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واقع استخدام مهارات التفكري البصري يف املرحلة االبتدائية )مقرر 
 العلوم للصف اخلامس االبتدائي منوذجًا(

The Extent Of Including The Visual Thinking Skills In The 

Science Course For The 5
th

 Primary Grade 

 إعـداد
 فيصل ناعم عويض السلمي
Doi: 10.21608/jasep.2020.117906 

 2020/  10/  3قبول النشر :  2020/ 9/  22استالم البحث : 

 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، وشملت 1441-1440الخامس االبتدائي )طبعة 

( صورة. 512عينة البحث كافة الصور المضمنة بالمقرر بمختلف أنماطها، والبالغ عددها )

وفي سبيل تحقيق أهداف البحث تم إعداد قائمة بمهارات التفكير البصري الالزم توفرها في 

ا إلى استمارة تحليل المحتوى. وقد مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي، ومن ثم تحويله

أن توفر مهارات التفكير البصري في مقرر العلوم للصف الخامس توصل البحث إلى 

( تكراراً، وبنسبة مئوية 1677االبتدائي جاء ككل )بدرجة منخفضة(، وذلك بواقع )

%، حيث جاء توفر هذه المهارات بفارق طفيف لصالح مقرر الفصل الدراسي الثاني 27,29

%   على 13.36%، 13.93مقارنة بمقرر الفصل الدراسي األول، وذلك بنسب مئوية 

 التوالي.

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 
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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 

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. 

 مقدمة

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

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

واالتجاهات والقيم والمهارات كي يتمكنوا من التفاعل مع هذه التغيرات، ولتحقيق ذلك ال بد 

بر المدرسة إحدى المؤسسات التي يتوجب عليها تنمية من تكاتف المؤسسات المختلفة، وتعت

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

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

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

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

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

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

 (.2014)سعادة، 

وقد بدأ االهتمام يزداد بالطالب باعتباره محور العملية التعليمية، وأصبح من أهم 

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

 (.2016المعرفة من مصادرها المختلفة )عامروالمصري، 

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

، والتفكير المنطقي، والتفكير البصري، العلمي، والتفكير اإلبداعي، والتفكير االستداللي

والسبب في تنوعها هو اختالف أهداف الناس، واختالف وسائل جذبهم واهتماماتهم، 

 (.2009باإلضافة إلى  اختالف خبراتهم وقدراتهم )عبدالعزيز،
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ويعد التفكير البصري أحد أشكال مستويات التفكير العليا، وله دور كبير وبارز في 

كار، وقد ازداد االهتمام به في اآلونة األخيرة من قبل التربويين والسبب في اإلبداع واالبت

ذلك أن ثالثة أرباع المعرفة التي يكتسبها اإلنسان بصرية، كما أن دماغ االنسان يستطيع 

 (.2017استقبال ومعالجة كم كبير من المعلومات البصرية )ال سالم،

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

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

 (.2018صورة لفظية إلى  صورة بصرية تبقى عالقة في ذهنه لفترات طويلة )جاد الحق، 

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

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

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

 المعاني. 

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

 كذلك باالهتمام بتضمين مقررات العلوم باألنشطة البصرية المختلفة.البصري، و

( باالهتمام بإدراج الصور والرسوم والمخططات 2016كما أوصت دراسة محمد)

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

صري وكذلك الدور الذي يقوم به ونظراً ألهمية اكتساب الطالب لمهارات التفكير الب

مقرر العلوم في تنمية هذه المهارات وما أوصت به الدراسات السابقة من تحليل كتب 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
)وزارة التربية والتعليم سابقاً( في المملكة العربية السعودية  التعليملقد قامت وزارة 

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

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

وات أصبح من الواجب على الباحثين تحليل هذه المقررات وتعزيز عناصر القوة فيها سن

 .ومعالجة عناصر ضعفها

يأتي هذا البحث لتحليل محتوى مقرر العلوم للصف الخامس  المنطلقومن هذا 

ويمكن التعبير عن  .االبتدائي بجزأيه لمعرفة مدى تضمين مهارات التفكير البصري فيه

ما مدى تضمين مهارات التفكير البصري في مقرر  مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:

 العلوم للصف الخامس االبتدائي؟

 السؤال الرئيس للبحث األسئلة الفرعية اآلتية: منويتفرع 

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

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

 يهدف البحث الحالي إلى تحقيق ما يلي:

التعرررف علررى مهررارات التفكيررر البصررري الترري ينبغرري أن يتضررمنها مقرررر العلرروم للصررف  -1

 .الخامس االبتدائي

مقرررر العلرروم للصررف الخررامس  الكشررف عررن مرردى تضررمين مهررارات التفكيررر البصررري فرري -2

 االبتدائي.

 أهمية البحث

 يتوقع أن يساهم البحث في إفادة كل من:

طالب المرحلة االبتدائية: من خالل تضمين مهارات التفكير البصرري فري مقررر العلروم،  -1

 لتنمية مستوياتهم التحصيلية ولزيادة قدراتهم العقلية.

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

 للطالب وكذلك فهم دور الصور في تنمية التفكير البصري.

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

 يستفاد منها في تطوير مقرر العلوم للمرحلة االبتدائية.

خرالل االسرتفادة مرن أداة ونترائج الباحثين في مجرال المنراهج وطررق التردريس: وذلرك مرن  -4

 الدراسة في اجراء دراسات وأبحاث أخرى في مجال التفكير البصري.

 حدود البحث

 البحث على الحدود التالية: هذايقوم 

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

ل الدراسي األول والفصل الدراسي االبتدائي في المملكة العربية السعودية بجزأيه )الفص

 هـ(. 1441-هـ 1440طبعة عام )الثاني( 

 مصطلحات البحث

 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  ويمكن تعريف مهارات التفكير إجرائيا

 يقوم بها الطالب ويستطيع من خاللها مواجهة المشكالت التي يمر بها.

  Visual Thinking Skills مهارات التفكير البصري:
ت ( مهارات التفكير البصري بأنها "مجموعة من المهارا2010عّرف الشوبكي )

التي تشجع المتعلم على التمييز البصري للمعلومات العلمية من خالل دمج تصوراته 

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

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

 منطوقة، واستخالص المعلومات منها. 

  Science Courseمقرر العلوم: 

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

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

 يحتويه من صور وأشكال ورسوم.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  التفكير

إعمرال العقرل فري مشركلة للتوصرل  :"الوسيط بأنره المعجم في اللغة يعرف التفكير في

 .)698، 2004ومنتصر والصوالحي وأحمد،  )أنيس " إلى حلّها

( 2003للتفكير، حيث عرفه عبيرد وعفانرة ) وقد شهد األدب التربوي تعريفات عديدة

 ن واقرعبأنه " العملية الذهنية التي يرتم بواسرطتها الحكرم علرى واقرع األشرياء، وذلرك برالربط بري

 المشكالت الشيء والمعلومات السابقة عن ذلك الشيء، مما يجعل التفكير عامالً مهماً في حل

 (.23)ص. "

عبارة عن سلسلة مرن النشراطات العقليرة التري يقروم  " ( بأن2006كما عرفه معمار )

 يرتم اسرتقباله عرن طريرق واحردة أو أكثرر مرن الحرواس الخمسرة الدماغ عندما يتعررض لمثيرر،

 (.18 )ص."

المهررارات العقليررة الترري  /مجموعررة مررن العمليررات "(  بأنرره 2006ويعرفرره زيتررون  ) 

بنراء معنرى أو التوصرل إلرى  يستخدمها الفرد عنرد البحرث عرن إجابرة لسرؤال أو حرل لمشركلة أو

المهرارات قابلرة للرتعلم مرن خرالل  /نرواتج أصريلة لرم تكرن معروفرة لره مرن قبرل وهرذه العمليرات

 (.6عينة" )ص. معالجات تعليمية م

خررالل الخبرررة أو  البحررث عررن المعنررى مررن " ( بأنرره2006وقررد عرفرره محمررود   ) 

الوصررول إليرره تأمررل  الموقررف، وقررد يكررون المعنررى واضررحاً جليرراً، وقررد يكررون  امضرراً يتطلررب

 (.70" )ص.  وإمعان في مكونات الموقف أو الخبرة التي يمر بها التلميذ

ن النشراطات العقليرة التري يقروم بهرا الردماغ سلسرلة مر"( بأنره 2007ويعرفه جرروان )

عنرردما يتعرررض لمثيررر يررتم اسررتقباله عررن طريررق واحرردة أو أكثررر مررن الحررواس الخمسررة: اللمررس 

 (.40والبصر والسمع والشم والذوق" )ص. 

