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 ملخص

 الثالث لمصؼ العمـو كتابي الطالب في مادة محتوى ىدفت الدراسة الحالية إلى تحميؿ
البصري، استخدمت الدراسة  التفكير ميارات ضوء في السعودية العربية بالمممكة المتوسط

التحميمية، وتكوف مجتمع الدراسة مف كتابي الطالب في المنيج الوصفي ممثال في صورتو 
( أداة بصرية ، وفي 142ـ، وشممت عينة الدراسة )1212 -ىػ2331مادة العمـو طبعة 

سبيؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد قائمة بميارات التفكير البصري الواجب توفرىا في  
السعودية، ومف ثـ  العربية مكةبالمم المتوسط الثالث لمصؼ العمـو لمادة الطالب كتابي

تحويميا إلى استمارة تحميؿ المحتوى.  وقد توصمت الدراسة إلى أف توفر ميارات التفكير 
البصري في كتابي الطالب لمادة العمـو لمصؼ الثالث المتوسط بالمممكة العربية السعودية جاء 

في  (المعمومات تفسير) البصري %(، وجاءت ميارة اإلدراؾ62.72بدرجة متوسطة وبنسبة)
 تمثيؿ) البصري التمييز %( وبدرجة توفر كبيرة، وميارة 82.15الرتبة األولى بنسبة)  

 التحميؿ % ( وبدرجة توفر كبيرة، وميارة ميارة 71.26في الرتبة الثانية بنسبة) ( المعمومات
توفر  % ( وبدرجة62.43في الرتبة الثالثة بنسبة ) ( المعمومات تحميؿ)  البصري    

%( وبدرجة توفر 58.58الغموض في الرتبة الرابعة بنسبة) وتفسير متوسطة، وميارة إدراؾ
%( وبدرجة توفر  48.57المعاني في الرتبة الخامسة بنسبة) متوسطة، وميارة استخالص
%( وبدرجة توفر  34.54البصرية في الرتبة السادسة بنسبة) متوسطة، وميارة الترجمة
دى توفر أدوات التفكير البصري فقد توفرت بصفة عامة بدرجة منخفضة. وبالنسبة لم
 43.83%( ، حيث جاءت الصور في الرتبة األولى بنسبة)28.65منخفضة جدا وبنسبة )

%( 34.73التوضيحية في الرتبة الثانية بنسبة) %( وبدرجة توفر متوسطة، وجاءت الرسوـ
%( وبدرجة توفر  22.55ة بنسبة)وبدرجة توفر منخفضة، وجاءت النماذج في الرتبة الثالث

%( وبدرجة توفر  2.84المفاىيـ في الرتبة الرابعة بنسبة) منخفضة جدا، وجاءت خرائط
%( وبدرجة  1.26منخفضة جدا، وجاءت المنظمات التخطيطية في الرتبة الخامسة بنسبة)
رجة %( وبد 2.67توفر منخفضة جدا، وجاءت الخرائط الذىنية في الرتبة السادسة بنسبة)

 توفر منخفضة جدا. 
 وقد قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات والمقترحات.  
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مادة  –الكممات المفتاحية: تحميؿ المحتوى ، ميارات التفكير البصري ، أدوات التفكير البصري 
 الصؼ الثالث المتوسط. –العمـو 

Abstract: 
The current study aimed to analyze the content of two student's 

books in science subject for the third intermediate grade in the 

Kingdom of Saudi Arabia in the light of visual thinking skills. 

The study used the descriptive method represented in its analytical 

form , the study population consisted of the student's books in 

Science (1442 AH - 2020 AD Edition). The study sample included 

(253) optical instruments. In order to achieve the objectives of the 

study, a list of the visual thinking skills that must be provided in the 

two student books of science for the third intermediate grade was 

prepared, and then it was transferred to a content analysis card. The 

study results showed that the availability of visual thinking skills 

came with a moderate degree, and a percentage of (73.80%), And the 

skill of visual perception (interpretation of information) came in the 

first rank and a percentage of (90.26%) and with a great degree of 

availability, the skill of visual discrimination (information 

representation) is in the second rank and a percentage of (82.07%) 

and with a great degree of availability the skill of visual analysis 

(data analysis) is in the third rank and a percentage of (71.54%) and 

with a moderate degree of availability, the skill of perception and 

interpretation of ambiguity is ranked fourth and a percentage of 

(69.69%) with a moderate degree of availability, the skill of 

extracting meanings is at the fifth rank and a percentage of (59.68%) 

and with a moderate degree of availability, the visual translation 

skill is in the sixth rank and a percentage of (45.65%) with a low 

degree of availability. For the extent of availability of visual thinking 

tools, they were provided in general at a very low degree and a 

percentage of (19.76%), Where the images came in the first rank and 

a percentage of (54.94%) and with a moderate degree of availability, 

the Infographics  came in the second rank and a percentage of 

(45.84%) with a low availability, the models came in the third rank 

with a percentage of (10.66%) and with a very low degree of 

availability, Concept maps came in the fourth rank with a 

percentage (3.95%) with a very low availability, The planning 
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organizations came in the fifth rank with a percentage (2.37%), with 

a very low degree of availability, The mental maps came in the sixth 

rank with a percentage of (0.78%) and with a very low degree of 

availability. 

The study presented a number of recommendations and suggestions. 

Keywords: Content analysis, visual thinking skills, visual thinking 

tools - science subject - third intermediate grade. 

 
 مقدمة: 
المجتمع في صورة المدرسة بصورة أساسية عمى الكتاب المدرسي كوسيمة لنقؿ يعتمد 

التراث الثقافي والعممي واألفكار والميارات المختمفة والتي تتماشى مع فمسفة المجتمع وأىدافو 
 إلى أبنائو مف الطمبة.

