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واقع استخدام مهارات التفكري البصري يف املرحلة االبتدائية )مقرر 
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 المستخلص:

هدف البحث للكشف عن مدى تضمين مهارات التفكير البصري في مقرر العلوم للصف  

الخامس االبتدائي في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق هذا الهدف اُستخدم المنهج 

الوصفي ممثالً بأسلوب تحليل المحتوى، وتمثل مجتمع البحث في مقرر العلوم للصف 

هـ( بجزأيه الفصل الدراسي األول والثاني، 1441-1440)طبعة الخامس االبتدائي 

وشملت عينة البحث كافة الصور المضمنة بالمقرر بمختلف أنماطها، والبالغ عددها 

( صورة. وفي سبيل تحقيق أهداف البحث تم إعداد قائمة بمهارات التفكير البصري 512)

، ومن ثم تحويلها إلى استمارة الالزم توفرها في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي

أن توفر مهارات التفكير البصري  تحليل المحتوى. وقد توصل البحث إلى النتائج التالية:

في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي جاء ككل )بدرجة منخفضة(، وذلك بواقع 

%، حيث جاء توفر هذه المهارات بفارق طفيف 27,29( تكراراً، وبنسبة مئوية 1677)

لصالح مقرر الفصل الدراسي الثاني مقارنة بمقرر الفصل الدراسي األول، وذلك بنسب 

أن توفر مهارات التفكير البصري في مقرر و %   على التوالي.13.36%، 13.93مئوية 

ً للترتيب  العلوم للصف الخامس االبتدائي اتسم بالتباين، حيث توزعت هذه المهارات وفقا

لتعرف على الشكل ووصفه، فمهارة تحليل الشكل، فمهارة إدراك التنازلي اآلتي: )مهارة ا

وتفسير الغموض، فمهارة ربط العالقات في الشكل، فمهارة استخالص المعاني(، وذلك 

% على التوالي، 9,08%، 9,37%، 12,10%، 13,02%، 76,69بنسب مئوية قدرها 

اقي المهارات بـ )درجة حيث جاء توفر المهارة األولى فقط )بدرجة عالية(، فيما جاءت ب

 منخفضة(.
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Abastract: 

 This study aimed to identify the extent of inclusion of visual 

thinking skills in the science course for the 5
th

 Primary Grade in the 

Kingdom of Saudi Arabia. To achieve this goal, the researcher used 

the descriptive analytical method and the study population was 

represented in the science course for 5
th

 Primary Grade (1440-1441 

Edition) in both first and second semester. While the study sample 

covered all the pictures included in the course of various types, 

which its the number are (512) images. In order to achieve the study 

objectives, the researcher prepared a list of visual thinking skills 

which must be include in the science course for the 5
th

 Primary 

Grade, and then transferred it to the content analysis card. The study 

results showed:The extent of inclusion of visual thinking skills in the 

science course for the 5
th

 Primary Grade came as a whole with a (low 

degree), (1677) repetitions, and a percentage of  (27.29%), where the 

extent of inclusion of these skills came with a slight difference in 

favor of the second semester compared to the semester First, by 

percentages (13.93% and 13.36%), respectively. The inclusion of 

visual thinking skills in the science course for the 5
th

 Primary Grade 

were characterized by an imbalance, where these skills were 

distributed according to the following descending order: (a skill of 

recognizing the figure and it's description, then a skill of figure 

analysis, then a skill of recognizing and explaining the ambiguity, 

then a skill of connecting the relationships in figure, then a skill of 

devise of the meanings), by percentages (76,69%, 13,02%, 12.10%, 

9.37% and 9.08%) respectively, where the first skill only was 

available with a (high dedree), while the rest was available with a 

(low degree). 

 مقدمة

يتسم هذا العصر بسرعة التغيير والتطوير المعرفي والتقني في شتى العلوم، األمر الذي  

من المعارف واالتجاهات  أحدث تغيرات كبيرة في المجتمع، وأوجب امتالك األفراد قدراً 

والقيم والمهارات كي يتمكنوا من التفاعل مع هذه التغيرات، ولتحقيق ذلك ال بد من تكاتف 
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المؤسسات المختلفة، وتعتبر المدرسة إحدى المؤسسات التي يتوجب عليها تنمية القدرات 

 (.2016العقلية عند الطالب من خالل تنمية مهارات التفكير)أبوزيد،

تفكير نشاط طبيعي ال يستغني عنه اإلنسان في حياته مثله مثل التنفس، وتعتبر ويعد ال 

المناهج الدراسية من أفضل الوسائل المعنية بتنميته، وخاصة إن كان من أهم أهدافها هو 

(. ومن فوائد تعليم الطالب 2015إكساب الطالب مهارات التفكير)رزوقي وعبدالكريم، 

النظر إلى  القضايا من وجهات نظر مختلفة، تحرير عقولهم مهارات التفكير مساعدتهم في 

للبحث عن حلول لما يواجههم من مشكالت، وكذلك إعدادهم للحياة العملية بعد الدراسة 

وقد بدأ االهتمام يزداد بالطالب باعتباره محور العملية التعليمية، وأصبح  (.2014)سعادة، 

التفكير، من خالل تنمية قدراتهم على الوعي من أهم أهداف تعليم الطالب تعليمهم كيفية 

بالتفكير، وعلى كيفية تحليل المعلومات لالستفادة منها في مختلف مواقف الحياة، حتى 

يكون لديهم القدرة على التجديد واالبتكار، وتنمو قدرتهم على التعلم الذاتي، وعلى كيفية 

 (.2016البحث عن المعرفة من مصادرها المختلفة )عامروالمصري، 

وللتفكير أشكال عديدة ومختلفة، فمنها التفكير الناقد، والتفكير التأملي، والتفكير العلمي،  

والتفكير اإلبداعي، والتفكير االستداللي، والتفكير المنطقي، والتفكير البصري، والسبب في 

تنوعها هو اختالف أهداف الناس، واختالف وسائل جذبهم واهتماماتهم، باإلضافة إلى  

ويعد التفكير البصري أحد أشكال  (.2009اختالف خبراتهم وقدراتهم )عبدالعزيز،

مستويات التفكير العليا، وله دور كبير وبارز في اإلبداع واالبتكار، وقد ازداد االهتمام به 

في اآلونة األخيرة من قبل التربويين والسبب في ذلك أن ثالثة أرباع المعرفة التي يكتسبها 

ة، كما أن دماغ االنسان يستطيع استقبال ومعالجة كم كبير من المعلومات اإلنسان بصري

 (.2017البصرية )ال سالم،

وتعتبر تنمية التفكير البصري أحد أهداف تعليم العلوم وتعلمها، وذلك بسبب امتالك  

الطالب ذاكرة بصرية أقوى من ذاكرته اللفظية، فهو يساعد الطالب على تحويل المعرفة 

فظية إلى  صورة بصرية تبقى عالقة في ذهنه لفترات طويلة )جاد الحق، من صورة ل

( وعامر 2015وعبدالكريم ) وللتفكير البصري عدة مهارات كما أوردها رزوقي (.2018

(، وهي مهارة التعرف على الشكل ووصفه، ومهارة تحليل الشكل، 2016والمصري )

ومهارة ربط العالقات في الشكل، ومهارة إدراك وتفسير الغموض، ومهارة استخالص 

المعاني. وتساعد هذه المهارات في تنمية اللغة البصرية للمتعلم، كما تساعده على تنظيم 

، وتنمي قدراته على التخيل وتصور األفكار والمفاهيم، وكذلك على عرض العالقات أفكاره

 (.2013الموجودة والمحتملة بينها )أبو حجحوج وحرب، 

( أن تنمية مهارات التفكير البصري في مجال تدريس العلوم له 2010ويرى الشوبكي ) 

يه مقرر العلوم من حقائق أهمية كبيرة عند الطالب، تتمثل في مساعدتهم على فهم ما يحتو

ومفاهيم، وكذلك تساعدهم على فهم المثيرات البصرية المحيطة بهم، وبالتالي يزداد وعيهم 
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وصلتهم بما يحيط بهم، كما أن مهارات التفكير البصري تزيد من قدرة المتعلم العقلية، 

التفكير االبتكاري بحيث أنها تساعده لممارسة األنواع المختلفة من التفكير كالتفكير الناقد و

 والتفكير العلمي، وتنمي العديد من عمليات العلم كالمالحظة والتحليل واالستنتاج والتفسير. 

وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت بمهارات التفكير البصري، وأثبتت إمكانية تنميتها 

(، 2015لدى الطالب باستخدام بعض االستراتيجيات التدريسية، ومنها دراسة بيومي)

 (.2018(، ودراسة السيد)2017(، ودراسة أبو ليلة) 2015ودراسة فياض) 

( بتحليل كتب العلوم في ضوء مهارات التفكير 2016وقد أوصت دراسة العتيبي) 

كما  البصري، وكذلك باالهتمام بتضمين مقررات العلوم باألنشطة البصرية المختلفة.

لصور والرسوم والمخططات في كتب ( باالهتمام بإدراج ا2016أوصت دراسة محمد)

وكذلك  العلوم وذلك للتخفيف من تجريد المفاهيم العلمية وليسهل على الطالب تعلمها.

( بضرورة االهتمام بتنمية مهارات التفكير البصري لدى 2018أوصت دراسة محمد) 

ة تعليمية المتعلمين بجميع المراحل التعليمية، وذلك من خالل مقررات العلوم، والتي تعد بيئ

مثلى لتنمية تلك المهارات، كما اقترحت بإجراء دراسات تقويمية لمقررات العلوم بالمراحل 

 التعليمية المختلفة للوقوف على مدى تضمينها لمهارات التفكير البصري. 

ونظراً ألهمية اكتساب الطالب لمهارات التفكير البصري وكذلك الدور الذي يقوم به  

ة هذه المهارات وما أوصت به الدراسات السابقة من تحليل كتب مقرر العلوم في تنمي

العلوم وضرورة تضمين مهارات التفكير البصري بها  اختار الباحث أن يقوم بتحليل 

 محتوى مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي وذلك لمعرفة مدى تضمينه لهذه المهارات.

 مشكلة البحث وأسئلته
زارة التربية والتعليم سابقاً( في المملكة العربية السعودية في )و التعليملقد قامت وزارة  

هـ( بتطبيق سلسلة مقررات العلوم الجديدة والمتطورة وهي سلسلة 1431 -هـ 1430عام )

ماكجروهل وذلك بعد ترجمتها، وبما أنه قد مضى على تدريس هذه السلسلة عدة سنوات 

رات وتعزيز عناصر القوة فيها ومعالجة أصبح من الواجب على الباحثين تحليل هذه المقر

يأتي هذا البحث لتحليل محتوى مقرر العلوم للصف  المنطلقومن هذا  .عناصر ضعفها

ويمكن  .الخامس االبتدائي بجزأيه لمعرفة مدى تضمين مهارات التفكير البصري فيه

كير ما مدى تضمين مهارات التف التعبير عن مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:

 البصري في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي؟

 السؤال الرئيس للبحث األسئلة الفرعية اآلتية: منويتفرع 

 ما مهارات التفكير البصري الالزم توفرها في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي؟ -1

 ما مدى توفر مهارات التفكير البصري في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي؟ -2

 أهداف البحث

 يهدف البحث الحالي إلى تحقيق ما يلي: 
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التعرررف علررى مهررارات التفكيررر البصررري الترري ينبغرري أن يتضررمنها مقرررر العلرروم للصررف  -1

 .الخامس االبتدائي

الكشف عرن مردى تضرمين مهرارات التفكيرر البصرري فري مقررر العلروم للصرف الخرامس  -2

 االبتدائي.

 أهمية البحث

 فادة كل من:يتوقع أن يساهم البحث في إ 

طالب المرحلة االبتدائية: من خالل تضمين مهارات التفكير البصري في مقررر العلروم،  -1

 لتنمية مستوياتهم التحصيلية ولزيادة قدراتهم العقلية.

معلمرري العلرروم: مررن خررالل تزويرردهم بمهررارات التفكيررر البصررري الترري ينبغرري تدريسررها  -2

 البصري. للطالب وكذلك فهم دور الصور في تنمية التفكير

خبررراء تصررميم المنرراهج وتطويرهررا: مررن خررالل ترروفر قائمررة بمهررارات التفكيررر البصررري  -3

 يستفاد منها في تطوير مقرر العلوم للمرحلة االبتدائية.

الباحثين في مجال المناهج وطررق التردريس: وذلرك مرن خرالل االسرتفادة مرن أداة ونترائج  -4

 لتفكير البصري.الدراسة في اجراء دراسات وأبحاث أخرى في مجال ا

 حدود البحث

 البحث على الحدود التالية: هذايقوم 

اقتصر البحث على تحليل صور مقرر العلوم للصف الخامس  الحدود الموضوعية: -

االبتدائي في المملكة العربية السعودية بجزأيه )الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي 

 هـ(. 1441-هـ 1440طبعة عام )الثاني( 

 البحثمصطلحات 

 يتضمن البحث التعريف بالمصطلحات اآلتية:

  Thinking Skills مهارات التفكير:
تعرف مهارات التفكير   بأنها " عمليات محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد في  

  (.25، 2006معالجة المعلومات" )معمار،

ً بأنها: مجموعة من األنشطة العقلية  التي يقوم  ويمكن تعريف مهارات التفكير إجرائيا

 بها الطالب ويستطيع من خاللها مواجهة المشكالت التي يمر بها.

  Visual Thinking Skills مهارات التفكير البصري: 
( مهارات التفكير البصري بأنها "مجموعة من المهارات التي 2010عّرف الشوبكي )

راته البصرية تشجع المتعلم على التمييز البصري للمعلومات العلمية من خالل دمج تصو

 (.36مع خبراته المعرفية للوصول إلى لغة" )ص. 
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ويمكن تعريف مهارات التفكير البصري إجرائياً في البحث الحالي بأنها: مجموعة من  

المهارات التي يستخدمها الطالب لفهم األشكال البصرية، وتحويلها إلى لغة مكتوبة أو 

 منطوقة، واستخالص المعلومات منها. 

  Science Courseوم: مقرر العل

ً بأنه: كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي في المملكة العربية        يعّرف إجرائيا

هـ( بجزأيه األول والثاني، 1441هـ ،1440السعودية، والصادر عن وزارة التعليم لعام )

 وما يحتويه من صور وأشكال ورسوم.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

إعمرال العقرل فري مشركلة للتوصرل إلرى  :"الوسيط بأنه يعرف التفكير في المعجمفي اللغة  

وقررد شررهد األدب التربرروي  .)698، 2004ومنتصررر والصرروالحي وأحمرد،  )أنرريس " حلّهرا

( بأنره " العمليرة الذهنيرة التري يرتم 2003للتفكير، حيث عرفه عبيرد وعفانرة ) تعريفات عديدة

الشريء والمعلومرات السرابقة عرن  وذلك بالربط بين واقع بواسطتها الحكم على واقع األشياء،

 (.23)ص. " المشكالت ذلك الشيء، مما يجعل التفكير عامالً مهماً في حل

عبرارة عرن سلسرلة مرن النشراطات العقليرة التري يقروم  " ( برأن2006كمرا عرفره معمرار ) 

 حرواس الخمسرةيتم استقباله عرن طريرق واحردة أو أكثرر مرن ال الدماغ عندما يتعرض لمثير،

المهرارات العقليرة  /مجموعرة مرن العمليرات "(  بأنره 2006ويعرفره زيترون  )  (.18)ص. "

بنراء معنرى أو التوصرل  التي يستخدمها الفرد عند البحث عن إجابة لسؤال أو حرل لمشركلة أو

المهارات قابلة للتعلم مرن خرالل  /إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة له من قبل وهذه العمليات

 (.6عالجات تعليمية معينة" )ص. م

يقوم به عقرل االنسران مرن  ويمكن القول أن التعريفات السابقة تتفق بأن التفكير هو كل ما 

 .خبرة جديدة أنشطة وعمليات توصله لحل مشكلة ما، أو تمكنه من اكتساب

 خصائص التفكير

 :( وهي2015الخصائص أوردها عطية ) يتميز التفكير بمجموعة من 

 .يمكن أن يحدث دون هدف التفكير سلوك الأن  -1

 .التفكير باختالف مستوى الهدف المراد الوصول إليه تختلف نسبة تعقيد عملية -2

 .يزداد كلما زاد نمو الفرد وازدادت خبراته التفكير سلوك تطوري -3

 .الخبرة الحسية ولكنه ال ينحصر فيها أو يقتصر عليها ينطلق التفكير من -4

 .مختلفة فقد يكون بنمط لفظي أو كمي أو رمزي أو غيرها يحدث التفكير بأنماط -5

يعد التفكيرر جيرداً عنردما يسرتند علرى قاعردة مرن الخبررات والمعلومرات التري يستحضررها  -6

 .لموقف ما المفكر لحظة تعرضه

 .وثيق باللغة، فهي وسيلة التعبير عن التفكير إن التفكير مرتبط بشكل -7

 .والجهد ويساعد في الوصول للهدفيختصر الوقت  التفكير الجيد هو الذي -8
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التفكيرر عبرارة عرن عمليرة عقليرة تفيرد اإلنسران فري حرل مشركالته  ومما سبق يرى الباحث أن

 .بثقافته وبما لديه من خبرات وبما يحيط به من ظروف واتخاذ قراراته متأثراً 

 أدوات التفكير

لقيرام بعمليرة التفكيرر الفررد ل ( أن للتفكيرر أدوات يسرتخدمها2007ذكر أبو جرادو ونوفرل ) 

 : وهذه األدوات هي

األشرياء التري ترسري فري الرذهن، ويتعمرد الفررد  وهو عبارة عن صور) التصور ) التخيل -1

 .استخدامها لتوليد صور تخيلية تشير إلى مواضيع معينة

 .الفرد في تحديد اتجاهات التفكير بطريقة مرتبة وتعمل كأداة لمساعدة  : المفاهيم -2

 وهي عبارة عن أسماء وأشكال معروفة ومحددة تستخدم في تحفيز :واإلشاراتالرموز  -3

 .التفكير واثارته وتدفع الفرد إلى التصرف بطريقة معينة

الفررد   يسرتطيع وهي أكثرر األدوات كفراءة ً فري تنفيرذ عمليرة التفكيرر، فمرن خاللهرا : اللغة -4

 .بأن يتواصل مع االخرين

 عضلية التي يقوم بها الفرد تجعل التفكير ينصب حولإن األنشطة ال :النشاطات العضلية -5

 .الشيء الذي يقوم به

 أنواع التفكير
 (، فقرد ذكرر سرتة2003للتفكير أنواع وتصنيفات عديدة ، ومنها ما أورده عبيد وعفانرة ) 

والتفكيررر التررأملي، ووالتفكيررر الناقررد، والتفكيررر  التفكيررر االسررتداللي،: أنررواع للتفكيررر وهرري

 .والتفكير البصري التفكير اإلبداعي،المنظومي، و

الفعال، والتفكير غيرر الفعرال،  التفكير التأملي، والتفكير :ما يلي (2007بينما أورد جروان )

المجرررد، والتفكيررر المحسرروس، والتفكيررر  والتفكيررر التقرراربي، والتفكيررر التباعرردي، والتفكيررر

والتفكير المنتج، والتفكيرر الرياضري، والتفكيرر  الناقد، والتفكير الوظيفي، والتفكير اإلبداعي،

االسرتنباطي ، والتفكيرر الجرانبي، والتفكيرر اللفظري،  المنطقي، والتفكير االستقرائي، والتفكير

الشرامل، والتفكيرر فروق المعرفري، والتفكيرر التحليلري، والتفكيرر  والتفكيرر الرأسري، والتفكيرر

 .ليالمتسرع، والتفكير التحلي العلمي، والتفكير

 :أنواع التفكير على شكل نمطي كما يلي) 2012وقد صنف العتوم )

 .ويقابله التفكير المجرد التفكير المحسوس -1

 .ويقابله التفكير االستنباطي التفكير االستقرائي -2

 .ويقابله التفكير التقاربي التفكير التباعدي -3

 .التفكير اإلبداعي التفكير الناقد ويقابله -4

 .التفكير ما وراء المعرفي ويقابله التفكير المعرفي -5

( ثالثة أنواع رئيسة للتفكير ترم تصرنيفها اعتمراداً علرى 2012بينما ذكر العفون والصاحب ) 

 :الحواس وهي
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 .الذي يعتمد على حاسة السمع ومن أدواته الصوت التفكير السمعي: وهو -1

 .الذي يعتمد على حاسة البصر ومن أدواته الصور واأللوان التفكير البصري: وهو -2

 .الذي يعتمد على الشعور والوجدان التفكير الشعوري: وهو -3

 البصري في تعليم وتعلم العلوم أهمية التفكير
( أن التفكير البصرري مهرم فري تعلريم وتعلرم العلروم، وذلرك 2018ذكرت نهلة جاد الحق)  

 :لألسباب التالية

 .اللفظي لدى المتعلم أنه ينمي مهارة التعبير -1

 .كبير من المفاهيم العلمية والربط بينها أنه يساهم على تعلم كم -2

 .الحوار بين المتعلمين عن طريق الرسوم والرموز والصور أنه يساهم في تنمية لغة -3

 يصل إلى نتيجة.