يقروم بره عقرل االنسران  ويمكن القول أن التعريفات السابقة تتفق بأن التفكير هو كل ما

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

 مستويات التفكير

 :( بأن التفكير له مستويان2015؛ ومعمار 2009)عبدالعزيز اتفق كل من
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مهارات كثيرة، منهرا المعرفرة وترذكرها وطررق اكتسرابها وكرذلك  ويتضمن تفكير أساسي: -1

 .والتصنيف المقارنة والمالحظة

 :المستوى بالخصائص التالية ويتصف هذا تفكير مركب: -2

 .متعددة أنه يتضمن حلول مركبة أو -

 .رأي حكم أو تقديم إصداريتطلب  -

 .يستخدم معايير متعددة -

 .يحتاج إلى بذل مجهود -

 .الموقف يؤدي إلى معنى في -

 أنواع التفكير
(، فقرد ذكرر 2003للتفكير أنواع وتصرنيفات عديردة ، ومنهرا مرا أورده عبيرد وعفانرة )

والتفكيرر الترأملي، ووالتفكيرر الناقرد، والتفكيرر  التفكيرر االسرتداللي،: للتفكيرر وهريأنرواع  سرتة

 .والتفكير البصري المنظومي، والتفكير اإلبداعي،

الفعرال، والتفكيرر  يرر  التفكير التأملي، والتفكير :ما يلي (2007بينما أورد جروان )

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

والتفكيرر المنرتج، والتفكيرر الرياضري،  والتفكير الناقد، والتفكير الروييفي، والتفكيرر اإلبرداعي،

االسرتنباطي ، والتفكيرر الجرانبي، والتفكيرر  والتفكير المنطقري، والتفكيرر االسرتقرائي، والتفكيرر

لتفكيررر فرروق المعرفرري، والتفكيررر التحليلرري، الشررامل، وا اللفظرري، والتفكيررر الرأسرري، والتفكيررر

 .المتسرع، والتفكير التحليلي والتفكير 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

 .ويقابله التفكير ما وراء المعرفي التفكير المعرفي -5

 البصري مهارات التفكير

بعد مراجعة األدبيات السابقة، الحظ الباحث اتفاق العديرد مرن الدراسرات فري تصرنيف 

(، 2010(، ودراسررة الشرروبكي )2006مهررارات  التفكيررر البصررري ، ومنهررا: دراسررة مهرردي)

(، و 2017(، ودراسرة الشرلوي )2016(، ودراسة المقبرل والجبرر)2012ودراسة الكحلوت )

أن تلك المهارات تمثل المراحل التي يمر بها التفكير البصري من بدايرة رييرة الطالرب للشركل 

 إلى أن يصل إلى نتيجة.

 النحو اآلتي: ويمكن توصيف مهارات التفكير البصري السابقة على
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مهارة التعرف على الشكل البصري ووصفه: ويقصد بها القدرة على معرفة الشكل  -1

 البصري وتحديد أبعاده.

مهارة تحليل الشكل: ويقصد بها القدرة على إدراك العالقات في الشكل وتحديد  -2

 خصائصها.

ل، الربط بين عناصر الشك ويقصد بها القدرة على :الشكل مهارة ربط العالقات في -3

 .وكذلك إيجاد التشابهات واالختالفات بينها

توضيح جوانب القصور  ويقصد بها القدرة على :الغموض مهارة إدراك وتفسير -4

 .ومواضع الخلل في الشكل

استنتاج معاني جديدة من الشكل  ويقصد بها القدرة على :مهارة استخالص المعاني -5

 .خالل الشكل البصري وكذلك التوصل إلى مفاهيم ومبادئ علمية من

 الدراسات السابقة

 ( 2014دراسة األسطل ) 

هدفت الدراسة إلرى الكشرف عرن فاعليرة توييرف الرسروم الهزليرة فري تنميرة التحصريل           

الدراسي ومهارات التفكير البصرري لردى طالبرات الصرف الخرامس األساسري فري مرادة العلروم 

بمحافظرررة خررران يرررونس، وقرررد اسرررتخدمت الباحثرررة المرررنهج شررربه التجريبررري، ولتحقيرررق هررردف     

احثررة ثررالث أدوات وهرري أداة لتحليررل المحترروى، واختبررار التحصرريل الدراسررة فقررد اسررتخدمت الب

( طالبرة مرن 67الدراسي، واختبار مهارات التفكير البصري، وقد تكونت عينرة الدراسرة مرن )

بنري سرهيال االبتدائيرة المشرتركة " أ " لالجئرين  طالبات الصف الخرامس األساسري مرن مدرسرة

وتجريبية، وتوصلت الدراسرة إلرى  وجرود فرروق وتم تقسيم الطالبات إلى  مجموعتين ضابطة 

ذات داللررة إحصررائية بررين متوسررط درجررات المجموعررة التجريبيررة والمجموعررة الضررابطة فرري 

اختبار    مهارات التفكير البصري والدرجة الكلية لمهارات التفكير البصرري وكانرت الفرروق 

 لصالح المجموعة التجريبية. 

 ( 2015دراسة الديب  )

شرارك(       --زاوج  --دفت الدراسة إلى لكشف عرن فاعليرة اسرتخدام اسرتراتيجية) فكرره          

على تنمية مهارات التفكير البصري والتواصل الرياضي لدى طالب الصف الثرامن األساسري 

بغررزة، وقررد اسررتخدم الباحررث المررنهج شرربه التجريبرري، ولتحقيررق هرردف الدراسررة أعررد الباحررث    

لبصري واختبار التواصل الرياضري، وقرد تكونرت عينرة الدراسرة مرن    اختبار مهارات التفكير ا

( طالباً من طالب الصف الثامن األساسي في مدرسة دار األرقرم الثانويرة الخاصرة للبنرين 54)

بمديريرة شرررق  ررزة، تررم تقسرريمهم بالتسرراوي علررى مجمرروعتين: تجريبيررة وضررابطة، وتوصررلت 

ة بررين متوسررط درجررات المجموعررة التجريبيررة الدراسررة إلررى  وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائي

ومتوسرررط درجرررات المجموعرررة الضرررابطة فررري التطبيرررق البعررردي الختبررراري مهرررارات التفكيرررر 

 البصري والتواصل الرياضي وذلك لصالح طالب المجموعة التجريبية.
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 ( 2015دراسة األغا  ) 

راضري فري تنميرة التفكيرر هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية تكنولوجيا الواقع االفت          

البصري لدى طالبات الصف التاسع األساسري بغرزة، وقرد اسرتخدمت الباحثرة المرنهج الوصرفي 

التحليلي والمنهج التجريبري، ولتحقيرق هردف الدراسرة أعردت الباحثرة اختبرار لمهرارات التفكيرر 

ا أعردت دلريالً البصري وكذلك قامت ببناء برنامجاً قائماً على تكنولوجيا الواقع االفتراضي كمر

( طالبة من طالبات الصرف التاسرع بمدرسرة صرال  80للمعلم، وقد تكونت عينة الدراسة من )

خلررف األساسررية العليررا للبنررات فرري  ررزة وتررم تقسررمهم بالتسرراوي علررى مجمرروعتين: مجموعررة     

ضرابطة ومجموعررة تجريبيررة، وتوصررلت الدراسررة إلررى وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين   

جات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير متوسط در

 البصري البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 (2016دراسة ناجي )
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تعليمي مستند إلى  نظريرة تريرز للحرل            

التجاه نحو تعلم الهندسة لدى طالبات الصرف اإلبداعي في تحسين مهارات التفكير البصري وا

السادس األساسي فري األردن، وقرد اسرتخدمت الباحثرة المرنهج شربه التجريبري، ولتحقيرق هردف 

الدراسة أعدت الباحثة اختبار مهرارات التفكيرر البصرري ومقيراس االتجراه نحرو تعلرم الهندسرة، 

سادس األساسي خرالل الفصرل ( طالبة من طالبات الصف ال72وقد تكونت عينة الدراسة من )

، وتم تقسيمهن إلى  مجموعتين التجريبيرة ودرسرن 2016 – 2015الدراسي الثاني من العام  

بنرراًء علررى البرنررامج التعليمرري المسررتند إلررى اسررتراتيجيات تريررز والمجموعررة الضررابطة درسررن 

متوسرطي  بالطريقة االعتيادية، وتوصلت الدراسة إلى  وجود فرروق ذات داللرة إحصرائية برين

درجررات المجمرروعتين التجريبيررة والضررابطة فرري كررل مررن اختبررار مهررارات التفكيررر البصررري 

 ومقياس االتجاه نحو تعلم الهندسة لصالح المجموعة التجريبية.

 (2017دراسة الدليمي )

هدفت الدراسة إلى معرفرة نسربة تروفر مهرارات التفكيرر البصرري فري كترب الجغرافيرا              

للمرحلررة المتوسررطة فرري العررراق، وقررد اسررتخدم الباحررث المررنهج الوصررفي التحليلرري، ولتحقيررق      

هدف الدراسة صمم الباحث أداة التحليل والمتضمنة مهارات التفكير البصري، وتكونرت عينرة 

من أسئلة وأنشطة كتب الجغرافيا للصف األول والثاني والثالث المتوسط في العرراق.  الدراسة

وقد أيهرت النتائج أن كتب الجغرافيا للمرحلة المتوسطة تضرمنت مهرارات التفكيرر البصرري 

%، في حين تباينت نسبة تضرمين هرذه المهرارات براختالف الصرف الدراسري، حيرث 40بنسبة 

%، ترراله الصررف األول المتوسررط 49فرري الرتبررة األولررى بنسرربة جرراء الصررف الثالررث المتوسررط 

 %.26%، تاله الصف الثاني المتوسط بنسبة 38بنسبة 
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 ( 2017دراسة الشلوي )
هرردفت الدراسررة إلررى معرفررة مرردى ترروفر مهررارات التفكيررر البصررري فرري مقرررر العلرروم           

استخدم الباحث المرنهج الوصرفي، للصف السادس االبتدائي في المملكة العربية السعودية، وقد 

ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث أداة عبارة عرن قائمرة بمهرارات التفكيرر البصرري ومرن ثرم   

