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تقىين كتاب علىم الصف األول املتىسط يف ضىء ههارات
التفكري البصري
الممخص_ استيدفت الدراسة الكشف عن مستوى تضمين كتاب عموم

حيث اختيرت سمسمة ماجروىل  Mcgraw Hillلمناىج

الصف األول المتوسط لميارات التفكير البصري في المممكة العربية

الرياضيات والعموم الطبيعية لجميع مراحل التعميم العام لبلستفادة

السعودية ،حيث تمثل مجتمع الدراسة في كامل كتاب عموم الصف

من الخبرات المميزة عالمياً ،وتم تعريبيا ومواءمتيا لمبيئة المحمية

األول المتوسط ،والمطبق في العام الدراسي (1437/1436ه) ،في

[.[1

حين شكمت عينتيا جميع الصور المتضمنة في الكتاب بجزأيو :األول

وعاء من أوعية المعرفة األساسية،
ويعتبر الكتاب المدرسي
ً

والثاني ،والتي بمغت ( )234صورة .ولتحقيق أىداف الدراسة ،صمم

بما يتضمنو من المغة المفظية والمغة البصرية .وتعد الصور

الباحثان أداة عبارة عن قائمة بميارات التفكير البصري ،والتي ينبغي

بأنماطيا المتعددة من العناصر الميمة في محتوى الكتاب

تضمينيا في كتاب عموم الصف األول المتوسط ،ومن ثم تحويميا إلى

المدرسي؛ فيي أول ما تقع عميو عين الطالب ،كما أنيا تساعد

بطاقة تحميل المحتوى .وتم التحقق من صدق بطاقة التحميل عن

في توضيح ،وتفسير األفكار التي يصعب التعبير عنيا بالنص

طريق صدق المحكمين ،وثباتيا بحساب معامل االتفاق باستخدام

المقروء ،حيث تتميز الصور بقدرتيا الكبيرة عمى توضيح

معادلة ىولستي .وقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية المطموبة
باستخدام التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية .وقد

الحقائق العممية واألفكار المجردة توضيحاً مرئياً ،ألنيا تعرض

أظيرت نتائج الدراسة اىتمام كتاب عموم الصف األول المتوسط

الحقائق بصورة أوضح مما تفعمو الكممات .نتيجة لذلك ،أكدت

بتضمين ميارات التفكير البصري بوجو عام ،إال أن تمك الميارات

العديد من الدراسات التربوية أىمية الصور في كتب العموم لما

تفاوتت بنسبة تضمينيا ،حيث ضُِمنت ميارات :تمثيل المعمومات،

ليا من دور في تدعيم فيم الطالب لممحتوى المعرفي المكتوب

والتميز البصري ،والتفسير بمستويات مرتفعة ،أما ميارتي التحميل

[.[2,3,4,5

واستخبلص المعاني فقد ضُِمنت بمستوى متوسط .واختتمت الدراسة

وينادي كثير من التربويين والباحثين بضرورة االىتمام

بعدد من التوصيات والمقترحات البحثية ذات العبلقة.

بالتفكير ومياراتو وأنماطو المختمفة (الناقد ،واإلبداعي ،والتأممي،

الكممات المفتاحية :التفكير البصري ،ميارات التفكير البصري ،كتب

والبصري) باعتباره مطمباً عصرياً تفرضو متغيرات الحياة

العموم ،التقويم.

المعاصرة ،حيث يمر العالم بتغيرات سريعة عمى كافة األصعدة،
 .1المقدمة

وفي كافة المجاالت ،مما يتطمب إعداد أفراد قادرين عمى

يحظى تعميم العموم باىتمام عالمي مشترك ،مما جعل دوًال

ممارسة التعمم مدى الحياة مع قدرتيم عمى تقييم المعمومات التي

عدة تتبنى مشاريع تطوير تعميم العموم .ومن تمك الدول المممكة

تتوفر ليم من المصادر المختمفة [.[6,7,8

العربية السعودية ،حيث قامت و ازرة التعميم بتبني مناىج عالمية

وتأتي أغمب عمميات التفكير من إدراكنا البصري لما حولنا.

لمعموم والرياضيات ،وذلك ضمن "مشروع تطوير مناىج

لذا؛ يعد التعمم البصري عامبلً ميماً في تنمية ميارات التفكير

الرياضيات والعموم الطبيعية" الذي بدأ تجريب مقرراتو منذ بدء

البصري ،حيث إنو يساعد عمى دعم المعرفة واإلدراك من أجل

العام الدراسي 1431/1430ه (2010/2009م) .وتتمثل

تنمية ميارات التفكير لدى الطالب .وىذا ما أكدتو دراسة كبل

مرجعية المشروع وخمفيتو في مواءمة سبلسل عالمية متميزة،

من :الكحموت [ ،]9الجابري [ ،]10عبدالمنعم [ ،]11صالح
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[ ،]12األسطل [ .]13وتكمن أىمية التفكير البصري بدوره

[ ،]5والمقبل [ ]26أشاروا إلى أن اإلشكاليات والمشتتات وكثرة

الحيوي الذي يقوم بو في مساعدة الطبلب عمى فيم المفاىيم

التفاصيل الموجودة في الصور غالباً ما تؤدي إلى قصور في

العممية المجردة ،حيث يجمع بين أشكال االتصال البصري

إلمام الطبلب بميارات قراءتيا ،وتحميل بياناتيا ،وتفسير

والمفظي في األفكار ،باإلضافة إلى إنو وسيط لمتواصل .فالتفكير

محتواىا ،واستنتاج النتائج منيا ،والعبلقات فيما بين مفاىيميا.

البصري يشكل بمياراتو معظم أساسيات التفكير لدى الطبلب

وباستقراء الدراسات السابقة أعبله حول أىمية الصور

عفانة]14[ ،؛ ميدي]15[ ،؛ شاكر]16[ ،؛ الكحموت]17[ ،؛

ودورىا في تنمية التفكير البصري وأىمية مياراتو ،وأن توفرىا في

عميش.[18[ ،

الكتاب ُي َح ّسن من استيعاب الطبلب لممحتوى المعرفي المقدم

ليم ،ولما أوصت بو الدراسات من حاجة الصور لمزيد من

 .2مشكمة الدراسة
لفت موضوع التفكير البصري في اآلونة األخيرة انتباه

البحث ،وحيث إن كتب العموم التي تم تبنييا ضمن "مشروع

الكثير من التربويين وزاد االىتمام بو وبمياراتو ،حيث أثبتت

تطوير مناىج الرياضيات والعموم الطبيعية" في المممكة تعتمد

العديد من الدراسات التجريبية فعالية التفكير البصري في رفع

بدرجة كبيرة عمى تقديم شرح جزء كبير من محتواىا العممي من

مستوى التحصيل الدراسي ،ومساعدة الطبلب عمى فيم المفاىيم

خبلل المغة غير المفظية ،مثل الصور بأنماطيا المتعددة

العممية المجردة ،كما يمكن الطالب من الرؤية المستقبمية الشاممة

فوتوغرافية ،رسوم تصويرية ،رسوم تخطيطية ،رسوم بيانية،

لموضوع الدراسة دون فقد أي جزء من أجزاءه ،وينمي لديو ميارة

جاءت فكرة الدراسة الحالية لئلجابة عن األسئمة التالية:

دراسة األشكال والتشابو واالختبلف بينيا والقدرة عمى التكيف مع

أ .أسئمة الدراسة

التطورات المحيطة ،وحل المشكبلت التي تعترضو وتوجيو حياتو

 -1ما ميارات التفكير البصري التي ينبغي تضمينيا في محتوى

نحو األفضل ،وذلك في مختمف المواد الدراسية والمراحل

كتاب العموم لمصف األول المتوسط؟

التعميمية عفانة]14[ ،؛ الجابري]10[ ،؛ الخرندار وميدي،

 -2ما مستوى تضمين كتاب العموم لمصف األول المتوسط

[]15؛ جادالحق]19[ ،؛ الزىراني.[20[ ،

لميارات التفكير البصري؟

إن المتأمل في األدبيات والدارسات التربوية يجد العديد

ب .أهمية الدراسة

منيا أكد عمى ضرورة االىتمام بكتب العموم واثرائيا بميارات

تساىم الدراسة الحالية في كونيا قد:

التفكير البصري ،حيث إنيا ليست مجرد ميارات يتم اكتسابيا

 .1توفر قائمة بميارات التفكير البصري لكتاب العموم لمصف

من خبلل طرق التدريس ،بل إنيا تكتسب  -غالباً – من خبلل

األول المتوسط ،والتي من المأمول أن تفيد القائمين عمى مشروع

المحتوى البصري لمكتاب .نتيجة لذلك؛ أوصت الدراسات

تطوير العموم في تقويم وتطوير الكتب.

بتضمين الكتب لميارات التفكير البصري ،لما لو من دور كبير

 .2تساعد المعممين عمى فيم دور الصور في تنمية التفكير

في تحسين التعمم ،وزيادة تحصيل الطالب واكتسابو ميارة حل

البصري ،وتقويم طبلبيم عمى ضوء ىذه الميارات.