مـ ولذلؾ يعد الكتاب المدرسي عنصرا ميما مف عناصر العممية التعميمية فيو وسيمة المع
والطالب في الحصوؿ عمى المعمومة مف خالؿ محتواه، وىذا المحتوى يتطور ويتغير مف فترة 
لفترة ضمف خطط التعديؿ والتطوير التي تطاؿ الكتب الدراسية بشكؿ عاـ ، والتي يجب أف 
تتضمف عمميات معينة ليا أىميتيا ومف بينيا عمميات التفكير ومياراتو المختمفة ، وضرورة 

 (.2ـ ، 1226لكتاب المدرسي بتنمية ىذه الميارات لدى الطالب) الدليمي،أف يقوـ ا
وتبرز أىمية الكتاب المدرسي في أنو يقدـ المعمومات لمطالب في تنظيـ منطقي وبشكؿ 
منظـ يساعد عمى الفيـ واالستيعاب ، كما يساعد في االنتقاؿ المنظـ مف موضوع ألخر ، 

، ومرجعا يوفر عناء البحث عف ما يحتاجو مف معمومات ويعد كذلؾ أحد وسائؿ التعمـ الذاتي 
 (. 21، 1222في مجاؿ معيف أو مادة دراسية محددة) طالفحة ، 

كما يجمع الكتاب المدرسي بيف المغة المفظية والمغة البصرية ، والصور والرسوـ بأنماطيا 
ع المحتوى المتعددة ، كما أف االىتماـ بتضميف الصور في الكتاب المدرسي المنسجمة م

،  1222التعميمي المقصود تجعؿ عمميتي التعميـ والتعمـ أكثر وضوحا وأبقى أثرا )األستاذ ، 
66.) 

ويعتبر الكتاب المدرسي لمادة العموـ مجاال خصبا لتنمية واكتساب الطمبة العديد مف 
مف ميارات التفكير المختمفة ومف بينيا ميارات التفكير البصري بما يتضمنو ىذا الكتاب 

خرائط ذىنية ورسـو توضيحية وبيانية وصور وأشكاؿ وجداوؿ ، وكميا تعتبر أدوات بصرية 
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تختزؿ في محتواىا العديد مف المعمومات الخطية التي يمكف ليـ استنتاجيا بسيولة ويسر 
 (. 212ـ ، 1226مف خالليا) يونس، 

تعمـ لالتفاؽ عمى وتظير أىمية التفكير البصري في مادة العموـ مف ثالثة جوانب ىي ال
نموذج معيف ، والتعمـ لتطوير نماذج كمية ، والتعمـ لتطوير نماذج نوعية ، ويعتمد ذلؾ عمى 

 (. ,Gilbert,2008نوع التعمـ المراد تحقيقو أو تطويره لدى المتعمـ)
( أف ىناؾ بعض االكتشافات العممية اليامة التي  ,Bolotin&Nashon,2012ويرى) 

تمادا عمى االستفادة مف التفكير البصري ومياراتو المختمفة مثؿ اكتشاؼ تـ التوصؿ إلييا اع
التركيب الجزيئي لمجينات عف طريؽ ) واطسوف وكريؾ( ، واقتراح خطوط القوة التي أدت إلى 
اكتشاؼ الحث الكيرومغناطيسي عف طريؽ ) فارادي( ، وكذلؾ اكتشاؼ النظرية النسبية 

ذلؾ تـ مف خالؿ قدرة العمماء عمى تصور وتفسير الظواىر بواسطة ) أينشتايف ( وغيرىا ،كؿ 
 المختمفة تمثيال بصريا ساعد عمى تحديدىا واكتشافيا.

لذا فإف تنمية ميارات التفكير البصري أصبحت مف األىداؼ الميمة التي يسعى تدريس 
ة عمى مادة العمـو إلى تحقيقيا وذلؾ لمدور الحيوي الذي يمكف أف يقـو بو في مساعدة الطمب

 (. 23،  1221فيـ المادة العممية المجردة) صالح ، 
( أف التفكير البصري أحد أشكاؿ التفكير التي تفرضيا 212ـ، 1225وترى) العتيبي، 

متطمبات العصر الحديث المميء بالصور والبصريات في كؿ مكاف ، ولـ يعد المعنى مقصورا 
 ب فعاؿ لممعنى.عمى الكممات والجمؿ فالصور تحتاج إلى تفسير وتركي

( أىمية التفكير البصري في أف ىناؾ مشاىدات كثيرة  12ـ ، 1228ويوضح )اآللوسي ، 
قد تتضمف معاف وأفكار متنوعة تشتت ذىف الطالب ، وتبعده عف الصواب ، وىنا يأتي دور 
جراء العمميات الالزمة لفيميا ،  التفكير البصري الذي يساعده في تنظيـ ىذه المشاىدات وا 

تأني قبؿ إصدار األحكاـ مف خالؿ تحميؿ الصورة التي يتمقاىا ،وفيـ العالقات فييا وال
وتحميميا ، والوصوؿ بعدىا إلى استنتاج معيف، لوضع المشاىدات في إطارىا الصحيح ، 
ولذلؾ كمما أتقف الطالب ميارات التفكير البصري كمما تحسف فيمو لمصور التي يتمقاىا 

 .ووضعيا في إطارىا الصحيح
ونظرا ألىمية ميارات التفكير البصري في مادة العمـو فقد اىتمت مجموعة مف الدراسات 

 1212بتحميؿ محتوى ىذه الكتب في المراحؿ الدراسية في ضوئو، فيدفت دراسة ) السممي ، 
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الخامس  لمصؼ العمـو مقرر في البصري التفكير ميارات تضميف مدى عف ـ( إلى الكشؼ
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي ممثال بأسموب . السعودية العربية المممكة في االبتدائي

 عينتيا وشممت ، االبتدائي الخامس لمصؼ العموـ مقرر وتكوف مجتمعيا مف تحميؿ المحتوى،
وتوصمت  .صورة ( 421) والبالغ عددىا أنماطيا، بمختمؼ بالمقرر المضمنة الصور كافة

 العمـو مقرر في البصري التفكير ميارات توفر يا أفالدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أىم
 طفيؼ الميارات بفارؽ ىذه توفر وجاء ككؿ بدرجة منخفضة، جاء االبتدائي الخامس لمصؼ
 األوؿ. الدراسي الفصؿ بمقرر مقارنة الثاني الدراسي الفصؿ مقرر لصالح

التفكير  ـ( إلى التعرؼ عمى مستوى تضميف ميارات 1228وىدفت دراسة) القحطاني، 
البصري في كتب الفيزياء لممرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية . استخدمت الدراسة 
المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة مف جميع الصور المتضمنة في كتب 

(، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا  612الفيزياء والتي بمغ عددىا)
الفيزياء بتضميف ميارات التفكير البصري ، حيث ضمنت ميارات التمييز البصري اىتماـ كتب 

، وربط العالقات ، وتحميؿ المعمومات ، وتفسير المعمومات بدرجة عالية، أما ميارة استنتاج 
 المعاني فقد ضمنت بدرجة متوسطة.