قام بتحويلها إلى  استمارة تحليل المحتوى، وتكونت عينة الدراسرة مرن جميرع الصرور الرواردة 

ر في تروفر مهرارات وقد أيهرت النتائج وجود قصوفي كتاب العلوم للصف السادس بجزأيه، 

التفكير البصرري فري مقررر العلروم للصرف السرادس االبتردائي فري المملكرة العربيرة السرعودية، 

%، إلررى جانررب قصررور معظررم مهررارات التفكيررر 34,12حيررث جرراءت نسرربة مئويررة قرردرها  

البصري، والتي جاءت وفقاً للترتيرب التنرازلي اآلتري: )التعررف علرى الشركل ووصرفه، تفسرير 

، ربررط العالقررات، تحليررل الشرركل، اسررتنتاج المعرراني(، وذلررك بدرجررة ترروفر متوسررطة المعلومررات

للمهارتين األولى والثانية، وضعيفة لباقي المهارات، حيث حصلت علرى التروالي علرى النسرب 

 %.23,85%، 30,73%، 33%، 39,90%، 43,12المئوية اآلتية: 

 (2018دراسة نتيل)

ى تضررمين كتررب الرياضريات للمرحلررة األساسررية الرردنيا   هردفت الدراسررة إلررى معرفرة مررد          

لمهررارات التفكيررر البصررري ومرردى اكتسرراب طلبررة الصررف الرابررع لهررا، وقررد اسررتخدمت الباحثررة    

المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة أداة تحليل المحتوى لمهرارات 

المرحلرة األساسرية الردنيا، وكرذلك قامرت التفكير البصري فري كترب الرياضريات المقرررة علرى 

( 1000الباحثرة بتصررميم اختبررار مهررارات التفكيررر البصررري، وقررد تكونررت عينررة الدراسررة مررن )

طالررب وطالبررة مررن طلبررة الصررف الرابررع األساسرري فرري المرردارس التابعررة لمنطقررة شررمال  ررزة 

الصرف األول إلرى  التعليمية، وكذلك تكونت من كتب الرياضيات للمرحلة األساسرية الردنيا مرن 

وتوصلت الدراسة إلرى إن الصف الرابع حيث تم تحليل كتاب الرياضيات بجزأيه لكل مرحله. 

كتب الرياضيات لصفوف المرحلة األساسية الدنيا مرن الصرف األول األساسري وحترى الصرف 

الرابررع األساسرري بفلسررطين تضررمنت بعررل مهررارات التفكيررر البصررري، وهرري علررى الترروالي 

يز البصري، مهارة تمثيل المعلومات، مهارات تفسرير المعلومرات(، وذلرك بنسرب )مهارة التمي

%، بينمررا لررم يررتم تضررمين كررل مررن: مهررارة الررربط بررين 17,58%، 31,78%، 50,65مئويررة 

 العالقات، ومهارة تحليل المعلومات، ومهارة استخالص المعاني.

 منهجية البحث وإجراءاته

 منهج البحث

ستخدام المنهج الوصفي التحليلي، ممثالً بأسلوب تحليل لتحقيق أهداف البحث تم ا

( بأنه: "البحث عن المعلومات الموجودة داخل وعاء 2018المحتوى، والذي عرفه درويش )

ما،    والتفسير الدقيق للمفهوم أو المفاهيم التي جاءت في النص أو الحديث أو الصورة، 

 (.172. والتعبير عنها بوضو  وموضوعية وشمولية ودقة" )ص
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وقد جرى استخدام هذا المنهج تحديداً؛ نظراً لمالءمته لطبيعة البحث وأهدافه 

الموضوعة، والتي تتمثل في الكشف عن مدى تضمين مهارات التفكير البصري في مقرر 

 العلوم للصف الخامس االبتدائي. 

 مجتمع البحث

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

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

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

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

 س االبتدائي مجتمع البحث:للصف الخام

( توصيف مجتمع البحث المتمثل في الوحدات الدراسية والفصول والدروس 1جدول )

 المختارة بمقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي

 الدروس الفصل الوحدة لكتابا

كتاب الطالب 

للفصل 

الدراسي 

 األول

- - 

 أعمل كالعلماء

 الطريقة العلمية

 العلميةالمهارات 

 تعليمات السالمة

الوحدة األولى: 

 تنوع الحياة

الفصل األول: 

ممالك 

 المخلوقات الحية

 الدرس األول: تصنيف المخلوقات الحية

 كتابة علمية: حياة فأر الخلد تحت األرض

 الدرس الثاني: النباتات

قراءة علمية: توفير الماء على طريقة نبات 

 الصبار

الثاني: الفصل 

 اآلباء واألبناء

 الدرس األول: التكاثر

 العلوم والرياضيات: تكاثر البكتيريا

 الدرس الثاني: دورات الحياة

 التركيز على المهارات: المالحظة

الوحدةالثانية: 

 األنظمة والبيئة

الفصل الثالث: 

التفاعالت في 

 األنظمة البيئية

 األنظمة البيئيةالدرس األول: العالقات في 

 كتابة علمية: حكاية الثعبان والجربوع

 الدرس الثاني: التكيف والبقاء

 قراءة علمية: أشجار القرم

الفصل الرابع: 

الدورات 

والتغيرات في 

 األنظمة البيئية

 الدرس األول: الدورات في األنظمة البيئية

أعمل كالعلماء: كيف ينتقل الماء داخل 

 النبات وخارجه

 الدرس الثاني: التغيرات في األنظمة البيئية

 كتابة علمية: المها العربي
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 الدروس الفصل الوحدة لكتابا

 الوحدةالثالثة:

األرض 

 وموادها

الفصل الخامس: 

 أرضنا المتغيرة

 الدرس األول: معالم سطح األرض

 كتابة علمية: القارات العمالقة

الدرس الثاني: العمليات المؤثرة في سطح 

 األرض

أعمل كالعلماء: كيف تساعد البراكين على 

 تشكيل الجزر

الفصل السادس: 

حماية موارد 

 األرض

 الدرس األول: مصادر الطاقة

 مهن علمية: الجيولوجي، فني حفر اآلبار

 الدرس الثاني: الهواء والماء

 العلوم والرياضيات: الماء على األرض

كتاب الطالب 

للفصل 

الدراسي 

 الثاني

الوحدةالرابعة: 

 الطقس

الفصل السابع: 

 نماذج الطقس

 الدرس األول: الغالف الجوي والطقس

 التركيز على المهارات: التواصل

 الدرس الثاني: الغيوم والهطول

أعمل كالعلماء: كيف أثبت أن بخار الماء 

 موجود في الهواء ؟

الفصل الثامن: 

العواصف 

 والمناخ

 الدرس األول: العواصف

 العلوم والرياضيات: كم يبعد البرق ؟

 الدرس الثاني: المناخ

 قراءة علمية: الطائف مصيف جميل

الوحدةالخامسة: 

 المادة

الفصل التاسع: 

المقارنة بين 

 أنواع المادة

 الدرس األول: العناصر

 قراءة علمية: استكشاف العناصر

الفلزات والالفلزات وأشباه الدرس الثاني: 

 الفلزات

أعمل كالعلماء: أقارن بين الفلزات 

والالفلزات من حيث قابليتها للتوصيل 

 الكهربائي

الفصل العاشر: 

التغيرات 

الفيزيائية 

 والكيميائية للمادة

 الدرس األول: تغيرات حالة المادة

 التركيز على المهارات: استخدام المتغيرات

الدرس الثاني: المركبات والتغيرات 

 الكيميائية

 كتابة علمية: المركبات المجهولة

 الوحدةالسادسة:

 القوى والطاقة

الفصل الحادي 

عشر: الطاقة 

 واآلالت البسيطة

 الدرس األول: الشغل والطاقة

أعمل كالعلماء: ما العوامل المؤثرة في طاقة 

 الوضع وطاقة الحركة ؟

 الثاني: اآلالت البسيطةالدرس 
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 الدروس الفصل الوحدة لكتابا

 مهن علمية: طبيب األسنان، البناء

الفصل الثاني 

عشر: الصوت 

 والضوء

 الدرس األول: الصوت

 كتابة علمية: صوت من أعماق البئر

 الدرس الثاني: الضوء

العلوم والرياضيات: الرسم البياني لألطوال 

 الموجية للضوء

 عينة البحث

البحث كافة الصور بمختلف أنماطها )فوتو رافية، رسوم بيانية، رسوم شملت عينة 

تخطيطية( المضمنة في كل وحدات وفصول ودروس مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي      

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

( التكرارات والنسب المئوية لتوزيع عينة 2-3ول )والثاني لكتاب الطالب. ويوضح الجد

 البحث المتمثلة في الصور المضمنة بمقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي:

 تحديد الهدف من األداة

هدف بناء هذه األداة إلى حصر مهارات التفكير البصري الالزم توفرها في مقرر  

لسعودية، وذلك بما يسهم في الكشف عن العلوم للصف الخامس االبتدائي بالمملكة العربية ا

مدى تضمين تلك المهارات في محتوى مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي بجزأيه الفصل 

 هـ.1440/1441الدراسي األول والثاني لكتاب الطالب طبعة 

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

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

إلبداء آرائهم حول  ،االختصاص    والخبرة في تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم 

في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي، مؤشرات مهارات التفكير البصري الالزم توفرها 

ومدى مناسبته للمهارة الرئيسية التي ينتسب إليها، وكذلك مدى وضو  صيا ة المؤشرات، 

وسالمة الصيا ة اللغوية لها، عالوة على توجيه طلب بعرض ما يقترحونه من تعديل أو 

 إضافة أو حذف من واقع خبرتهم العلمية.