المشكمة ،وتنمية القدرة عمى االكتشاف واالختراع بدالً من قيمة

ج .أهداف الدراسة

الحفظ والتذكر [ .]12,21,22,23وبالرغم من أىمية الصور في

 .1بناء قائمة بميارات التفكير البصري التي ينبغي تضمينيا في

تنمية التفكير البصري لدى الطبلب ،إال أن عبدالحميد [،]21

كتاب العموم لمصف األول المتوسط.

ومحمد [ ،]24وعسقول [ ،]22واألستاذ والطويل [ ،]25واألستاذ

 .2الكشف عن مستوى تضمين كتاب العموم لمصف األول

[ ،]2والشنطي [ ،]3والعريني والشايع والشمراني [ ،]4ودرويش

المتوسط لميارات التفكير البصري.
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 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

ه .حدود الدراسة

اوالً :التفكير وأنماطو:

تم إجراء الدراسة في إطار حدود اقتصرت عمى الصور في
كتاب العموم بجزأيو (الفصل األول والثاني) لمصف األول

يعد التفكير أحد العمميات العقمية ،التي يقوم بيا العقل

المتوسط والمطبق في العام الدراسي (1437/1436ه)،

البشري كاستجابة لمثيرات يستقبميا عن طريق حاسة أو من

والمرتبط بمشروع تطوير مناىج الرياضيات والعموم الطبيعية في

مختمف الحواس .وقد عرف شحاتة والنجار [ ]29التفكير "بأنو

المممكة العربية السعودية ،كما اقتصرت الدراسة عمى تحميل

عممية كمية نقوم عن طريقيا بمعالجة عقمية لممدخبلت الحسية

الصور في ضوء ميارات التفكير البصري.

والمعمومات المسترجعة لتكوين األفكار أو استدالليا أو الحكم

و .مصطمحات الدراسة

عمييا ،وىي عممية غير مفيومة تماماً ،وتتضمن اإلدراك والخبرة

 -الصور :عرفيا عرفات [ ]27بأنيا معينات بصرية يتم

السابقة والمعالجة الواعية وعن طريقيا تكتسب الخبرة معنى".

تصميميا من أجل توضيح المعمومات ،ويستخدميا المعمم في

ويضيف سعادة [ ]30بأن التفكير مفيوم معقد يتألف من ثبلثة

الموقف التعميمي بغرض فيم واستيعاب المفاىيم العممية.

عناصر ،تتمثل في العمميات المعرفية المعقدة وعمى رأسيا حل

ويعرفيا الباحثان إجرائياً بأنيا جميع الصور سواء كانت

المشكبلت ،واألقل تعقيداً كالفيم والتطبيق ،باإلضافة إلى معرفة

فوتوغرافية ،رسوم تصويرية ،رسوم تخطيطية ،رسوم بيانية،

خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع ،مع توفر االستعدادات

والموجودة في كتاب العموم لمصف األول المتوسط والتي تم

والعوامل الشخصية المختمفة ،وال سيما االتجاىات والميول.

تصميميا من أجل توضيح أو تمخيص المعمومات أو تفسيرىا

وعميو؛ نستخمص أن التفكير عممية عقمية يقوم بيا الطالب لبناء

والتعبير عنيا بأسموب عممي.

ٍ
معان جديدة أو بحث مواضيع معينة ،وذلك من خبلل تنظيم

 -التفكير البصري :عرفو عفانة [ ،]14حسن [ ]28بأنو قدرة

خبراتو واستعادة المدركات الحسية عمى نحو معين ،والربط بين

الطالب عمى التعامل مع المواد المحسوسة وتمييزىا بصرياً

ىذه المعمومات لموصول إلى أحكام ونتائج جديدة .وعبلوة عمى

بحيث تكون لو القدرة عمى إدراك العبلقات المكانية وتفسير

ذلك ،فإن التفكير ،كالعمميات الحيوية التي يشترك فييا جميع

المعمومات وتحميميا ،كذلك تفسير الغموض واستنتاج المعنى

الناس كالتنفس والطعام وغيرىا ،ال ينفرد بو جماعة عن غيرىم،

بيا.

ولكن يتفاوت مستوى التفكير من فرد إلى أخر بحسب قدراتو

ويعرفو الباحثان إجرائياً بأنو عممية عقمية تمكن الطالب من

وبحسب المعرفة الجديدة والقديمة والفروق الفردية بين األفراد.
وانطبلقاً من التباين في التعريفات السابقة لمتفكير ،فإن ذلك

تأويل أو تفسير ما يبلحظو من معارف ،ومعمومات ،وبيانات،
لتحقيق اليدف من الصورة.

يؤدي إلى تنوع أنماط التفكير وأنواعو .ويظير األدب التربوي أن

 ميارات التفكير البصري :مجموعة من الكفايات تمكن الطالبمن فيم وتفسير الصور واألحداث والرموز واألشكال البصرية

لمتفكير أنماطاً متعددةً ،منيا :التفكير العممي ،والناقد،

واإلبداعي ،واالستداللي ،والتقاربي ،والمنظومي ،والبصري ،وما

واألشياء التي يتعرض ليا في البيئة التي يعيش فييا [.[19

وراء المعرفة ،والحاذق ،والتأممي .ويعد التفكير البصري أحد

ويعرفيا الباحثان إجرائياً بأنيا الميارات التي تتضمنيا الصور

أنماط التفكير التي تيتم التربية بتنميتو وتعميمو لمطبلب ،لما لو

في كتاب العموم وتعمل عمى إبراز خصائص الصورة وتساعد

من أىمية كبيرة في تمكين الطالب إلدراك ما يحيط بو من

إلى الوصول لميدف من الصورة.

آيات ،وحقائق ،ومعارف ،ومفاىيم [.[17
ثانياً :التفكير البصري:
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يعتمد التفكير البصري عمى األشكال والرسومات والصور

التفكير البصري لتنمية التحصيل ودافعية اإلنجاز ،حيث أشارت

المعروضة في الموقف والعبلقات الحقيقية المتضمنة فيو ،حيث

النتائج إلى تفوق الطبلب الذين درسوا باستخدام فنيات التفكير

تقع تمك األشكال والرسومات والصور بين يدي الطالب ويحاول

البصري عمى الطبلب الذين درسوا باستخدام الطرق السائدة.

أن يجد معنى لممضامين التي تتضمنيا من خبلل توظيف قدراتو

وتوصمت د ارسة األسطل [ ،]13من خبلل استخدام الرسوم

العقمية عمى تحويل المغة البصرية إلى لغة لفظية ،بيدف تفسير

اليزلية في تدريس العموم ،إلى أن التفكير البصري ساعد في

واستخبلص النتائج والمعاني من تمك الصور والتواصل مع

تنمية التحصيل لدى الطبلب .وأكدت دراسة العنزي [ ]35فاعمية

اآلخرين بشأنيا [.[15,31

استراتيجيات التفكير البصري في تنمية ميارات الكتابة لطبلب

ويعتبر التفكير البصري أحد أشكال مستويات التفكير

المرحمة االبتدائية في مدينة بريدة .وقد توصل جادالحق []19

العميا ،حيث يمكن الطالب من الرؤية المستقبمية الشاممة

في دراستو إلى فاعمية استخدام شبكات التفكير البصري في

لموضوع الدراسة دون فقد أي جزء من أجزاءه ،بمعنى أن

العموم في تنمية بعض ميارات التفكير المعرفية ،وعادات العقل

الطالب ينظر إلى الشيء بمنظار بصري .وتعتبر القدرة عمى

لدى طبلب المرحمة اإلعدادية ،أما دراسة الزىراني [ ]20فقد

التصور البصري لمعالم المحيط الوسيمة التي تمكن الطالب من

توصمت إلى فاعمية وحدة دراسية قائمة عمى ميارات التفكير

اكتساب الميارات التي تحقق لو وصف البيئة وفيميا .وميما

البصري في تنمية ميارات ق ارءة الصور والرسوم التوضيحية في

كان األسموب الذي يتعمم بو الطالب ،فإنو ينبغي أن تتكون لديو

كتاب العموم لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدينة

ميارات وقدرات بصرية وتعتبر رؤية األشياء وتخيميا مصد اًر

المنورة .إن المتأمل في الدراسات السابقة يجد أنيا ركزت عمى

لمتفكير [.[32

التفكير البصري كنمط تعميمي لتحسين المخرجات التعميمية

وتؤكد العديد من الدراسات عمى أىمية التفكير البصري

مثل :التحصيل ،وحل المشكبلت ،والتفكير بأنماطو المختمفة.

لمطبلب في تحسين استيعابيم لممفاىيم المجردة ،كما يزيد

وأجمعت ىذه الدراسات عمى فاعمية التفكير البصري في تحسين

مستوى تحصيميم ،وينمي قدراتيم العقمية .فالتفكير البصري يفتح

المخرحات التعميمية.