البصري في ـ ( بالتعرؼ عمى مدى توافر ميارات التفكير 1226واىتمت دراسة) الشموي، 
مقرر العموـ لمصؼ السادس االبتدائي في المممكة العربية السعودية ، وتكوف مجتمع الدراسة 

 الصور جميع مف الدراسة عينة وتكونت االبتدائي ، السادس لمصؼ العمـو كتاب كامؿ في
صورة، واستخدمت الدراسة المنيج (  127)  بمغت والتي بجزأيو الكتاب في المتضمنة

صورة تحميؿ المحتوى، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا قصور  الوصفي في
في توفر معظـ ميارات التفكير البصري بالكتاب حيث جاءت ثالثة مف الميارات) ميارة ربط 
العالقات ، ميارة تحميؿ الشكؿ ، ميارة استنتاج المعاني( بمستوى ضعيؼ، بينما جاءت 

 و تفسير المعمومات في المدى المتوسط. ميارتي التعرؼ عمى الشكؿ ووصفو
ـ( الكشؼ عف مستوى تضميف كتاب العموـ 1225وحاولت دراسة ) المقبؿ والجبر، 

لمصؼ األوؿ المتوسط في المممكة العربية السعودية لميارات التفكير البصري، تمثؿ مجتمع 
كونت عينة ىػ، وت 2326-2325الدراسة في كامؿ كتاب عموـ الصؼ األوؿ المتوسط لمعاـ 

( صورة ،  123الدراسة مف جميع الصور المتضمنة في الكتاب بجزأيو والتي بمغت ) 
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المحتوى ، وتوصمت الدراسة إلى  تحميؿ صورة في الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت
مجموعة مف النتائج منيا أف ميارات تمثيؿ المعمومات والتمييز البصري والتفسير جاءت 

 أما ميارتي التحميؿ واستخالص المعاني فقد ضمنت بمستوى متوسط.بمستويات مرتفعة ، 
ـ( بتقويـ محتوى كتب العمـو بالمرحمة اإلعدادية عمى ضوء 1221واىتمت دراسة)صالح، 

ميارات التفكير البصري ومدى التالميذ ليا، وتمثؿ مجتمع الدراسة بكتب العمـو لممرحمة 
ـ، وتكونت عينة 1222- 1222الدراسي  اإلعدادية بجميورية مصر العربية في العاـ

الدراسة مف جميع األدوات البصرية بيذه الكتب، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج 
منيا توفر ميارات التفكير البصري بنسبة متدنية بصفة عامة في جميع الكتب ، أكثر ميارات 

التصور البصري، يمييا ميارة التفكير البصري توفرا ىي ميارة التمييز البصري، يمييا ميارة 
التحميؿ البصري، يمييا ميارة الترجمة البصرية ، وانت أقؿ ىذه الميارات توفرا استنتاج المعنى 

 مف األشكاؿ والرموز البصرية.
( منظـ ورسـ  114( صورة، و)  226وبالنسبة ألدوات التفكير البصري فقد بمغت) 

طة مفاىيمية، في حيف لـ توجد شبكات ( خري 22( رمزا بصريا، و ) 24تخطيطي ، و) 
 العصؼ الذىني بأنواعيا) مخططات شبكية ، خرائط عقمية، مخططات عنقودية(.

 مشكلة الدراسة: 

أوصت العديد مف الدراسات بأىمية وضرورة تنمية ميارات التفكير البصري لدى الطالب 
ومف ىذه  والطالبات مف خالؿ مادة العموـ وأفرعيا بمختمؼ المراحؿ الدراسية

؛ محمد  1228؛ القحطاني،  1228؛ سالمة ،  1228؛ الناقة،  1212الدراسات)السممي، 
 ـ(. 1225ـ ؛ الشيري، 1226ـ ؛الجابري،  1227، 

( أنو يمكف تنمية ميارات التفكير البصري لدى الطالب  238ـ،  1228ويرى) القحطاني، 
ناصر األساسية التي يستند إلييا بوسائؿ متعددة منيا الكتاب المدرسي الذي يعد مف الع

المقرر ، وباعتبار أنو متوفر لجميع الطالب باختالؼ المصادر األخرى التي قد تتوفر لمبعض 
 دوف األخريف.

( أف الكتب الدراسية تحتاج إلى عممية تحميؿ 11، 1222كما يرى ) الياشمي وعطية، 
لمكشؼ عف مواطف الضعؼ والقوة  محتوى بعد تأليفيا أو تطويرىا ودراسة الطالب ليا ، وذلؾ

جراء المقارنة بينيا وبيف اإلمكانات المادية  فييا ، والتعرؼ عمى مناسبة النواتج التعميمية ، وا 
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المتاحة والفئات المستيدفة بالمعرفة والخبرة التعميمية ، وتزويد الميتميف والمختصيف بمواطف 
ثراء المحتوى بكؿ الضعؼ ليتـ معالجتيا ، مما يؤدي إلى تحسيف مستوى ا لكتاب المدرسي وا 

 جديد.
ولذلؾ فمف األسباب التي دعت إلى القياـ بيذه الدراسة قياـ وزارة التعميـ في المممكة  

ىػ( وىي  2322- 2322العربية السعودية بتطبيؽ مقررات جديدة لمادة العموـ منذ عاـ )
دية األمر الذي يتطمب سمسمة ماكجروىؿ وذلؾ بعد ترجمتيا ومواءمتيا مع البيئة السعو 

 التعرؼ عمى مدى اىتماـ ىذه الكتب بميارات التفكير البصري.
كما لـ يعثر الباحث عمى دراسة سابقة قامت بتحميؿ محتوى كتاب العموـ لمصؼ الثالث 

 المتوسط بالمممكة العربية السعودية في ضوء ميارات التفكير البصري.
ة دوره في تنمية ميارات التفكير البصري لدى وانطالقا مف أىمية الكتاب المدرسي وأىمي