ة المحكمين لألداة من توجيهات ومقترحات، جرى إدخال ما وبناًء على ما أبداه الساد

يلزم من تعديالت سواء بتعديل الصيا ة أو الحذف أو اإلضافة، حتى أصبحت استمارة تحليل 

( اثنى عشر مؤشر موزعة على خمسة 12المحتوى في صورتها النهائية مكونة من )

ت التي أبداها المحكمون فيما مهارات رئيسية للتفكير البصري، وقد تحددت أبرز التوجيها

 يلي:
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( 3فقد تضمنت في صورتها النهائية )فيما يتعلق بمهارة التعرف على الشكل ووصفه:  -أ

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

 صيا ة المؤشرات، وذلك على النحو اآلتي:

بح صيا ته "يوجد عنوان للشكل "بدالً من" وضع ( لتص1جرى تعديل المؤشر رقم ) -

 عنوان للشكل".

( لتصبح صيا ته "يمكن التعرف على الشكل البصري من 2جرى تعديل المؤشر رقم ) -

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

ري المعلومات التي ( لتصبح صيا ته "يمثل الشكل البص3جرى 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 حذف  ( أربعة مؤشرات،4فرعية بدالً من )

المؤشرات،  إلى جانب إدخال تعديل على صيا ة بقية المؤشرات، وذلك على النحو أحد 

 اآلتي:

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

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

 المحكمين.

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

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

 األساسية ".

( لتصبح صيا ته " يمكن تجميع األجزاء في الشكل ككل    6جرى تعديل المؤشر رقم ) -

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

( لتصبح صيا ته " يمكن فهم التفاصيل الدقيقة في الشكل " 7جرى تعديل المؤشر رقم ) -

 بدالً من " فهم التفاصيل الدقيقة والجزئية في الشكل ".

( ثالثة 3فقد تضمنت في صورتها النهائية )فيما يتعلق بمهارة ربط العالقات في الشكل:  -ج

حيث اقتصرت التوجيهات التي تم األخذ بها على إدخال تعديل على  رعية،مؤشرات ف

 صيا ة المؤشرات، وذلك على النحو اآلتي:

( لتصبح صيا ته " يتيح الشكل إمكانية الربط بين 8جرى تعديل المؤشر رقم ) -

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

( لتصبح صيا ته "يمكن إيجاد أوجه الشبه بين العالقات 9لمؤشر رقم )جرى تعديل ا -

 الموجودة في الشكل "بدالً من" إيجاد أوجه الشبه بين العالقات الموجودة في الشكل ".
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( لتصربح صريا ته " يمكرن إيجراد أوجره االخرتالف برين 10جرى تعرديل المؤشرر رقرم ) -

اد أوجرره االخررتالف بررين العالقررات العالقررات الموجررودة فرري الشرركل " برردالً مررن " إيجرر

 الموجودة في الشكل ".

فقررد تضررمنت فرري صررورتها النهائيررة مؤشررر فيمااا يتعلااق بمهااارة إدراي وتفسااير ال مااو :  -د

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

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

( الترري نررص علررى: " القرردرة علررى توضرريح نررواحي القصررور 11حررذف المؤشررر رقررم ) -

ومواضع الخلل في الشكل"؛ العتباره مهمة فنية خاصة بجودة إخراج الكتراب وذلرك مرن 

 وجهة نظر  البية األساتذة المحكمين.

ة مرن جزئيرات ( لتصبح صيا ته " يمكن تفسرير كرل جزئير12جرى تعديل المؤشر رقم ) -

كرررل جزئيرررة مرررن جزئيرررات الشررركل الشررركل البصرررري " بررردالً مرررن " القررردرة علرررى تفسرررير 

 ".البصري

فقررد تضررمنت فرري صررورتها النهائيررة مؤشرررين فيمااا يتعلااق بمهااارة اسااتخالي المعاااني:  -هاا 

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

 ذلك على النحو اآلتي:المؤشرات الفرعية، و

( لتصرربح صرريا ته "يمكررن مررن خررالل الشرركل البصررري 13جرررى تعررديل المؤشررر رقررم ) -

اج معررراني جديررردة مرررن خرررالل    اسرررتنتاج معررراني جديررردة " بررردالً مرررن " القررردرة علرررى اسرررتنت

 ".الشكل

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

ومبادئ علمية " بدالً من " القدرة على التوصرل إلرى مفراهيم ومبرادئ التوصل إلى مفاهيم 

 علمية من خالل الشكل ".

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

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

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

 . (Holstiهولستي )
وقد ترم حسراب معامرل الثبرات لكافرة مهرارات التفكيرر البصرري الرئيسرية المضرمنة فري 

الصورة النهائية الستمارة تحليل المحتوى، حيث ترم إتخراذ عردد حراالت االتفراق برين التحليلرين 

األول والثاني، وضرب هذا العدد في اثنين، ثرم قسرمة النراتج علرى مجمروع تكررار المؤشررات 

 (.2014ل والثاني؛ بغية إيجاد معامل الثبات عبر الزمن )الهاشمي وعطية، في التحليل األو

واسررتناداً إلررى مررا سرربق ذكررره، جرررى حسرراب معامررل الثبررات عبررر الررزمن للتحليلررين كمررا 

عرردد حرراالت االتفرراق بررين  ×2( وفقرراً للخطرروات اآلتيررة: معامررل الثبررات   2يوضررح الجرردول )

 إجمالي التحليلين األول والثاني. /التحليلين األول والثاني 
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 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
مهارة التعرف على الشكل 

 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

معامرل الثبرات عبرر الرزمن السرتمارة تحليرل المحتروى وفي ضوء ما سبق ترم حسراب 

(، وهي تعد قيمة كافية لضمان ثبرات األداة المسرتخدمة فري تحليرل 0,92ككل، وتبين أنه يبلغ )

مقرر   العلوم للصف الخامس االبتردائي، وذلرك بمرا يضرمن درجرة مالءمرة مرن الثقرة  لتحقيرق 

% أو أعلرى 80سربة االتفراق إذا بلغرت ( أن ن2014أهداف البحث، فقد ذكر الهاشمي وعطية )

 فتعتبر جيدة.

 األفرادالثبات عبر  -2

معلرم  –للتحقق من ثبات استمارة تحليل المحتوى جرى اسرتعانة الباحرث بمحلرل آخرر 

الصرور المضررمنة فري مقرررر العلروم للصررف  لتحليرل –لمرادة العلروم للصررف الخرامس االبترردائي 

هرـ ، وذلرك بعرد 1440/1441الخامس االبتدائي للفصل الدراسي األول لكتراب الطالرب طبعرة 

أن تم اطالعه على المنهجيرة المتبعرة فري التحليرل بشركل جيرد وواضرح، وتقرديم شررحاً مفصرالً 

كير البصري، ومن ثرم الستمارة تحليل المحتوى المستخدمة، وما تشتمل عليه من مهارات للتف

قام  المحلل االخرر بتحليرل هرذا المقررر، وترم حسراب الثبرات السرتمارة التحليرل باالعتمراد علرى 

 (.Holstiمعادلة هولستي )
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 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
مهارة التعرف على الشكل 

 ووصفه
579 512 512 1091 0,938 

 0,843 230 97 133 97 مهارة تحليل الشكل ب

 0,793 126 50 50 76 مهارة ربط العالقات في الشكل ج

 0,800 45 18 18 27 مهارة إدراك وتفسير الغموض د

 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.

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

 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 مدى 

ً كمياً، وذلك من خالل تضمين مهارات التف كير البصري في هذا المقرر، ووصفها وصفا

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

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

 اتباعها:

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

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

 مهارات التفكير البصري الالزم توفرها في هذا المقرر.

 تحديد وحدة التحليل
الصور الواردة ضمن وحدات، وفصول، جرى تحديد وحدة التحليل في كافة 

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

هـ، وذلك بمختلف أنماطها )فوتو رافية ، رسوم بيانية، رسوم 1440/1441الطالب طبعة

 تخطيطية(.
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 تحديد فئات التحليل
 اقتصرت فئات التحليل على ما يلي:

( خمس مهارات رئيسية للتفكير البصري يلزم 5لتحليل الرئيسية: تحددت في )فئات ا (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(.

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

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

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

 تحديد وحدة العد
تكرار لمهارات التفكير البصري الواردة في مقرر العلوم للصف تم االعتماد على ال

 الخامس االبتدائي وحدة للعد في تحليل عينة البحث.

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

 اآلتية:

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

 الخامس االبتدائي قراءة فاحصة ومتأنية، لتكوين صورة واضحة عنها.

حصر الصور بمختلف أنماطها )فوتو رافية، رسوم بيانية، رسوم تخطيطية( الواردة في  (ب 

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

رات التفكير البصري بها، مع األخذ في االعتبار تضمين كافة الصور الواردة تضمين مها

في  الف وصفحات الوحدات، والفصول، والدروس المضمنة في مقرر العلوم للصف 

الخامس االبتدائي، باستثناء الصور الواردة في  الف الكتاب، وقائمة المحتويات، 

ة، والتقويم األدائي، ومراجعات ومراجعات الدروس، والمهارات واألفكار العلمي

 الفصول، 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

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

االبتدائي في الفصل الدراسي األول، وصورة األشعة الشمسية وشكل الريا  المحلية 

من مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي في الفصل الدراسي  19المضمنة في صفحة 

 الثاني(.