 الدراسات السابقة

تناولررت عرردد مررن الدراسررات مهررارات التفكيررر البصررري مررن جوانررب عرردة، ويرجررع ذلررك  

أهداف تدريس العلوم. وانطالقاً مرن ذلرك يرأتي هرذا     ألهمية هذه المهارات ودورها في تحقيق 

الجررزء مررن البحررث مستعرضرراً مررا تررم الوقرروف عليرره مررن دراسررات سررابقة ذات صررلة بتنرراول 

مهارات التفكير البصري بوجه عام، ومدى تضرمين مهرارات التفكيرر البصرري فري المنراهج 

ن األقردم فاألحرردث، ومرن ثررم الدراسرية علرى اختالفهررا، مرع ترتيررب الدراسرات ترتيبرراً زمنيراً مرر

التعليق عليها من   حيث أوجه االتفاق واالختالف مع البحرث الحرالي، ومرا ترم االسرتفادة منره 

 في هذا البحث من مراجعة تلك الدراسات السابقة.

 ( 2016دراسة المقبل والجبر  ) 
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مسرتوى تضرمين كتراب علروم الصرف األول متوسرط             

لمهررارات التفكيررر البصررري فرري المملكررة العربيررة السررعودية، وقررد اسررتخدم الباحثرران المررنهج     

الوصررفي، ولتحقيررق هرردف الدراسررة صررمم الباحثرران أداة عبررارة عررن قائمررة بمهررارات التفكيررر 

هررا إلررى بطاقررة تحليررل محترروى، وتكونررت عينررة الدراسررة مررن جميررع البصررري ومررن ثررم تحويل

وقد أظهررت النترائج اهتمرام كتراب الصور المتضمنة في كتاب العلوم بجزأيه األول والثاني. 

علرروم      الصررف األول متوسررط بتضررمين مهررارات التفكيررر البصررري بدرجررة كبيرررة، حيررث 

ي نسربة تضرمين مهرارات التفكيرر %. كما تبين وجرود تفراوت فر81,60بلغت نسبة تضمينها 

البصري، حيث ضمنت مهارات: )تمثيل المعلومرات، والتمييرز البصرري، وربرط العالقرات، 

وتفسررير المعلومررات( بمسررتويات مرتفعررة علررى الترروالي، أمررا مهررارتي )تحليررل المعلومررات، 

 واستخالص المعاني(، فجرى تضمينهما بمستوى متوسط.

 (2016دراسة ناجي )
دفت الدراسررة إلررى الكشررف عررن فاعليررة برنررامج تعليمرري مسررتند إلررى  نظريررة تريررز هر           

للحل اإلبداعي في تحسين مهارات التفكير البصري واالتجاه نحو تعلم الهندسة لردى طالبرات 
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الصف السادس األساسي في األردن، وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، ولتحقيرق 

ختبرار مهررارات التفكيرر البصرري ومقيرراس االتجراه نحرو تعلررم هردف الدراسرة أعرردت الباحثرة ا

( طالبرة مرن طالبرات الصرف السرادس األساسري 72الهندسة، وقد تكونت عينة الدراسرة مرن )

، وترم تقسريمهن إلرى  مجمروعتين 2016 – 2015خالل الفصرل الدراسري الثراني مرن العرام  

لرى اسرتراتيجيات تريرز والمجموعرة التجريبية ودرسن بناًء على البرنامج التعليمري المسرتند إ

الضررابطة درسررن بالطريقررة االعتياديررة، وتوصررلت الدراسررة إلررى  وجررود فررروق ذات داللررة 

إحصررائية بررين متوسررطي درجررات المجمرروعتين التجريبيررة والضررابطة فرري كررل مررن اختبررار 

 مهارات التفكير البصري ومقياس االتجاه نحو تعلم الهندسة لصالح المجموعة التجريبية.

 (2016راسة كالب )د

هدفت الدراسة إلرى الكشرف عرن فاعليرة برنرامج قرائم علرى الخيرال العلمري فري تنميرة              

المفرراهيم ومهرررارات التفكيرررر البصررري لررردى طالبرررات الصرررف الثررامن األساسررري بغرررزة، وقرررد     

اسرة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي، ولتحقيرق هردف الدر

قامت الباحثة ببناء برنامج قائم على الخيال العلمي كمرا قامرت ببنراء اختبرار المفراهيم العلميرة 

( طالبرة مرن طالبرات 80واختبار مهارات التفكير البصري، وقد تكونت عينرة الدراسرة مرن )

                     -م 2015الصررف الثررامن األساسرري فرري مدرسررة الرملررة األساسررية للبنررات للعررام الدراسرري  

م، تررم ترروزيعهن علررى مجمرروعتين: إحررداهما تجريبيررة واألخرررى ضررابطة، وتوصررلت 2016

الدراسة    إلى  وجود فرروق ذات داللرة إحصرائية برين متوسرط درجرات طالبرات المجموعرة 

التجريبيررة ومتوسررط درجررات المجموعررة الضررابطة فرري االختبررار البعرردي الختبرراري المفرراهيم 

 صالح المجموعة التجريبية.ومهارات التفكير البصري ل

 ( 2016دراسة شويهي )

هرردفت الدراسررة إلررى التعرررف علررى التقررديرات التقويميررة لمحترروى كتررب الرياضررات           

للمرحلررة المتوسررطة فرري ضرروء مهررارات التفكيررر البصررري، وقررد اسررتخدم الباحررث المررنهج 

لمحترروى تتضررمن الوصررفي التحليلرري، ولتحقيررق هرردف الدراسررة صررمم الباحررث أداة لتحليررل ا

مهارات التفكير البصري، وتكونت عينة الدراسة مرن الرسروم واألشركال والصرور واألسرئلة 

الموجررودة فرري كتررب الرياضرريات المقررررة علررى الصررف األول والثرراني والثالررث فرري المرحلررة 

وقرد أشرارت النترائج  هرـ (.1436 -هرـ 1435المتوسطة في المملكة العربية السرعودية لعرام )

تضمين مهارات التفكير البصري في كتب الرياضيات للمرحلة المتوسرطة جراء  إلى مستوى

% في محتوى كتراب الرياضريات للصرفوف مرن األول إلرى 36%، 33%، 31بنسب مئوية 

الثالث المتوسط على التوالي. حيث جراء ترتيرب المهرارات تنازليراً كمرا يلري: )تعررف الشركل 

وتفسرير الغمروض، اسرتخالص المفراهيم( فري  ووصفه، تحليل الشكل، ربط العالقرات، إدراك

 كافة هذه الكتب.
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 ( 2017دراسة الشلوي )
هدفت الدراسة إلرى معرفرة مردى تروفر مهرارات التفكيرر البصرري فري مقررر العلروم           

للصررف السررادس االبتررردائي فرري المملكررة العربيرررة السررعودية، وقررد اسرررتخدم الباحررث المرررنهج 

سررة أعررد الباحررث أداة عبررارة عررن قائمررة بمهررارات التفكيررر الوصررفي، ولتحقيررق هرردف الدرا

البصري ومن ثم   قام بتحويلها إلرى  اسرتمارة تحليرل المحتروى، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن 

وقرد أظهررت النترائج وجرود جميع الصور الواردة في كتاب العلوم للصرف السرادس بجزأيره، 

للصرف السرادس االبتردائي فري  قصور في توفر مهرارات التفكيرر البصرري فري مقررر العلروم

%، إلرى جانرب قصرور 34,12المملكة العربية السعودية، حيث جراءت نسربة مئويرة قردرها  

معظم مهارات التفكير البصري، والتي جاءت وفقاً للترتيرب التنرازلي اآلتري: )التعررف علرى 

وذلرك  الشكل ووصفه، تفسير المعلومات، ربط العالقات، تحليرل الشركل، اسرتنتاج المعراني(،

بدرجة توفر متوسطة للمهارتين األولرى والثانيرة، وضرعيفة لبراقي المهرارات، حيرث حصرلت 

%، 30,73%، 33%، 39,90%، 43,12علرررى التررروالي علرررى النسرررب المئويرررة اآلتيرررة: 

23,85.% 

 (2018دراسة جاد الحق )

ميررة هرردفت الدراسررة إلررى التعرررف علررى فاعليررة اسررتراتيجية التحليررل الشرربكي فرري تن          

مهارات التفكير البصري لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، وقد استخدمت الباحثة المرنهج 

شرربه التجريبرري، ولتحقيررق هرردف الدراسررة أعرردت الباحثررة اختبررار مهررارات التفكيررر البصررري، 

( طالبرراً مررن طررالب 82ومقيراس الحررس العلمرري فرري العلروم، وقررد تكونررت عينررة الدراسرة مررن )

ي بمدرسرة الغرار اإلعداديرة المشرتركة بمركرز الزقرازيق وترم تقسريمهم الصف األول اإلعرداد

إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللرة إحصرائية 

 لصالح المجموعة التجريبية.

 (2018دراسة نتيل) 

لردنيا   هدفت الدراسة إلى معرفة مردى تضرمين كترب الرياضريات للمرحلرة األساسرية ا          

لمهارات التفكير البصرري ومردى اكتسراب طلبرة الصرف الرابرع لهرا، وقرد اسرتخدمت الباحثرة    

المررنهج الوصررفي التحليلرري، ولتحقيررق هرردف الدراسررة أعرردت الباحثررة أداة تحليررل المحترروى 

لمهررارات التفكيررر البصررري فرري كتررب الرياضرريات المقررررة علررى المرحلررة األساسررية الرردنيا، 

حثة بتصميم اختبرار مهرارات التفكيرر البصرري، وقرد تكونرت عينرة الدراسرة وكذلك قامت البا

( طالب وطالبة من طلبرة الصرف الرابرع األساسري فري المردارس التابعرة لمنطقرة 1000من )

شررمال غررزة التعليميررة، وكررذلك تكونررت مررن كتررب الرياضرريات للمرحلررة األساسررية الرردنيا مررن 

كترراب الرياضرريات بجزأيرره لكررل مرحلرره.  الصررف األول إلررى  الصررف الرابررع حيررث تررم تحليررل

وتوصرلت الدراسرة إلرى إن كترب الرياضريات لصرفوف المرحلرة األساسرية الردنيا مرن الصررف 

األول األساسرري وحتررى الصررف الرابررع األساسرري بفلسررطين تضررمنت بعررض مهررارات التفكيررر 

 البصري، وهي على التروالي )مهرارة التمييرز البصرري، مهرارة تمثيرل المعلومرات، مهرارات
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%، بينمررا لررم يررتم 17,58%، 31,78%، 50,65تفسررير المعلومررات(، وذلررك بنسررب مئويررة 

تضمين كل من: مهارة الربط بين العالقات، ومهارة تحليل المعلومرات، ومهرارة اسرتخالص 

 المعاني.

 وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بحثه البحث الحالي في: 

 تكوين خلفية عن موضوع البحث.  -

 اختيار المنهج المناسب. -

 بناء أداة البحث. -

 اختيار األساليب اإلحصائية. -

 مقارنة ما يتوصل له البحث من نتائج مع نتائج الدراسات السابقة. -

 منهجية البحث وإجراءاته

 منهج البحث

 .لتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي 

 مجتمع البحث

العلوم للصف الخامس االبتدائي في المملكة العربية يتألف مجتمع البحث من مقرر  

هــ، وذلك بجزأيه الفصل الدراسي األول والثاني لكتاب 1441-1440السعودية طبعة 

( فصالً. ويوضح الجدول 12( وحدات دراسية تنطوي على )6الطالب، والذي يتكون من )

يشتمل عليها مقرر ( توصيف الوحدات الدراسية والفصول والدروس المختارة التي 3-1)

 العلوم للصف الخامس االبتدائي مجتمع البحث:

 عينة البحث

شملت عينة البحث كافة الصور بمختلف أنماطها )فوتوغرافية، رسوم بيانية، رسوم  

رر العلوم للصف الخامس تخطيطية( المضمنة في كل وحدات وفصول ودروس مق

هـ، وذلك بجزأيه الفصل 1441-1440في المملكة العربية السعودية طبعة  االبتدائي

( صورة 512يتبين أن عينة البحث تتألف من )ووالثاني لكتاب الطالب.  الدراسي األول

موزعة على وحدات وفصول ودروس مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي لكتابي 

( صورة بمقرر الفصل 266الطالب للفصلين الدراسيين األول والثاني؛ وذلك بواقع )

( صورة بمقرر الفصل   246%(، و)52,0ألول، بما يمثل نسبة مئوية قدرها )الدراسي ا

%(، وذلك كما هو موضح في الشكل 48,0الدراسي الثاني، بما يمثل نسبة مئوية قدرها )

(1:) 
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( التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الصور بمقرر العلوم للصف الخامس 1شكل )

 االبتدائي عينة البحث

 أداة البحث وبناءها

هررردف البحرررث الحرررالي إلرررى الكشرررف عرررن مررردى تضرررمين مهرررارات التفكيرررر البصرررري  

فررري مقررررر العلررروم للصرررف الخرررامس االبتررردائي، وهرررو مرررا يفررررض الحاجرررة إلرررى أداة تترررولى 

مهمرررة تحقيرررق هرررذا الهررردف، لرررذا ترررم تصرررميم اسرررتمارة تحليرررل محتررروى لالسرررتعانة بهرررا فررري 

تضرررمين مهرررارات التفكيرررر البصررررري فررري مقررررر العلررروم للصرررف الخررررامس  تحديرررد مررردى

 .ن تكراراتها والنسب المئوية لهااالبتدائي بالمملكة العربية السعودية، وبيا

 صدق  أداة البحث
للتحقق من صدق األداة المتمثلة في استمارة تحليل المحتوى، جرى عرضها في  

ً من األساتذة المحكمين من ذوي ( خمسة عشر 15صورتها األولية على عدد ) محكما

(، 2االختصاص    والخبرة في تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم )انظر ملحق رقم 

إلبداء آرائهم حول مؤشرات مهارات التفكير البصري الالزم توفرها في مقرر العلوم 

لك مدى للصف الخامس االبتدائي، ومدى مناسبته للمهارة الرئيسية التي ينتسب إليها، وكذ

وضوح صياغة المؤشرات، وسالمة الصياغة اللغوية لها، عالوة على توجيه طلب بعرض 

وبناًء على ما أبداه  ما يقترحونه من تعديل أو إضافة أو حذف من واقع خبرتهم العلمية.

السادة المحكمين لألداة من توجيهات ومقترحات، جرى إدخال ما يلزم من تعديالت سواء 

و الحذف أو اإلضافة، حتى أصبحت استمارة تحليل المحتوى في بتعديل الصياغة أ

( اثنى عشر مؤشر موزعة على خمسة مهارات رئيسية 12صورتها النهائية مكونة من )

 للتفكير البصري، وقد تحددت أبرز التوجيهات التي أبداها المحكمون فيما يلي:

48,0% 
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( 3ي صورتها النهائية )فقد تضمنت ففيما يتعلق بمهارة التعرف على الشكل ووصفه:  -أ

حيث اقتصرت التوجيهات التي تم األخذ بها على إدخال تعديل على  ثالثة مؤشرات فرعية،

 صياغة المؤشرات، وذلك على النحو اآلتي:

( لتصبح صياغته "يوجد عنوان للشكل "بدالً من" وضع 1جرى تعديل المؤشر رقم ) -

 عنوان للشكل".

ياغته "يمكن التعرف على الشكل البصري من ( لتصبح ص2جرى تعديل المؤشر رقم ) -

 خالل مظهره العام "بدالً من "التعرف على الشكل البصري من خالل مظهره العام".

( لتصبح صياغته "يمثل الشكل البصري المعلومات التي 3جرى تعديل المؤشر رقم ) -

 ".وضع من أجلها " بدالً من " الشكل البصري يمثل المعلومات التي وضع من أجلها

( ثالثة مؤشرات 3فقد تضمنت في صورتها النهائية )فيما يتعلق بمهارة تحليل الشكل:  -ب

حيث اقتصرت التوجيهات التي تم األخذ بها على  ( أربعة مؤشرات،4فرعية بدالً من )

حذف أحد المؤشرات،  إلى جانب إدخال تعديل على صياغة بقية المؤشرات، وذلك على 

 النحو اآلتي:

( الذي نص على: " القدرة على إدراك العالقات في الشكل"؛       4رقم )  حذف المؤشر -

وذلك لتداخله مع أحد المؤشرات الفرعية األخرى من وجهة نظر غالبية األساتذة 

 المحكمين.

( لتصبح صياغته " يتيح الشكل البصري إمكانية تجزئته      5جرى تعديل المؤشر  رقم ) -

من " القدرة على تجزئة الشكل البصري إلى مكوناته     إلى مكوناته األساسية" بدالً 

 األساسية ".

( لتصبح صياغته " يمكرن تجميرع األجرزاء فري الشركل ككرل    6جرى تعديل المؤشر رقم ) -

 واحد " بدالً من " القدرة على تجميع األجزاء في الشكل ككل واحد ".

صيل الدقيقة في الشركل " ( لتصبح صياغته " يمكن فهم التفا7جرى تعديل المؤشر رقم ) -

 بدالً من " فهم التفاصيل الدقيقة والجزئية في الشكل ".

( 3فقررد تضررمنت فرري صررورتها النهائيررة )فيماا يتعلااق بمهااارة ربااا العالاااات فااي الشاكل:  -ج

حيث اقتصرت التوجيهات التي تم األخذ بها على إدخال تعرديل علرى  ثالثة مؤشرات فرعية،

 النحو اآلتي: صياغة المؤشرات، وذلك على

( لتصبح صياغته " يتيح الشكل إمكانية الربط بين العناصرر 8جرى تعديل المؤشر رقم ) -

 الموجودة فيه " بدالً من " الربط بين العناصر الموجودة في الشكل ".

( لتصربح صرياغته "يمكرن إيجراد أوجره الشربه برين العالقرات 9جرى تعديل المؤشر رقم ) -

 ن" إيجاد أوجه الشبه بين العالقات الموجودة في الشكل ".الموجودة في الشكل "بدالً م
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( لتصرربح صررياغته " يمكررن إيجرراد أوجرره االخررتالف بررين 10جرررى تعررديل المؤشررر رقررم ) -

العالقات الموجودة في الشركل " بردالً مرن " إيجراد أوجره االخرتالف برين العالقرات الموجرودة 

 في الشكل ".