الطالب، وضرورة إجراء عممية تحميؿ المحتوى بالنسبة لو، وما أوصت بو الدراسات السابقة 
مف ضرورة تنمية ميارات التفكير البصري لدى الطالب ، وكذلؾ عدـ تناوؿ كتاب العموـ 

صري ، تحددت مشكمة الدراسة لمصؼ الثالث المتوسط بالتحميؿ في ضوء ميارات التفكير الب
الحالية في التعرؼ عمى مدى توفر ميارات التفكير البصري في كتب العمـو لمصؼ الثالث 

 المتوسط عف طريؽ القياـ بتحميؿ محتواىا.
 أسئلة الدراسة: 

تحدد السؤاؿ الرئيسي لمدراسة الحالية في" ما مدى توفر ميارات التفكير البصري في كتاب   
 الثالث المتوسط بالمممكة العربية السعودية"؟ ، ويتفرع منو السؤاليف التالييف:العمـو لمصؼ 

ما ميارات التفكير البصري الواجب توفرىا في كتابي الطالب لمادة العمـو لمصؼ الثالث  -2
 المتوسط بالمممكة العربية السعودية؟

العمـو لمصؼ الثالث  لمادة الطالب ما درجة توفر ميارات التفكير البصري في كتابي -1
 المتوسط بالمممكة العربية السعودية؟

لمادة العموـ لمصؼ الثالث المتوسط  الطالب ماىي األدوات البصرية المتوفرة في كتابي -2
 بالمممكة العربية السعودية؟
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 أهداف الدراسة: 

 سوؼ تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 العمـو لمصؼ لمادة الطالب لبصري الواجب توفرىا في كتابيتحديد ميارات التفكير ا -2

 السعودية. العربية بالمممكة المتوسط الثالث
 لمصؼ العموـ لمادة الطالب كتابي في البصري التفكير ميارات توفر الكشؼ عف مدى -1

 السعودية. العربية بالمممكة المتوسط الثالث
 المتوسط الثالث لمصؼ العمـو لمادة الطالب كتابيفي  البصرية تحديد مدى توفر األدوات -2

 .السعودية العربية بالمممكة
 أهمية الدراسة: 

 تظير أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ:
مسايرتيا لالىتماـ بضرورة التركيز عمى ميارات التفكير بصفة عامة في المناىج الدراسية  -

 ، وميارات التفكير البصري بكتب العمـو بصفة خاصة.
 لمصؼ العموـ لمادة الطالب تقديـ قائمة بميارات التفكير البصري الواجب توفرىا في كتابي -

 .السعودية العربية بالمممكة المتوسط الثالث
لمصؼ الثالث  العمـو لمادة الطالب تقديـ قائمة باألدوات البصرية المتوفرة في كتابي -

 المتوسط بالمممكة العربية السعودية.
القائميف عمى المناىج في المممكة العربية السعودية بتغذية راجعة حوؿ مدى توفر تزويد  -

 لمصؼ الثالث المتوسط. العمـو لمادة الطالب ميارات التفكير البصري في كتابي
مساعدة أطراؼ العممية التعميمية عمى فيـ أىمية الصور والرسـو واألشكاؿ في تنمية  -

 التفكير البصري.
 حدود الدراسة: 

 اقتصرت حدود الدراسة عمى ما يمي:  
: كتابي الطالب في مادة العمـو لمفصؿ الدراسي األوؿ والفصؿ الدراسي الثاني الحدود الزمانية

 .ىػ 2331 -2332 الدراسي العاـ لمصؼ الثالث المتوسط في
 : اقتصرت الدراسة الحالية عمى:الحدود الموضوعية
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لمصؼ الثالث المتوسط بالمممكة العربية   العموـ لمادة الطالب تحميؿ محتوى كتابي  -
 البصري، التحميؿ البصري، التمييز)التالية السعودية في ضوء ميارات التفكير البصرى

 .(المعاني استخالص الغموض، وتفسير إدراؾ البصرية، الترجمة البصري، اإلدراؾ
وؿ صحة المادة اقتصار تحميؿ المحتوى عمى المضموف البصري ومف ثـ فإنو ال يتنا -

العممية ومستوى صعوبة المادة العممية ، وجوانب إخراج الكتاب والفيارس والتمخيصات 
 والتدريبات الموجودة في نياية كؿ درس. 

 مصطلحات الدراسة:

 ( أف تحميؿ المحتوى ىو" 264،  1222وعطية،  يرى )الياشمي  تحميؿ المحتوى:
معرفة  منو والغرض الوصفي البحث منيج تحت يندرج العممي البحث أساليب مف أسموب

 برموز عنو معبرا كمياً  وصفاً  الخصائص ىذه جانب ووصؼ إلى المدرسية، الكتب خصائص
 اتجاه تحدد مؤشرات تكوف ُأخرى بأساليب نتائج مف عميو الحصوؿ يتـ كمية إلى جانب ما

 ". المطموب التطوير
كتاب الطالب في مادة العمـو  في مقرر العمـو لمصؼ الثالث المتوسط:  ويقصد بو " 

الفصميف األوؿ والثاني والمقرر عمى طالب الصؼ الثالث المتوسط بالمممكة العربية السعودية 
  ىػ. 2331 -2332في العاـ الدراسي 

( أف ميارات التفكير  67ـ،1225ميارات التفكير البصري: يرى ) المصري وعامر، 
تشجع المتعمـ عمى التمييز البصري لممعمومات البصري ىي" مجموعة مف الميارات التي 

 العممية مف خالؿ دمج تصوراتو البصرية مع خبراتو المعرفية لموصوؿ إلى لغة".
ويقصد بميارات التفكير البصري في ىذه الدراسة" ىي تمؾ الميارات التي يحتاجيا طالب   

الصؼ الثالث المتوسط لقراءة الشكؿ البصري وتحويؿ المغة التي يحمميا الشكؿ إلى لغة لفظية 
 البصري، التحميؿ مكتوبة أو منطوقة لتحقيؽ ناتج تعميمي في مادة العموـ وتتمثؿ في )التمييز

 المعاني( استخالص الغموض، وتفسير البصرية، إدراؾ الترجمة البصري، ري، اإلدراؾالبص
  اإلطار النظري والدراسات السابقة:
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 أوال اإلطار النظري:
 تحليل المحتوى:

 مهارات التفكير البصري:

لمرسائؿ البصرية دور ىاـ في توصيؿ الرسالة التعميمية في كافة المراحؿ التعميمية دوف 
مع اختالؼ في درجة ىذه األىمية بالنسبة لكؿ مرحمة ، وذلؾ لقياميا بجذب وتشويؽ  استثناء

 الطالب إلى المحتوى التعميمي بدرجة أعمى مف غيرىا مف الوسائؿ األخرى.
 مفهوم التفكير البصري:

ىناؾ وجيات نظر متعددة لتعريؼ التفكير البصري سوؼ يعرض الباحث لبعضيا كما 
 يمي:

( التفكير البصري بأنو" سمسمة مف العمميات العقمية ،  47ـ،  1222دة، يعرؼ ) أبو زاي
يقوـ بيا الدماغ البشري عند تعرضو لمثير ما يتـ استقبالو عف طريؽ حاسة البصر ، 
وتساعد ىذه العمميات الطالب في الوصوؿ إلى المعنى الذي يجممو ىذا المثير ، واالستجابة 

 منيا عند الحاجة ". لو وتخزينو في الذاكرة واسترجاعو
( بأنو" قدرة عقمية مرتبطة مباشرة بالجوانب الحسية  688،  1223ويعرفو ) الطراونة، 

البصرية ، ويحدث ىذا النوع مف التفكير عندما يكوف ىناؾ تنسيؽ متبادؿ بيف ما يراه الطالب 
ة والرسـ مف أشكاؿ ورسومات وعالقات ، وبيف ما يحدث مف نتاجات عقمية معتمدة عمى الرؤي

 المعروض".
( أف التفكير البصري ىو " نمط مف أنماط التفكير ينشأ  45ـ، 1225ويرى ) محمد،  

عف استثارة العقؿ بمثيرات بصرية ، ويظير في قدرة الطالب عمى فيـ تمؾ المثيرات والتعبير 
دراؾ العالقات بينيا أوؿ التوصؿ إلى عالقات جديدة  .عنيا بمغة منطوقة أو مكتوبة ، وا 

( بأنو " العممية العقمية التي يتـ الربط بيا بيف ما يثير  43ـ ،1228كما يعرفو) سالمة،
حاسة البصر بالبنية المعرفية مف خالؿ دمج الصور البصرية ، أو موقؼ ما حياؿ موضوع 
معيف مع الخبرة المعرفية ، ثـ ترجمة ىذا الشكؿ البصري أو الصورة أو الموقؼ إلى لغة 

 وبة.منطوقة أو مكت
بعد عرض ىذه المجموعة مف التعريفات الخاصة بالتفكير البصري يمكف القوؿ بأف التفكير 
البصري نمط مف أنماط التفكير ، وىو عممية عقمية وذىنية ، ترتبط بالجوانب الحسية 
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والبصرية ، ويتكوف مف مجموعة مف الميارات ، ويتـ عف طريؽ ترجمة األدوات البصرية إلى 
 مكتوبة ، ييدؼ إلى التوصؿ إلى عالقات جديدة مف خالؿ األدوات البصرية. لغة منطوقة أو

 مميزات التفكير البصري: 

 ( أف مف مميزات التفكير البصري: 17،  1222يرى) عمار والقباني،   
 تنمية ميارات المغة البصرية لمطالب. -
ف ليـ عالقة بالعممية تنمية القدرة عمى فيـ الرسائؿ البصرية المحيطة بالطالب وغيرىـ مم -

 التعميمية مف كؿ جية نتيجة لمتقدـ العممي والتكنولوجي.
 تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت مف خالؿ اختيار وتحديد المفاىيـ البصرية . -
مساعدة الطالب عمى فيـ وتنظيـ وتركيب المعمومات في المواد الدراسية ومساعدتيـ عمى  -

 تاج األفكار الجديدة.تنمية القدرة عمى االبتكار وان
 تنمية القدرة عمى التصور البصري والقدرة البصرية. -
جذب الطالب نحو موضوعات الدراسة التي تتضمف أشكاال بصرية بجانب النصوص  -

 المفظية.
 ( أف أىـ مميزات التفكير البصري بالنسبة لمطالب ىي: 35ـ،  1221كما يرى ) بدر ،    
 قراءة الصور واألشكاؿ المرئية بشكؿ عممي. جعؿ الطالب لو القدرة عمى -
العمؿ عمى إيجاد طرؽ بصرية مف أجؿ تعمـ المعارؼ واألفكار والعمؿ عمى تدعيميا بيف  -

 الطمبة.
 العمؿ عمى تنمية مجموعة مختمفة مف الميارات مف بينيا ميارة حؿ المشكالت. -
 ( إلى ذلؾ: 52ـ، 1228ويضيؼ) سالمة،    
 نصوص المصاحبة لمشكؿ البصري.الفيـ الصحيح لم -
 المساعدة عمى التفاعؿ اإليجابي بيف المتعمميف ، مما يجعؿ العممية التعميمية أكثر تشويقا. -
 جعؿ إدارة المواقؼ التعميمية أكثر سيولة.  -

يظير مما سبؽ أف التفكير البصري حاؿ تضمينو في الكتب الدراسية ومف ثـ تنميتو لدى 
موعة مف المميزات مف أىميا جذب الطالب إلى دراسة الموضوعات ، الطالب فإنو يحقؽ مج

وتوضيح تمؾ المعمومات، تنمية قدرة الطالب عمى حؿ المشكالت و فيـ الرسائؿ البصرية 
 المحيطة، كما يساعد المعمـ خالؿ عممية إدارتو لمصؼ الدراسي . 
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 مكونات التفكير البصري:

 البصري يتكوف مف ثالثة مكونات ىي: ( أف التفكير ,Bilbokaite,2008 11يرى)
: والذي يساعد عمى إدراؾ الصور وترميزىا وتذكرىا مف خالؿ اختيار أوال اإلدراؾ البصري

 المدركات بانتقائية ، واستثناء ما ليس ضروريا مف وجية نظر الطالب.
: وىو مجموعة مف القدرات التي يمكف استخداميا بشكؿ مستقؿ عف ثانيا التخيؿ البصري

بعضيا البعض ، ولو عالقة باإلدراؾ البصري ، ألنو في عمية االختيار يساعد الخياؿ عمى 
 الرؤية والتفسير والجمع والربط وتمييز التفاصيؿ .