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

اإلجرائي لها، وذلك بإعطاء تكرار واحد لكل مهارة تظهر أثناء عملية التحليل سواء في 
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الفصل الدراسي األول أو الثاني، وتفريغ التكرارات في استمارة معدة لهذا الغرض، 

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

المئوية لمدى تضمين تلك المهارة من خالل قسمة تكرارها على عدد الصور الممثلة 

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

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

 (.2017)الدليمي، 

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

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

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

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

 فقد تم حساب طول الفئة من خالل المعادلة التالية:

 عدد فئات التدريج ÷ أقل نسبة مئوية( –ر نسبة مئوية طول الفئة   )أكب

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

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

وفقاً على مدى تضمين مهارات التفكير البصري في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي 

 (:4للمعيار 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 "  ير مضمنة 0)*( تحصل النسبة المئوية )

 نهائياً"

 عر  نتائج البحث ومناقشتها

 عر  نتائج السؤال األول، ومناقشتها

ماا مهاارات التفكيار البصاري الاالفم توفرهاا فاي مقارر  ينص السؤال األول علرى: "

 .العلوم للصف الخامس االبتدائي؟ "
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لإلجابة على هذا السؤال تم القيام بمجموعة من اإلجراءات التري سربق توضريحها فري 

الفصل الثالث، تم من خاللها تحديد قائمة بمهارات التفكير البصري الرالزم توفرهرا فري مقررر 

العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي فرري المملكررة العربيررة السررعودية، حيررث احترروت القائمررة فرري    

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

 رئيسية     للتفكير البصري ، وتتمثل هذه المهارات فيما يلي:

 ( مؤشرات فرعية هي:3مهارة التعرف على الشكل ووصفه، وتتضمن ) - أ

 يوجد عنوان للشكل. -1

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

 البصري المعلومات التي وضع من أجلها.يمثل الشكل  -3

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

 يتيح الشكل البصري إمكانية تجزئته إلى مكوناته األساسية. -1

 يمكن تجميع األجزاء في الشكل ككل واحد. -2

 يمكن فهم التفاصيل الدقيقة في الشكل. -3

 ( مؤشرات فرعية هي:3ج. مهارة ربط العالقات في الشكل، وتتضمن )

 يتيح الشكل إمكانية الربط بين العناصر الموجودة فيه. -1

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

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

 د. مهارة إدراي وتفسير ال مو ، وتتضمن مؤشر واحد هو:

 جزئيات الشكل البصري.يمكن تفسير كل جزئية من  -1

 ه . مهارة استخالي المعاني، وتتضمن مؤشرين فرعيين هما:

 يمكن من خالل الشكل البصري استنتاج معاني جديدة. -1

 يمكن من خالل الشكل البصري التوصل إلى مفاهيم ومبادئ علمية. -2

 عر  نتائج السؤال الثاني، ومناقشتها

ما مدى توفر مهارات التفكير البصري في مقرر العلاوم  ينص السؤال الثاني على: "

 .للصف الخامس االبتدائي؟ "

لإلجابة على هذا السؤال، تم إحصاء عدد الصور المضرمنة فري مقررر العلروم للصرف 

الخرامس االبترردائي، ثررم تحليررل محترروى المقررر بجزأيرره الفصررل الدراسرري األول والثرراني لكترراب 

كير البصري المضمنة بره فري ضروء القائمرة التري ترم إعردادها الطالب، الستخراج مهارات التف

مسبقاً، وبيان التكرار والنسبة المئويرة لكرل مهرارة رئيسرية، وذلرك لكرل فصرل دراسري منفررداً، 

 وللفصلين الدراسيين األول والثاني معاً.

وفيما يلي استعراض مفصل لمدى توفر مهرارات التفكيرر البصرري فري مقررر العلروم 

 س االبتدائي بحسب كل مهارة رئيسية على حدة:للصف الخام
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م  دى توفر مهارة التعارف علاى الشاكل ووصافه كمحاد مهاارات التفكيار البصاري فاي مقارر 

 العلوم للصف الخامس االبتدائي:

 ( التكرارات والنسب المئوية لمدى توفر مهارة التعرف على الشكل ووصفه في5جدول )

 )مرتبة تنافلياً( مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي

لتحديد مدى توفر مهارة التعرف على الشكل ووصفه كأحد مهارات التفكير 

البصري في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي، تم إحصاء عدد الصور المضمنة في 

االبتدائي، ثم تحليل محتوى المقرر بجزأيه الفصل الدراسي مقرر العلوم للصف الخامس 

األول والثاني لكتاب الطالب، الستخراج المؤشرات الفرعية التي تقيس مدى توفر هذه 

القائمة التي تم إعدادها مسبقاً، وبيان تكراراتها ونسبها  المهارة، والتي جرى تضمينها في

فصلين الدراسيين األول والثاني معاً، إضافة إلى المئوية، وذلك لكل فصل دراسي منفرداً، ولل

ترتيب هذه المؤشرات تنازلياً، وبيان مدى تضمينها بحسب معيار الحكم المستخدم في البحث، 

 ثم حساب تلك المؤشرات الفرعية مجتمعة. وفيما يلي توضيح لذلك:

علاى عادد ملحوظة: تم حساب النسب المئوية لمدى توفر كل مؤشر فرعي بقسمة تكراراتاه 

 الصور الممثلة لعينة البحث، ثم ضرب الناتج في مئة.

( أن مدى توفر مهارة التعرف على الشركل ووصرفه كأحرد 5يتضح من الجدول رقم )

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

جرراء ترروفر هررذه المهررارة بواقررع األول والثرراني لكترراب الطالررب جرراء )بدرجررة عاليررة(، حيررث 

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

كما تظهر النتائج الموضحة في الجدول السابق أن توفر مهرارة التعررف علرى الشركل 

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

( تكررراراً، وبنسرربة مئويررة 599ات برره بواقررع )الدراسرري الثرراني، والررذي جرراء ترروفر هررذه المهررار

 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 ي
512 1 

بدرجة 

 82,42 41,40 41,01 % عالية

3 
يمثل الشكل البصري المعلومات التي 

 وضع من أجلها.

 403 210 193 ي
512 2 

 بدرجة

 78,71 41,01 37,69 % عالية

 يوجد عنوان للشكل. 1
 353 177 176 ي

512 3 
بدرجة 

 68,94 34,57 34,37 % عالية

 اإلجمالي
 1178 599 579 ي

 بدرجة عالية 1536
% 37,69 38,99 76,69 
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%، فري حرين جراء تروفر تلرك المهرارات فري مقررر الفصرل الدراسري األول فري 38,99قدرها 

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

الترري تفيررد بررإن مرردى ترروفر مهررارة التعرررف علررى الشرركل     ويمكاان تفسااير هااتا النتااائج 

فه كأحد مهرارات التفكيرر البصرري فري مقررر العلروم للصرف الخرامس االبتردائي بجزأيره    ووص

( تكرراراً،   1178الفصل الدراسي األول والثاني لكتاب الطالرب جراء )بدرجرة عاليرة(، بواقرع )

%، برأن هرذه المهرارة تعرد أساسرية وبسريطة، حيرث تقرع فري بدايرة     76,69وبنسبة مئوية قدرها 

لتفكير البصري، بحيث يتم االرتكاز عليها فري اكتسراب طرالب الصرف الخرامس سلم مهارات ا

االبتدائي لباقي مهارات التفكيرر البصرري المتقدمرة، إلرى جانرب حررص القرائمين علرى تطروير 

مقرررر العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي علررى تضررمين المؤشرررات الفرعيررة المحققررة لمهررارة 

يتهررا النسرربية فرري تحقيررق الهرردف مررن تضررمين هررذه التعرررف علررى الشرركل ووصررفه، نظررراً ألهم

 الصور بوجه عام. 