فقرد تضرمنت فري صرورتها النهائيرة مؤشرر فيما يتعلق بمهارة إدراك وتفساير المماو :  -د

حيررث اقتصرررت التوجيهررات الترري تررم األخررذ بهررا علررى حررذف أحررد  برردالً مررن مؤشرررين، واحررد،

 المؤشرات، إلى جانب إدخال تعديل على صياغة المؤشر اآلخر، وذلك على النحو اآلتي:

لررى: " القرردرة علررى توضرريح نررواحي القصررور ( الترري نررص ع11حررذف المؤشررر رقررم ) -

ومواضع الخلل فري الشركل"؛ العتبراره مهمرة فنيرة خاصرة بجرودة إخرراج الكتراب وذلرك مرن 

 وجهة نظر غالبية األساتذة المحكمين.

( لتصبح صياغته " يمكن تفسرير كرل جزئيرة مرن جزئيرات 12جرى تعديل المؤشر رقم ) -

 سير كل جزئية من جزئيات الشكل البصري ".الشكل البصري " بدالً من " القدرة على تف

فقررد تضرمنت فرري صرورتها النهائيررة مؤشرررين فيمااا يتعلاق بمهااارة اساتخالا المعاااني:  -ها 

حيررث اقتصرررت التوجيهررات الترري تررم األخررذ بهررا علررى إدخررال تعررديل علررى صررياغة  فرررعيين،

 المؤشرات الفرعية، وذلك على النحو اآلتي:

بح صررياغته "يمكررن مررن خررالل الشرركل البصررري ( لتصرر13جرررى تعررديل المؤشررر رقررم ) -

 استنتاج معاني جديدة " بدالً من " القدرة على استنتاج معاني جديدة من خالل    الشكل ".

( لتصرربح صررياغته " يمكررن مررن خررالل الشرركل البصررري 14جرررى تعررديل المؤشررر رقررم ) -

اهيم ومبراد  التوصل إلى مفاهيم ومبراد  علميرة " بردالً مرن " القردرة علرى التوصرل إلرى مفر

 علمية من خالل الشكل ".

وفرري ضرروء التعررديالت سررالفة الررذكر، يمكررن توصرريف الصررورة النهائيررة السررتمارة تحليررل  

المحتوى، وما اشتملت عليه من مهارات رئيسرية ومؤشررات والتري يلرزم توفرهرا فري مقررر 

 (:1العلوم للصف الخامس االبتدائي فيما يوضحه الجدول )

 ( توصيف استمارة تحليل المحتوى لمهارات التفكير البصري الالزم توفرها 1جدول )

 في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي في صورتها النهائية

 المهارات الرئيسية م
 المؤشرات الفرعية

 % العدد

 %25,0 3 مهارة التعرف على الشكل ووصفه أ

 %25,0 3 مهارة تحليل الشكل ب

 %25,0 3 العالقات في الشكلمهارة ربط  ج

 %8,3 1 مهارة إدراك وتفسير الغموض د

 %16,7 2 مهارة استخالص المعاني هـ

 %100 12 اإلجمالي



 م 2021 يناير( 16العدد )   -اخلامس اجمللد                                اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

365 

( أن مهررارات التفكيررر البصررري الررالزم توفرهررا فرري مقرررر العلرروم 1يتضررح مررن الجرردول ) 

( مؤشررر فرعرري 12قررد تضررمنت ) للصررف الخررامس االبترردائي بالمملكررة العربيررة السررعودية

( خمسررة مهررارات رئيسررية، حيررث انطرروت" مهررارة التعرررف علررى الشرركل 5موزعررة علررى )

% مرن اإلجمرالي،  واشرتملت "مهرارة 25,0( مؤشرات فرعية، بما يمثرل 3ووصفه" على )

% من اإلجمالي، وتألفت "مهرارة 25,0( مؤشرات فرعية، بما يمثل 3تحليل الشكل" على )

% من اإلجمالي، بينمرا 25,0( مؤشرات فرعية، بما يمثل 3في الشكل" من )ربط العالقات 

% مرن 8,3جاءت "مهارة إدراك وتفسير الغمروض" مشرتملة علرى مؤشرر واحرد، بمرا يمثرل 

اإلجمالي، وأخيراً تضمنت "مهارة اسرتخالص المعراني" علرى مؤشررين فررعيين، بمرا يمثرل 

 % من اإلجمالي.16,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( توصيف استمارة تحليل المحتوى لمهارات التفكير البصري الالزم توفرها في 2شكل )

 مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي في صورتها النهائية

 ثبات أداة البحث

 للتحقق من ثبات أداة البحث جرى إتباع طريقتين، هما: 

 الثبات عبر الزمن: -1

تم القيام بتحليل الصور المضمنة في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي للفصل 

هـ بالمملكة العربية السعودية، وذلك 1440/1441الدراسي األول لكتاب الطالب طبعة 

( يوماً، ولتحديد معامل الثبات تم استخادم 25بواقع مرتين يفصل بينهما مدة زمنية قدرها )

 R = 2M / N1 + N2 التي تنص على ما يلي: (Holstiمعادلة هولستي )

% 

 العدد
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وقررد تررم حسرراب معامررل الثبررات لكافررة مهررارات التفكيررر البصررري الرئيسررية المضررمنة فرري  

الصورة النهائية الستمارة تحليل المحتوى، حيث تم إتخاذ عدد حاالت االتفراق برين التحليلرين 

مجمروع تكررار المؤشررات  األول والثاني، وضرب هذا العدد في اثنين، ثم قسمة الناتج على

فررري التحليرررل األول والثررراني؛ بغيرررة إيجررراد معامرررل الثبرررات عبرررر الرررزمن )الهاشرررمي وعطيرررة، 

واستناداً إلى ما سبق ذكره، جرى حساب معامل الثبات عبرر الرزمن للتحليلرين كمرا  (.2014

ن عدد حراالت االتفراق بري ×2( وفقاً للخطوات اآلتية: معامل الثبات = 4-3يوضح الجدول )

 إجمالي التحليلين األول والثاني. /التحليلين األول والثاني 

 الثبات عبر الزمن الستمارة تحليل المحتوى معامالت الثبات بطريقة (2جدول )

 المهارات الرئيسية م
التحليل 

 األول

التحليل 

 الثاني

عدد 

حاالت 

 االتفاق

إجمالي 

التحليلين 

األول 

 والثاني

معامالت 

 الثبات

 أ
التعرف على الشكل مهارة 

 ووصفه
502 579 502 1081 0,928 

 0,885 174 77 97 77 مهارة تحليل الشكل ب

 0,882 136 60 76 60 مهارة ربط العالقات في الشكل ج

 0,851 47 20 27 20 مهارة إدراك وتفسير الغموض د

 0,90 93 42 42 51 مهارة استخالص المعاني هـ

 0,92 1531 701 821 710 األداة ككل

وفي ضوء ما سبق تم حساب معامل الثبات عبر الزمن الستمارة تحليرل المحتروى ككرل،  

(، وهرري تعررد قيمررة كافيررة لضررمان ثبررات األداة المسررتخدمة فرري تحليررل 0,92وتبررين أنرره يبلررغ )

مقرر   العلوم للصف الخامس االبتدائي، وذلك بما يضمن درجرة مالءمرة مرن الثقرة  لتحقيرق 

% أو 80( أن نسرربة االتفرراق إذا بلغررت 2014ذكررر الهاشررمي وعطيررة ) أهررداف البحررث، فقررد

 أعلى فتعتبر جيدة.

 األفرادالثبات عبر  -2

معلررم  –للتحقررق مررن ثبررات اسررتمارة تحليررل المحترروى جرررى اسررتعانة الباحررث بمحلررل آخررر  

الصرور المضرمنة فري مقررر العلروم للصرف  لتحليرل –لمادة العلوم للصف الخامس االبتردائي 

هـ ، وذلرك بعرد 1440/1441الخامس االبتدائي للفصل الدراسي األول لكتاب الطالب طبعة 

أن تم اطالعه على المنهجية المتبعة في التحليل بشركل جيرد وواضرح، وتقرديم شررحاً مفصرالً 

كيرر البصرري، ومرن الستمارة تحليل المحتوى المستخدمة، وما تشتمل عليه من مهارات للتف

ثم قرام  المحلرل االخرر بتحليرل هرذا المقررر، وترم حسراب الثبرات السرتمارة التحليرل باالعتمراد 

 (، والتي تنص على:Holstiعلى معادلة هولستي )
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R = 2M / N1 + N2 

 علررى هررذه المعادلررة، تررم حسرراب معامررل الثبررات عبررر األفررراد كمررا يوضررح الجرردول  وبنرراءً 

عردد حراالت االتفراق برين المحلرل األول  ×2اآلتيرة: معامرل الثبرات = ( تبعاً للخطوات 3-5)

 إجمالي المحللين األول والثاني. /والثاني 

 معامالت الثبات بطريقة الثبات عبر األفراد الستمارة تحليل المحتوى (3جدول )

 المهارات الرئيسية م
المحلل 

 األول

المحلل 

 الثاني

عدد 

حاالت 

 االتفاق

إجمالي 

المحللين 

األول 

 والثاني

معامالت 

 الثبات

 أ
مهررارة التعرررف علررى الشرركل 

 ووصفه
579 512 512 1091 0,938 

 0,843 230 97 133 97 مهارة تحليل الشكل ب

 ج
مهرررارة ربرررط العالقرررات فررري 

 الشكل
76 50 50 126 0,793 

 د
مهررررررررررارة إدراك وتفسررررررررررير 

 الغموض
27 18 18 45 0,800 

 0,75 112 42 70 42 مهارة استخالص المعاني هـ

 0,9 1604 719 783 821 األداة ككل

وفي ضوء اإلجراء السابق، فقد اتضح أن معامل الثبات عبر األفراد الستمارة تحليل  

(، وهي نسبة ثبات مقبولة، وتشير إلى ثبات استمارة تحليل 0,9المحتوى ككل بلغ )

 المحتوى، وقابليتها للتطبيق.

للصف الخامس االبتدائي في ضوء مهارات التفكير إجراءات تحليل محتوى مقرر العلوم 

 البصري

مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية في ضوء  لتحليل 

مهارات التفكير البصري الالزم توفرها، تم اتباع عدد من اإلجراءات؛ بغية الكشف عن 

ً كمياً، وذلك من مدى تضمين مهارات التفكير البصري في هذا المقرر، ووصفه ا وصفا

خالل تحديد فئة التحليل ووحداته، وحساب التكرارات والنسب المئوية لهذه المهارات 

مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي، وفيما يلي تفصيل لإلجراءات التي  ضمن محتوى 

 تم اتباعها:

 تحديد الهدف من تحليل المحتوى
المحتوى وهو الكشف عن مدى تضمين مهارات تم تحديد الهدف الرئيس من تحليل  

التفكير البصري في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي، وذلك بحسب المهارات الواردة 

 في قائمة مهارات التفكير البصري الالزم توفرها في هذا المقرر.
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 تحديد وحدة التحليل 
فصول، ودروس جرى تحديد وحدة التحليل في كافة الصور الواردة ضمن وحدات، و 

مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي بجزأيه الفصل الدراسي األول والثاني لكتاب الطالب 

هـ، وذلك بمختلف أنماطها )فوتوغرافية ، رسوم بيانية، رسوم 1440/1441طبعة

 تخطيطية(.

 تحديد فئات التحليل
 اقتصرت فئات التحليل على ما يلي: 

( خمس مهارات رئيسية للتفكير البصري يلزم 5) فئات التحليل الرئيسية: تحددت في (أ 

توفرها في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي، وهي: )مهارة التعرف على الشكل 

ووصفه، ومهارة تحليل الشكل، ومهارة ربط العالقات في الشكل، ومهارة إدراك وتفسير 

 الغموض، ومهارة استخالص المعاني(.

ي المؤشرات الفرعية للتفكير البصري التي تعبر تعبيراً فئات التحليل الجزئية: تحددت ف (ب 

ً عن المهارات الرئيسية للتفكير البصري التي يلزم توفرها في مقرر العلوم للصف  دقيقا

 (.3( مؤشر فرعي )انظر ملحق رقم12الخامس االبتدائي، والبالغ عددها )

 تحديد وحدة العد
صري الواردة في مقرر العلوم للصف تم االعتماد على التكرار لمهارات التفكير الب

 الخامس االبتدائي وحدة للعد في تحليل عينة البحث.

 تحديد ضوابا التحليل
ً للضوابط   جرت عملية تحليل المحتوى لمقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي وفقا

 اآلتية:

للصف  قراءة القائمة النهائية لمهارات التفكير البصري الالزم توفرها في مقرر العلوم (أ 

 الخامس االبتدائي قراءة فاحصة ومتأنية، لتكوين صورة واضحة عنها.

حصر الصور بمختلف أنماطها )فوتوغرافية، رسوم بيانية، رسوم تخطيطية( الواردة  (ب 

في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي، وترقيمها بشكل متسلسل؛ وذلك لتيسير تحديد 

مع األخذ في االعتبار تضمين كافة الصور مدى تضمين مهارات التفكير البصري بها، 

الواردة في غالف وصفحات الوحدات، والفصول، والدروس المضمنة في مقرر العلوم 

للصف الخامس االبتدائي، باستثناء الصور الواردة في غالف الكتاب، وقائمة المحتويات، 

اجعات الفصول، ومراجعات الدروس، والمهارات واألفكار العلمية، والتقويم األدائي، ومر

 ونماذج االختبارات، ومرجعيات الطالب؛ وذلك لتكرارها.

في حال كان الشكل البصري مشتمالً على أكثر من صورة كما هو في الصور  (ج 

ً واحداً، )مثال: مخطط  التخطيطية، فيتم اعتبار الصور الفرعية المضمنة شكالً بصريا

ن مقرر العلوم للصف الخامس م 69التحول الكامل والتحول الناقص المضمن في صفحة 

االبتدائي في الفصل الدراسي األول، وصورة األشعة الشمسية وشكل الرياح المحلية 
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من مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي في الفصل الدراسي  19المضمنة في صفحة 

 الثاني(.

رصد كل مؤشر فرعي لمهارات التفكير البصري المضمنة في عينة البحث وفقاً  (د 

يف اإلجرائي لها، وذلك بإعطاء تكرار واحد لكل مهارة تظهر أثناء عملية التحليل للتعر

سواء في الفصل الدراسي األول أو الثاني، وتفريغ التكرارات في استمارة معدة لهذا 

الغرض، وذلك لكل فصل دراسي على حدة، وللفصلين األول والثاني معاً، ومن ثم حساب 

ك المهارة من خالل قسمة تكرارها على عدد الصور الممثلة النسبة المئوية لمدى تضمين تل

( صورة، ثم ضرب الناتج في مئة، وذلك كما هو متبع 512لعينة البحث، والبالغ عددها )

(، ودراسة )الدليمي، 2017في عدد من الدراسات السابقة، وفي مقدمتها دراسة )الشلوي، 

2017.) 

مدى تضمين مهارات التفكير البصري في  استخدام مقياس ليكرت الثالثي للداللة على (ه 

ً للتدريج التالي: )بدرجة منخفضة، بدرجة  مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي، وفقا

متوسطة، بدرجة عالية(، حيث تم استخراج طول فئات المقياس بناًء على تصنيف النسب 

مدى، مع األخذ المئوية لمدى تضمين مهارات التفكير البصري إلى ثالثة فئات متساوية ال

% تعني أن المهارة" غير 0%؛ لكون النسبة 0,01في االعتبار أن التصنيف يبدأ من نسبة 

%، وبالتالي فقد تم 0,01مضمنة نهائياً"، ومن ثم فإن أقل نسبة مئوية ضمن التدريج هي 

 حساب طول الفئة من خالل المعادلة التالية:

 عدد فئات التدريج ÷ أقل نسبة مئوية( –طول الفئة = )أكبر نسبة مئوية 

 (.2017% )الشلوي، 33,33=  3% ÷ 0,01 -% 100طول الفئة = 

وبناًء على طول الفئة المشار إليها أعاله، يمكن تحديد النسب المئوية لمعيار الحكم على 

لخامس االبتدائي وفقاً مدى تضمين مهارات التفكير البصري في مقرر العلوم للصف ا

 (:6-3للمعيار الموضح في الجدول )

 ( النسب المئوية لمعيار الحكم على مدى تضمين مهارات التفكير البصري 4جدول )

 في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي

 النسبة المئوية
مدى تضمين المهارة

)*(
 

 إلى من

 بدرجة منخفضة 33,33 0,01أقل من 

 بدرجة متوسطة 66,66 33,34

 بدرجة عالية 100 66,67

 %( ألي مهارة على مدى تضمين " غير مضمنة نهائياً"0)*( تحصل النسبة المئوية )
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 عر  نتائج البحث ومنااشتها

 عر  نتائج السؤال األول، ومنااشتها

ما مهارات التفكير البصري الالزم توفرها في مقرر العلاوم  ينص السؤال األول على: " 

 .للصف الخامس االبتدائي؟ "

لإلجابة على هذا السؤال تم القيام بمجموعة من اإلجراءات التي سبق توضريحها فري الفصرل 

الثالث، تم من خاللها تحديد قائمة بمهارات التفكير البصري الالزم توفرها في مقررر العلروم 

س االبتررردائي فررري المملكرررة العربيرررة السرررعودية، حيرررث احتررروت القائمرررة فررري    للصرررف الخرررام

( خمررس مهررارات 5( اثنرري عشررر مؤشررر فرعرري موزعررة علررى )12صررورتها النهائيررة علررى )

 (، وتتمثل هذه المهارات فيما يلي:3رئيسية     للتفكير البصري )انظر ملحق رقم 

 شرات فرعية هي:( مؤ3مهارة التعرف على الشكل ووصفه، وتتضمن ) - أ

 يوجد عنوان للشكل. -1

 يمكن التعرف على الشكل البصري من خالل مظهره العام. -2

 يمثل الشكل البصري المعلومات التي وضع من أجلها. -3

 ( مؤشرات فرعية هي:3ب. مهارة تحليل الشكل، وتتضمن )

 يتيح الشكل البصري إمكانية تجزئته إلى مكوناته األساسية. -1

 الشكل ككل واحد. يمكن تجميع األجزاء في -2

 يمكن فهم التفاصيل الدقيقة في الشكل. -3

 ( مؤشرات فرعية هي:3ج. مهارة ربا العالاات في الشكل، وتتضمن )

 يتيح الشكل إمكانية الربط بين العناصر الموجودة فيه. -1

 يمكن إيجاد أوجه الشبه بين العالقات الموجودة في الشكل.  -2

 الموجودة في الشكل. يمكن إيجاد أوجه االختالف بين العالقات -3

 د. مهارة إدراك وتفسير الممو ، وتتضمن مؤشر واحد هو:

 يمكن تفسير كل جزئية من جزئيات الشكل البصري. -1

 ه . مهارة استخالا المعاني، وتتضمن مؤشرين فرعيين هما:

 يمكن من خالل الشكل البصري استنتاج معاني جديدة. -1

 يم ومباد  علمية.يمكن من خالل الشكل البصري التوصل إلى مفاه -2

 عر  نتائج السؤال الثاني، ومنااشتها

ماا مادى تاوفر مهاارات التفكيار البصاري فاي مقارر العلاوم  ينص السؤال الثاني على: " 

 .للصف الخامس االبتدائي؟ "

لإلجابرة علررى هرذا السررؤال، ترم إحصرراء عردد الصررور المضرمنة فرري مقررر العلرروم للصررف  

محتروى المقررر بجزأيره الفصرل الدراسري األول والثراني لكتراب الخامس االبتدائي، ثم تحليل 

الطالب، الستخراج مهارات التفكير البصري المضمنة به في ضوء القائمة التي ترم إعردادها 

 .مسبقاً، وبيان التكرار والنسبة المئوية لكل مهارة رئيسية
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ري فرري مـررـدى ترروفر مهررارة التعرررف علررى الشرركل ووصررفه كأحررد مهررارات التفكيررر البصرر 

 مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي:

( التكرارات والنسب المئوية لمدى توفر مهارة التعرف على الشكل ووصفه في 5جدول )

 )مرتبة تنازلياً(مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي 

ووصرفه كأحرد مهرارات التفكيرر البصرري لتحديد مدى توفر مهارة التعررف علرى الشركل  

فرري مقرررر العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي، تررم إحصرراء عرردد الصررور المضررمنة فرري مقرررر 

العلوم للصف الخامس االبتردائي، ثرم تحليرل محتروى المقررر بجزأيره الفصرل الدراسري األول 

المهرارة، والثاني لكتاب الطالب، الستخراج المؤشرات الفرعيرة التري تقريس مردى تروفر هرذه 

 والتي جرى تضمينها في

القائمة التي تم إعردادها مسربقاً، وبيران تكراراتهرا ونسربها المئويرة، وذلرك لكرل فصرل دراسري 

منفرداً، وللفصلين الدراسيين األول والثاني معاً، إضافة إلى ترتيرب هرذه المؤشررات تنازليراً، 

حسراب تلرك المؤشررات  وبيان مدى تضمينها بحسب معيرار الحكرم المسرتخدم فري البحرث، ثرم

 الفرعية مجتمعة. وفيما يلي توضيح لذلك:

ملحوظة: تم حسااب النساب المئوياة لمادى تاوفر كال مؤشار فرعاي بقسامة تكراراتاه علاى 

 عدد الصور الممثلة لعينة البحث، ثم ضرب الناتج في مئة.