: ويقصد بيا عممية تصور الظواىر أو األشياء في شكؿ رموز أو صيغ ثالثا المرئيات
تسيؿ فيـ الطالب لممعمومات التي مفيومو ، تساعد عمى تشكيؿ نماذج عقمية بصرية حقيقية 

 تقدـ لو.
ويرى الباحث أنو مف الضروري أف تعمؿ مكونات التفكير البصري الثالثة) اإلدراؾ البصري، 
التخيؿ البصري، المرئيات( في تكامؿ وتناغـ مع بعضيا وصوال إلى تحقيؽ اليدؼ منيا وىو 

اعدىـ أثناء دراستيـ لمادة العموـ في قياـ الطمبة بالتفكير البصري بالطريقة السميمة والتي تس
 المراحؿ الدراسية المختمفة.
 أدوات التفكير البصري:

تساعد الطمبة عمى  (. أف أدوات التفكير البصري 128ـ، 1225يرى) عبد السميع، 
اكتساب المحتوى الدراسي مف خالؿ مروره بعمميات تفكير مبنية عمى عدد مف التمثيالت 

عمى عدـ نسياف المعمومات التي تـ تعمميا في وقت سابؽ ، كما أنيا البصرية التي تساعدىـ 
 يمكف أف تيسر ليـ بناء المعرفة.

( أف أدوات التفكير البصري تساعد عمى تنظيـ خبرات  15ـ، 1221كما يرى) صالح ،
قامة عالقات بيف ما نعرفو وما نفكر فيو ، وتسيـ في تناوؿ موضوعات المحتوى  التعمـ وا 

ي وقت أقؿ مع احتفاظ كبير بيا ، وذلؾ عمى ضوء ما تتيحو لمطالب مف تنمية التعميمي ف
قدراتيـ عمى حؿ المشكالت وبناء عالقات بيف المعمومات وتصنيفيا ومعالجتيا وتقويميا ، 
وتحقيؽ فيـ أعمؽ لممفاىيـ ، وتحسيف قدرات التفكير طويؿ األمد ، باإلضافة إلى أنيا تسيـ 

 ة، وما يتـ تعممو بالفعؿ مف الدروس.في قياس المعرفة السابق
 ومف ىذه األدوات التي يمكف أف تتوفر في محتوى كتب العمـو ما يمي:    
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حيث تعتبر الصور مف أبرز وسائؿ المالحظة غير المباشرة ألنيا أسيا فيما مف الصور: 
قي الكممات باإلضافة إلى أنيا تسجيؿ دقيؽ وواضح مما يغني عف االتصاؿ بالواقع الحقي

 (. 143،  1222لصعوبة ذلؾ أو ندرتو أو كبره أو صغره أو ندرتو أو خطورتو) محمود ، 
: وىي إحدى أدوات االتصاؿ البصري لما تحممو مف معمومات في صورة الرسـو التوضيحية

وسائؿ رمزي ولفظية ، وترجع أىميتيا في أنيا تختصر مضموف الرسالة في تكوينات خطية 
طالب ، كما أنيا ال تيدؼ إلى إظيار التفاصيؿ كما في الوسائؿ يسيؿ فيميا مف قبؿ ال

البصرية األخرى ولكنيا تتميز بإثارة االنتباه لمخطوط واألولواف التي تجذب الطمبة) راشد ، 
1224  ،45 .) 

 وكممات رسومات بواسطة األفكار أو المعمومات ربط عمى تقـو : وىي طريقةالخرائط الذىنية
 يدخؿ كما، المعمومات ىذه بيف وعالقة داللة ذات بأسيـ بينيا فيما نصؿ خارطة شكؿ عمى
 (. 126ـ،  1222،)قطيط واأللواف والصور األشكاؿ تركيبيا في

عرض  تبسيط إلى ، تيدؼ وتقويـ وتعميـ تعمـ ىي استراتيجيةو  :المنظمات التخطيطية 
 في المعمومات عرض كيفية ارتباط لتوضيح وتستخدـ ، وتسييميا لممتعمميف المعمومات
 (.  331 ، 1228 وسميماف، سعيدي )أمبو موضوعات عدة أو ما موضوع

 المتسمسمة العالقات توضح ثنائية البعد، تخطيطية رسـو عف عبارة وىيخرائط المفاىيـ : 
ىذه  تنظيـ ويتـ الفرع ليذا اليرمي البناء مف والمستمدة فروع المعرفة مف فرع مفاىيـ بيف

( وشمولية عمومية األكثر)الرئيسي  المفيـو يوضع بحيث ىرمية، متسمسمة بطريقة المفاىيـ
مع  التالية المستويات في( عمومية األقؿ) الفرعية تحتو المفاىيـ تندرج ثـ الخريطة أعمى في

 (. 23،  1222 العمري،)بينيا في المواقؼ التعميمية المختمفة العالقات توضح روابط وجود
 ( أف لمتفكير البصري عدة أدوات تتمثؿ في: 53،  1222،  ويرى ) زنقور

 وتعد أكثر شيوعا واستعماال في االتصاؿ رغـ أنيا أكثر تجريدا.الرموز: 
ويستخدـ فييا الرسـ المتعمقة بالصور، والرسـو المتعمقة بالمفيـو الرسـو التخطيطية: 
 والرسوـ الكاريكاتيرية.