ماادى تااوفر مهااارة تحلياال الشااكل كمحااد مهااارات التفكياار البصااري فااي مقاارر العلااوم للصااف 

 الخامس االبتدائي:

لتحديررد مرردى ترروفر مهررارة تحليررل الشرركل كأحررد مهررارات التفكيررر البصررري فرري مقرررر 

ء عردد الصرور المضرمنة فري مقررر العلروم للصرف العلوم للصف الخامس االبتدائي، تم إحصرا

الخرامس االبترردائي، ثررم تحليررل محترروى المقررر بجزأيرره الفصررل الدراسرري األول والثرراني لكترراب 

الطالررب، السررتخراج المؤشرررات الفرعيررة الترري تقرريس مرردى ترروفر هررذه المهررارة، والترري جرررى 

ونسبها المئوية، وذلك لكرل فصرل تضمينها في القائمة التي تم إعدادها مسبقاً، وبيان تكراراتها 

دراسي منفرداً، وللفصلين الدراسريين األول والثراني معراً، إضرافة إلرى ترتيرب هرذه المؤشررات 

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

 المؤشرات الفرعية مجتمعة. وفيما يلي توضيح لذلك:

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

 )مرتبة تنافلياً(العلوم للصف الخامس االبتدائي 

 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 ي
 بدرجة منخفضة 1 512

% 8,59 9,96 18,55 

 يمكن  تجميع األجزاء في الشكل ككل واحد. 5
 61 27 34 ي

512 2 
 بدرجة

 11,91 5,27 6,64 % منخفضة

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

 بدرجة منخفضة 3 512
% 3,71 4,88 8,59 

 اإلجمالي
 200 103 97 ي

 بدرجة منخفضة 1536
% 6,31 6,70 13,02 
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بقسامة تكراراتهاا علاى ملحوظة: يتم حساب النساب المئوياة لمادى تاوفر كال مهاارة فرعياة 

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

( أن مدى توفر مهارة تحليل الشكل كأحد مهرارات التفكيرر 6يتضح من الجدول رقم )

البصري في مقررر العلروم للصرف الخرامس االبتردائي بجزأيره الفصرل الدراسري األول والثراني 

( تكرراراً، 200، حيرث جراء تروفر هرذه المهرارة بواقرع )لكتاب الطالب جاء )بدرجرة منخفضرة(

 %.13,02وبنسبة مئوية قدرها 

كمرا تظهرر النترائج الموضررحة فري الجردول السرابق أن ترروفر مهرارة تحليرل الشركل فرري 

مقرر العلوم للصف الخامس االبتردائي جراء بدرجرة أعلرى فري مقررر الفصرل الدراسري الثراني، 

%، فري 6,70( تكراراً، وبنسبة مئوية قدرها 103بواقع )والذي جاء توفر هذه المؤشرات به 

حين جراء تروفر تلرك المؤشررات فري مقررر الفصرل الدراسري األول فري المرتبرة الثانيرة، بواقرع 

 % .6,31( تكراراً، وبنسبة مئوية قدرها  97)

الترري تفيررد بررإن مرردى ترروفر مهررارة تحليررل الشرركل كأحررد      ويمكاان تفسااير هااتا النتااائج 

تفكير البصري في مقرر العلوم للصف الخامس االبتردائي بجزأيره الفصرل الدراسري مهارات ال

( تكرراراً، وبنسربة مئويرة    200األول والثاني لكتراب الطالرب جراء )بدرجرة منخفضرة(، بواقرع )

%، بإن الغالبية العظمرى مرن الصرور فري هرذا المقررر لرم يراعرى فري تضرمينها 13,02قدرها 

القررات الموجررودة بهررا، حيررث إنهررا لررم تسررمح بفهررم التفاصرريل الدقيقررة إدراك العالتركيررز    علررى 

بالدرجة المنشودة، إضافة إلى إنها لم تتيح تجميرع األجرزاء فري الشركل ككرل واحرد، أو إمكانيرة 

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

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

بين أجزائها، وربما يرجع ذلك إلرى اعتقراد بعرل القرائمين علرى تصرميم مقررر العلروم للصرف      

الخامس االبتدائي بإن التركيز على تضمين هذه المهارة للتفكير البصري قد يؤدي إلى تشرتيت 

 ة العمرية الصغيرة.الطالب بالتفاصيل الدقيقة في هذه المرحل

م دى توفر مهارة ربط العالقات في الشكل كمحد مهاارات التفكيار البصاري فاي مقارر العلاوم 

 للصف الخامس االبتدائي:

لتحديد مدى توفر مهارة ربط العالقات في الشكل كأحد مهارات التفكير البصري في 

المضرمنة فري مقررر العلروم   مقرر العلروم للصرف الخرامس االبتردائي، ترم إحصراء عردد الصرور 

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

لكترراب الطالررب، السررتخراج المؤشرررات الفرعيررة الترري تقرريس مرردى ترروفر هررذه المهررارة، والترري 

مئوية، وذلرك لكرل جرى تضمينها في القائمة التي تم إعدادها مسبقاً، وبيان تكراراتها ونسبها ال

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

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

 حساب تلك المؤشرات الفرعية مجتمعة. وفيما يلي توضيح لذلك:
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لمئوية لمدى توفر مهارة ربط العالقات في الشكل في ( التكرارات والنسب ا7جدول )

 )مرتبة تنافلياً(مقررالعلوم للصف الخامس االبتدائي 

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

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

الشرركل كأحررد ( أن مرردى ترروفر مهررارة ربررط العالقررات فرري 7يتضررح مررن الجرردول رقررم )

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

األول والثرراني لكترراب الطالررب جرراء )بدرجررة منخفضررة(، حيررث جرراء ترروفر هررذه المهررارة بواقررع 

 %.9,37( تكراراً، وبنسبة مئوية قدرها 144)

وفر مهرارة ربرط العالقرات فري كما تظهر النتائج الموضرحة فري الجردول السرابق أن تر

الشكل في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي جاء بدرجة أعلى في مقرر الفصرل الدراسري 

( تكرررراراً، وبنسررربة مئويرررة قررردرها 76األول، والررذي جررراء تررروفر هرررذه المؤشررررات برره بواقرررع )

برة %، في حين جاء تروفر تلرك المؤشررات فري مقررر الفصرل الدراسري الثراني فري المرت4,94

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

التي تفيد بإن مدى توفر مهرارة ربرط العالقرات فري الشركل ويمكن تفسير هتا النتائج 

كأحررد مهررارات التفكيررر البصررري فرري مقرررر العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي بجزأيرره الفصررل 

( تكرراراً، وبنسربة 144منخفضة(، بواقع )الدراسي األول والثاني لكتاب الطالب جاء )بدرجة 

%، بإن الغالبيرة العظمرى مرن الصورالمضرمنة برالمقرر جراءت علرى هيئرة 9,37مئوية قدرها 

صور فوتو رافية ال تركز على ربط العناصر الموجودة بها بعضها البعل، ولرم تتريح أيضراً 

لمأمول، السريما أن هرذه إيجاد أوجه الشبه واالختالف بين ما تتضمنه من عالقات على النحو ا

المهارة تتوفر بدرجة أكبر في الرسوم التخطيطية التري تصرور الواقرع العلمري بشركل مختصرر 

مررن خررالل توييررف الخطرروط والرسرروم فررري بيرران أوجرره االتفرراق واالخررتالف فرري العالقرررات 

 المؤشرات الفرعية م

الفصل 

الدراسي 

 األول

الفصل 

 الدراسي الثاني

المقرر 

 ككل

عدد الصور 

 عينة البحث
 مدى التوفر الرتبة

7 
الشكل إمكانية الربط بين يتيح 

 العناصر الموجودة فيه.

 70 36 34 ي
512 1 

بدرجة 

 13,67 7,03 6,64 % منخفضة

9 

يمكن إيجاد أوجه االختالف 

بين العالقات الموجودة في 

 الشكل.

 47 23 24 ي

512 2 
 بدرجة

 9,17 4,49 4,68 % منخفضة

8 

يمكن إيجاد أوجه الشبه بين 

العالقات الموجودة في 

 الشكل.

 27 9 18 ي
512 3 

بدرجة 

 5,27 1,75 3,51 % منخفضة

 اإلجمالي
 144 68 76 ي

 بدرجة منخفضة 1536
% 4,94 4,42 9,37 
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الموجودة بالرسم، وهو ما يمكن أن يعزى بحسب ما ورد في األطر النظرية، ومنهرا مرا ذكرره 

( إلى إن القائم على تصميم األشكال البصرية المضمنة في هذا المقرر لم يضرع 2016زال ) ن

في اعتباره أهداف التعلم المرجو تحقيقها، ولم يويف النظريرات ذات العالقرة ونترائج البحروث 

المرتبطة عند تصميمه لهذه األشكال لضرمان فعاليتهرا فري تحقيرق األهرداف المنشرودة بالدرجرة 

 الكافية.

   فرري ضرروء مررا أسررفرت عنرره الدراسررة التحليليررة مررن نتررائج، يمكررن تلخرريص أبرررز نتررائج 

 البحث فيما يلي:

أن مدى توفر مهارات التفكير البصري في مقرر العلروم للصرف الخرامس االبتردائي جراء  -1

%، حيرث جراء 27,29( تكراراً، وبنسبة مئويرة 1677)بدرجة منخفضة(، وذلك بواقع )

ارق طفيررف لصررالح مقرررر الفصررل الدراسرري الثرراني، والررذي جرراء ترروفر هررذه المهررارات بفرر

%، مقارنرة 13,93( تكرراراً، وبنسربة مئويرة قردرها 856توفر هذه المهارات به بواقع )

( تكرراراً، 821بمقرر الفصل الدراسي األول، الذي جاء توفر هذه المهرارات بره بواقرع )

 %.13,36وبنسبة مئوية قدرها 

جرراء  البصررري فرري مقرررر العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي أن ترروفر مهررارات التفكيررر  -2

 ً    ، وذلررك وفقرراً للترتيررب )التنررازلي( اآلترري: )مهررارة التعرررف علررى الشرركل ووصررفه، متباينررا

فمهررارة تحليررل الشرركل، فمهررارة إدراك وتفسررير الغمرروض، فمهررارة ربررط العالقررات فرري 

 الشكل، فمهارة استخالص المعاني(.