( أن مرردى ترروفر مهررارة التعرررف علررى الشرركل ووصررفه كأحررد 1-4يتضررح مررن الجرردول رقررم )

رات التفكيررر البصرررري فرري مقرررر العلررروم للصررف الخررامس االبتررردائي بجزأيرره الفصرررل مهررا

الدراسي األول والثراني لكتراب الطالرب جراء )بدرجرة عاليرة(، حيرث جراء تروفر هرذه المهرارة 

 %.76,69( تكراراً، وبنسبة مئوية قدرها 1178بواقع )

 المؤشرات الفرعية م

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

المقرر 

 ككل

عدد 

الصور 

عينة 

 البحث

 الرتبة
مدى 

 التوفر

2 
يمكن التعرف على الشكل 

 البصري من خالل مظهره العام.

 422 212 210 ك
512 1 

بدرجة 

 82,42 41,40 41,01 % عالية

3 
يمثل الشكل البصري المعلومات 

 التي وضع من أجلها.

 403 210 193 ك
512 2 

 بدرجة

 78,71 41,01 37,69 % عالية

 يوجد عنوان للشكل. 1
 353 177 176 ك

512 3 
بدرجة 

 68,94 34,57 34,37 % عالية

 اإلجمالي
 1178 599 579 ك

 بدرجة عالية 1536
% 37,69 38,99 76,69 
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عرررف علررى الشرركل كمررا تظهررر النتررائج الموضررحة فرري الجرردول السررابق أن ترروفر مهررارة الت

ووصررفه فرري مقرررر العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي جرراء بدرجررة أعلررى فرري مقرررر الفصررل 

( تكرراراً، وبنسربة مئويرة 599الدراسي الثاني، والرذي جراء تروفر هرذه المهرارات بره بواقرع )

%، في حين جاء توفر تلرك المهرارات فري مقررر الفصرل الدراسري األول فري 38,99قدرها 

 %.37,69( تكراراً، وبنسبة مئوية قدرها 579، بواقع )المرتبة الثانية

كرررذلك تشرررير النترررائج أعررراله إلرررى أن تررروفر المؤشررررات الفرعيرررة المندرجرررة ضرررمن مهرررارة     

التعرف على الشكل ووصفه فري مقررر العلروم للصرف الخرامس االبتردائي جراءت بتكررارات     

 آلتي:وبنسب مئوية متباينة، وذلك وفقاً للترتيب )التنازلي( ا

( الرذي نرص علرى أنره " يمكرن التعررف علرى الشركل البصرري مرن 2جاء المؤشر  رقم ) -1

( 422في المرتبة األولى من حيث عدد التكرارات، والتي بلغ عرددها )" خالل مظهره العام

%، وبما يوافق مدى توفر )بدرجرة عاليرة(، حيرث كران أعلرى 82,42تكراراً، وبنسبة مئوية 

( تكراراً، وبنسبة مئويرة 212مقرر )الفصل الدراسي الثاني(؛ بواقع ) توفر لهذه المؤشر في

%، في حين جاء تضرمينه فري مقررر )الفصرل الدراسري األول( فري المرتبرة الثانيرة؛ 41,40

 %.41,01( تكراراً، وبنسبة مئوية 210بواقع )

ضرع        ( الذي نص على أنه " يمثل الشكل البصري المعلومات التري و3جاء المؤشر رقم ) -2

( تكرراراً،   403في المرتبة الثانية من حيث عدد التكررارات، والتري بلرغ عرددها )" من أجلها

%، وبما يوافق مدى توفر )بدرجة عالية(، حيث كان أعلى توفر لهرذا 78,71وبنسبة مئوية 

( تكرررراراً، وبنسررربة مئويرررة 210المؤشرررر فررري مقررررر )الفصرررل الدراسررري الثررراني(؛ بواقرررع )

حين جاء تضرمينه فري مقررر )الفصرل الدراسري األول( فري المرتبرة الثانيرة؛  %، في41,01

 %.37,69( تكراراً، وبنسبة مئوية 193بواقع )

في المرتبة الثالثة مرن    " ( الذي نص على أنه " يوجد عنوان للشكل 1جاء المؤشر رقم ) -3

%، وبمررا 68,94( تكرراراً، وبنسربة مئويرة 353حيرث عردد التكررارات، والتري بلررغ عرددها )

يوافق مردى تروفر )بدرجرة عاليرة(، حيرث كران أعلرى تروفر لهرذا المؤشرر فري مقررر )الفصرل 

%، فري حرين جراء تضرمينه 34,57( تكرراراً، وبنسربة مئويرة 177الدراسي الثاني(؛ بواقع )

( تكرراراً، وبنسربة مئويرة 176في مقرر )الفصل الدراسي األول( في المرتبة الثانية؛ بواقع )

34,37.% 

التي تفيد بإن مدى توفر مهرارة التعررف علرى الشركل     ووصرفه ويمكن تفسير هذه النتائج 

كأحد مهارات التفكير البصري في مقرر العلوم للصف الخامس االبتردائي بجزأيره    الفصرل 

( تكرررراراً،   1178الدراسررري األول والثررراني لكتررراب الطالرررب جررراء )بدرجرررة عاليرررة(، بواقرررع )

%، بأن هذه المهارة تعد أساسية وبسريطة، حيرث تقرع فري بدايرة     76,69 وبنسبة مئوية قدرها

سلم مهارات التفكير البصري، بحيث يتم االرتكاز عليها في اكتساب طالب الصف الخرامس 

االبتدائي لباقي مهارات التفكير البصري المتقدمة، إلى جانرب حررص القرائمين علرى تطروير 

علررى تضررمين المؤشرررات الفرعيررة المحققررة لمهررارة  مقرررر العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي
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التعررف علررى الشرركل ووصررفه، نظررراً ألهميتهررا النسربية فرري تحقيررق الهرردف مررن تضررمين هررذه 

 الصور بوجه عام. 

وفيما يتعلق بترتيرب المؤشررات الفرعيرة ضرمن مهرارة التعررف علرى الشركل ووصرفه، فإنره 

 يمكن تفسير ذلك تفصيالً على النحو اآلتي:

( فري المرتبرة األولرى ضرمن هرذه المهرارة، وبدرجرة 2فسرير مجريء العبرارة رقرم )يمكن ت -

توفر )عالية(، بأن غالبية الصور المضمنة في مقرر العلوم للصف الخرامس االبتردائي أو مرا 

% منها أتاحت للطالب التعرف على الشكل البصري من خرالل مظهرره العرام، 82,42يمثل 

،   وصررفحة 68الفصررل الدراسرري األول )فرري صررفحة علرى سرربيل المثررال: الصررور فرري مقرررر 

( أتاحت التعرف على الحرباء مكتملة النمرو، وبيروض    الطيرور، وسرمك 91، وصفحة 71

القرررو والريمررورا علررى الترروالي مررن شرركلهم العررام دون وجررود أي     مشررتتات. كمررا أتاحررت 

الرب التعررف ( للط47،  وصرفحة 29الصورتين بمقرر الفصل الدراسي الثاني )فري صرفحة 

على مقياس المطر، والعواصف الرملية من المظهر  العام للصور الفوتوغرافية، خاصة أن 

% مررن الصررور المضررمنة فرري هررذا 17.58األخيرررة جرراءت مررن البيئررة. فرري حررين يرجررع أن 

المقرر لم تتضمن مؤشر التعرف على الشكل البصري من خرالل مظهرره العرام، إلرى وجرود 

عرردم الوضرروح والتشررتيت، علررى سرربيل المثررال: فرري مقرررر الفصررل بعررض الصررور الترري تتسررم ب

( تم إضافة صرورة مضرغوطة وغيرر واضرحة لمقيراس زنبركري 17الدراسي األول )صفحة 

( تررم تضررمين صررورة مكبرررة تحررت المجهررر 33يسررتخدم لقيرراس ثقررل األجسررام، وفرري )صررفحة 

مرن الصرور الواضرحة لألميبا، اتسمت بعدم وضوح   مظهرها العام، السيما أن هناك العديد 

لهررذا الكررائن أحررادي  الخليررة باسررتخدام الميكروسرركوب الضرروئي. كررذلك فرري مقرررر الفصررل 

( المتعلررق بتغيررر حالررة المرراء فرري أثنرراء 102الدراسرري الثرراني لررم يترريح الشرركل فرري )صررفحة 

التسخين إمكانية    التعرف على حالة المادة الصلبة والغازية من خالل المظهر العرام، حيرث 

لحالة الصرلبة ممثلرة كأنهرا مراء مرع قطرع صرغيرة مرن الرثلج، فري حرين أن المرادة الغازيرة أن ا

 ممثلة كماء وغاز معاً.

( فرري المرتبررة الثانيررة ضررمن هررذه المهررارة، وبدرجررة 3يمكررن تفسررير مجرريء العبررارة رقررم ) -

توفر )عالية(، بإن غالبية الصور المضمنة في مقرر العلوم للصف الخرامس االبتردائي أو مرا 

% منها مثلت المعلومات التي وضع من أجلهرا، وجراءت مرتبطرة بهرا ارتباطراً 78,71يمثل 

( مثلرررت        83مباشرررراً، علرررى سررربيل المثرررال: فررري مقررررر الفصرررل الدراسررري األول )صرررفحة 

الصورة محاكاة الحشرة لشكل البيئة الرملية المحيطة بها ظاهرة التمويه، وفري      )صرفحة 

ميرراه كافررة مراحررل دورة المرراء، كررذلك فرري مقرررر الفصررل الدراسرري ( مثررل شرركل دورة ال117

( مثل الشكل الخاص بخطوات الطريقة العلمية     المعلومات التي وضرع 35الثاني )صفحة 

% مرن الصرور المضرمنة فري هرذا المقررر لرم تتضرمن 21,29من أجلها. في حرين يرجرع أن 

هرا، إلرى وجرود بعرض الصرور تمثيل الشكل البصري المعلومات التري وضرع مرن أجل  مؤشر
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التي لم تتصل بالمعلومات الممثلة لها بدرجة كافية، على سبيل    المثال : فري مقررر الفصرل 

( تم تضمين مخطط لتصرنيف الفقاريرات والالفقاريرات داخرل 29الدراسي األول )في صفحة 

ى العلمري المملكة الحيوانية، وجاء تحت تصنيف الفقاريات ثالثة أمثلرة، فري حرين أن المحترو

المكترروب يتضررمن تصررنيفها إلررى سرربع طوائررف، كررذلك    فرري مقرررر الفصررل الدراسرري الثرراني 

( لررم تمثررل الصررورة المضررمنة التغيررر المنرراخي، حيررث تمثلررت فرري شررارع مررزدحم 41)صررفحة

بالسرريارات، فرري حررين كرران ينبغرري اسررتخدام صررورة      مقسررومة إلررى نصررفين توضررح التغيررر 

  الطقس لمنطقة معينة. المؤثر وطويل المدى في حالة

( فري المرتبرة الثالثرة واألخيررة ضرمن هرذه المهرارة،     1يمكن تفسير مجريء العبرارة رقرم ) -

وبدرجررة ترروفر )عاليررة(، بررالحرص النسرربي علررى إدراج عنرروان يبررين طبيعررة المحترروى فرري    

نسرربة كبيرررة مررن الصررور المضررمنة فرري مقرررر العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي أو مررا يمثررل 

% مرن الصرور المضرمنة فري هرذا المقررر لرم 31,06% منها. في حين قد يرجع أن 68,94

وجود عنوان للشكل، إلى عدم مراعاة مصرمميه إلضرافة عنراوين     لربعض   تتضمن مؤشر

الصور واألشكال التخطيطية المضمنة، على سبيل المثال: في مقرر الفصل الدراسري األول 

دسة مكبرة لرؤية تفاصيل   أحد النباترات دون أي ( توجد صورة لطالب يمسك ع17)صفحة

لرم يرتم وضرع عنروان للشركل الرذي ( 16عنوان، وفي مقرر الفصل الدراسري الثراني )صرفحة 

( لررم يررتم تضررمين 22يعبررر عررن نمرروذج لكررأس بداخلرره كرريس بالسررتيكي، وكررذلك فرري )صررفحة 

لررذي يثبررت أن عنرروان للصررورة فرري نهايررة الصررفحة الترري تعبررر عررن طريقررة   إجررراء النشرراط ا

( لم يرتم إضرافة عنروان للشركل الرذي 168الهواء يشغل حيزاً من الفراغ، وأيضاً في )صفحة 

 يوضح الموجات الضوئية.

( التري أظهررت أن 2016مع ما خلصت إليه دراسة المقبل والجبر )  وتتفق النتائج السابقة

مستوى تضمين كتاب علوم الصف األول متوسرط لمهرارة تمثيرل المعلومرات كأحرد مهرارات 

 التفكير البصري في المملكة العربية السعودية جاءت بدرجة مرتفعة. 

( بشررأن أن ترروفر 2017مررع مرا انتهررت إليره دراسررة الشرلوي )  فاي حااين تختلاف هااذه النتاائج

مهارة التعرف على الشكل ووصفه كأحد مهارات التفكير البصري في مقرر العلروم للصرف 

السررادس االبترردائي فرري المملكررة العربيررة السررعودية جرراء بدرجررة متوسررطة، وبنسرربة مئويررة 

%. ويعزو هذا االخرتالف إلرى تبراين المرحلرة الدراسرية التري طبقرت عليهرا الدراسرة 43,12

 التحليلية.

مدى تاوفر مهاارة تحليال الشاكل كمحاد مهاارات التفكيار البصاري فاي مقارر العلاوم للصاف 

 الخامس االبتدائي:

لتحديد مدى توفر مهارة تحليل الشكل كأحد مهرارات التفكيرر البصرري فري مقررر العلروم  

للصررف الخررامس االبترردائي، تررم إحصرراء عرردد الصررور المضررمنة فرري مقرررر العلرروم للصررف 

، ثم تحليل محتروى المقررر بجزأيره الفصرل الدراسري األول والثراني لكتراب الخامس االبتدائي

الطالرب، السرتخراج المؤشررات الفرعيرة التري تقرريس مردى تروفر هرذه المهرارة، والتري جرررى 
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تضرمينها فري القائمرة التري ترم إعردادها مسربقاً، وبيران تكراراتهرا ونسربها المئويرة، وذلرك لكررل 

راسرريين األول والثرراني معرراً، إضررافة إلررى ترتيررب هررذه فصررل دراسرري منفرررداً، وللفصررلين الد

المؤشرررات تنازليرراً، وبيرران مرردى تضررمينها بحسررب معيررار الحكررم المسررتخدم فرري البحررث، ثررم 

 حساب تلك المؤشرات الفرعية مجتمعة. وفيما يلي توضيح لذلك:

في مقرر العلوم  ( التكرارات والنسب المئوية لمدى توفر مهارة تحليل الشكل6جدول )

 )مرتبة تنازلياً(للصف الخامس االبتدائي 

ملحوظة: يتم حساب النسب المئوية لمدى توفر كال مهاارة فرعياة بقسامة تكراراتهاا علاى 

 عدد الصور الممثلة لعينة البحث، ثم ضرب الناتج في مئة.

تحليرل الشركل كأحرد مهرارات التفكيرر ( أن مردى تروفر مهرارة 6يتضح من الجردول رقرم ) 

البصري في مقرر العلوم للصف الخامس االبتردائي بجزأيره الفصرل الدراسري األول والثراني 

( تكرراراً، 200لكتاب الطالب جاء )بدرجة منخفضة(، حيث جاء توفر هرذه المهرارة بواقرع )

بق أن تروفر كما تظهرر النترائج الموضرحة فري الجردول السرا %.13,02وبنسبة مئوية قدرها 

مهارة تحليل الشكل في مقرر العلوم للصف الخامس االبتردائي جراء بدرجرة أعلرى فري مقررر 

( تكرراراً، وبنسربة 103الفصل الدراسي الثاني، والذي جاء توفر هذه المؤشررات بره بواقرع )

%، في حين جاء توفر تلك المؤشرات في مقرر الفصرل الدراسري األول 6,70مئوية قدرها 

 % .6,31( تكراراً، وبنسبة مئوية قدرها  97الثانية، بواقع ) في المرتبة

كذلك تشير النتائج أعاله إلى أن توفر المؤشرات الفرعية المندرجرة ضرمن مهرارة تحليرل  

الشرركل فرري مقرررر العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي جرراء بتكرررارات وبنسررب مئويررة متباينررة، 

 وذلك وفقاً للترتيب )التنازلي( اآلتي:

( الرذي نرص علرى أنره " يتريح الشركل البصرري إمكانيرة تجزئتره إلرى 4لمؤشر رقم )جاء ا -1

( 95في المرتبة األولى من حيرث عردد التكررارات، والتري بلرغ عرددها )" مكوناته األساسية 

 المؤشرات الفرعية م

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

المقرر 

 ككل

عدد 

الصور 

عينة 

 البحث

 مدى التوفر الرتبة

4 
يتيح الشكل البصري إمكانية تجزئته 

 إلى مكوناته األساسية.

 95 51 44 ك
 بدرجة منخفضة 1 512

% 8,59 9,96 18,55 

5 
يمكن  تجميع األجزاء في الشكل ككل 

 واحد.