الطريق لممارسة العديد من أنواع التفكير المختمفة مثل التفكير:

وفي المقابل وانطبلقاً من أىمية التفكير البصري ،اىتمت

الناقد ،والتأممي ،واإلبداعي ،وبالتالي ُيحدث تحسناً ألدائيم في

دراسات أخرى بتنميتو كمخرج من المخرجات التعميمية .فقد

مختمف المجاالت .فقد أشارت نتائج دراسة حسن [ ]33إلى

توصمت دراسة الكحموت [ ]17إلى فاعمية استخدام استراتيجية

فاعمية استراتيجية مقترحة في التفكير البصري عمى تنمية الخيال

البيت الدائري في تنمية ميارات التفكير البصري ،كما أشارت

األدبي والتعبير اإلبداعي لدى طبلب المرحمة االبتدائية ،في

نتائج جبر [ ]36إلى فاعمية استراتيجية دورة التعمم فوق المعرفية

حين توصمت دراسة حمادة [ ]34إلى فاعمية شبكات التفكير

عمى تنمية المفاىيم وميارات التفكير البصري في العموم.

البصري في تنمية القدرة عمى حل وطرح المشكبلت المفظية في

وأشارت دراسة الشوبكي [ ]32كذلك إلى فاعمية استخدام المدخل

الرياضيات .وفي السياق نفسو ،توصمت دراسة إبراىيم [ ]8إلى

المنظومي عمى تنمية االستيعاب المفاىيمي وميارات التفكير

فاعمية استخدام شبكات التفكير البصري في تدريس العموم لزيادة

البصري في الفيزياء .وقد توصمت دراسة مجاىد [ ]37إلى

التحصيل الدراسي ،وتنمية ميارات التفكير التأممي لدى طالبات

فاعمية استخدام خرائط العقل في تنمية ميارات التفكير البصري،

الصف الثالث المتوسط في المممكة العربية السعودية.

والدافعية لدى طبلب الصف األول اإلعدادي .كما أكدت دراسة
شحاتو [ ]38فاعمية برنامج إثرائي مقترح باستخدام الكمبيوتر في

وىدفت دراسة عميش [ ]18إلى تقصي أثر استخدام فنيات
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تنمية التحصيل ،والتفكير البصري .وأخي اًر ،أشارت دراسة

الرسم بالنسبة لمطالب .واتفقت ىذه النتائج مع دراسة الصالح

القحطاني [ ]39إلى فاعمية استخدام المدخل المنظومي عمى

[ ،]12حيث أشارت نتائجيا إلى تدني نسبة توفر ميارات

تنمية االستيعاب المفاىيمي ،وميارات التفكير البصري في مادة

التفكير البصري في محتوى كتاب العموم .فكانت أكثر الميارات

األحياء لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة أبيا.

توف اًر ميارة التميز البصري ،ويمييا ميارة التصور البصري ،ثم

والمتأمل فيما سبق من دراسات ،يجد أنيا تناولت ميارات

ميارة التحميل البصري ،ثم الترجمة البصرية ،بينما كان أقل

التفكير البصري لدى الطالب سواء كان أحد مدخبلت العممية

الميارات البصرية توف اًر في كتب العموم ميارة استنتاج المعنى

التعميمية أو مخرجاتيا وبالرغم من أىمية تمك الميارات ،إال أنيا

من األشكال والرموز البصرية.

ال تحدث بمعزل عن محتوى أو مضمون معين .فالكتاب

وباستقراء ما سبق من دراسات ،نجد أن معظم الدراسات

المدرسي ىو الوثيقة الرسمية التي تتبمور فييا جميع مكونات

تناولت ميارات التفكير البصري لدى الطالب سواء كان أحد

وعناصر المنيج ،كما أنو المرجع الرئيس لمعممية التعميمية

مدخبلت العممية التعميمية أو مخرجاتيا مع قمة الدراسات – في

والمترجم ألىدافيا.

حدود عمم الباحثين– التي تناولت تقويم الكتب المدرسية في
ضوء ميارات التفكير البصري .لذا ،ىدفت الدراسة الحالية إلى

نتيجة لذلك ،اىتمت عدد من الدراسات بتقويم الكتاب
المدرسي من حيث ما ينبغي أن يتوفر فيو من مواصفات وفق

تقويم كتاب العموم في ضوء ميارات التفكير البصري.

ميارات التفكير البصري [ .]12فقد ىدفت دراسة عبداليادي

ثالثاً :ميارات التفكير البصري:

[ ]23إلى تقويم كراسة التدريبات واألنشطة لمناىج العموم عمى

صنفت األدبيات والدراسات التربوية التفكير البصري إلى

ضوء أساليب االتصال البصري وعمميات العمم األساسية .وكان

ميارات عدة ،حيث يعتمد عددىا عمى مستوى التفصيل

من أىم نتائج الدراسة أن محتوى كراسة التدريبات واألنشطة

واإلجمال في استعراضيا ،فتراوحت بين ثبلث ميارات أساسية،

الخاصة بالصفين الرابع والخامس االبتدائي يتضاءل فييا

واثنى عشرة ميارة .فقد أشارت دراسات كبل من الكحموت [،]9

استخدام أدوات االتصال البصرية بشكل كبير .وأجرت الخزندار

ميدي [ ،]15والخزندار [ ،]40ومشتيي [ ،]41وطافش [،]31

[ ]40دراسة استيدفت تقويم كتب الرياضيات لممرحمة األساسية

وزنقور [ ،]42ومجاىد [ ،]37وآدم وشتات[ ،]43إلى أن ميارات

العميا عمى ضوء ميارات التفكير البصري .وأشارت نتائج

التفكير البصري تصنف إلى ست ميارات ،ىي التمثيل،

الدراسة إلى أن أكثر الميارات توف اًر كانت ميارة التعرف،

والتفسير ،والتحميل ،وربط العبلقات ،والتمييز ،واستخبلص

والوصف ،يمييا ميارة التحميل ،وربط العبلقات ،وأقل الميارات

المعاني .وقد صنفيا سميمان [ ]44إلى ميارات المطابقة،

البصرية توف اًر في كتب الرياضيات كانت ميارة إدراك وتفسير

والثبات الحركي ،واإلغبلق البصري ،وادراك العبلقات المكانية،

الغموض ،وميارة استخبلص المفاىيم.

والتآزر البصري ،كما أضاف الصالح [ ]12ميارة الترجمة
البصرية.

وتباينت النتائج السابقة مع دراسة شعث [ ]7التي أشارت
نتائجيا إلى تدني نسبة توفر ميارات التفكير البصري في محتوى

ومن العرض السابق لتصنيفات ميارات التفكير البصري،

اليندسة الفراغية ،حيث كانت أقل ميارة في محتوى اليندسة

يظير أن ىناك اختبلفاً بين الدراسات حول تصنيفات تمك

التفسير ،وبعدىا التحميل ،ثم التمثيل .وأكدت الدراسة عمى أن

الميارات ،حيث تناولت بعض الدراسات ميارات التفكير البصري

جميع الميارات وان تفاوتت نسبيا فيي بحاجة إلى إثراء ،ال

بصورة أكثر تحديداً ودقة ،في حين تناول بعضيا بصورة عامة،

سيما ميارة التفسير لما ليا من فوائد في تسييل عممية تحميل

في حين أن ىناك ميارات متكررة يمكن االستغناء عنيا ودمجيا
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إلى بعضيا البعض الختصار التصنيف .وبالرغم من تعدد

العريني والشايع والشمراني [ ،]4والتي درست موضوع الطاقة

التصنيفات إال أنيا تتفق في ميارات أساسية وىي:

لمصف الثاني المتوسط .بغرض معرفة كيفية قراءة الطبلب تمك

 .1ميارة تمثيل المعمومات :ويقصد بيا القدرة عمى تمثيل

الرسوم ،والعوامل المؤثرة في ذلك ،إلى وجود ضعف في قراءة

المعمومات التي وضعت من أجميا الصورة ،وابراز أىم

الطبلب لتمك الرسوم التوضيحية ،وأرجعت الدراسة ىذا الضعف

خصائصيا.

إلى تصميم تمك الرسوم ،حيث تبين وجود مشتتات فييا،

 .2ميارة تفسير المعمومات :وتعني القدرة عمى إيضاح مدلوالت

وازدحاميا بمكونات وتفصيبلت كثيرة .وتتفق الدراسة السابقة مع

الكممات والرموز أو اإلشارات التي تعمل عمى توضيح

دراسة كبل من :األستاذ [ ،]2والشنطي [ ،]3ودرويش [،]5

المعمومات وتفسيرىا.

والمقبل [ ]26في إشارتيم إلى أن اإلشكاليات والمشتتات وكثرة

 .3ميارة تحميل المعمومات :وتعني القدرة في التركيز عمى

التفاصيل الموجودة في الصور غالباً ما تؤدي إلى قصور في

التفاصيل الدقيقة واالىتمام بالبيانات الكمية والجزئية ،وأنو ِّ
يمكن

إلمام الطبلب بميارات قراءتيا وتحميل وتفسير بياناتيا واستنتاج

الطالب  -عند النظر إلى الصورة  -من الربط بين تمثيل

النتائج والمفاىيم منيا.