أن مدى توفر مهارة التعررف علرى الشركل ووصرفه كأحرد مهرارات التفكيرر البصرري فري  -3

( 1178مقرررر العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي جرراء )بدرجررة عاليررة(، وذلررك بواقررع )

 %.  76,69تكراراً، وبنسبة مئوية 

أن مرردى ترروفر مهررارة تحليررل الشرركل كأحررد مهررارات التفكيررر البصررري فرري مقرررر العلرروم  -4

( تكرراراً، وبنسربة 200االبتدائي جاء )بدرجة منخفضرة(، وذلرك بواقرع ) للصف الخامس

 %.13,02مئوية 

أن مدى توفر مهارة ربط العالقات في الشكل كأحد مهارات التفكير البصرري فري مقررر  -5

( تكرراراً، 144العلوم للصف الخامس االبتردائي جراء )بدرجرة منخفضرة(، وذلرك بواقرع )

 %.9,37وبنسبة مئوية 

وفر مهارة إدراك وتفسير الغموض كأحد مهارات التفكيرر البصرري فري مقررر أن مدى ت -6

( تكررراراً، 62العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي جرراء )بدرجررة منخفضررة(، وذلررك بواقررع )

 %.12,10وبنسبة مئوية 

أن مدى توفر مهارة استخالص المعاني كأحد مهارات التفكير البصري في مقرر العلوم  -7

( تكرراراً، وبنسربة 93ي جراء )بدرجرة منخفضرة(، وذلرك بواقرع )للصف الخرامس االبتردائ

 %.9,08مئوية 
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 : البحث توصيات 

 في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث، يوصي الباحث بما يلي:

اهتمررام القررائمين علررى تطرروير مقرررر العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي بالمملكررة وجرروب  -1

    البصري الالزم توفرها فري هرذا المقررر، علرىالعربية السعودية بإثرائه بمهارات التفكير 

أن يررتم ذلررك مررن خررالل التخطرريط المسرربق لتضررمين هررذه المهررارات، بحيررث يراعررى فرري 

 والشمول.تضمينها التوازن والتتابع 

إعادة النظر فيما يتضمنه مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي من صور بمختلرف يجب  -2

رسوم تخطيطيرة(، بحيرث يرتم مراعراة تروفر كرل مرن أنماطها )فوتو رافية، رسوم بيانية، 

وتفسرررير    مهرررارات التفكيرررر البصرررري اآلتيرررة: )مهرررارة تحليرررل الشررركل، مهرررارة إدراك 

الغموض، مهرارة ربرط العالقرات فري الشركل، مهرارة اسرتخالص المعراني( علرى التروالي، 

برار والتي أوضرحت نترائج البحرث أن توفرهرا جراء بدرجرة منخفضرة، مرع األخرذ فري االعت

 الفرعية التي تشتمل عليها تلك المهارات. ؤشراتتحقيق التوازن في تضمين الم

   قيررام وزارة التعلرريم باالسررتعانة بالمتخصصررين والمعنيررين بمجررال التفكيررر البصررري ينبغرري  -3

في االرتقاء بمستوى المهارات التي تندرج تحت هذا النوع من التفكير في مختلف صرور 

االبتدائي، بحيث يتم العناية بوضوحها، وداللتهرا، واحتوائهرا  مقرر العلوم للصف الخامس

على بيانات مكتملة، وكذلك تغطيتها للمحتوى العلمي النظري المضرمن فري المقررر علرى 

 نحو أفضل مما هو قائم.
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 أوالً: المصادر  والمراجع العربية

 المصادر:

 القرآن الكريم. -

 المراجع العربية:

(. فاعلية وحدة مطرورة فري الدراسرات االجتماعيرة والوطنيرة 2017ال سالم، علي بن يحيى. )

قائمة على نظرية التعلم المسند إلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير البصري لردى طرالب 

 .69 - 51 (،56رسالة التربية وعلم النفس، )الصف الثالث المتوسط. 

 تعلرريم التفكيررر النظريررة والتطبيررق.(. 2007بكررر. )أبررو جررادو، صررالح محمررد، ونوفررل، محمررد 

 .عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

(. فاعليررة التصررميمين األفقرري 2013أبررو جحجررو ، يحيررى محمررد، وحرررب، سررليمان أحمررد. )

والعمودي لموقع الويب التعليمي في اكتساب مهارات فرونت بيج والرتعلم الرذاتي والتفكيرر 

مجلررة جامعررة القرردس المفتوحررة لألبحرراث والدراسررات لبررة والمعلمررين. البصررري لرردى الط
 .206 - 163(، 1) 1التربوية والنفسية، 

فاعليررة كترراب تفرراعلي محوسررب فرري تنميررة مهررارات التفكيررر (. 2013أبررو زايرردة، أحمررد علرري. )
رسالة ماجستير  يرر  البصري في التكنولوجيا لدى طالب الصف الخامس األساسي بغزة.

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،  زة، فلسطين منشوره،

(. اسرتخدام االنفوجرافيرك فري تردريس الجغرافيرا لتنميرة 2016أبو زيد، صال  محمد جمعرة. )

. مجلة الجمعيرة التربويرة التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى طالب المرحلة الثانوية
 .198 - 138(، 79) للدراسات االجتماعية،

 تنميررة مهررارات الررتعلم والتفكيررر والبحررث.(. 2013حمررد، والقواسررمة ، أحمررد. )أبررو  زلررة، م

 .عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع

أثر توييف استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تنميرة (. 2017أبو ليلة، أالء خليل عبد القادر. )
األساسرري مهرارات التفكيررر البصررري فرري مررادة العلرروم والحيرراة لرردى طالبررات الصررف الرابررع 

  .رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،  زةبغزة. 

فاعلية توييف الرسوم الهزليرة علرى التحصريل الدراسري (. 2014األسطل، وفاء عبدالكريم. )
ومهارات التفكير البصري لدى طالبرات الصرف الخرامس األساسري بمرادة العلروم بمحافظرة 

  .رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر،  زة خان يونس.

فاعليرة تكنولوجيرا الواقرع االفتراضرري فري تنميرة التفكيررر (. 2015األ را، منرى مرروان خليررل. )
رسرالة ماجسرتير  يرر منشرورة، كليرة  البصري لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة.

  .التربية، الجامعة اإلسالمية،  زة
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(.األنشرطة مفتوحرة النهايرة الكتسراب تلميرذ المرحلرة االبتدائيرة 1997دادي، محمد رضرا. )البغ

 قطرر، –مجلرة التربيرة المفهوم العلمي الواحد خالل مهارات عمليات التفكيرر أثنراء العمرل. 

26(121 ،)155-176. 

طرائررق ترردريس العلرروم (. 2018أمبوسررعيدي، عبرردي خمرريس، والبلوشرري، سررليمان محمررد. )
 .(.عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة4)ط اهيم وتطبيقات عملية.مف

أنررريس، إبرررراهيم، ومنتصرررر، عبررردالحليم، والصررروالحي، عطيرررة، وأحمرررد، محمرررد خلرررف ي. 

 .(. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية4)ط المعجم الوسيط.(. 2004)

ة فرري تنميررة مهررارات التفكيررر (. فاعليررة الخرررائط الذهنيررة الرقميرر2015بيررومي، هنررد محمررد. )

 مجلة العلوم التربويرة،البصري لدى شعبة الفلسفة واالجتماع بكلية التربية بجامعة حلوان. 

23(4 ،)375 - 440. 

(. اسرتراتيجية التحليرل الشربكي لتنميرة مهرارات 2018جاد الحق، نهلرة عبردالمعطي الصرادق )

مجلرة التربيرة التفكير البصري والحس العلمري فري العلروم لردى تالميرذ المرحلرة اإلعداديرة. 
 .121 - 79(، 4)21 العلمية،

ان: دار (. عمرر3.)طتعلرريم التفكيررر مفرراهيم وتطبيقررات(. 2007جررروان، فتحرري عبرردالرحمن. )

 .الفكر للطباعة والنشر

(. أثررر اسررتراتيجية الخرررائط الذهنيررة فرري تنميررة مهررارات 2018الحربرري، فيصررل بررن  نرريم. )

. الجمعيررة التفكيررر البصررري بمقرررر الرياضرريات لرردى طررالب الصررف السررادس االبترردائي
 .139 - 115 المصرية لتربويات الرياضيات،

القراهرة: مؤسسرة األمرة في العلروم اإلنسرانية. مناهج البحث (. 2018درويش، محمود أحمد. )

 العربية للنشر والتوزيع.

تحليل محتوى كتب الجغرافيا للمرحلة المتوسطة فري العرراق (. 2017الدليمي، طالل حماد. )
رسررالة ماجسررتير  يررر منشررورة، جامعررة آل البيررت،  فرري ضرروء مهررارات التفكيررر البصررري.

 األردن.

فاعلية استخدام استراتيجية فكرر زاوج شرارك علرى تنميرة (. 2015الديب، نضال ماجد حمد. )
مهارات التفكير البصري والتواصل الرياضي لدى طرالب الصرف الثرامن األساسري بغرزة. 

