمازية هات تهدا  .)  -
ماشػارة دك ػارا، درلػالة التحصيل الدراسي واالتجاه نحوىا لـدى طالبـات جامعـة القصـيم .
 قلـ الا ؿ ا  ايات ال عميـ . كمية ال رهيةد جامعة ال  يـ: ال  يـ.

.مجمة المعرمة.  ـ ال رجات  تدريب المعمم الخروج التقميديةـل.7002المعارؾد  رمد.) -
 http://cutt.us/H96Sفػد م اح تمى 0222د 02/2مة 

تماف :دار  .ناىج البحث في التربية وعمم النفسمل.ـ7002لامة مجمد.) ممرـد -
 اال ازيب. الميلرة لماشر

أثر اسـتخدام تقنيـة اإلنفوجرافيـك القـائم عمـى نمـوذج أبعـاد ـل.7002ما ارد مارياف .) -
التعمم لمارزانو عمى تنمية بعض مفاىيم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنـتج لـدى 

ــة ــة التربي لد جامعػػة  لػػياط: 2ل ع)20ة كميػػة ال رهيػػةد ـ). هرػػث ماشػػارددمجمطــالب كمي
  لياط.

تأىيـــــــل وتـــــــدريب المعممـــــــين فـــــــي المممكـــــــة العربيـــــــة ـل.7000المايػػػػػػػااةد جمػػػػػػػاؿ.) -
 .درالة ميداايةدجامعة اجراف:اجراف.السعودية

ــم وتنميتــو مينيــا فــي ضــوء ـل .7009د إيرػػاب .)دالااقػػةد  ػػبلح ا  هػػا ار  - إعــداد المعم
 ارد الجامعة اإللبلمية: مملطيف.. هرث ماشالتحديات المستقبمية

 . كمية المعمميف: الرياض.0.طمبادئ البحث التربويـل. 7002ااح د ملاتد .) -
 

  

https://goo.gl/VGJ6Sy
http://cutt.us/H96S
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