 االتصاؿ.: وىي مف أكثر الطرؽ دقة في الصور
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( أنو يمكف إجماال تنمية التفكير البصري عف طريؽ  145ـ، 1223كما يرى ) شحاتو، 
مجموعة مف األدوات ىي الصور الثابتة والصور المتحركة ، والرسوـ المتحركة ، والرسوـ 
العادية، والتمثيالت البصرية لألشياء المجردة ، والرموز واألشكاؿ البصرية ، والشرائح 

 .والبرمجيات
مما سبؽ يظير تنوع أدوات التفكير البصري  التي يمكف مف خالليا اكتساب مياراتو 
المختمفة لدى الطمبة، ألف وجود ىذه األدوات في الكتب الدراسية المختمفة ىو األساس في 
اكتساب وتنمية ىذه الميارات لدى الطالب ،فبدوف وجود قدر مناسب مف ىذه األدوات يكوف 

 بة اكتساب وتنمية ىذه الميارات.مف الصعب عمى الطم
 مهارات التفكير البصري:

تتعدد ميارات التفكير البصري وتتغير مف دراسة ألخرى حسب طبيعة المادة التعميمية 
موضوع الدراسة وسوؼ يركز الباحث عمى مجموعة الميارات التي تـ تناوليا في دراسات 

 تتعمؽ بمادة العمـو وذلؾ كما يمي:
( أف ىذه الميارات ىي التصور البصري، التمييز البصري ،  23،  1221يرى ) صالح، 

 الترجمة البصرية، التحميؿ البصري، استنتاج المعنى مف الرموز واألشكاؿ البصرية.
أف التفكير البصري يتطمب مجموعة مف الميارات  ( 42 ـ، 1226 الجابري،)وترى   

الكتب المدرسية واألنشطة المختمفة ، الضرورية والتي يجب تنميتيا لدى الطمبة باستخداـ 
دراؾ االختالؼ بيف الصور واألشكاؿ وممارسة  ومف ىذه الميارات قراءة الصور واألشكاؿ، وا 
جراء اتصاؿ بصري بالمعمومات  أنشطة الرسـو البيانية بمختمؼ أنواعيا والتمكف مف قراءتيا وا 

ف الكثير مف المعاني الخاصة المتضمنة فييا باإلضافة إلى الخرائط البصرية التي تعبر ع
 بمفيـو معيف.

( أف ىذه الميارات ىي: التعرؼ عمى الشكؿ ووصفو 137ـ، 1226بينما رأى ) الشموي، 
 ، تحميؿ الشكؿ، ربط العالقات، تفسير المعمومات، استنتاج المعاني.

 ( إلى أف ىذه الميارات ىي: تمثيؿ272ـ ، 1225وتوصمت دراسة ) المقبؿ والجبر، 
البصري، استخالص  العالقات، التمييز المعمومات، ربط المعمومات، تحميؿ ومات، تفسيرالمعم

 المعاني.
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( ميارات التفكير البصري في التمييز البصري،  628ـ،  1228وحددت ) أبو كموب، 
تحميؿ المعمومات عمى الشكؿ البصري، إدراؾ العالقات عمى الشكؿ البصري، تفسير المعمومات 

 صري، استنتاج المعنى.عمى الشكؿ الب
 ( أف ىذه الميارات ىي :  251-252ـ ،  1228بينما يرى ) القحطاني ،    
 مف حيث ليا المشابية الصور عف وتمييزىا الصورة معرفة عمى القدرة: البصري التمييز -

 .الوضوح ودرجة والحجـ والشكؿ الموف
يجاد التوافقات الصورة عناصر بيف المشتركة العالقات إبراز عمى القدرة: العالقات ربط -  وا 

 .فييا واالختالفات بينيا
 أو مف كممات الصورة جزيئات مف جزئية كؿ مدلوالت إيضاح عمى القدرة: المعمومات تفسير -

 .إشارات أو رموز
عمى  والتركيز األساسية، مكوناتيا إلى الصورة تجزئة عمى القدرة: المعمومات تحميؿ -

 الصورة وتحديد في العالقات ورؤية والجزئية، الكمية بالبيانات واالىتماـ الدقيقة التفاصيؿ
 وتصنيفيا. العالقات تمؾ خصائص

الصورة  خالؿ مف عممية ومبادئ مفاىيـ إلى التوصؿ عمى القدرة: المعاني استنتاج -
 .المعروضة

 ووصفو، الشكؿ عمى ( ىذه الميارات في التعرؼ222، 1212وحددت دراسة ) السممي، 
 المعاني. الغموض، استخالص وتفسير الشكؿ، إدراؾ في العالقات الشكؿ، ربط تحميؿ

مف العرض السابؽ ليذه الميارات يتضح تكرار بعض ميارات التفكير البصري في بعض 
ـ (،  والتي تأتي بنفس المعنى 1226الدراسات ومنيا  قراءة الصور واألشكاؿ) الجابري، 

ـ(، ممارسة أنشطة الرسوـ  1212ـ، السممي، 1226الشموي، التعرؼ عمى الشكؿ ووصفو) 
جراء اتصاؿ بصري بالمعمومات الواردة فييا)  البيانية بمختمؼ أنواعيا والتمكف مف قراءتيا وا 

ـ 1226ـ ( والتي جاءت بنفس المعنى تمثيؿ المعمومات ) المقبؿ والجبر، 1226الجابري، 
ـ ؛ القحطاني، 1226ـ ؛ و الشموي، 1226(، تفسير المعمومات) المقبؿ والجبر ، 

ـ ؛ أبو كموب، 1226ـ؛ والمقبؿ والجبر ، 1221ـ(، تحميؿ المعمومات ) صالح ، 1228
ـ(، ربط 1212ـ ؛ السممي، 1226ـ(، تحميؿ الشكؿ) الشموي، 1228؛ القحطاني،  1228

ـ؛ السممي، 1228ـ ؛ القحطاني،1226ـ ؛ الشموي، 1226العالقات) المقبؿ والجبر، 
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ـ ؛ أبو كموب، 1226ـ ؛والمقبؿ والجبر، 1221ـ(، التمييز البصري) صالح ، 1212
ـ ؛ السممي، 1226ـ(، استخالص المعاني) المقبؿ والجبر، 1228ـ؛ القحطاني، 1228
 ـ(.1228ـ؛ أبو كموب ، 1226ـ؛والشموي، 1221ـ(، استنتاج المعنى) صالح ، 1212

ميارتي التصور البصري والترجمة البصرية، ـ ( ب 1221بينما انفردت دراسة ) صالح،    
ـ( 1212ـ( بميارة إدراؾ العالقات، وانفردت دراسة ) السممي،  1228وانفردت) أبو كموب، 

 بميارة إدراؾ وتفسير الغموض. 
 معوقات التفكير البصري:

عمى الرغـ مف المميزات الكثيرة التي يقدميا التفكير البصري بالنسبة ألطراؼ العممية 
ميمية إال أف ىناؾ بعض األمور التي ال تصب في كفة التفكير البصري، يحددىا) شعث، التع