المعمومات وتفسيرىا ،لموصول إلى النتيجة من الصورة ،وما ىو

رابعاً :التعقيب عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة:
من خبلل العرض السابق لؤلدبيات التربوية ،يتضح أىمية

المطموب أصبلً من ىذه الصورة.
 .4ميارة ربط العبلقات :وتشير إلى القدرة عمى إبراز العبلقات

التفكير البصري ومياراتو ،لما لو من تأثير إيجابي عمى الطالب

المشتركة بين عناصر الصورة ،وذلك لغرض تنظيم المعمومات

والعممية التعميمية .ويتضح تنوع الدراسات في تناوليا لميارات

وتبسيطيا.

التفكير البصري ،فمنيا ما ركز عمى ميارات التفكير البصري

 .5ميارة التمييز البصري :ويقصد بيا القدرة عمى تمييز الصورة

لدى الطالب ،ومنيا ما اعتمد عمى الميارات البصرية التي

عن بقية الصور المشابية ليا من حيث المون ،الشكل ،الحجم،

تقدميا الكتب المدرسية ،من خبلل تحميل محتوى تمك الكتب.
وتتفق الدراسة الحالية في أنيا تيدف إلى تقويم كتب العموم

درجة النصوع.
ٍ
معان
 .6ميارة استخبلص المعاني :وتعني القدرة عمى استنتاج

المدرسية في ضوء ميارات التفكير البصري مع دراسة

جديدة والتوصل إلى مفاىيم ومبادئ عممية من خبلل الصورة

عبداليادي [ ،]23والخزندار [ ،]45وشعث [ ،]7والصالح [.]12

المعروضة.

وقد الحظ الباحثان– عمى حد اطبلعيما – قمة الدراسات التي

وباستقراء التصنيف والتعريفات السابقة لميارات التفكير

استيدفت تقويم الكتب في ضوء ميارات التفكير البصري في

البصري ،يتضح أن الصورة التعميمية بتصميميا وألوانيا

الوطن العربي .فدراسة شعث [ ]7والخزندار [ ،]45تم تطبيقيما

والمعمومات التوضيحية لم توجد في الكتاب إال لتحقق ىدفاً

في فمسطين .أما دراسة [ ،]23والصالح [ ]12في مصر .وىذا

مرغوباً ،وتساعد عمى االستيعاب السميم لممفيوم العممي المراد

ما يضفي أىمية وحاجة لتطبق مثل ىذا النوع من الدراسات في

إيجابيا .وفي
تفاعبل
تعممو ،من خبلل تفاعل الطبلب مع الصورة
ً
ً

المممكة العربية السعودية.
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء

المقابل ،عندما يكون ىناك أي قصور في الصور التعميمية ليذه
الميارات األساسية فإنو قد يتكون مفاىيم بديمة أو تصورات

قائمة بأىم ميارات التفكير البصري ،وكذلك في بناء أداة تحميل

خاطئة لممفاىيم العممية ،أو يصبح من الصعب فيميا من قبل

المحتوى ،حيث اشتقت الدراسة الحالية ميارات التفكير البصري

الطبلب ،أو قد تتعارض مع خبراتيم السابقة .فقد أشارت دراسة

من الدراسات المتعمقة بميارات التفكير البصري لممرحمة
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المتوسطة في عدد من الدراسات مثل دراسة :الكحولت [،]17

أوالً :قائمة بميارات التفكير البصري:

ميدي [ ،]15الخرندار [ ،]45طافش [ ،]31صالح [،]12

أ -اليدف من إعداد القائمة :تحديد ميارات التفكير البصري

مجاىد [ .]37وقد اتفقت ىذه الدراسات عمى تضمين ميارات

المناسبة لممرحمة العمرية لطبلب الصف األول المتوسط والتي

التفكير البصري األساسية ،وىي :تمثيل المعمومات ،وتفسير

ينبغي تضمينيا في محتوى كتاب العموم.

المعمومات ،وتحميل المعمومات ،وربط العبلقات ،والتمييز

ب -مصادر إعداد القائمة :اشتقت القائمة من الدراسات المتعمقة

البصري ،واستخبلص المعاني .ورغم اختبلف المتغيرات في ىذه

بميارات التفكير البصري لممرحمة المتوسطة في عدد من

الدراسات ،إال أن الطمبة في المرحمة المتوسطة متقاربين في

الدراسات مثل :الكحولت [ ،]17عسقول وميدي [ ،]15الخرندار

الخصائص النفسية ،والنمو العقمي ،والمعرفي ،كما استفادت

[ ،]45طافش [ ،]31صالح [ ،]12مجاىد [ .]37وقد اتفقت ىذه

الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في توظيف نتائجيا في

الدراسات عمى تضمين ميارات التفكير البصري األساسية في

تفسير نتائج الدراسة الحالية وتحميميا ومناقشتيا.

الكتب المدرسية.
ج -الصورة المبدئية لمقائمة :تم إعداد القائمة المبدئية لميارات

 .4الطريقة واإلجراءات

التفكير البصري المناسبة لطبلب الصف األول المتوسط،

أ .منهج الدراسة
استخدم الباحثان المنيج الوصفي ،الذي يعتمد عمى "دراسة

وتضمنت ست ميارات .وقد تم اختيار ىذه الميارات لكونيا

الظاىرة ،كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفاً دقيقاً ويعبر

متسمسمة ومناسبة لمحتوى كتاب العموم في الصف األول

كميا" [ .]46وتتبع ىذه الدراسة تحديداً منيج
عنيا كيفياً أو ً

المتوسط ولممرحمة العمرية لمطبلب ،ولما تتيحو لمطالب من
التعرف عمييا وقراءتيا أوالً ومن ثم تفسيرىا وتحميميا وادراك

تحميل المحتوى ،والذي ُيعرف بأنو" :طريقة بحث يتم تطبيقيا من

العبلقات وتميزىا عن غيرىا من الصور.

كمي ىادف ومنظم لمحتوى أسموب
أجل الوصول إلى وصف ّ

د -صدق قائمة ميارات التفكير البصري :لمتحقق من صدق

االتصال" [.[47

القائمة تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين

ب .مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من كتاب العموم لمصف األول

لمتأكد من مناسبة قائمة ميارات التفكير البصري لطبلب الصف

المتوسط في المممكة العربية السعودية ،والمطبق في العام

األول المتوسط واالستفادة من آرائيم ومقترحاتيم .وتم استخدام

الدراسي (1437/1436ه) والذي يتكون من ( )16فصبلً

مقياس ليكرت الثبلثي مناسبة بدرجة كبيره ( ،)3مناسبة بدرجة

عينة الدراسة من جميع
مقسمة في ست وحدات دراسية .وتكونت ّ

متوسطة ( ،)2غير مناسبة (.)1
ه -صياغة قائمة ميارات التفكير البصري في صورتيا

الصور بجميع أنماطيا (فوتوغرافية ،رسوم تصويرية ،رسوم

تخطيطية ،رسوم بيانية) والمتضمنة في كتاب العموم لمصف

النيائية :في ضوء ما تم الحصول عميو من مبلحظات

األول المتوسط ،والتي بمغت ( )234صورة في كامل الكتاب.

ومقترحات من المحكمين ،تم إجراء التعديبلت ،وأصبحت أداة

ج .أداة الدراسة

الدراسة مكونو من ست ميارات ،حيث تم استبعاد ميارة الثبات
الحركي العتبارىا ميارة فرعية ،واضافة ميارة استخبلص

اعتمدت الدراسة الحالية عمى أداة ،وتمثمت في إعداد قائمة
ميارات التفكير البصري ،ومن ثم تحويميا إلى بطاقة تحميل

المعاني.

المحتوى .وفيما يمي وصفاً تفصيمياً لما قام بو الباحثان من حيث

ثانياً :بطاقة تحميل المحتوى:
تحديد اليدف من بطاقة تحميل المحتوى :ىدفت عممية التحميل

بناء األداة والتأكد من خصائصيا السيكومترية.
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إلى معرفة مستوى تضمين صور كتاب العموم لمصف األول
المتوسط لميارات التفكير البصري.

استبعد من التحميل صورة
العموم بجزأيو :األول والثاني ،و ُ

الغبلف ،وصورة الوحدة ،والصور في مراجعة الفصل ،واالختبار

 -تحديد وحدة وفئة التحميل :تم اختيار الصورة كوحدة لمتحميل،

المقنن.

بينما كانت فئة التحميل متمثمة في قائمة ميارات التفكير البصري
الواردة في بطاقة التحميل.

ُ .3رقمت الصور بشكل تسمسمي لتسييل تحديد ميارات التفكير
البصري التي اشتممت عمييا الصورة.

 -ثبات التحميل :لمتأكد من ثبات عممية التحميل قام الباحثان

 .4تم استخراج ما تحتويو كل صورة من ميارات التفكير

بتحميل عينة عشوائية بمغت ( )47صورة ،وىو ما يشكل نسبة

البصري وفقاً لمتعريف اإلجرائي لميارات التفكير البصري.