 61 27 34 ك
512 2 

 بدرجة

 11,91 5,27 6,64 % منخفضة

 يمكن فهم التفاصيل الدقيقة في الشكل. 6
 44 25 19 ك

 بدرجة منخفضة 3 512
% 3,71 4,88 8,59 

 اإلجمالي
 200 103 97 ك

 بدرجة منخفضة 1536
% 6,31 6,70 13,02 
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%، وبمرا يوافرق مردى تروفر )بدرجرة منخفضرة(، حيرث كران 18,55تكراراً، وبنسربة مئويرة 

( تكرراراً، وبنسربة 51فصرل الدراسري الثراني(؛ بواقرع )أعلى توفر لهذا المؤشر في مقررر )ال

%، فرري حررين جرراء تضررمينه فرري مقرررر )الفصررل الدراسرري األول( فرري المرتبررة 9,96مئويررة 

 %.8,59( تكراراً، وبنسبة مئوية 44الثانية؛ بواقع )

( الررذي نررص علرى أنرره " يمكرن تجميررع األجررزاء فري الشرركل ككررل  5جراءت المؤشررر رقرم ) -2

( تكررراراً، 61ة الثانيررة مررن حيررث عرردد التكرررارات، والترري بلررغ عررددها )فرري المرتبرر" واحررد 

%، وبمرا يوافرق مردى ترروفر )بدرجرة منخفضرة(، حيرث كران    أعلررى 11,91وبنسربة مئويرة 

( تكراراً،   وبنسربة مئويرة 34توفر لهذا المؤشر في مقرر )الفصل الدراسي األول(؛ بواقع )

ل الدراسرري الثراني( فرري المرتبررة الثانيررة؛ %، فري حررين جرراء تضررمينه فري مقرررر )الفصرر6,64

 %.5,27( تكراراً، وبنسبة مئوية 27بواقع )

فري " ( الذي نص على أنه " يمكن فهم التفاصيل الدقيقة فري الشركل 6جاء المؤشر رقم ) -3

( تكرراراً،          وبنسربة 44المرتبة الثالثرة مرن حيرث عردد التكررارات، والتري بلرغ عرددها )

يوافررق مرردى ترروفر )بدرجررة منخفضررة(، حيررث كرران أعلررى ترروفر لهررذا  %، وبمررا8,59مئويررة 

%، 4,88( تكرراراً، وبنسربة مئويرة 25المؤشر في مقرر )الفصل الدراسي الثاني(؛ بواقرع )

( 19في حين جاء تضمينه فري مقررر )الفصرل الدراسري األول( فري المرتبرة الثانيرة؛ بواقرع )

 %.3,71تكراراً، وبنسبة مئوية 

التي تفيد بإن مدى تروفر مهرارة تحليرل الشركل كأحرد      مهرارات ه النتائج ويمكن تفسير هذ

التفكير البصري في مقرر العلوم للصرف الخرامس االبتردائي بجزأيره الفصرل الدراسري األول 

( تكررراراً، وبنسرربة مئويررة    200والثرراني لكترراب الطالررب جرراء )بدرجررة منخفضررة(، بواقررع )

مى من الصور في هذا المقررر لرم يراعرى فري تضرمينها %، بإن الغالبية العظ13,02قدرها 

إدراك العالقرات الموجرودة بهرا، حيرث إنهرا لرم تسرمح بفهرم التفاصريل الدقيقرة التركيز    علرى 

بالدرجة المنشودة، إضافة إلى إنها لم تتيح تجميع األجزاء في الشكل ككرل واحرد، أو إمكانيرة 

، حيث انصب االهتمام األكبر علرى التعررف تجزئة الصورة أو الشكل إلى مكوناته األساسية

على  الشكل ووصفه على حساب توضيح التفاصيل الظاهرة والخفيرة بالصرورة، والعالقرات 

بين أجزائها، وربما يرجع ذلك إلى اعتقاد بعض القائمين علرى تصرميم مقررر العلروم للصرف      

البصررري قررد يررؤدي إلررى  الخررامس االبترردائي بررإن التركيررز علررى تضررمين هررذه المهررارة للتفكيررر

 تشتيت الطالب بالتفاصيل الدقيقة في هذه المرحلة العمرية الصغيرة.

وفيما يتعلق بترتيب المؤشرات الفرعية ضمن مهرارة تحليرل الشركل، فإنره يمكرن تفسرير ذلرك 

 تفصيالً على النحو اآلتي:

( فري المرتبرة األولرى ضرمن هرذه المهرارة، وبدرجرة 4يمكن تفسرير مجريء العبرارة رقرم ) -

توفر )منخفضة(، بإن بعض الصور المضمنة في مقرر العلوم للصف الخرامس االبتردائي أو 

% فقررط منهررا يمكررن تجزئتهررا إلررى مكوناتهررا أو عناصرررها األساسررية، علررى 18,55مررا يمثررل 

ترم تضرمين شركل لتصرنيف  (27راسي األول فري )صرفحة سبيل المثال: في مقرر الفصل الد
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األحصنة مجزأ إلى مكوناته األساسية، وهي: )مملكة، شعبة، طائفرة، رتبرة، فصريلة، جرنس، 

( تررم تضررمين مخطررط لخطرروات اإلخصرراب مجررزأ إلررى مكوناترره 70نرروع(، وفرري )صررفحة 

و البيضررة األساسررية، وهرري: مشرريج الررذكر، ومشرريج مؤنررث، وانرردماجهما، ثررم نمررو الالقحررة أ

( ترم تجزئرة الشركل الرذي 35المخصبة. كذلك في مقرر الفصل الدراسي الثراني )فري صرفحة 

( ترم تجزئرة شركل 74يوضح خطوات الطريقة العلمية إلى مكوناته األساسية، وفري )صرفحة 

فرري حررين الرذرة إلررى مكوناتهررا األساسررية، وهرري اإللكترونررات، والبروتونررات، والنيوترونررات. 

% من الصور المضمنة في هذا المقرر لرم تتضرمن مؤشرر 81,45ا نسبته يمكن تفسير أن م

تجزئة الشكل إلى مكوناته األساسية، إلى إن غالبية الصور المضمنة في هرذا المقررر جراءت 

بسيطة ولم تسمح ببيان العناصرر أو المكونرات األساسرية لهرا، علرى سربيل المثرال: فري مقررر 

تضرمين صرورة مكبررة لتبررعم الهيردرا لرم تجرزأ  ( تم60صفحة الفصل الدراسي األول )في 

إلررى مكوناتهررا األساسررية، وهرري: الهيرردرا األم، والبرررعم. وأيضرراً فرري مقرررر الفصررل الدراسرري 

( لررم يررتم تجزئررة صررورة مقيرراس المطررر إلررى مكوناتهررا أو أجزائهررا 29الثرراني )فرري صررفحة 

يرتم تجزئرة شركل ( لرم 168األساسية، وهري: فوهرة التجمرع، وأنبروب القيراس، وفري )صرفحة 

 الموجات الضوئية إلى مكوناته األساسية، التي تتضمن قمة الموجة، وقاع الموجة.

( فرري المرتبررة الثانيررة ضررمن هررذه المهررارة، وبدرجررة 5يمكررن تفسررير مجرريء العبررارة رقررم ) -

ترروفر )منخفضررة(، بررإن عرردد قليررل مررن الصررور المضررمنة فرري مقرررر العلرروم للصررف الخررامس 

% فقررط منهررا يمكررن تجميررع أجزائهررا ككررل واحررد، علررى سرربيل 11,91االبترردائي أو مررا يمثررل 

تررم تضررمين رسررم تخطيطرري  (29المثررال: فرري مقرررر الفصررل الدراسرري األول فرري )صررفحة 

لتصررنيف المملكررة الحيوانيررة إلررى فقاريررات وال فقاريررات، بحيررث تررم تجميررع األجررزاء فرري هررذا 

كل ككل واحد لتكون معرالم ( تم تجميع األجزاء في الش146الرسم ككل واحد، وفي )صفحة 

( ترم تجميرع األجرزاء 30سطح األرض. كذلك في مقرر الفصل الدراسي الثاني )فري صرفحة 

فري حرين يعرزى في الشكل ككل واحد لتوضيح اقتراب الجبهة الباردة من كتلة هوائية دافئرة. 

% من الصور في هذا المقررر لرم تتضرمن علرى مؤشرر تجميرع األجرزاء 88,09أن ما نسبته 

الشكل ككل واحد، إلى إن غالبية الصور المضرمنة بره جراءت مبسرطة وغيرر متعمقرة، أو  في

غير مكتملة األجزاء، بحيث لم تتيح تجميع األجزاء في الشكل                      ككرل واحرد. 

( لررم يترريح المخطررط 32صررفحة علررى سرربيل المثررال: فرري مقرررر الفصررل الدراسرري األول )فرري 

البرردائيات تجميررع األجررزاء فرري الشرركل ككررل واحررد، حيررث اقتصررر الفررردي المضررمن لمملكررة 

المخطط على تجميع بدائيات الينابيع الحارة فقط، فيما لرم يرتم تضرمين بردائيات قيعران البحرار 

( لرم يرتم 114وبدائيات المياه المالحة. وأيضاً في مقرر الفصل الدراسري الثراني )فري صرفحة 

فرري الشرركل ككررل واحررد، حيررث تررم تمثيررل ثالثررة تجميررع مؤشرررات حرردوث التفاعررل الكيميررائي 

( لم يتم تجميع أنواع الروافع في الشركل ككرل واحرد، 140مؤشرات فقط، وكذلك )في صفحة
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حيث تم تمثيل نوعين في هذه الصفحة تحت عنوان أنواع الروافع، في حرين ترم إضرافة نروع 

 ثالث في الصفحة التالية.

تبرة الثالثرة واألخيررة ضرمن هرذه المهرارة،     ( فري المر6يمكن تفسير مجريء العبرارة رقرم ) -

وبدرجة توفر )منخفضة(، بإن عدد قليل جداً من الصور المضمنة فري مقررر العلروم للصرف 

% فقط منها أتاحت فهرم تفاصريلها   الدقيقرة، علرى سربيل 8,59الخامس االبتدائي أو ما يمثل 

تضررمين رسررم يُمكررن   تررم     (69المثررال: فرري مقرررر الفصررل الدراسرري األول فرري )صررفحة 

الطالب من فهم التفاصيل الدقيقة للتحرول الكامرل للفراشرة، والتحرول النراقص للجررادة. كرذلك 

( أوضرح شركل التغيررات فري حالرة المرادة 100في مقرر الفصل الدراسي الثاني )في صرفحة

بة، كافة التفاصيل الدقيقة ذات الصلة، مثل: شركل جزئيرات المرادة الغازيرة، والسرائلة، والصرل

فرري حررين يعررزى أن مررا ومسررتوى درجررة الحرررارة الالزمررة للتحررول     مررن مررادة إلررى أخرررى. 

% مرن الصرور فري هرذا المقررر لرم تتضرمن مؤشرر فهرم التفاصريل الدقيقرة فري 91,41نسبته 

الشكل، إلى إن غالبية الصور جاءت سطحية، وغير مشتملة على التفاصريل الفرعيرة الدقيقرة 

لشكل أو الصرورة، علرى سربيل المثرال: فري مقررر الفصرل الدراسري ذات العالقة بمحتوى    ا

ى بعوضررة األنرروفيليس ال ( تررم تضرمين صررورة فوتوغرافيررة ألنثر12صررفحة   صاألول )فري 

( تم تضمين صرورة مكبررة    34معلومات أو بيانات دقيقة ذات صلة، وفي)صفحةتتضمن أي 

ة ككتلة وحدة دون إبراز لمكوناتهرا لفيروس ملتصق بخلية بكتيرية، وقد جاء تمثيل هذه الخلي

( لررم يترريح مخطررط دورة الكربررون فهررم التفاصرريل الدقيقررة، مثررل 118الخلويررة، وفرري )صررفحة 

كيفيرة تحلررل األشرجار إلررى وقرود أحفرروري عرن طريررق تعرضرها للضررغط الشرديد مررن طبقررات 

 ( ال يسرمح148األرض العليا، وهرو مرا تضرمنه المحتروى العلمري للمرنهج، وفري    )صرفحة 

شرركل معررالم المحرريط بررالتعرف علررى التفاصرريل الدقيقررة ذات الصررلة، مثررل: القشرررة القاريررة، 

( لرم يتضرمن 20والقشرة المحيطية. وأيضاً في مقررر الفصرل الدراسري   الثراني )فري صرفحة

شكل دوارة الرياح اإلشارة إلى التفاصيل الدقيقة لمكونات هذا الجهاز، إذ إنه جاء على هيئرة 

( لرم تتريح خريطرة التيرارات المائيرة 58تخلو من أي بيانات، وفي )صفحة  صوة فوتوغرافية

في المحيطات للطالب التعرف على بعض التفاصيل الدقيقة، مثل أسماء القارات التي تفصرل 

 بينها المحيطات، حيث جاءت الخريطة خالية منها.

تروفر مهرارة ( بشرأن أن 2017مع مرا خلصرت إليره دراسرة الشرلوي ) وتتفق النتائج السابقة

تحليررل الشرركل ووصررفه كأحررد مهررارات التفكيررر البصررري فرري مقرررر العلرروم للصررف السررادس 

 االبتدائي في المملكة العربية السعودية جاء بدرجة ضعيفة.

( الترري    2016مررع مررا انتهررت إليرره دراسررة المقبررل والجبررر ) فااي حااين تختلااف هااذه النتااائج

متوسررط لمهررارة تحليررل المعلومررات  أظهرررت أن مسررتوى تضررمين كترراب علرروم الصررف األول

كأحد مهارات التفكير البصري في المملكة العربية السعودية جاءت بدرجرة متوسرطة. وهري 

( التي أظهرت أن كتب الرياضيات لصرفوف المرحلرة 2018تختلف مع نتائج دراسة نتيل ) 

 األساسية الدنيا 
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لم تتضرمن مهرارة تحليرل من الصف األول األساسي وحتى الصف الرابع األساسي بفلسطين 

المعلومررات نهائيرراً. ويعررزو هررذا االخررتالف إلررى تبرراين المرحلررة الدراسررية الترري طبقررت عليهررا 

 الدراسة التحليلية.

م دى توفر مهارة ربا العالاات في الشكل كمحد مهارات التفكير البصري في مقارر العلاوم 

 للصف الخامس االبتدائي:

العالقات في الشكل كأحد مهارات التفكير البصرري فري مقررر لتحديد مدى توفر مهارة ربط 

العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي، تررم إحصرراء عرردد الصررور المضررمنة فرري مقرررر العلرروم   

للصف الخامس االبتدائي، ثم تحليل محتوى المقررر بجزأيره الفصرل الدراسري األول والثراني  

س مردى تروفر هرذه المهرارة، والتري لكتاب الطالرب، السرتخراج المؤشررات الفرعيرة التري تقري

جرى تضمينها في القائمة التي ترم إعردادها مسربقاً، وبيران تكراراتهرا ونسربها المئويرة، وذلرك 

لكل فصل دراسي منفرداً، وللفصلين الدراسيين األول والثاني معراً، إضرافة إلرى ترتيرب هرذه 

سرتخدم فري البحرث، ثرم المؤشرات    تنازليراً، وبيران مردى تضرمينها بحسرب معيرار الحكرم الم

 حساب تلك المؤشرات الفرعية مجتمعة. وفيما يلي توضيح لذلك:

( التكرارات والنسب المئوية لمدى توفر مهارة ربا العالاات في الشكل في 6جدول )

 )مرتبة تنازلياً(العلوم للصف الخامس االبتدائي  مقرر

تكراراتها على ملحوظة: يتم حساب النسب المئوية لمدى توفر كل مهارة فرعية بقسمة 

 عدد الصور الممثلة لعينة البحث، ثم ضرب الناتج في مئة.

( أن مدى توفر مهارة ربط العالقات في الشكل كأحرد مهرارات 3-4يتضح من الجدول رقم )

التفكير البصري في مقرر العلوم للصرف الخرامس االبتردائي بجزأيره الفصرل الدراسري األول 

 المؤشرات الفرعية م

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

المقرر 

 ككل

عدد 

الصور 

عينة 

 البحث

 الرتبة
مدى 

 التوفر

7 
يتيح الشكل إمكانية الربط بين 

 العناصر الموجودة فيه.

 70 36 34 ك
512 1 

بدرجة 

 13,67 7,03 6,64 % منخفضة

9 

يمكن إيجاد أوجه االختالف 

بين العالقات الموجودة في 

 الشكل.

 47 23 24 ك

512 2 
 بدرجة

 9,17 4,49 4,68 % منخفضة

8 
يمكن إيجاد أوجه الشبه بين 

 العالقات الموجودة في الشكل.

 27 9 18 ك
512 3 

بدرجة 

 5,27 1,75 3,51 % منخفضة

 اإلجمالي
 144 68 76 ك

 بدرجة منخفضة 1536
% 4,94 4,42 9,37 
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( 144نخفضة(، حيرث جراء تروفر هرذه المهرارة بواقرع )والثاني لكتاب الطالب جاء )بدرجة م

 %.9,37تكراراً، وبنسبة مئوية قدرها 

كما تظهر النتائج الموضحة في الجدول السابق أن توفر مهارة ربط العالقات في الشكل فري 

مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي جاء بدرجة أعلرى فري مقررر الفصرل الدراسري األول، 

%، فري 4,94( تكراراً، وبنسبة مئوية قدرها 76ه المؤشرات به بواقع )والذي جاء توفر هذ

حين جاء توفر تلك المؤشرات في مقررر الفصرل الدراسري الثراني فري المرتبرة الثانيرة، بواقرع 

 %.4,42( تكراراً، وبنسبة مئوية قدرها 68)

ربررط كررذلك تشررير النتررائج أعرراله إلررى أن ترروفر المؤشرررات الفرعيررة المندرجررة ضررمن مهررارة 

العالقات في الشكل في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي جاء بتكرارات وبنسب مئويرة 

 متباينة، وذلك وفقاً للترتيب )التنازلي( اآلتي:

( الرذي نررص علررى أنره " يترريح الشرركل إمكانيرة الررربط بررين العناصررر 7جراء المؤشررر رقررم ) -1

( 70ت، والترري بلررغ عررددها )فرري المرتبررة األولررى مررن حيررث عرردد التكرررارا" الموجررودة فيرره 

%، وبمرا يوافرق مردى تروفر )بدرجرة منخفضرة(، حيرث كران 13,67تكراراً، وبنسربة مئويرة 

( تكرراراً، وبنسربة 36أعلى توفر لهذا المؤشر في مقررر )الفصرل الدراسري الثراني(؛ بواقرع )

%، فرري حررين جرراء تضررمينه فرري مقرررر )الفصررل الدراسرري األول( فرري المرتبررة 7,03مئويررة 

 %.6,64( تكراراً، وبنسبة مئوية 34ية؛ بواقع )الثان

( الرررذي نرررص علرررى أنررره " يمكرررن إيجررراد أوجررره االخرررتالف برررين      9جررراء المؤشرررر رقرررم ) -2

في المرتبة الثانية من حيث عردد التكررارات، والتري     بلرغ " العالقات الموجودة في الشكل 

فر )بدرجرة منخفضرة(، %، وبمرا يوافرق مردى ترو9,17( تكراراً، وبنسبة مئويرة 47عددها )

( تكرراراً، 24حيث كان أعلى توفر لهذا المؤشرفي مقرر )الفصل الدراسي األول(؛  بواقع )

%، فرري حررين جرراء تضررمينه فرري مقرررر )الفصررل الدراسرري الثرراني( فرري 4,68وبنسرربة مئويررة 

 %.4,49( تكراراً، وبنسبة مئوية 23المرتبة الثانية؛ بواقع )

علررى أنرره " يمكررن إيجرراد أوجرره الشرربه بررين العالقررات ( الررذي نررص 8جرراء المؤشررر رقررم ) -3

( 27في المرتبة الثالثة من حيث عدد التكرارات، والتي بلرغ عرددها )" الموجودة في الشكل 

%، وبما يوافق مدى توفر )بدرجة منخفضة(، حيث كان أعلى 5,27تكراراً، وبنسبة مئوية 

( تكرراراً، وبنسربة مئويرة 18قرع )توفر لهذا المؤشر في مقرر )الفصرل الدراسري األول(؛ بوا

%، فري حررين جرراء تضررمينه فري مقرررر )الفصررل الدراسرري الثراني( فرري المرتبررة الثانيررة؛ 3,51

 %.1,75( تكرارات، وبنسبة مئوية 9بواقع )

التي تفيد برإن مردى تروفر مهرارة ربرط العالقرات فري الشركل كأحرد ويمكن تفسير هذه النتائج 

لعلررروم للصررف الخررامس االبتررردائي بجزأيرره الفصرررل مهررارات التفكيررر البصرررري فرري مقرررر ا

( تكررراراً، 144الدراسرري األول والثرراني لكترراب الطالررب جرراء )بدرجررة منخفضررة(، بواقررع )

%، بررإن الغالبيررة العظمرى مررن الصورالمضرمنة بررالمقرر جرراءت 9,37وبنسربة مئويررة قردرها 

ها البعض، ولم على هيئة صور فوتوغرافية ال تركز على ربط العناصر الموجودة بها بعض
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تتيح أيضاً إيجاد أوجه الشبه واالختالف بين مرا تتضرمنه مرن عالقرات علرى النحرو المرأمول، 

السيما أن هذه المهارة تتوفر بدرجة أكبر في الرسوم التخطيطية التي تصرور الواقرع العلمري 

بشكل مختصر من خالل توظيف الخطوط والرسوم في بيران أوجره االتفراق واالخرتالف فري 

قرات الموجرودة بالرسررم، وهرو مررا يمكرن أن يعرزى بحسررب مرا ورد فرري األطرر النظريررة، العال

( إلرى إن القرائم علرى تصرميم األشركال البصررية المضرمنة فري 2016ومنها ما ذكره نرزال ) 

هذا المقرر لم يضع في اعتباره أهرداف الرتعلم المرجرو تحقيقهرا، ولرم يوظرف النظريرات ذات 

تبطررة عنررد تصررميمه لهررذه األشرركال لضررمان فعاليتهررا فرري تحقيررق العالقررة ونتررائج البحرروث المر

 األهداف المنشودة بالدرجة الكافية.