  .رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،  زة

. التفكيرررر وأنماطررره )التفكيرررر (2015هيم. )رزوقررري، رعرررد مهررردي، وعبررردالكريم، سرررهى ابررررا
عمررران: دار  التفكيرررر البصرررري(. -التفكيرررر المنظرررومي  -التفكيرررر اإلبرررداعي  -االسرررتداللي 

 .المسيرة للتوزيع والنشر

دراسة واقع تدريس التربية اإلسرالمية للمرحلرة الثانويرة (. 2012الزهراني، جمعان محسن. )
رسرالة ماجسرتير وجهة نظر المشرفين التربرويين.  في ضوء استراتيجيات التعلم النشط من

 . ير منشوره، كلية التربية، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية
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(. 2. )طتعليم التفكير ريية تطبيقية في تنميرة العقرول المفكررة(. 2006زيتون، حسن حسين. )

 .القاهرة: عالء الكتب

. عمرران: دار فكيررر مررع األمثلررة التطبيقيررةترردريس مهررارات الت(. 2014سررعادة، جررودت أحمررد. )

 .الشروق للنشر والتوزيع

(. فعالية استخدام اسرتراتيجية عظرم السرمك فري تردريس 2018السيد، محمود رمضان عزام. )

البيولوجية لتدريس الصرف الثراني الثرانوي فري تنميرة عمرق المعرفرة البيولوجيرة ومهرارات 

 .146 - 109(، 9)21 لعلمية،المجلة المصرية للتربية االتفكير البصري. 

(. مدى توفر مهرارات التفكيرر البصرري فري مقررر العلروم 2017الشلوي، عبد العالي محمد. )

 .243-251(، 3) 6 المجلة التربوية الدولية المتخصصة،للصف السادس االبتدائي. 

ات أثر توييف المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم ومهرار(. 2010الشوبكي، فداء محمود. )
رسررالة ماجسررتير  يررر التفكيررر البصررري بالفيزيرراء لرردى طالبررات الصررف الحررادي عشررر. 

 .منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،  زة

(. تقويم محتوى مناهج الرياضريات للمرحلرة المتوسرطة فري 2016شويهي، حاسر بن حسن. )

-180(، 5) 2 ث،المجلررة العربيررة للعلرروم ونشررر األبحرراضرروء مهررارات التفكيررر البصررري. 

191. 

(. وحردة مقترحرة فري العلروم قائمرة علرى نظريرة الرتعلم المسرتند 2016صالح، مدحت محمرد. )

للردماغ لتنميرة مهرارات التفكيرر البصرري والميررول العلميرة والتحصريل لردى تالميرذ الصررف 

 دراسررات عربيررة فرري التربيررة وعلررم الررنفس،األول المتوسررط بالمملكررة العربيررة السررعودية. 

(70 ،)65-108. 

(. فاعليررة اسررتراتيجية التخيررل الموجرره فرري تنميررة مهررارات 2017صررالح، افتكررار أحمررد قائررد. )

التفكير البصري في العلوم لدى طلبة الصف الثرامن األساسري فري المردارس اليمنيرة. مجلرة 

 .80 - 53(، 2) 23الدراسات االجتماعية، 

ي مهارات التواصل الرياضي علرى تنميرة أثر برنامج مقتر  ف(. 2011طافش، إيمان أسعد. )

التحصرريل العلمرري ومهررارات التفكيررر البصررري فرري الهندسررة لرردى طالبررات الصررف الثررامن 

 رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة األزهر بغزة، فلسطين. األساسي بغزة.

 -(. التفكير البصري: مفهومه2016عامر، طارق عبد الريوف؛ والمصري، إيهاب عيسى. )

 إستراتيجيته. القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر. -همهارات

(. الخرررائط الذهنيررة ومهررارات الررتعلم طريقررك إلررى بنرراء األفكررار 2015عبرردالريوف، طررارق. )

 .الذكية. القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر

ة. عمران: دار (. تعلريم التفكيرر ومهاراتره تردريبات وتطبيقرات عملير2009عبدالعزيز، سرعيد. )

 .الثقافة للنشر والتوزيع
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(. التفكيررر والمنهرراج المدرسرري. الكويررت: مكتبررة الفررال  2003عبيررد، ولرريم، وعفانررة، عررزو. )

 .للنشر والتوزيع

(. عمران: دار 3(. علم الرنفس المعرفري النظريرة والتطبيرق. )ط2012العتوم، عدنان يوسف. )

 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

(. تنمية مهارات 2014نان يوسف، والجرا ، عبدالناصر ذياب، وبشارة، موفق. )العتوم، عد

(. عمررران: دار المسررريرة للنشرررر والتوزيرررع 5التفكيرررر نمررراذج نظريرررة وتطبيقرررات عمليرررة )ط

 .والطباعة

(. فاعلية استراتيجية الخررائط الذهنيرة اإللكترونيرة  يرر 2016العتيبي، وضحى بنت حباب. )

رات التفكيرررر البصررري فرري مرررادة العلرروم لررردى طالبررات المرحلرررة الهرميررة فرري تنميرررة مهررا

 .143 - 117(، 2) 17االبتدائية. مجلة العلوم التربوية والنفسية، 

(. التفكيرر أنواعره ومهاراتره واسرتراتيجيات تعليمره. عمران: دار 2015عطية، محسرن علري. )

 .صفاء للنشر والتوزيع

تفكيررر وأنماطرره ونظرياترره وأسرراليب تعليمرره (. ال2012العفررون، ناديررة، والصرراحب، منتهررى. )

 .وتعلمه. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع

(. أثر توييف استراتيجيتي المحطات العلميرة والخررائط الذهنيرة 2015فياض، ساهر ماجد. )

في تنمية المفاهيم الفيزيائية ومهارات التفكير البصري فري مرادة العلروم لردى طلبرة الصرف 

ة. رسرالة ماجسرتير  يرر منشرورة، كليرة التربيرة، الجامعرة اإلسرالمية، الرابع األساسي بغرز

  . زة

(. فاعليررة توييررف اسررتراتيجية البيررت الرردائري فرري 2012الكحلرروت، آمررال عبرردالقادر أحمررد. )

تنمية المفراهيم ومهرارات التفكيرر البصرري بالجغرافيرا لردى طالبرات الصرف الحرادي عشرر 

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،  زة، فلسطينبغزة. رسالة ماجستير  ير منشوره، 

(. فعاليرة برنرامج قرائم علرى الخيرال العلمري فري تنميرة 2016كالب، هبه زكريا محري الردين. )

المفاهيم ومهارات التفكير البصري في العلوم لدى طالبات الصرف الثرامن األساسري بغرزة. 

  .سالمية،  زةرسالة ماجستير  ير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإل

م(. تعلرريم وتعلررم العلرروم لتنميررة التفكيررر المعرفرري وفرروق 2016مررازن، حسررام الرردين محمررد. )

 المعرفي. دسوق: دار العلم واإليمان.

(. استخدام نظريرة المخططرات العقليرة فري تردريس العلروم 2016محمد، رانيا محمد ابراهيم. )

تبررة لرردى تالميررذ المرحلررة اإلعداديررة. لتنميررة مهررارات التفكيررر البصررري والتفكيررر عررالي الر

 .62 -16(، 217دراسات في المناهج وطرق التدريس، )

(. تدريس العلروم باسرتخدام اسرتراتيجية الرتعلم المسرتند 2018محمد، كريمة عبدالاله محمود. )

إلرررى الررردماغ وأثرررره علرررى التحصررريل وتنميرررة مهرررارات التفكيرررر البصرررري وبعرررل عرررادات 
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ف السرادس االبتردائي ذوي أنمراط السريطرة الدما يرة المختلفرة. االستذكار لدى طرالب الصر

 .120 - 53(، 2)21المجلة المصرية للتربية العلمية، 

(. تنميررة التفكيررر البصررري فرري الرياضرريات لتالميررذ المرحلررة 2004محمررد، مديحررة حسررن. )

 .العاديين. القاهرة: عالم الكتب -االبتدائية الصم 

(. تقررويم كترراب علرروم الصررف األول 2016جبررر بررن محمررد. )المقبررل، نررورة صررالح؛ والجبررر، 

 5المتوسررط فرري ضرروء مهررارات التفكيررر البصررري. المجلررة التربويررة الدوليررة المتخصصررة، 

(3 ،)174-191. 

(. فاعليررة اسررتخدام برمجيررات تعليميررة علررى التفكيررر البصررري 2006مهرردي، حسررن ربحرري. )

ف الحرادي عشرر. رسرالة ماجسرتير والتحصيل في تكنولوجيا المعلومات لدى طالبرات الصر

 . ير منشوره، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،  زة، فلسطين

(. فاعلية برنرامج تعليمري مسرتند إلرى نظريرة تريرز للحرل اإلبرداعي 2016ناجي، عبير علي. )

فرري تحسررين مهررارات التفكيررر البصررري واالتجرراه نحررو تعلررم الهندسررة لرردى طالبررات الصررف 

األردن. رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية العلوم التربويرة، جامعرة  السادس األساسي في

 .آل البيت، األردن

(. مدى تضمن كتب الرياضيات المطورة للمرحلة األساسرية الردنيا 2018نتيل، وجيدة عمر. )

لمهارات التفكير البصري ومدى اكتسراب طلبرة الصرف الرابرع لهرا. رسرالة ماجسرتير  يرر 

 اإلسالمية بغزة، فلسطين.منشورة، الجامعة 

(. أثررر أنمرروذج ديفررز فرري التفكيررر البصررري لرردى طررالب الصررف 2016نررزال، حيررر خزعررل. )

مجلرة كليرة التربيرة األساسرية للعلروم التربويرة واإلنسرانية، الرابع األدبي فري مرادة التراري . 

 .504 -486(، 26جامعة بابل، )

 ثانياً: المراجع األجنبية
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