( )%20من الصور في الكتاب بجزأيو :األول والثاني ،مع قيام

 .5فُرغت بيانات التحميل في جداول معدة ليذا الغرض ،بإعطاء

زميمة متخصصة بتحميل نفس العينة ،وتم حساب معامل االتفاق

تكرار لكل ميارة من ميارات التفكير البصري عند ظيورىا في

باستخدام معادلة ىولستي ،حيث بمغ ( )0.97وىذا يعد معامل

الصورة.

اتفاق مرتفع ويشير إلى ثبات أداة التحميل.

 .6استخدم مقياس ليكرت الثبلثي لمداللة عمى مستوى تضمين

 -ضوابط التحميل واجراءاتو:

كتاب العموم لمصف األول المتوسط لميارات التفكير البصري

 .1تمت عممية التحميل وفق تعريف الباحثان اإلجرائي لميارات

(كبيرة ( - )3متوسطة ( – )2قميمة ())1

التفكير البصري.

تصحيح المقياس:

 .2تم تحميل جميع الصور بأنماطيا (فوتوغرافية ،رسوم

تم استخراج مدى وطول فئات المقياس ،إذ كان طول كل فئة في

تصويرية ،رسوم تخطيطية ،رسوم بيانية) الموجودة في كتاب

المقياس ( ،)0.66وفق الجدول (.)1

جدول 1
توزيع فئات المقياس وفق أداة الدراسة
فئات المقياس

مدى المتوسطات

كبيرة

3.00-2.34

متوسطة

2.33 -1.67

قميمة

1.66 -1.00

العبلقات ،التمييز البصري ،استخبلص المعاني .وتتفق ىذه

 .5النتائج ومناقشتها

النتيجة مع نتائج دراسة كبلً من طافش [ ،]31صالح [،]12

أوالً :نتائج السؤال األول:

مجاىد [ ،]37عمى أىمية تضمين ميارات التفكير البصري

نص السؤال األول من أسئمة الدراسة عمى :ما ميارات
التفكير البصري التي ينبغي تضمينيا في محتوى كتاب العموم

األساسية في الكتب المدرسية.

لمصف األول المتوسط؟ ولئلجابة عن ىذا السؤال ،استمزم بناء

ثانياً :نتائج السؤال الثاني:

قائمة بميارات التفكير البصري وعرضيا عمى مجموعة من

نص السؤال الثاني عمى :ما مستوى تضمين كتاب العموم

المحكمين المتخصصين .وأظيرت نتائج التحكيم اتفاق

لمصف األول المتوسط لميارات التفكير البصري؟ ولئلجابة عن

المحكمين عمى أىم الميارات التي ينبغي تضمينيا في محتوى

ىذا السؤال ،تم حساب التك اررات ،والمتوسطات الحسابية،

كتاب العموم لمصف األول المتوسط وىي ميارة :تمثيل

والنسب المئوية ،وترتيب ميارات التفكير البصري كما ىو

المعمومات ،تفسير المعمومات ،تحميل المعمومات ،ربط

موضح في الجدول (.)2
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جدول 2
المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية ،لمهارات التفكير البصري وترتيبها
مهارات التفكير البصري

المتوسط الحسابي

النسب المئوية

الترتيب

تمثيل المعمومات

2.88

%95.87

1

تفسير المعمومات

2.34

%77.92

4

تحميل المعمومات

2.29

%76.50

5

ربط العبلقات

2.43

%81.05

3

التمييز البصري

2.73

%90.88

2

استخبلص المعاني

2.02

%67.38

6

يوضح الجدول ( )2نتائج مستوى تضمين كتاب العموم

( )%95.87وبمتوسط حسابي ( )2.88في المدى (كبيرة).

لميارات التفكير البصري ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لتضمين

ويعزو الباحثان السبب في ارتفاع نسبة تضمين ميارة تمثيل

ميارات التفكير البصري بوجو عام ( )2.45وبنسبة مئوية

المعمومات إلى أن الصورة عبرت عن اليدف بوضوح ،وذلك

( ،)%81.60في المدى (كبيرة) ،في حين انحصرت متوسطات

عن طريق إبراز المعالم األساسية التي تستيدفيا ،مع البعد عن

ميارات التفكير البصري بين ( .)2.88- 2.02ويوضح الجدول

المشتتات .وتعتبر ميارة تمثيل المعمومات من الميارات البصرية

أعبله أن ميارة تمثيل المعمومات جاءت في المرتبة األولى من

األساسية والتي تساىم في اكساب الطبلب ميارات التفكير

حيث التضمين ،حيث بمغت نسبتيا ( ،)%95.87وفي المرتبة

المتقدمة ،حيث تساىم في استثارة تفكيرىم حول المعمومات،

األخيرة ميارة استخبلص المعاني ،حيث بمغت نسبتيا

واألفكار الممثمة بصرياً من خبلل الصور .ومن المبلحظ أن

( .)%67.38وتتفق ىذه النتائج مع ما توصمت إلية دراسة

( )%97.8من صور كتاب العموم لمصف األول المتوسط

الخزندار [ ،]40حيث أشارت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة تضمين

حققت ميارة تمثيل المعمومات ،ألنيا ميارة بسيطة وأساسية لبناء

ميارات التفكير البصري ،وتباينت ىذه النتيجة مع دراسة شعث

بقية الميارات ،عمى سبيل المثال :الصورة في (شكل  ،4ص

[ ]7التي أشارت نتائجيا إلى تدني نسبة توفر ميارات التفكير

 ،47الفصل الدراسي األول) ،حيث أظيرت الصورة أنو إذا

البصري ،ومع دراسة الصالح [ ،]12حيث أشارت نتائجيا إلى

تغيرت سرعة جسم مع بقاء اتجاه حركتو ثابتاً فإنو يتسارع باتجاه

تدني نسبة تضمين ميارات التفكير البصري في محتوى كتاب

الحركة إذا كان في وضع اليبوط ،ويتسارع عكس اتجاه الحركة

العموم.

إذا كان في وضع الصعود ،وايضاً الصورة في (شكل  ،12ص
 ،29الفصل الدراسي الثاني) ،والتي وضحت أثر الجبيات

وبوجو عام ،فإن ىذه النتائج تشير إلى اىتمام كتاب العموم

الباردة والدافئة في تغير الطقس.

لمصف األول المتوسط بتضمين ميارات التفكير البصري ،حيث
إنيا تعتبر من األىداف األساسية في تدريس العموم ،ولما تميزت

في حين أن ( )%2.2لم تحقق ميارة تمثيل المعمومات

بو كتب العموم من كونيا ُبنيت عمى المعايير الوطنية لتعميم

والسبب أن ىذه الصور كانت فوتوغرافية غير واضحة المعالم
وخالية من الرموز واإلشارات والبيانات الكافية ،كما أنيا من بيئة

العموم في الواليات المتحدة األمريكية [1] National Science

 Education Standardsوفيما يمي مناقشة النتائج التفصيمية

مختمفة عن بيئة الطالب .عمى سبيل المثال :الصورة في (شكل

لمستويات تضمين ميارات التفكير البصري في كتاب العموم

 ،2ص  ،19الفصل الدراسي األول) ،والتي كانت غير واضحة

لمصف األول المتوسط.

المعالم ،وىدفت ىذه الصورة لتوضيح أن عمم األرض ىو أحد

أوالً :ميارة تمثيل المعمومات:

فروع العموم الذي يدرس تضاريس األرض ،والذي ظير في
الصورة رجل يقف بعيداً عمى بركان غير واضح المعالم.

حصمت ميارة تمثيل المعمومات عمى أعمى نسبة تضمين بنسبة
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تساعد عمى التركيز عمى المعمومات المطموب تعمميا ،والربط

جاءت ميارة التمييز البصري في المرتبة الثانية بنسبة

بين المعمومات الجديدة والقديمة ،وتسيل عممية تخزين

( )%90.88وبمتوسط حسابي ( )2.73في المدى (كبيرة).