وفيما يتعلق بترتيب المؤشرات الفرعية ضمن مهارة ربرط العالقرات فري الشركل، فإنره يمكرن 

 تفسير ذلك تفصيالً على النحو اآلتي:

هرذه المهرارة، وبدرجرة ( فري المرتبرة األولرى ضرمن 7يمكن تفسرير مجريء العبرارة رقرم ) -

توفر )منخفضة(، بأن بعض الصور المضمنة في مقرر العلوم للصف الخرامس االبتردائي أو    

% فقط منها اتسمت باالهتمام بالربط برين مختلرف العناصرر الموجرودة بهرا، 13,67ما يمثل 

( تررم تضررمين رسررم 32علررى سرربيل المثررال: فرري مقرررر الفصررل الدراسرري األول فرري )صررفحة

مصور ألشكال البكتريا كما تظهر تحت المجهر، بحيث يمكرن للطالرب الرربط برين تخطيطي 

األنواع المتفرعة من مملكة البكتريا، مثل: البكتريا الحلزونية، والبكتريا الكرويرة، والبكتريرا 

( أتراح    مخطرط أشركال 28العصوية. كذلك في مقرر الفصرل الدراسري الثراني )فري صرفحة 

ين العناصر المختلفة، مثل تحول الماء المكثف إلى قطرات مطرر أو الهطول إمكانية الربط ب

% مرن  الصرور المضرمنة فري هرذا 86,33في حين يمكن تفسرير أن مرا نسربته مطر متجمد. 

المقرر لم تمكن من إمكانية الرربط برين العناصرر الموجرودة      فيره، إلرى إن غالبيرة الصرور 

الفوتوغرافية التري تخلرو مرن الرربط برين     المضمنة في هذا المقرر جاءت من نمط الصور 

عن العناصر الموجودة بها سواء باستخدام   ألوان متشابهة أو اسرتخدام األسرهم، علرى سربيل 

( لرم تتريح الصرورة المكبررة لررأس 92 صرفحةالمثال: في مقرر الفصل الدراسي األول )فري 

، وفرري )صررفحة لممررصالرردودة الشررريطية الررربط بررين عناصرررها المتمثلررة فرري: الخطرراف، وا

( لررم تترريح الصررورة الترري توضررح      محاكرراة األفعررى الررربط بررين شرركل األفعررى الملررك، 104

( لرم تتريح 56واألفعى المرجانية. وأيضاً في مقررر     الفصرل الدراسري الثراني )فري صرفحة 

ة خريطة المناطق المناخية الربط بين المناطق الباردة، والمناطق المعتدلرة، والمنراطق الحرار

باستخدام األلوان مثالً، فعلى  سربيل المثرال كران ينبغري الرربط برين المنطقرة القطبيرة الشرمالية 

والجنوبيررة برراللون األزرق، أو الررربط بررين المنطقررة المعتدلررة الشررمالية، والمنطقررة المعتدلررة 

 الجنوبية باللون األخضر.

لمهررارة، وبدرجررة ( فرري المرتبررة الثانيررة ضررمن هررذه ا9يمكررن تفسررير مجرريء العبررارة رقررم ) -

ترروفر )منخفضررة(، بررإن عرردد قليررل مررن الصررور المضررمنة فرري مقرررر العلرروم للصررف الخررامس 
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% فقررط منهررا أترراح إمكانيررة االسررتدالل علررى أوجرره االخررتالف أو 9,17االبترردائي أو مررا يمثررل 

التبرراين بررين العالقررات المضررمنة بهررا، علررى سرربيل المثررال: فرري مقرررر الفصررل الدراسرري األول      

أمكن من خالل مخطط دورة الكربون إيجاد وجه االختالف برين عمليتري  (118فحة في )ص

( يمكرن 32البناء الضوئي والتنفس. كذلك في مقررر الفصرل الدراسري الثراني )فري صرفحة    

من خالل خريطة الطقس إيجاد أوجه االختالف بين مستوى الضغط    الجروي فري الجبهرات 

% من الصور في هذا المقرر لم تمكرن 90,83ما نسبته في حين يعزى أن الباردة والحارة. 

مررن إيجرراد أوجرره االخررتالف بررين العالقررات الموجررودة فرري الشرركل، إلررى إن غالبيررة الصررور 

المضمنة به جاءت سطحية، وال تركز على بيران أوجره االخرتالف فري العالقرات التري ترربط 

( 72صرفحة األول )فري عناصرها المختلفة، على سبيل المثال: فري مقررر الفصرل الدراسري 

لررم تترريح صررورة مقارنررة البيرروض إيجرراد أوجرره االخررتالف بررين بيرروض الضررفدع، والرردجاج، 

( لررم تبررين صررور تكيررف الورقررة أوجرره االخررتالف بررين ورق 101والتمسرراح، وفرري )صررفحة 

الرمرررث، والترررين البرررري، ولسررران البحرررر، السررريما أنهرررا أدرجرررت كصرررور مصرررغرة ال يمكرررن 

بالعين المجردة، أو مرن خرالل الرربط برين العالقرات الموجرودة بهرا.  االستدالل على تفاصيلها

( ال يمكررن مررن خررالل صررورة 46وأيضرراً فرري مقرررر الفصررل الدراسرري الثرراني )فرري صررفحة 

العواصف الثلجيرة والجليديرة إيجراد أوجره االخرتالف بينهمرا، خاصرة أن الصرورة ال تتضرمن 

 الربط بين أي من العالقات الموجودة بها.

( فري المرتبرة الثالثرة واألخيررة ضرمن هرذه المهرارة،    8ير مجريء العبرارة رقرم )يمكن تفس -

وبدرجة توفر )منخفضة(، بإن عدد قليل جداً من الصور المضمنة فري مقررر العلروم للصرف 

% فقط منها أتاح إمكانيرة االسرتدالل علرى أوجره االتفراق 5,27الخامس االبتدائي أو ما يمثل 

مضمنة بها، على سبيل المثال: في مقرر الفصل الدراسي األول فري أو الشبه بين العالقات ال

( أتاح الرسم التخطيطري للسراق اللينرة والسراق      الخشربية إمكانيرة إيجراد أوجره 44صفحة )

الشبه بين النوعين، والمتمثل في اشتراكهما في التكوين الداخلي المؤلف من طبقرات الخشرب 

( أترراح شرركل 78 الفصررل الدراسرري الثرراني )فرري صررفحةوالكررامبيوم واللحرراء. كررذلك فرري مقرررر 

نسرررب العناصرررر بالكتلرررة إمكانيرررة إيجررراد أوجررره الشررربه برررين العناصرررر الشرررائعة فررري النباترررات 

% من الصور في هذا المقرر لم تمكن مرن 94,73في حين يعزى أن ما نسبته والحيوانات. 

مضرمنة غالبيرة الصرور الإيجاد أوجه االختالف بين العالقات الموجرودة فري الشركل، إلرى إن 

تري تررربط وال تركرز علررى بيران أوجرره االتفراق فري العالقررات البره جراءت جامرردة إلرى حررد مرا، 

( 29صرفحة سبيل المثال: في مقرر الفصل الدراسي األول )فري  عناصرها المختلفة، على  

ة فرري لررم يترريح مخطررط المملكررة الحيوانيررة إمكانيررة إيجرراد أوجرره االتفرراق بررين الفقاريررات المتمثلرر

الثعبان، والسمكة، والبقررة، حيرث لرم يرتم اإلشرارة إلرى إنهرا تشرترك فري أن لكرل منهرا عمروداً 

فقرياً وجهازاً عصبياً ودماغاً، وذلك وفقاً لما ورد في المحتوى النظري للردرس. وأيضراً فري 

لررم يترريح الجرردول الرردوري للعناصررر إيجرراد ( 76مقرررر الفصررل الدراسرري الثرراني )فرري صررفحة 

به بين العالقات التي تربط العناصر ذات اللرون الواحرد، علرى سربيل المثرال: لرم يرتم أوجه الش
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توضيح أن لون الصندوق األصفر يدل على أن العنصر الفلز، وأن الصندوق األخضر يردل 

 على أن العنصر شبه الفلز.

( بشرأن أن تروفر مهرارة 2017مع مرا خلصرت إليره دراسرة الشرلوي ) وتتفق النتائج السابقة

ط العالقات كأحد مهارات التفكير البصري في مقرر العلوم للصف السادس االبتردائي فري رب

 المملكة العربية السعودية جاء بدرجة ضعيفة.

( الترري   2016مررع مررا انتهررت إليرره دراسررة المقبررل والجبررر ) فااي حااين تختلااف هااذه النتااائج

أظهرررت أن مسررتوى تضررمين كترراب علرروم الصررف األول متوسررط لمهررارة تحليررل المعلومررات 

كأحد مهارات التفكير البصري في المملكة العربيرة السرعودية جراءت بدرجرة مرتفعرة. وهري 

ياضيات لصفوف المرحلرة ( التي أظهرت أن كتب الر2018تختلف مع نتائج دراسة )نتيل، 

األساسررية الرردنيا مررن الصررف األول األساسرري وحتررى الصررف الرابررع األساسرري بفلسررطين لررم 

رحلرة الدراسرية تتضمن مهارة الربط بين العالقات نهائياً. ويعزو هذا االختالف إلى تباين الم

 الدراسة التحليلية.التي طبقت عليها  

    م دى توفر مهارة إدراك وتفسير الممو  كمحاد مهاارات التفكيار البصاري فاي 4  2  4

 مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي:

لتحديد مدى توفر مهارة إدراك وتفسير الغموض كأحد مهارات التفكيرر البصرري فري مقررر 

العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي، تررم إحصرراء عرردد الصررور المضررمنة فرري مقرررر العلرروم   

للصف الخامس االبتدائي، ثم تحليل محتوى المقررر بجزأيره الفصرل الدراسري األول والثراني   

لكتاب الطالرب، السرتخراج المؤشررات الفرعيرة التري تقريس مردى تروفر هرذه المهرارة، والتري 

التي ترم إعردادها مسربقاً، وبيران تكراراتهرا ونسربها المئويرة، وذلرك  جرى تضمينها في القائمة

لكل فصرل دراسري منفررداً، وللفصرلين الدراسريين األول والثراني معراً، وبيران مردى تضرمينها 

 بحسب معيار الحكم المستخدم في البحث، وفيما يلي توضيح لذلك:

وتفسير الممو  في ( التكرارات والنسب المئوية لمدى توفر مهارة إدراك 7جدول )

 مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي )مرتبة تنازلياً(

 المؤشرات الفرعية م

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

المقرر 

 ككل

عدد الصور 

 عينة البحث
 الرتبة

مدى 

 التوفر

10 
يمكن تفسير كل جزئية من 

 جزئيات الشكل البصري.

 62 35 27 ك
512 - 

بدرجة 

 12,10 6,83 5,27 % منخفضة

 اإلجمالي
 62 35 27 ك

 بدرجة منخفضة 512
% 5,27 6,83 12,10 
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ملحوظة: يتم حساب النسب المئوية لمدى توفر كل مهارة فرعية بقسمة تكراراتها على 

 عدد الصور الممثلة لعينة البحث، ثم ضرب الناتج في مئة.

غمرروض كأحررد ( أن مرردى ترروفر مهررارة إدراك وتفسررير ال4-4يتضررح مررن الجرردول رقررم ) 

مهررارات التفكيررر البصرررري فرري مقرررر العلررروم للصررف الخررامس االبتررردائي بجزأيرره الفصرررل 

الدراسي األول والثاني لكتاب الطالب جاء )بدرجة منخفضة(، حيث جاء تروفر هرذه المهرارة 

كمررا تظهررر النتررائج الموضررحة فرري  %.12,10( تكررراراً، وبنسرربة مئويررة قرردرها 62بواقررع )

فر مهرارة إدراك وتفسرير الغمروض فري مقررر العلروم للصرف الخرامس الجدول السابق أن ترو

االبترردائي جرراء بدرجررة أعلررى فرري مقرررر الفصررل الدراسرري الثرراني، والررذي جرراء ترروفر هررذه 

%، في حرين جراء تروفر تلرك 6,83( تكراراً، وبنسبة مئوية قدرها  35الممشرات به بواقع )

( تكررراراً، 27الثانيررة، بواقررع ) المؤشرررات فرري مقرررر الفصررل الدراسرري األول فرري المرتبررة

 %.5,27وبنسبة مئوية قدرها 

التري تفيرد برإن مردى تروفر مهرارة إدراك وتفسريرالغموض  كأحرد ويمكن تفسير  هذه النتائج 

مهررارات التفكيررر البصرررري فرري مقرررر العلررروم للصررف الخررامس االبتررردائي بجزأيرره الفصرررل 

( تكرراراً، وبنسربة   62فضة(، بواقع )الدراسي األول والثاني لكتاب الطالب جاء )بدرجة منخ

%، برإن عردد قليرل مرن الصرور المضرمنة فري هرذا المقررر فقرط أتاحرت 12,10مئوية قدرها 

صرفحة تفسير مختلف جزئياتها، علرى سربيل المثرال: فري مقررر الفصرل الدراسري األول )فري 

ذور ( أترراح    الشرركل الررذي يوضررح كيفيررة وصررول السرركر المتكررون فرري األوراق إلررى الجرر46

إمكانبة تفسير كل  خطوة من خطوات هذه العملية. وفي مقررر الفصرل الدراسري الثراني )فري 

( أتاح شكل نسب العناصر بالكتلة تفسير كل جزئيرة مرن الجزئيرات المدرجرة بره، 78صفحة 

حيث تضمن الشكل رسوم بيانيرة ملونرة وواضرحة ومكتملرة البيانرات توضرح نسرب العناصرر 

بخرالف رة األرضرية، والمحيطرات، والنباترات والحيوانرات. لكرن في الغرالف الجروي، والقشر

% 87.90ذلك فإن النسبة األكبر من الصورالمضمنة بالمقرر بما يمثرل نسربة مئويرة قردرها 

لررم يررتم عنررد اختيارهررا مراعرراة أن تكررون قررادرة علررى تفسررير كررل جزئيررة مررن جزئيررات الشرركل 

مررن التركيررز لرردى الطررالب، لكرري  البصررري، السرريما أن هررذه المهررارة تتطلررب درجررة عاليررة

يتمكنوا من استيعاب تفسير مختلف جزئيات الصورة، وهو مرا قرد ال يتروفر بالدرجرة الكافيرة 

لدى طالب الصف الخامس االبتدائي. فعلى   سبيل المثال: في مقرر الفصل الدراسري األول 

يقردم تفسريراً ( لم يفسر مخطط أجزاء الورقة   كل جزئية من جزئياته، كرأن 45) في صفحة 

مختصراً للخاليا الحارسة والطبقة الشمعية. وفي  مقرر الفصل الدراسي الثاني )فري صرفحة 

ال يمكن تفسير ألوان األسرهم الخضرراء والورديرة التري تعبرر عرن حركرة الهرواء داخرل ( 31

المنخفض الجوي، وذلك باعتبارهما من األجزاء الرئيسية للشكل، إذ انه لرم يرتم اإلشرارة إلرى 

( ال يمكن تفسير دالالت الرموز المضمنة فري الجردول 76صفحة داللتها نهائياً، وأيضاً في )

الدوري للعناصر، فمثالُ لم يتم اإلشارة إلى أن رمز نقطة الماء أعلى صندوق العنصر يعنرى 

أن حالة العنصر سرائلة، وأن رمرز الردائرة يعنري أن هرذه العناصرر   مصرنعة، وفري )صرفحة 
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تفسير أياً مرن أجرزاء الصرورة التري تعبرر عرن النروع الثالرث    مرن الروافرع، ( ال يمكن 141

حيث اسرتخدمت أسرهم حمرراء وزرقراء، ورمرز لمثلرث أصرفر دون وجرود مفتراح لهرا بجانرب 

( لم توفر صورة الخفاو إمكانيرة تفسرير الطرالب   كيفيرة 162الصورة، وكذلك في )صفحة 

حيررث تررم اسررتخدام صررورة قررع فريسررته، اسررتفادة الخفرراو مررن صرردى الصرروت فرري تحديررد مو

 فوتوغرافية لخفاو في فمه فريسة دون أي بيانات أخرى. 

( بشررأن أن كتررب 2018مررع مررا خلصررت إليرره نتررائج دراسررة نتيررل ) وتتفااق النتااائج السااابقة

الرياضرريات لصررفوف المرحلررة األساسررية الرردنيا مررن الصررف األول األساسرري وحتررى الصررف 

مهررارات تفسررير المعلومررات بدرجررة منخفضررة، وبنسرربة  الرابررع األساسرري بفلسررطين تضررمنت

 %.17,58مئوية 

( الترري   2016مررع مررا انتهررت إليرره دراسررة المقبررل والجبررر ) فااي حااين تختلااف هااذه النتااائج

أظهرررت أن مسررتوى تضررمين كترراب علرروم الصررف األول متوسررط لمهررارة تفسررير المعلومررات 

كأحد مهارات التفكير البصري في المملكة العربيرة السرعودية جراءت بدرجرة مرتفعرة. وهري 

هرارة تفسرير المعلومرات ( التي أوضرحت أن تروفر م2017تختلف مع نتائج دراسة الشلوي )

كأحررد مهررارات التفكيررر البصررري فرري مقرررر العلرروم للصررف السررادس االبترردائي فرري المملكررة 

العربية السعودية جاء بدرجة متوسطة. ويعرزو هرذا االخرتالف إلرى تبراين المرحلرة الدراسرية 

 التي طبقت عليها الدراسة التحليلية.