المعمومات في الذاكرة ،كما تسيل نقل المعمومات من الذاكرة

ويرجع الباحثان السبب في ىذه النتيجة إلى تميز الصور عن

قصيرة المدى إلى الذاكرة طويمة المدى .ومن المبلحظ أن معظم

غيرىا من الصور بالمون ،والخطوط ،والرموز ،والحجم ،والجودة،

الصور التي حققت ميارة ربط العبلقات كانت صو اًر أو رسوماً

والمكونات ،والتوظيف الصحيح لؤللوان بحيث ال تولد الصورة

تخطيطية ،مما يدل عمى دور الرسوم التخطيطية في تصوير

مفاىيم بديمة ،مما قد يدل عمى مراعاة مصممي الكتاب لممرحمة

الواقع في صورة مختصرة بواسطة خطوط ورسوم تساىم في

العمرية لمطالب ،فالصور تجذب انتباىيم ،وتثير اىتماميم وتثير

اكساب الطالب خبرات غير مباشرة لتسيل عممية التعمم ،وتيسر

لدييم التفكير بأنواعو .وتعتبر ميارة التميز البصري من

إدراك وفيم اليدف بالنسبة لمطالب .عمى سبيل المثال :الصورة

الميارات األساسية التي تعتمد عمى ميارة تمثيل المعمومات

في (شكل  ،3ص  ،160الفصل الدراسي األول) ،والتي

وتيدف إلى صقميا .عمى سبيل المثال :الصورة في (شكل ،15

وضحت طبقات األرض وموقع كبلًّ منيا بالنسبة لآلخر ونسبة

ص  ،146الفصل الدراسي األول) ،والتي أظيرت مخطط لدورة

كبلًّ منيا بالنسبة لؤلخر ،ومدى اختبلف درجة ح اررة كل طبقة

الصخر وتغيره من نوع إلى آخر ،حيث كانت نسبة تضمينيا

حسب موقعيا ،كما ووضحت الصورة في (شكل  ،7ص ،106

لميارة تمثيل المعمومات في المدى (كبيرة) ،وكذلك نسبة

الفصل الدراسي الثاني) كيف يصاب االنسان بالدودة الشريطية

تضمينيا لميارة التميز البصري في المدى (كبيرة) ،حيث تميزت

عن طريق الربط بين المكونات البصرية لمصورة وأجزائيا بطريقة

الصورة بالتوظيف الصحيح لؤللوان ،فالمون األحمر لمح اررة،

واضحة مع التوضيح باألسيم والبيانات .وفي المقابل ،لم تحقق

والمون األزرق لمتبريد ،والمون األخضر لمتعرية ،كما تميزت

بعض الصور ميارة ربط العبلقات ،كما في الصورة في (شكل

الصورة بجودتيا فالصورة واضحة ،ومكوناتيا متناسقة األحجام.

 ،8ص  ،107الفصل الدراسي الثاني) ،والتي ىدفت لتوضيح

وفي المقابل ،حصمت الصورة في (شكل  ،7ص  ،132الفصل

أن الديدان تسبب انسداد قمب الكمب ثم وفاتو ،حيث كانت صورة

الدراسي الثاني) ،التي وضحت دورة حياة الضفدع ،عمى نسبة

فوتوغرافية غير واضحة المعالم ،وخالية من البيانات الداخمية.

تضمين لميارة التميز البصري في المدى (ضعيفة) ،حيث

رابعاً :ميارة تفسير المعمومات:

أظيرت حجم أبو ذنيبو بحجم الضفدع البالغ دون ذكر أنيا

جاءت ميارة تفسير المعمومات في المرتبة الرابعة بنسبة

صورة مكبرة ،مما يؤدي لتوىم الطالب بأن الصورة الظاىرة ىي

( )%77.92بمتوسط حسابي ( )2.34في المدى (كبيرة) .ويرى

بحجميا الحقيقي.

الباحثان أن السبب في حصول الصور عمى ىذه النسبة ىو

ثالثاً :ميارة ربط العبلقات:

احتوائيا عمى رموز واشارات وعبلمات وبيانات كافية توضح

حصمت ميارة ربط العبلقات عمى المرتبة الثالثة بنسبة

المعمومات لما ليا من فوائد في تسييل عممية تحميل الصور

( )%2.43وبمتوسط حسابي ( )81.05في المدى (كبيرة).

بالنسبة لمطالب ،كما تساعد عمى تعميق الفيم ووضوح المعنى

ويعزو الباحثان ىذه النتيجة إلى أن ىناك ترابط بين أجزاء

والتوصل إلى معرفة جديدة من خبلل المعمومات الموجودة .ومن

الصورة ومكوناتيا لتحقيق اليدف الذي وضعت من أجمو.

المبلحظ أن ميارة التفسير ترتبط بميارة تمثيل المعمومات وربط

ويشمل ذلك الترابط بين مكوناتيا البصرية والبيانات بالصورة،

العبلقات فالصور التي حصمت عمى نسبة تضمين في المدى

وتعتبر ميارة ربط العبلقات من الميارات األساسية ،حيث إنيا

(كبيرة) في ميارة تمثيل المعمومات حصمت عمى نسبة تضمين
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في المدى (كبيرة) في ميارة ربط العبلقات ونسبة تضمين في

مع وجود تفصيبلت كافية ودقيقة مع الربط بينيا.

المدى (كبيرة) في ميارة التفسير .عمى سبيل المثال :الصورة في

سادساً :ميارة استخبلص المعاني:

(شكل  ،13ص  ،112الفصل الدراسي األول) ،والتي احتوت

حصمت ميارة استخبلص المعاني عمى أقل نسبة تضمين

عمى رموز واشارات وعبلمات وبيانات كافية توضح نسبة

بنسبة ( )%67.38وبمتوسط حسابي ( )2.02في المدى

الفمزات بجسم االنسان ،وكذلك الصورة في (شكل  ،4ص ،47

(متوسطة) .ويعزو الباحثان السبب في ىذه النتيجة إلى أن القدرة

الفصل الدراسي الثاني) ،والتي وضحت أطوار القمر.

عمى استنتاج المفاىيم أو المبادئ العممية أو بعض العبلقات

ويبلحظ تركيز الكتاب عمى تضمين تمك الميارات األربع

والمعمومات الجديدة من خبلل الصورة كان أقل من المأمول.

السابقة ألنيا ميارات أساسية لمتفكير البصري ،تساىم في جذب

ومن المبلحظ أن ميارة استخبلص المعاني ترتبط بالميارات

انتباه الطالب إلى الموضوعات المحددة وغير الواضحة ،مما

الخمس السابقة ،حيث إن الصور التي كان نسبة تضمين ميارة

ييسر عممية التعمم ،وتعميق الفيم ،وىذا بدوره يؤدي إلى بقاء أثر

استخبلص المعاني فييا في المدى (ضعيفة) كانت ميارة

التعمم لفترة أطول ،بحيث يكتسب الطالب المعمومة باشتراك أكثر

التحميل والتفسير في المدى (ضعيفة) أو (متوسطة) مما يدل

من حاسة في عممية التعمم.

عمى أن الصورة إذا لم تتوفر فييا ميارة التفسير ،حيث ال تحتوي

خامساً :ميارة تحميل المعمومات:

الصورة عمى رموز واشارات وعبلمات وبيانات كافية توضح

وحصمت عمى المرتبة الخامسة بنسبة ()%76.50

المعمومات ،فإنيا تؤثر عمى ميارة التحميل ،بحيث ال تركز

وبمتوسط حسابي ( )2.29في المدى (متوسطة) .ويرجع

الصورة عمى التفاصيل الدقيقة والبيانات الجزئية ،وبالتالي ال

الباحثان السبب في ىذه النتيجة إلى أن تركيز الصور عمى

تتحقق ميارة استخبلص المعاني ،حيث ال تتميز الصورة بقدرتيا

التفاصيل الدقيقة كان أقل من المأمول ،ثم يميو اىتمام الصور

عمى استنتاج معاني جديدة أو مفاىيم ومبادئ عممية .عمى سبيل

بالبيانات الجزئية ،وفي المقابل ،كان ىناك اىتمام بالبيانات

المثال :حصمت الصورة في (شكل  ،29ص  ،182الفصل

الكمية وبالربط بتمثيل المعمومات وتفسيرىا لموصول لميدف.

الدراسي األول) ،والتي أظيرت منطقة الرسوبيات الثبلثية الشكل

وربما يرجع السبب في عدم التركيز عمى التفاصيل الدقيقة الى

الموجودة عند مصبات األنيار ،عمى نسبة تضمين لميارة

صغر سن الطبلب حتى ال يتم تشتتييم ،حيث تتطمب ميارة

التفسير في المدى (ضعيفة) والسبب أنيا ال تحتوي عمى رموز

التحميل معرفة أجزاء الصورة ،وتفاصيميا الظاىرة والخفية ،والبناء

واشارات وعبلمات وبيانات كافية توضح المعمومات ،كما أن

التنظيمي ليا ،والعبلقات بين عناصرىا .ومن المبلحظ أن ميارة

الصورة لم تركز عمى التفاصيل الدقيقة والبيانات الجزئية أي أن

التحميل تعتمد عمى ميارة التفسير فبلبد أن تحتوي الصورة عمى

ميارة التحميل في المدى (ضعيفة) ،وبالتالي تضمين ميارة

رموز واشارات وعبلمات وبيانات كافية تفسرىا .ومن ثم

استخبلص المعاني كان في المدى (ضعيفة) .وفي المقابل،

التفاصيل الدقيقة والبناء التنظيمي ليا .عمى سبيل المثال:

حصمت الصورة في (شكل  ،5ص  ،105الفصل الدراسي

حصمت الصورة في (شكل  ،5ص  ،48الفصل الدراسي

الثاني) عمى نسبة تضمين لميارة التفسير في المدى (كبيرة)،

االول) ،والتي أظيرت حركة العربات في طريق متعرج في مدينة

والسبب أنيا تحتوي عمى رموز واشارات وعبلمات وبيانات كافية

األلعاب ،عمى نسبة تضمين لميارة التحميل في المدى (كبيرة)،

توضح المعمومات ،كما ركزت الصورة عمى التفاصيل الدقيقة

كما أن نسبة تضمين ميارة التفسير أيضاً في المدى (كبيرة)،

والبيانات الجزئية أي أن ميارة التحميل في المدى (كبيرة)،

حيث وضحت الصورة تسارع العربة والعبلقة بين السرعة والزمن

وبالتالي تحققت ميارة استخبلص المعاني ،حيث تميزت الصورة
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 .5تزويد المعممات بكتيب عن ميارات التفكير البصري
المضمنة في كتاب العموم وكيفية تدريسيا.

وبنظرة عامة لنتائج السؤال الثاني ،يتضح أن ميارات:
تمثيل المعمومات ،والتميز البصري ،وربط العبلقات ،والتفسير قد

المقترحات:

ض ِمنت بمستويات مرتفعة في كتاب العموم لمصف األول
ُ

استكماالً لمدراسة الحالية يقترح إجراء البحوث التالية:

المتوسط ،حيث وقعت في المدى (كبيرة) .ويرجع الباحثان ىذه

 .1دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مراحل دراسية مختمفة.

النتائج إلى غ ازرة كتب العموم بالصور بأنواعيا باإلضافة إلى أن

 .2دراسة نمو ميارات التفكير البصري لدى الطبلب عبر

الميارات السابقة ميارات أساسية ،وبسيطة ،والزموّ لبناء ميارات

مراحل التعميم العام.

التفكير البصري المتقدمة .وفيما يتعمق بميارتي التحميل،

 .3تقديم تصور مقترح لتنمية ميارات التفكير البصري لدى

ض ِمنت بمستوى متوسط ،حيث وقعت
واستخبلص المعاني فقد ُ

الطبلب.
 .4إعداد وحدة دراسية تتناول ميارات التفكير البصري،

في المدى (متوسطة) .ويعزو الباحثان ىذه النتيجة إلى صغر
سن الطبلب ،حيث أن التركيز عمى التفصيبلت الدقيقة لمصورة

وتدريسيا لمطبلب وقياس فاعميتيا التدريسية.

يؤدي لتشتيت الطالب.

 .5دراسة أثر ميارات التفكير البصري المتضمنة في كتاب
العموم عمى تنمية التفكير البصري لمطالب.

وفي العموم تتفق ىذه النتائج مع ما توصمت إلية دراسة
الخزندار [ ،]40والصالح [ ،]12حيث كانت ميارة تمثيل

المراجع

المعمومات ىي أكثر الميارات تضميناً ،وأقل الميارات البصرية

أ .المراجع العربية

تضميناً استخبلص المعاني من الصور .وتباينت ىذه النتائج مع

] [1المجنة العممية لمرياضيات والعموم الطبيعية ( .)2011الدليل

ما توصمت الية دراسة شعث [ ،]7حيث كانت ميارة التفسير ىي

اإلجرائي لمراجعة كتب العموم الطبيعية .وكالة التخطيط

أقل الميارات تضميناً.

والتطوير ،و ازرة التربية والتعميم في المممكة العربية
 .6التوصيات

السعودية.

في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية ،فإن

] [2األستاذ ،محمود حسن ( .)2011إيقاع الصورة في محتوى

الباحثين يتقدمان بالتوصيات التالية:

مناىج العموم الفمسطينية .مجمة القراءة والمعرفة،)115( ،

 .1ضرورة التوازن في تضمين كتاب العموم لميارات التفكير

ص.105-74 .

البصري.

] [3الشنطي ،عفاف ( .)2011التوافق بين ثقافتي الصورة

 .2تفعيل ميارة التحميل ،واستخبلص المعاني ،بشكل كبير في

والكممة كمعيار لمجودة في محتوى كتاب العموم الفمسطيني

صور كتاب العموم.
 .3االىتمام بالصور الفوتوغرافية من حيث جعميا واضحة

بجزأيو لمصف الرابع األساسي .رسالة ماجستير غير

المعالم وذات رموز واشارات ،وبيانات واضحة ،وذلك لتحقق

منشورة ،قسم المناىج وطرق التدريس ،كمية التربية ،جامعة

ميارات التفكير البصري.

األزىر ،غزة.

 .4التركيز عمى ميارات التفكير البصري ،والطرق المناسبة
لتنميتو في برامج إعداد معممات العموم في كميات التربية ،بحيث
يصبحن قادرات عمى تدريسو من خبلل الكتاب المدرسي.
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] [4العريني ،عبد الرحمن؛ والشايع ،فيد؛ وسعيد ،الشمراني

] [10الجابري ،أميرة ( .)2005العبلقة بين كثافة العناصر في

( .)2011قراءة طبلب الصف الثاني متوسط لمرسوم

الرسومات التوضيحية وخمفياتيا ونمو اإلدراك البصري

التوضيحية في موضوع الطاقة من كتاب العموم في

لممفاىيم البيئية لدى أطفال ما قبل المدرسة .مجمة دراسات

المممكة العربية السعودية .بحث غير منشور ،كمية التربية،

تربوية واجتماعية ،)4(11 ،ص .28-16

جامعة الممك سعود ،الرياض ،المجمة الدولية لؤلبحاث

] [11عبد المنعم ،أحمد ( .)2010الخيال والتفكير البصري

التربوية ،)32( ،ص.91-64 .

كأساس لبناء تعمم بصري قائم عمى الجمع بين الواقع
والصورة الممثمة لو .تكنولوجيا التربية ،دراسات وبحوث،

] [5درويش ،عطا حسن ( .)2012انقرائية الكممة والصورة

ص.46 -1 .

كمعيار لتقويم جودة كتب العموم في المرحمة األساسية
الدنيا في فمسطين .مجمة التربية العممية ،)1(15 ،ص.

] [12صالح ،محمد ( .)2012تقويم محتوى كتب العموم

.168-135

بالمرحمة اإلعدادية عمى ضوء ميارات التفكير البصري

ومدى اكتساب التبلميذ ليا .دراسات عربية في التربية وعمم

] [6سرور ،عايدة ( .)1992دور الرسوم العممية في تنمية

النفس ،)31(3 ،ص.54-11 .

التحصيل المعرفي في العموم وأنماط التفكير والتعمم لدى

تبلميذ الصف الرابع االبتدائي .مجمة كمية التربية

] [13االسطل ،وفاء ( .)2014فاعمية توظيف الرسوم اليزلية

بالمنصورة ،)18( ،ص.381-352 .

عمى التحصيل الدراسي وميارات التفكير البصري لدى

] [7شعث ،ناىل احمد ( .)2009إثراء محتوى اليندسة الفراغية

طالبات الصف الخامس األساسي في مادة العموم بمحافظة

في منياج الصف العاشر األساسي بميارات التفكير

خانيونس .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر،

البصري .رسالة ماجستير غير منشورة ،غزة ،الجامعة

غزة.

اإلسبلمية ،كمية التربية.

] [14عفانة ،عزو (يوليو .)2001 ،أثر استخدام المدخل

] [8إبراىيم ،عطيات ( .)2011أثر استخدام شبكات التفكير

البصري في تنمية القدرة عمى حل المسائل الرياضية

البصري في تدريس العموم عمى التحصيل الدراسي وتنمية

واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصف الثامن االساسي بغزة.

ميارات التفكير التأممي لدى طالبات الصف الثالث

المؤتمر العممي الثالث عشر :مناىج التعميم والثورة

المتوسط بالمممكة العربية السعودية .مجمة التربية العممية،

المعرفية التكنولوجية المعاصرة ،2 ،القاىرة ،الجمعية

 ،)14(1ص.141-103 .

المصرية لممناىج وطرق التدريس ،ص.51-4 .

] [9الكحموت ،احمد اسماعيل ( .)2004العممية العقمية في

] [15ميدي ،حسن )2006( .فاعمية استخدام برمجيات تعممية

التفكير البصري لدى طمبة المرحمة االساسية العميا .مجمة

عمى التفكير البصري والتحصيل في التكنولوجيا لدى

مركز البحوث التربوية ،)26(13 ،ص.164-135 .

طالبات الصف الحادي عشر .رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

] [16شاكر ،عبد الحميد ( .)2008الفنون البصرية وعبقرية
اإلدراك .القاىرة :الييئة المصرية لمكتاب.
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] [17الكحموت ،امال عبد القادر( .)2012فاعمية توظيف

] [22عسقول ،محمد عبد الفتاح ( .)2002تقويم الرسوم

استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاىيم وميارات

التوضيحية في كتاب العموم لمصف األول من التعميم

التفكير البصري بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي

األساسي .مجمة الجامعة اإلسبلمية ،)2(10 ،ص-45 .

عشر بغزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،غزة ،الجامعة

.70

اإلسبلمية ،كمية التربية.

] [23عبد اليادي ،جمال الدين ( .)2003تقويم كراسة التدريبات

] [18عميش ،نيمة ( .)2012استخدام فنيات التفكير البصري

واألنشطة لمناىج العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء

لتنمية التحصيل ودافعية اإلنجاز من خبلل تدريس الفمسفة

أساليب االتصال البصرية وعمميات العمم األساسية .مجمة

لطبلب المرحمة الثانوية العامة .مجمة الجمعية التربوية

التربية العممية ،)2(6 ،ص.37-1 .