لتفكياار البصااري فااي مقاارر العلااوم ماادى تااوفر مهااارة اسااتخالا المعاااني كمحااد مهااارات ا

 للصف الخامس االبتدائي:

لتحديررد مرردى ترروفر مهررارة اسررتخالص المعرراني كأحررد مهررارات التفكيررر البصررري فرري مقرررر 

العلوم للصف الخامس االبتدائي، تم إحصاء عدد الصور المضمنة فري مقررر العلروم للصرف 

لدراسري األول والثراني لكتراب الخامس االبتدائي، ثم تحليل محتروى المقررر بجزأيره الفصرل ا

الطالرب، السرتخراج المؤشررات الفرعيرة التري تقرريس مردى تروفر هرذه المهرارة، والتري جرررى 

تضمينها   في القائمة التي ترم إعردادها مسربقاً، وبيران تكراراتهرا ونسربها المئويرة، وذلرك لكرل 

ترتيررب هررذه  فصررل دراسرري منفرررداً، وللفصررلين الدراسرريين األول والثرراني معرراً، إضررافة إلررى

المؤشرات تنازلياً،     وبيان مردى تضرمينها بحسرب معيرار الحكرم المسرتخدم فري البحرث، ثرم 

 حساب تلك المؤشرات الفرعية مجتمعة. وفيما يلي توضيح لذلك:
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( التكرارات والنسب المئوية لمدى توفر مهارة استخالا المعاني في مقرر 8جدول )

 )مرتبة تنازلياً(العلوم للصف الخامس االبتدائي 

( أن مرردى ترروفر مهررارة اسررتخالص المعرراني كأحررد مهررارات 8يتضررح مررن الجرردول رقررم ) 

التفكير البصري في مقرر العلوم للصرف الخرامس االبتردائي بجزأيره الفصرل الدراسري األول 

( 93والثاني لكتاب الطالرب جراء )بدرجرة منخفضرة(، حيرث جراء تروفر هرذه المهرارة بواقرع )

 %.9,08تكراراً، وبنسبة مئوية قدرها 

كمررا تظهررر النتررائج الموضررحة فرري الجرردول السررابق أن ترروفر مهررارة اسررتخالص المعرراني فرري 

ي الثراني، مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي جاء بدرجة أعلى فري مقررر الفصرل الدراسر

%، 4,98( تكرراراً، وبنسربة مئويرة قردرها 51والذي جاء توفر هذه الممؤشررات بره بواقرع )

فرري حررين جرراء ترروفر تلررك المؤشرررات فرري مقرررر الفصررل الدراسرري األول فرري المرتبررة الثانيررة، 

 %.4,10( تكراراً، وبنسبة مئوية قدرها 42بواقع )

الفررررعيين المنررردرجين ضرررمن مهرررارة كرررذلك تشرررير النترررائج أعررراله إلرررى أن تررروفر المؤشررررين 

استخالص المعاني في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي جاء بتكرارات وبنسرب مئويرة 

 متباينة، وذلك وفقاً للترتيب )التنازلي( اآلتي:

( الرررذي نرررص علرررى أنررره " يمكرررن مرررن خرررالل الشررركل البصرررري    12جررراء المؤشرررر رقرررم ) -1

المرتبة األولى من حيث عردد التكررارات،   والتري في " التوصل إلى مفاهيم ومباد  علمية 

%، وبمرررا يوافرررق مررردى تررروفر )بدرجرررة 10,15( تكرررراراً، وبنسررربة مئويرررة 52بلرررغ عرررددها )

منخفضة(، حيث كان أعلى تروفر لهرذا المؤشرر فري مقررر )الفصرل الدراسري الثراني(؛ بواقرع 

لفصرل الدراسري %، في حرين جراء تضرمينه فري مقررر )ا5,85( تكراراً، وبنسبة مئوية 30)

 %.4,29( تكراراً، وبنسبة مئوية  22األول( في المرتبة الثانية؛ بواقع )

( الذي نص على أنه " يمكن من خالل الشكل البصري    اسرتنتاج 11جاء المؤشر رقم ) -2

( 41فرري المرتبررة الثانيررة مررن حيررث عرردد التكرررارات، والترري بلررغ   عررددها )" معرراني جديرردة 

%، وبما يوافق مدى توفر )بدرجة منخفضة(، حيث كان أعلى 8,00تكراراً، وبنسبة مئوية 

( تكرراراً، وبنسربة مئويرة 21توفر لهذا المؤشر في مقرر )الفصل الدراسري الثراني(؛ بواقرع )

 المؤشرات الفرعية م

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

المقرر 

 ككل

عدد الصور 

 عينة البحث
 مدى التوفر الرتبة

12 
يمكن من خالل الشكل البصري 

 التوصل إلى مفاهيم ومباد  علمية

 52 30 22 ك
512 1 

بدرجة 

 10,15 5,85 4,29 % منخفضة

11 
يمكن من خالل الشكل البصري 

 استنتاج معاني جديدة.

 41 21 20 ك
512 2 

 بدرجة

 8,00 4,10 3,90 % منخفضة

 اإلجمالي
 93 51 42 ك

 بدرجة منخفضة 1024
% 4,10 4,98 9,08 
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%، فرري حررين جرراء تضررمينه فرري مقرررر )الفصررل الدراسرري األول( فرري المرتبررة الثانيررة؛ 4,10

 %.3,90( تكراراً، وبنسبة مئوية 20بواقع )

الترري تفيررد بررإن مرردى ترروفر مهررارة اسررتخالص المعرراني كأحررد كاان تفسااير  هااذه النتااائج ويم

مهررارات التفكيررر البصرررري فرري مقرررر العلررروم للصررف الخررامس االبتررردائي بجزأيرره الفصرررل 

( تكرراراً، وبنسربة 93الدراسي األول والثاني لكتاب الطالب جاء )بدرجة منخفضة(، بواقع )

ن علررى تصررميم هررذا المقرررر أخررذو فرري اعتبررارهم عرردم %، بررإن القررائمي9,08مئويررة قرردرها 

التوسررع فرري تضررمين     نسرربة كبيرررة مررن الصررور الترري تررؤدي إلررى اسررتنتاج معرراني جديرردة أو 

التوصل إلى مفاهيم ومباد  علمية مستجدة، وذلك نظراً لمراعاتهم للمرحلة العمرية لطرالب 

مرع هرذه المهرارة، السرريما أن  الصرف الخرامس االبتردائي، والتري قرد ال تتماشررى بدرجرة عاليرة

مهارة اسرتخالص المعراني تررتبط ارتباطراً وثيرق الصرلة بالمهرارات األربعرة السرابقة للتفكيرر 

البصري، حيث أنه يلزم أن يتروفر بالصرورة التري تتريح اسرتخالص معراني جديردة، عردد مرن 

ربط برين المهارات األخررى، بمرا فري ذلرك إمكانيرة تحليرل العالقرات المدرجرة بالصرورة، والر

العناصر الموجودة بها، وإيجاد أوجه الشبه واالختالف بين تلك العالقات، وكذلك تفسير كرل 

 جزئية من جزئيات الصورة.

وفيما يتعلق بترتيب المؤشرات الفرعية ضمن مهارة استخالص المعاني، فإنره يمكرن تفسرير 

 ذلك تفصيالً على النحو اآلتي:

فري المرتبرة األولرى ضرمن هرذه المهرارة، وبدرجرة ( 12يمكن تفسير مجيء العبارة رقم ) -

توفر )منخفضة(، بإن بعض الصور المضمنة في مقرر العلوم للصف الخرامس االبتردائي أو   

% منها فقط أتاحت توصل الطالب إلى بعرض المفراهيم والمبراد    العلميرة، 10,15ما يمثل 

( تررم تضررمين رسررم 31فرري صررفحة علررى سرربيل المثررال: فرري مقرررر الفصررل الدراسرري األول )

تخطيطي لتصنيف مملكة الفطريات، يمكن من خاللره التوصرل إلرى عردد مرن المفراهيم، مثرل 

مفهوم فطريات التفحم والصدأ، ومفهوم فطريرات العفرن. كرذلك فري  مقررر الفصرل الدراسري 

( يمكن من خرالل صرورة الفواصرل      داخرل الجسرر التوصرل إلرى 104الثاني )في صفحة 

أولهما تمدد األسفلت بفعل ارتفاع درجة الحرارة صريفاً، وثانيهمرا أن وظيفرة  مبدأين علميين؛

فري حرين يمكرن تفسرير أن مرا هذه الفواصل هري منرع تحطرم الجسرر عنرد تمردده فري الصريف. 

% من الصور المضمنة في هذا    المقررر لرم تمكرن مرن التوصرل إلرى مفراهيم 89,85نسبته 

المضرمنة فري هرذا المقررر جراءت مجرردة وخاليرة     ومباد  علمية، إلى إن غالبية الصرور  

من المهارات الفرعية للتفكير البصري على اختالفها، وغير متضمنة للمعلومات والعالقات 

الترري يمكررن مررن خاللهررا اسررتخالص مفرراهيم أو مبرراد  علميررة، علررى سرربيل المثررال: فرري مقرررر 

( ترم تضرمين صرورة لورقرة شرجر لتمثرل عمليرة 23 صرفحةالفصل الدراسي األول )فري      

البنرراء الضرروئي، والصررورة ال يمكررن مررن خاللهررا التوصررل إلررى هررذا المفهرروم إطالقرراً لكونهررا 

( لرم تروفر 158صورة مجردة. وأيضاً في        مقرر الفصرل الدراسري الثراني )فري صرفحة 
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وت الردالفين فري المراء، صورة الدالفين فري المراء    التوصرل إلرى المبردأ العلمري النتقرال صر

حيث تم استخدام صورة فوتوغرافيرة دون أي بيانرات، ودون اسرتخدام رمروز أو عالمرات أو 

 بيانات تبين لماذا يعد الماء وسطاً مناسباً النتقال الصوت.

( في المرتبرة الثانيرة واألخيررة ضرمن هرذه المهرارة، 11يمكن تفسير مجيء العبارة رقم ) -

بأن عدد قليل جداً من الصور المضمنة فري مقررر العلروم للصرف وبدرجة توفر )منخفضة(، 

% فقط أتاحرت اسرتنتاج الطالرب إلرى      بعرض المعراني 8,00الخامس االبتدائي أو ما يمثل 

( يمكرن مرن 73فري صرفحة الجديدة، علرى سربيل المثرال: فري مقررر الفصرل الدراسري األول )

لك في مقررر   الفصرل الدراسري الثراني خالل شكل تركيب الزهرة استنتاج معنى الكربلة. كذ

( يمكررن مررن خررالل شرركل الموجررات الضرروئية اسررتخالص معنررى الطررول 168)فرري صررفحة 

فري حرين الموجي، وأنه عبارة عن المسافة برين قمترين متتراليتين أو قراعين متتراليين للموجرة. 

% مررن الصررور المضررمنة فرري هررذا المقرررر لررم تمكررن مررن 92,00يمكررن تفسررير أن مررا نسرربته 

سررتنتاج معرراني جديرردة، إلررى إن غالبيررة هررذه الصررور جرراءت مجررردة وخاليررة مررن المهررارات ا

الفرعية للتفكير البصري علرى اختالفهرا، وغيرر متضرمنة للمعلومرات والعالقرات التري يمكرن 

من خاللها استنتاج معراني جديردة، علرى سربيل     المثرال: فري مقررر الفصرل الدراسري األول 

طالررب مررن خررالل مخطررط  تصررنيف األحصررنة اسررتنتاج المعرراني ( ال يمكررن لل27)فرري صررفحة 

الجديرردة المضررمنة بررالمخطط، مثررل:   الشررعبة، الطائفررة، الرتبررة، وكرران يمكررن إضررافة تعريررف 

( ال يمكن من خرالل الصرورة التري حملرت عنروان 65مختصر لكل معنى، وفي      )صفحة 

نرى السراق الجاريرة، حيرث أنره لرم "نبات الفراولة يتكاثر بواسطة الساق الجارية" اسرتنتاج مع

 يتم اإلشارة إلى موقع أو شكل هذا الساق.

( ال يمكررن مررن خررالل الشرركل 20وأيضرراً فرري مقرررر الفصررل الدراسرري الثرراني )فرري صررفحة  -

( ال يمكررن مررن خررالل الصررورة الفوتوغرافيررة 51اسررتنتاج معنررى األنيمررومتر، وفرري )صررفحة 

 ة خالية من أي بيانات.استنتاج معنى رادار دوبلر، لكونها صورة مجرد

( بشرأن أن تروفر مهرارة 2017مع ما خلصرت إليره دراسرة الشرلوي )  وتتفق النتائج السابقة

استنتاج المعاني كأحد مهارات التفكير البصري فري مقررر العلروم للصرف السرادس االبتردائي 

 %.23,85في المملكة العربية السعودية جاء بدرجة ضعيفة، وبنسبة مئوية 

( الترري 2016مررع مررا انتهررت إليرره دراسررة )المقبررل والجبررر،  لااف هااذه النتااائجفااي حااين تخت

أظهرت أن مستوى تضرمين كتراب علروم الصرف األول متوسرط لمهرارة اسرتخالص المعراني 

كأحد مهارات التفكير البصري في المملكة العربية السعودية جاءت بدرجرة متوسرطة. وهري 

رت أن كتب الرياضيات لصرفوف المرحلرة ( التي أظه2018تختلف مع نتائج دراسة نتيل ) 

األساسررية الرردنيا مررن الصررف األول األساسرري وحتررى الصررف الرابررع األساسرري بفلسررطين لررم 

تتضمن مهارة استخالص المعاني نهائياً. ويعزو الباحرث هرذا االخرتالف إلرى تبراين المرحلرة 

 الدراسية التي طبقت عليها الدراسة التحليلية.
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المهرارات الرئيسرية مجتمعرة إضرافة إلرى ترتيبهرا تنازليراً، وبيران وقد تم حسراب إجمرالي تلرك 

ثرم حسراب إجمرالي تلرك المهرارات ، مدى تضمينها بحسب معيار الحكم المستخدم فري البحرث

 الرئيسية مجتمعة. وفيما يلي توضيح لذلك:

( التكرارات والنسب المئوية لمدى توفر مهارات التفكير البصري الكلية في 9جدول )

 العلوم للصف الخامس االبتدائي )مرتبة تنازلياً(مقرر 

( أن مدى توفر مهارات التفكير البصري في مقرر العلوم للصرف 9يتضح من الجدول رقم )

الخررامس االبترردائي بجزأيرره الفصررل الدراسرري األول والثرراني لكترراب الطالررب جرراء )بدرجررة 

( تكررراراً، وبنسرربة مئويررة قرردرها 1677المهررارات بواقررع )منخفضررة(، حيررث جرراء ترروفر هررذه 

27,29.% 

كما تظهر النتائج الموضحة في الجردول السرابق أن تروفر مهرارات التفكيرر البصرري فري  

مقررر العلرروم للصرف الخررامس االبتردائي جرراء بفررارق طفيرف لصررالح مقررر الفصررل الدراسرري              

( تكررراراً، وبنسرربة مئويررة قرردرها 856برره بواقررع ) الثرراني، والررذي جرراء ترروفر هررذه المهررارات

%، مقارنة بمقررالفصل الدراسي األول، الرذي جراء تروفر هرذه المهرارات بره بواقرع 13,93

كررذلك تشررير النتررائج أعرراله إلررى أن ترروفر  %.13,36( تكررراراً، وبنسرربة مئويررة قرردرها 821)

ي جراء بتكررارات وبنسرب مهارات التفكير البصري في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائ

مئوية متباينة، وذلك وفقاً للترتيرب )التنرازلي( اآلتري: )مهرارة التعررف علرى الشركل ووصرفه 

فرري المرتبررة األولررى، ثررم مهررارة تحليررل الشرركل فرري المرتبررة الثانيررة، ثررم مهررارة إدراك وتفسررير 

رابعرة، ثررم الغمروض فري المرتبرة الثالثرة، ثرم مهرارة ربرط العالقرات فري الشركل فري المرتبرة ال

 المهارات الرئيسية م

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 المقرر ككل
عدد الصور 

 عينة البحث
 مدى التوفر الرتبة

 أ
مهارة التعرف على 

 الشكل ووصفه.

 1178 599 579 ك
 بدرجة عالية 1 1536

% 37,69 38,99 76,69 

 مهارة تحليل الشكل. ب
 200 103 97 ك

 بدرجة منخفضة 2 1536
% 6,31 6,70 13,02 

 د
مهارة إدراك وتفسير 

 الغموض.

 62 35 27 ك
 بدرجة منخفضة 3 512

% 5,27 6,83 12,10 

 ج
مهارة ربط العالقات في 

 الشكل.

 144 68 76 ك
 بدرجة منخفضة 4 1536

% 4,94 4,42 9,37 

 هـ
مهارة استخالص 

 المعاني.

 93 51 42 ك
 بدرجة منخفضة 5 1024

% 4,10 4,98 9,08 

 اإلجمالي
 1677 856 821 ك

 بدرجة منخفضة 6144
% 13,36 13,93 27,29 



 Doi:10.33850/ejev.2021.138603 فيصل ناعم عويض السلمي
 

 

390 

%، 76,69وذلررررك بنسررررب مئويررررة ، مهررررارة اسررررتخالص المعرررراني فرررري المرتبررررة الخامسررررة(

% علرررى التررروالي، وذلرررك بمررردى تررروفر )بدرجرررة %9,08، %9,37، %12,10، 13,02

( 1-4عالية( للمهارة األولى فقط، وبـ )درجة منخفضرة( لبراقي المهرارات. ويوضرح الشركل )

البصرررري فررري مقررررر العلررروم للصرررف الخرررامس النسرررب المئويرررة لتضرررمين مهرررارات التفكيرررر 

 االبتدائي:

التري تفيرد برإن مردى تروفر مهرارات التفكيرر البصرري فري مقررر ويمكن تفساير هاذه النتاائج 

العلوم للصف الخامس االبتدائي بجزأيه الفصل الدراسري األول والثراني لكتراب الطالرب جراء 

%، بقلرة إشرراك 27,29رها ( تكرراراً، وبنسربة مئويرة قرد1677)بدرجة منخفضة(، بواقع )

أهل الخبرة واالختصاص في مجال التفكير البصري في عملية تطوير مقررر العلروم للصرف 

الخامس االبتدائي من جهة، إلى جانب وجود عدد من العقبرات التري تحرد مرن تروفر مهرارات 

التفكير البصري في مقرر العلوم من جهة أخرى، بمرا فري ذلرك عردم اهتمرام بعرض المعنيرين 

العمليرة التعليميرة بهررذا النروع مررن مهرارات التفكيررر، والصرعوبة النسرربية للتركيرز عليهررا دون ب

غيرها من أنواع مهارات التفكير األخررى خاصرة فري هرذه المرحلرة العمريرة، وهرو التفسرير 

 (.2016الذي يتفق مع ما ورد في األدب النظري، ومنه ما ذكره عامر والمصري ) 

وازن في تضمين مهارات التفكير البصري الخمسة، والتركيز بدرجرة أما فيما يتعلق بعدم الت

عاليررة علررى )مهررارة التعرررف علررى الشرركل ووصررفه(، الترري احتلررت المرتبررة األولررى بفررارق 

جوهري مقارنرة بالمهرارات األخررى لهرذا النروع مرن التفكيرر، فقرد يعرزى ذلرك إلرى االهتمرام 

للصف الخرامس االبتردائي بتضرمين صرور  النسبي من قبل القائمين على تطوير مقرر العلوم

في مستهل الوحدات، والفصول، والردروس كافرة، وذلرك بغيرة اسرتثارة تفكيرر الطرالب حيرال 

المفرراهيم والمعررارف العلميررة المضررمنة فرري محترروى المقرررر، حيررث إن نسرربة كبيرررة مررن هررذه 

الصررور أتاحرررت التعرررف علرررى الشرركل البصرررري المعررروض مرررن حيررث طبيعتررره ، ومثلرررت 

علومات التي وضع من أجلها. في حين قد يرجرع مجريء براقي مهرارات التفكيرر البصرري الم

وفقاً للترتيب التنازلي اآلتي: )مهارة تحليل الشكل، فمهارة إدراك وتفسير الغموض، فمهارة 

بدرجررة ترروفر منخفضررة، إلررى إن  ربررط العالقررات فرري الشرركل، فمهررارة اسررتخالص المعرراني(

ام جرراء بطريقررة غيررر مدروسررة كمررا ينبغرري لهررا أن تكررون ، تضررمين هررذه المهررارات بوجرره عرر

إضافة إلى اعتقاد بعرض القرائمين علرى تطروير مقررر العلروم للصرف الخرامس االبتردائي برأن 

هررذه المهررارات تعررد مهررارات معقرردة نسرربياً، وال تتناسررب بشرركل كبيررر مررع الخصررائص العقليررة  

 لطالب الصف الخامس االبتدائي.