لمدراسات االجتماعية ،)42( ،ص.260-189 .

] [24محمد ،محسن مصطفى ( .)1990تقويم بعض الرسوم

] [19جادالحق ،نيمة عبدالمعطي الصادق ( .)2015تنمية

واألشكال التوضيحية المتضمنة بمقرر األحياء لمصفين

بعض ميارات التفكير المعرفية وعادات العقل باستخدام

األول والثاني الثانوي .مجمة كمية التربية بأسيوط،)6(2 ،

شبكات التفكير البصري لتدريس العموم لدى تبلميذ المرحمة

ص.790-770 .

اإلعدادية .دراسات عربية في التربية وعمم النفس،

] [25األستاذ ،محمود؛ والطويل ،ميا ( .)2007التوازن بين

( ،)57ص.170-127 .

ثقافة الكممة وثقافة الصورة كمعيار لمجودة في محتوى
منياج العموم .مجمة المؤتمر التربوي الثالث ،)2( ،ص.

] [20الزىراني ،منال ( .)2015فاعمية وحدة دراسية قائمة عمى
ميارات التفكير البصري في تنمية ميارات قراءة الصور

.100-37

والرسوم التوضيحية في كتاب العموم لدى طالبات الصف

] [26المقبل ،نورة صالح ( .)2013انقرائية الصور في كتاب

الثالث المتوسط بالمدينة المنورة .رسالة ماجستير غير

العموم لمصف األول المتوسط .رسالة ماجستير غير

منشورة ،قسم المناىج وطرق التدريس ،كمية التربية ،جامعة

منشورة ،قسم المناىج وطرق التدريس ،كمية التربية ،جامعة

طيبة ،المدينة المنورة.

الممك سعود ،الرياض.

] [21عبد الحميد ،محمد جمال الدين ( .)1988آراء معممي

] [27عرفات ،نجاح السعدي المرسي ( .)2000فاعمية استخدام

ومعممات العموم في التصميم واإلخراج الفني والوظائف

الرسوم والصور التوضيحية في تدريس العموم لدى تبلميذ

التربوية لؤلشكال التوضيحية المتضمنة في كتاب العموم

المرحمة اإلعدادية ذوي النشاط الزائد عمى التحصيل

المتكاممة المقرر عمى طمبة الصف األول اإلعدادي بدولة

واكتساب بعض عمميات العمم .مجمة التربية العممية،

قطر .دراسات وبحوث في التربية ،23 ،ص-136 .

 ،)3(3ص.191-165 .
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] [28حسن ،أحمد حسين أحمد ( .)2011دراسة التفكير
البصري لدى عينة من طبلب المرحمة الثانوية وعبلقتو

ببعض المتغيرات .مجمة البحث العممي في التربية،
 ،)12(4ص.1741-1719 .
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] [29شحاتو ،حسن؛ والنجار ،زينب ( .)2003معجم

] [36جبر ،يحي سعيد ( .)2010أثر توظيف استراتيجية دورة

المصطمحات التربوية والنفسية .ط ،1القاىرة :الدار

التعمم فوق العرفية عمى تنمية المفاىيم وميارات التفكير

المصرية المبنانية.

البصري في العموم لدى طمبة الصف العاشر األساسي.
رسالة ماجستير غير منشورة ،غزة ،الجامعة اإلسبلمية:

ميارت التفكير مع مئات
] [30سعادة ،جودت ( .)2003تدريس ا

كمية التربية.

األمثمة التطبيقية .ط ،2دار الشروق :رام اهلل ،فمسطين.

] [37مجاىد ،فايزة أحمد الحسيني ( .)2014فاعمية وحدة

] [31طافش ،إيمان ( .)2011أثر برنامج مقترح في ميارات

مقترحة لتدريس التاريخ باستخدام خرائط العقل في تنمية

التواصل الرياضي عمى تنمية التحصيل العممي وميارات

ميارات التفكير البصري والدافعية لئلنجاز لدى تبلميذ

التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصف الثامن

الصف األول اإلعدادي .دراسات عربية في التربية وعمم

األساسي بغزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

النفس ،)46(4 ،ص.196-149 .

األزىر.

] [38شحاتة ،محمد ( .)2014برنامج إثرائي مقترح باستخدام

] [32الشوبكي ،فداء .)2010( .أثر توظيف المدخل المنظومي

الكمبيوتر لتنمية التحصيل والتفكير البصري في الرياضيات

في تنمية المفاىيم وميارات التفكير البصري في الفيزياء

لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية .دراسات عربية في التربية

لدى طالبات الصف الحادي عشر .رسالة ماجستير غير

وعمم النفس ،)48(2 ،ص.286-244 .

منشورة ،غزة ،الجامعة اإلسبلمية :كمية التربية.

] [39القحطاني ،بدرية (. )2014أثر استخدام المدخل

] [33حسن ،ثناء ( .)2008أثر استراتيجية مقترحة في التفكير

المنظومي في تدريس األحياء عمى تنمية االستيعاب

البصري عمى تنمية الخيال األدبي والتعبير اإلبداعي لدى

المفاىيمي وميارات التفكير البصري لدى طالبات الصف

تبلميذ المرحمة االبتدائية .دراسات في المناىج وطرق

الثاني الثانوي بمدينة أبيا .رسالة دكتوراه غير منشورة،

التدريس ،)132( ،ص.1740-1720 .

جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

] [34حمادة ،محمد ( .)2009فاعمية شبكات التفكير البصري

] [40الخزندار ،نيمة ( .)2007تقويم محتوى كتب الرياضيات

في تنمية ميارات التفكير البصري والقدرة عمى حل وطرح

لممرحمة األساسية العميا في ضوء ميارات التفكير

المشكبلت المفظية في الرياضيات واالتجاه نحو حميا

البصري .مجمة التربية ،)161(36 ،ص.166-148 .

لتبلميذ الصف الخامس االبتدائي .دراسات في المناىج

] [41مشتيى ،أحمد ( .)2010فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة

وطرق التدريس ،)146( ،ص.64-14 .

لتنمية ميارات التفكير البصري في التربية اإلسبلمية لدى

] [35العنزي ،مقبل ( .)2014فاعمية استراتيجيات التفكير

طمبة الصف الثامن األساسي .رسالة ماجستير غير

البصري في تنمية ميارات الكتابة لذوي صعوبات التعمم

منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

لطبلب المرحمة االبتدائية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،)159(2 ،ص-523 .
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] [42زنقور ،ماىر ( .)2013أثر برمجية تفاعمية قائمة عمى

] [45الخزندار ،نائمة نجيب؛ وحسن ربحي ميدي (يوليو،

المحاكاة الحاسوبية لؤلشكال اليندسية ثبلثية األبعاد في

 .)2006فاعمية موقع إلكتروني عمى التفكير البصري

تنمية ميارات التفكير البصري والتعمم المنظم ذاتياً لدى

ولمنظومي في الوسائط المتعددة لدى طالبات كمية التربية

طبلب الصف الثاني المتوسط بمنطقة الباحة .مجمة

بجامعة األقصى .المؤتمر العممي الثامن عشر :مناىج

تربويات الرياضيات ،)2(16 ،ص.104-30 .

التعميم وبناء اإلنسان العربي ،2 ،القاىرة ،الجمعية
المصرية لممناىج وطرق التدريس ،ص.645-620 .

] [43أدم ،مرفت؛ ورباب شتات ( .)2015فعالية استراتيجية
مقترحة في ضوء نظرية التعمم المستند إلى جانبي الدماغ

] [46عبيدات ،ذوقان؛ وعدس ،عبد الرحمن؛ ومحايد ،عبد الحق

عمى التحصيل وميارات التفكير البصري والكفاءة الذاتية

( .)2003البحث العممي :مفيومو ،أدواتو ،أساليبو.

المدركة لدى طالبات المرحمة اإلعدادية .دراسات عربية في

الرياض :دار أسامة.

التربية وعمم النفس ،)57( ،ص.70-17 .

] [47العساف ،صالح ( .)2003المدخل إلى البحث في العموم
السموكية .الطبعة الثالثة ،الرياض :مكتبة العبيكان.

] [44سميمان ،السيد ( .)2002فاعمية برنامج في عبلج
صعوبات اإلدراك البصري وتحسين مستوى القراءة لدى

األطفال ذوي صعوبات التعمم .دراسات تربوية واجتماعية،
 ،)1(8ص.186-155 .
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ABSTRACT_ The current study aimed at investigating the level of visual thinking skills in 7th
grade science textbook in Saudi Arabia, which was its population (2015-2016 Ed.), whereas its
sample consisted of all images included in both parts of the textbook, which amounted to (234)
images. To achieve the study's objectives, researchers designed an analysis tool for the visual
thinking skills, where its validity and reliability were highly ensured. Several statistics procedures
were conducted, such as means, standard deviations, frequencies, and percentages. Results of the
study revealed that the 7th grade science textbook generally contained visual thinking skills.
However, percentages of the inclusion were varied. Finally, some recommendations and research
suggestions were posted.
KEYWORDS: Visual Thinking, Visual Thinking Skills, Science Textbook, Evaluation.

191