ً  – وتتفق النتائج السابقة ( مرن  نترائج، 2017مرع مرا خلصرت إليره دراسرة الشرلوي )  -نسبيا

والتي أظهرت وجود قصرور فري تروفر مهرارات التفكيرر البصرري فري مقررر العلروم للصرف 

السرررادس االبتررردائي فررري المملكرررة العربيرررة السرررعودية، حيرررث جررراءت بنسررربة مئويرررة قررردرها 

( الترري أظهرررت أن مهررارة 2016%.  كمررا تتفررق مررع نتررائج دراسررة المقبررل والجبررر ) 34,12

تمثيل المعلومات       كأحد مهارات التفكير البصري في كتاب علوم الصرف األول متوسرط 
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ً  –في المملكرة العربيرة  السرعودية جراءت فري المرتبرة األولرى. كرذلك تتفرق  مرع نترائج  -جزئيرا

( الترري أظهرررت مجرريء مهررارتي تعرررف الشرركل ووصررفه، وتحليررل 2016دراسررة شررويهي ) 

ل في المراتب األولى ضرمن مهرارات التفكيرر البصرري فري كترب الرياضريات للمرحلرة الشك

 المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

 توصيات البحث

 في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث، يوصي الباحث بما يلي: 

وجرروب اهتمررام القررائمين علررى تطرروير مقرررر العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي بالمملكررة  -1

العربية السعودية بإثرائره بمهرارات التفكيرر البصرري الرالزم توفرهرا فري هرذا المقررر، علرى    

أن يتم ذلك من خالل التخطيط المسبق لتضمين هذه المهرارات، بحيرث يراعرى فري تضرمينها 

 التوازن والتتابع والشمول.

يجررب إعررادة النظررر فيمررا يتضررمنه مقرررر العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي مررن صررور  -2

بمختلف أنماطها )فوتوغرافية، رسوم بيانية، رسوم تخطيطية(، بحيث يتم مراعراة تروفر كرل 

مهرررارة تحليرررل الشررركل، مهرررارة إدراك    وتفسرررير مرررن مهرررارات التفكيرررر البصرررري اآلتيرررة: )

الغموض، مهارة ربط العالقات في الشكل، مهارة استخالص المعاني( على التروالي، والتري 

، مررع األخررذ فرري االعتبررار تحقيررق وفرهررا جرراء بدرجررة منخفضررةأوضررحت نتررائج البحررث أن ت

 التوازن في تضمين المؤشرات الفرعية التي تشتمل عليها تلك المهارات.

ينبغرري قيررام وزارة التعلرريم باالسررتعانة بالمتخصصررين والمعنيررين بمجررال التفكيررر البصررري     -3

فكيرر فري مختلرف صرور في االرتقاء بمستوى المهارات التي تندرج تحرت هرذا النروع مرن الت

مقرر العلوم للصف الخرامس االبتردائي، بحيرث يرتم العنايرة بوضروحها، وداللتهرا، واحتوائهرا 

على بيانرات مكتملرة، وكرذلك تغطيتهرا للمحتروى العلمري النظرري المضرمن فري المقررر علرى 

 نحو أفضل مما هو قائم. 

نظم دورات تدريبيررة   يجررب علررى إدارات الترردريب التربرروي التابعررة لرروزارة التعلرريم أن ترر -4

لمعلمي ومعلمرات العلروم للصرف الخرامس االبتردائي تخرتص بمجرال التفكيرر البصرري بوجره 

الترري تنمرري مهررارات التفكيررر البصررري لرردى الطررالب عررام، وبطرررق واسررتراتيجيات الترردريس 

على وجه الخصوص، بحيرث يصربحوا قرادرين علرى تعزيرز اسرتفادة الطرالب مرن المهرارات 

 ر الدراسي.المضمنة بالمقر

يجب على القائمين على تعليم وتعلم العلروم إلرى إجرراء مراجعرة شراملة لمقرررات العلروم  -5

بالمرحلررة االبتدائيررة، وذلررك مررن خررالل االسترشرراد بقائمررة مهررارات التفكيررر البصررري الررالزم 

توفرها في مقرر العلوم التي توصل إليها البحث الحالي، بما يسهم في االرتقاء بمستوى هرذا 

 وع من التفكير في هذه المقررات.الن
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 المراجع :
(. فاعلية وحدة مطورة في الدراسات االجتماعية والوطنيرة 2017ال سالم، علي بن يحيى. )

قائمة على نظريرة الرتعلم المسرند إلرى الردماغ فري تنميرة مهرارات التفكيرر البصرري لردى 

 .69 - 51(، 56)طالب الصف الثالث المتوسط. رسالة التربية وعلم النفس، 

(. تعلرريم التفكيررر النظريررة والتطبيررق. 2007أبررو جررادو، صررالح محمررد، ونوفررل، محمررد بكررر. )

 .عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

(. فاعليررة التصررميمين األفقرري 2013أبررو جحجرروح، يحيررى محمررد، وحرررب، سررليمان أحمررد. )

فرونررت برريج والررتعلم الررذاتي والعمررودي لموقررع الويررب التعليمرري فرري اكتسرراب مهررارات 

والتفكيررر البصررري لرردى الطلبررة والمعلمررين. مجلررة جامعررة القرردس المفتوحررة لألبحرراث 

 .206 - 163(، 1) 1والدراسات التربوية والنفسية، 

(. فاعليرة كتراب تفراعلي محوسرب فري تنميرة مهرارات التفكيرر 2013أبو زايدة، أحمد علي. )

رسرالة ماجسرتير  ف الخامس األساسري بغرزة.البصري في التكنولوجيا لدى طالب الص

 .غير منشوره، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

(. استخدام االنفوجرافيك في تدريس الجغرافيرا لتنميرة 2016أبو زيد، صالح محمد جمعة. )

التحصرريل ومهررارات التفكيررر البصررري لرردى طررالب المرحلررة الثانويررة. مجلررة الجمعيررة 

 .198 - 138(، 79لدراسات االجتماعية، )التربوية ل

(. تنميررة مهررارات الررتعلم والتفكيررر والبحررث. 2013أبررو غزلررة، محمررد، والقواسررمة ، أحمررد. )

 .عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع

(. أثرر توظيرف اسرتراتيجية المفراهيم الكرتونيرة فري 2017أبو ليلرة، أالء خليرل عبرد القرادر. )

ي فرري مررادة العلرروم والحيرراة لرردى طالبررات الصررف الرابررع تنميررة مهررارات التفكيررر البصررر

  .األساسي بغزة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

(. فاعليرررة توظيرررف الرسررروم الهزليرررة علرررى التحصررريل 2014األسرررطل، وفررراء عبررردالكريم. )

ساسرري بمررادة الدراسرري ومهررارات التفكيررر البصررري لرردى طالبررات الصررف الخررامس األ

العلرروم بمحافظررة خرران يررونس. رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة، كليررة التربيررة، جامعررة 

  .األزهر، غزة

(. فاعلية تكنولوجيرا الواقرع االفتراضري فري تنميرة التفكيرر 2015األغا، منى مروان خليل. )

البصري لدى طالبات الصرف التاسرع األساسري بغرزة. رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورة، 

  .ربية، الجامعة اإلسالمية، غزةكلية الت

(.األنشطة مفتوحة النهاية الكتسراب تلميرذ المرحلرة االبتدائيرة 1997البغدادي، محمد رضا. )

 –المفهرروم العلمرري الواحررد خررالل مهررارات عمليررات التفكيررر أثنرراء العمررل. مجلررة التربيررة 

 .176-155(، 121)26قطر، 

(. طرائررق ترردريس العلرروم 2018محمررد. )أمبوسررعيدي، عبرردي خمرريس، والبلوشرري، سررليمان 

 .(.عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة4مفاهيم وتطبيقات عملية. )ط
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أنررريس، إبرررراهيم، ومنتصرررر، عبررردالحليم، والصررروالحي، عطيرررة، وأحمرررد، محمرررد خلرررف ي. 

 .(. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية4(. المعجم الوسيط. )ط2004)

(. فاعليررة الخرررائط الذهنيررة الرقميررة فرري تنميررة مهررارات التفكيررر 2015بيررومي، هنررد محمررد. )

البصررري لرردى شررعبة الفلسررفة واالجتمرراع بكليررة التربيررة بجامعررة حلرروان. مجلررة العلرروم 

 .440 - 375(، 4)23التربوية، 

(. استراتيجية التحليرل الشربكي لتنميرة مهرارات 2018جاد الحق، نهلة عبدالمعطي الصادق )

ي والحررس العلمرري فرري العلرروم لرردى تالميررذ المرحلررة اإلعداديررة. مجلررة التفكيررر البصررر

 .121 - 79(، 4)21التربية العلمية، 

(. عمرران: دار 3(. تعلرريم التفكيررر مفرراهيم وتطبيقررات.)ط2007جررروان، فتحرري عبرردالرحمن. )

 .الفكر للطباعة والنشر

تنميررة مهررارات  (. أثررر اسررتراتيجية الخرررائط الذهنيررة فرري2018الحربرري، فيصررل بررن غنرريم. )

التفكيررر البصررري بمقرررر الرياضرريات لرردى طررالب الصررف السررادس االبترردائي. الجمعيررة 

 .139 - 115المصرية لتربويات الرياضيات، 

(. مناهج البحث في العلوم اإلنسانية. القاهرة: مؤسسة األمرة 2018درويش، محمود أحمد. )

 العربية للنشر والتوزيع.

تحليررل محترروى كتررب الجغرافيررا للمرحلررة المتوسررطة فرري  (.2017الرردليمي، طررالل حمرراد. )

العراق في ضوء مهارات التفكير البصري. رسالة ماجستير غيرر منشرورة، جامعرة آل 

 البيت، األردن.

(. فاعليررة اسررتخدام اسررتراتيجية فكررر زاوج شررارك علررى 2015الررديب، نضررال ماجررد حمررد. )

طررالب الصررف الثرررامن  تنميررة مهررارات التفكيررر البصررري والتواصرررل الرياضرري لرردى

  .األساسي بغزة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

(. التفكيررر وأنماطرره )التفكيررر 2015رزوقرري، رعررد مهرردي، وعبرردالكريم، سررهى ابررراهيم. )

التفكيررر البصررري(. عمرران: دار  -التفكيررر المنظررومي  -التفكيررر اإلبررداعي  -االسررتداللي 

 .ة للتوزيع والنشرالمسير

(. دراسررة واقرررع ترردريس التربيرررة اإلسررالمية للمرحلرررة 2012الزهرانرري، جمعرران محسرررن. )

الثانويررة فرري ضرروء اسررتراتيجيات الررتعلم النشررط مررن وجهررة نظررر المشرررفين التربررويين. 

رسرررالة ماجسرررتير غيرررر منشررروره، كليرررة التربيرررة، جامعرررة الطرررائف، المملكرررة العربيرررة 

 .السعودية

(. تعلرريم التفكيررر رؤيررة تطبيقيررة فرري تنميررة العقررول المفكرررة. 2006سررين. )زيتررون، حسررن ح

 .(. القاهرة: عالء الكتب2)ط

(. تردريس مهرارات التفكيرر مرع األمثلرة التطبيقيرة. عمران: دار 2014سعادة، جودت أحمرد. )

 .الشروق للنشر والتوزيع
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السمك في تردريس  (. فعالية استخدام استراتيجية عظم2018السيد، محمود رمضان عزام. )

البيولوجية لتدريس الصف الثاني الثانوي في تنمية عمق المعرفة البيولوجية ومهرارات 

 .146 - 109(، 9)21التفكير البصري. المجلة المصرية للتربية العلمية، 

(. مدى توفر مهارات التفكير البصري في مقررر العلروم 2017الشلوي، عبد العالي محمد. )

 .243-251(، 3) 6دائي. المجلة التربوية الدولية المتخصصة، للصف السادس االبت

(. أثرررر توظيرررف المررردخل المنظرررومي فررري تنميرررة المفررراهيم 2010الشررروبكي، فرررداء محمرررود. )

ومهرررارات التفكيرررر البصرررري بالفيزيررراء لررردى طالبرررات الصرررف الحرررادي عشرررر. رسرررالة 

 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

(. تقرويم محتروى منراهج الرياضريات للمرحلرة المتوسرطة 2016يهي، حاسر برن حسرن. )شو

(، 5) 2في ضروء مهرارات التفكيرر البصرري. المجلرة العربيرة للعلروم ونشرر األبحراث، 

180-191. 

(. وحردة مقترحرة فري العلروم قائمرة علرى نظريرة الرتعلم المسرتند 2016صالح، مردحت محمرد. )

التفكيررر البصررري والميررول العلميررة والتحصرريل لرردى تالميررذ للرردماغ لتنميررة مهررارات 

الصف األول المتوسط بالمملكة العربية السعودية. دراسات عربية في التربيرة وعلرم 

 .108-65(، 70النفس، )

(. فاعليرة اسرتراتيجية التخيرل الموجره فري تنميرة مهرارات 2017صالح، افتكرار أحمرد قائرد. )

طلبرة الصرف الثرامن األساسري فري المردارس اليمنيرة. التفكير البصرري فري العلروم لردى 

 .80 - 53(، 2) 23مجلة الدراسات االجتماعية، 

(. أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل الرياضري علرى تنميرة 2011طافش، إيمان أسعد. )

التحصيل العلمي ومهارات التفكير البصري في الهندسة لدى طالبات الصرف الثرامن 

 لة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر بغزة، فلسطين.األساسي بغزة. رسا

(. التفكيرررر البصرررري: 2016عررامر، طرررارق عبرررد الررررؤوف؛ والمصررري، إيهررراب عيسرررى. )

 إستراتيجيته. القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر. -مهاراته -مفهومه

بنراء األفكرار (. الخرائط الذهنية ومهرارات الرتعلم طريقرك إلرى 2015عبدالرؤوف، طارق. )

 .الذكية. القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر

(. تعليم التفكير ومهاراته تدريبات وتطبيقرات عمليرة. عمران: دار 2009عبدالعزيز، سعيد. )

 .الثقافة للنشر والتوزيع

(. التفكيررر والمنهرراج المدرسرري. الكويررت: مكتبررة الفررالح 2003عبيررد، ولرريم، وعفانررة، عررزو. )

 .التوزيعللنشر و

(. عمران: دار 3(. علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق. )ط2012العتوم، عدنان يوسف. )

 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
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(. تنميررة 2014العترروم، عرردنان يوسررف، والجررراح، عبدالناصررر ذيرراب، وبشررارة، موفررق. )

سرريرة للنشررر (. عمرران: دار الم5مهررارات التفكيررر نمرراذج نظريررة وتطبيقررات عمليررة )ط

 .والتوزيع والطباعة

(. فاعليررة اسررتراتيجية الخرررائط الذهنيررة اإللكترونيررة 2016العتيبرري، وضررحى بنررت حبرراب. )

غير الهرمية في تنمية مهارات التفكير البصري في مادة العلروم لردى طالبرات المرحلرة 

 .143 - 117(، 2) 17االبتدائية. مجلة العلوم التربوية والنفسية، 

(. المرنهج والتفكيرر. عمران: دار الرضروان 2015حاتم جاسم، ومهدي، مريم خالرد. )عزيز، 

 .للنشر والتوزيع

(. التفكير أنواعه ومهاراتره واسرتراتيجيات تعليمره. عمران: دار 2015عطية، محسن علي. )

 .صفاء للنشر والتوزيع

ليب تعليمره (. التفكيرر وأنماطره ونظرياتره وأسرا2012العفرون، ناديرة، والصراحب، منتهرى. )

 .وتعلمه. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع

(. اسررتخدام فنيررات التفكيررر البصررري لتنميررة التحصرريل 2012علرريش، نهلررة سرريف الرردين. )

ودافعيررة اإلنجرراز مررن خررالل ترردريس الفلسررفة لطررالب المرحلررة الثانويررة العامررة. مجلررة 

 .260 - 189(: 42الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية، )

(. أثررر توظيررف اسررتراتيجيتي المحطررات العلميررة والخرررائط 2015ض، سرراهر ماجررد. )فيررا

الذهنية فري تنميرة المفراهيم الفيزيائيرة ومهرارات التفكيرر البصرري فري مرادة العلروم لردى 

طلبررة الصررف الرابررع األساسرري بغررزة. رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة، كليررة التربيررة، 

  .الجامعة اإلسالمية، غزة

(. فاعليرة توظيرف اسرتراتيجية البيرت الردائري فري 2012ل عبردالقادر أحمرد. )الكحلوت، آمرا

تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشرر 

 .بغزة. رسالة ماجستير غير منشوره، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

فعالية برنامج قرائم علرى الخيرال العلمري فري تنميرة (. 2016كالب، هبه زكريا محي الدين. )

المفاهيم ومهرارات التفكيرر البصرري فري العلروم لردى طالبرات الصرف الثرامن األساسري 

  .بغزة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

المعرفرري وفرروق م(. تعلرريم وتعلررم العلرروم لتنميررة التفكيررر 2016مررازن، حسررام الرردين محمررد. )

 المعرفي. دسوق: دار العلم واإليمان.

(. استخدام نظرية المخططات العقلية في تدريس العلروم 2016محمد، رانيا محمد ابراهيم. )

لتنمية مهارات التفكير البصري والتفكير عالي الرتبرة لردى تالميرذ المرحلرة اإلعداديرة. 

 .62 -16(، 217دراسات في المناهج وطرق التدريس، )

(. تدريس العلوم باستخدام استراتيجية التعلم المسرتند 2018محمد، كريمة عبدالاله محمود. )

إلررى الرردماغ وأثررره علررى التحصرريل وتنميررة مهررارات التفكيررر البصررري وبعررض عررادات 
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االسرررتذكار لررردى طرررالب الصرررف السرررادس االبتررردائي ذوي أنمررراط السررريطرة الدماغيرررة 

 .120 - 53(، 2)21علمية، المختلفة. المجلة المصرية للتربية ال

 .(. تفكير بال حدود. القاهرة: عالم الكتب2006محمود، صالح الدين عرفه. )

 .(. علم التفكير. عمان: ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع2006معمار، صالح صالح. )

(. تقررويم كتراب علرروم الصررف األول 2016المقبرل، نررورة صرالح؛ والجبررر، جبررر برن محمررد. )

 5ضوء مهارات التفكير البصري. المجلة التربويرة الدوليرة المتخصصرة، المتوسط في 

(3 ،)174-191. 

(. كيررف تنمرري التفكيررر البصررري لطفلررك ؟: دليررل أنشررطة. 2015المنيررر، رانرردا عبررد العلرريم. )

 األردن: مركز ديبونو لتعليم التفكير.

التفكيررر البصررري (. فاعليررة اسررتخدام برمجيررات تعليميررة علررى 2006مهرردي، حسررن ربحرري. )

والتحصرريل فرري تكنولوجيررا المعلومررات لررردى طالبررات الصررف الحررادي عشررر. رسرررالة 

 .ماجستير غير منشوره، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

(. فاعلية برنامج تعليمي مستند إلى نظريرة تريرز للحرل اإلبرداعي 2016ناجي، عبير علي. )

ي واالتجراه نحرو تعلرم الهندسرة لردى طالبرات الصرف في تحسين مهارات التفكير البصر

السررادس األساسرري فرري األردن. رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة، كليررة العلرروم التربويررة، 

 .جامعة آل البيت، األردن

(. مرردى تضررمن كتررب الرياضرريات المطررورة للمرحلررة األساسررية 2018نتيررل، وجيرردة عمررر. )

طلبررة الصررف الرابررع لهررا. رسررالة  الرردنيا لمهررارات التفكيررر البصررري ومرردى اكتسرراب

 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين.

فرري التفكيررر البصررري لرردى طررالب الصررف  (. أثررر أنمرروذج ديفررز2016نررزال، حيررر خزعررل. )

الرابرررع األدبررري فررري مرررادة التررراريي. مجلرررة كليرررة التربيرررة األساسرررية للعلررروم التربويرررة 

 .504 -486(، 26واإلنسانية، جامعة بابل، )

(. تحليررررل مضررررمون المنرررراهج 2014الهاشررررمي، عبررررد الرررررحمن؛ وعطيررررة، محسررررن علرررري. )

 زيع.(. األردن: دار صفاء للنشر والتو2المدرسية.)ط
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