 ( فيما يمي: 18، 1228
 أف التفكير البصري ال يصمح مع األشخاص فاقدي البصر. -
 أنو يعمؿ عمى تعويد المخ البحث عف الشكؿ البصري وعدـ التفكير بشكؿ تجريدي. -
 يمكف استبداليا بأي ألفاظ ميما حدث حتى تأتي عند تكوف صورة خطأ في الذىف ، ال -

 صورة صحيحة تحؿ محميا وعند االستحضار ستبرز كمتا الصورتيف ليرجح بينيما.
ويضيؼ الباحث أنو مف معوقات التفكير البصري عدـ استخداـ أداة التفكير البصري 

جة أكبر مف المناسبة لمموقؼ التعميمي ، أو االعتماد عمى أدوات التفكير البصري بدر 
المطموب بحيث تطغى عمى المحتوى التعميمي، أو تضميف أدوات لمتفكير البصري في محتوى 

 الكتب الدراسية دونما الحاجة إلييا. 
كما يرى الباحث أنو يمكف التغمب عمى بعض ىذه المعوقات عف طريؽ تضميف أدوات 

لكتب الدراسية بحيث ال التفكير البصري المختمفة بصورة متوازنة ووظيفية  في محتوى  ا
تغطى عمى الجزء المفظي، والتأكد مف صحة ودقة أدوات التفكير البصري المتضمنة في 

 محتوى الكتب الدراسية . 
 منهج الدراسة: 

 الطالب استخدمت الدراسة المنيج الوصفي بصورتو التحميمية، بيدؼ تحميؿ محتوى كتابي
 لممرحمة المتوسطة في ضوء ميارات التفكير البصري.  العمـو لمادة
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 مجتمع الدراسة:

تكوف مجتمع الدراسة مف موضوعات كتابي الطالب في مادة العمـو المقررة عمى طالب  
بعض  التالييوضح الجدوؿ و  ـ. 1212-ىػ 2331وطالبات الصؼ الثالث المتوسط طبعة 

 الدراسة: مجتمعخصائص 
 انذساسخخظبئض يجتًغ  (2جذٔل)

 انظف و
انفظم 

 انذساسٙ
 انُٕع

ػذد 

 انٕدذاد

ػذد 

 انفظٕل

ػذد 

 انذسٔط

ػذد 

 انظفذبد

يجًٕع 

أدٔاد 

انتفكٛش 

 انجظش٘

 انثبنث 2
 235 55 22 4 0 كتبة انطبنت األٔل

 225 66 9 4 0 كتبة انطبنت انثبَٙ

 053 262 02 5 4 انًجًٕع 

كتابيف لمطالب بواقع كتاب لكؿ فصؿ  ( أف عينة الدراسة تضمنت 2يتضح مف جدوؿ )
( صفحة ، اشتممت عمى ) 252في) ( درًسا12تتضمف ) ،دراسية ات( وحد3)و دراسي ،

 ( أداة بصرية. 142
 :دراسةعينة ال

( أداة بصرية وردت في كتابي الطالب لمصؼ الثالث  142)مف  الدراسةعينة  تكونت
 المتوسط في مادة العمـو .

 : الدراسةأداة  

والدراسات السابقة التي قامت بتحميؿ  الرجوع إلى أدبيات المجاؿوبلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
 المجاؿ أدبيات إلى محتوى بعض الكتب الدراسية في ضوء ميارات التفكير البصري  بالرجوع

 التفكير ميارات ضوء في الدراسية الكتب بعض محتوى بتحميؿ قامت التي السابقة والدراسات
 المقبؿ ، ـ1226 والشموي، ، ـ 1228 القحطاني، و ـ، 1212 ، السممي) ؿمث  البصري
( 2بميارات التفكير البصري ) أولية الباحث قائمة،أعد (ـ1221 صالح، و ـ،1225 والجبر،

الواجب توفرىا في كتاب الطالب لمادة العموـ بالصؼ الثالث المتوسط بالمممكة العربية 
السعودية ، ثـ عرض ىذه القائمة األولية عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ المناىج 

                                      
1

 (.1ملحق ) - 
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( لمتأكد مف مدى مالءمة الميارات األصمية والفرعية لطالب الصؼ الثالث 2وطرؽ التدريس ) 
مدى ارتباط الميارات الفرعية بالميارات الرئيسية، وكذلؾ مدى مناسبة  المتوسط، وكذلؾ

الميارات الفرعية لمميارات الرئيسية. وأشار السادة المحكموف بمالءمة الميارات لمطالب 
وكذلؾ ارتباط الميارات الفرعية بالميارات الرئيسية ومناسبتيا ليا بنسبة كبيرة جدا ، كما أشار 

جراء بعض التعديالت البسيطة وىي  تعديؿ صياغة الميارة الفرعية السادة المحكموف بإ
الشكؿ إبداء في تفسير الظواىر العممية  خالؿ مف الثانية في ميارة اإلدراؾ البصري مف يمكف

 إلى يمكف مف خالؿ الشكؿ تفسير الظواىر العممية. وكذلؾ نقؿ الميارة الفرعية " يظير الشكؿ
األخرى" مف الميارة الرئيسية التحميؿ البصري لتأتي تحت الميارة  األشكاؿ وبيف بينو العالقة

 (.1الرئيسية التمثيؿ البصري، وبذلؾ تـ التوصؿ إلى القائمة بصورتيا النيائية)
 بطاقة تحليل المحتوى: 

 هدف: التحديد  -1

توفر ميارات التفكير البصري   في ىدفت بطاقة تحميؿ المحتوى الى الكشؼ عف مدى 
 لمادة العمـو لمصؼ الثالث المتوسط بالمممكة العربية السعودية. كتاب الطالب

 تصميم بطاقة تحليل المحتوى:  -2

، قاـ الباحث وبناء عمى القائمة النيائية لميارات التفكير بعد تحديد ىدؼ بطاقة التحميؿ
البصري الواجب توفرىا في كتاب الطالب لمصؼ الثالث المتوسط لمادة العموـ قاـ الباحث 
بتصميـ بطاقة تحميؿ المحتوى بناء عمى تمؾ القائمة، ويوضح الجدوؿ التالي خصائص بطاقة 
تحميؿ المحتوى والتي قاـ الباحث باالعتماد عمييا عند تحميؿ محتوى كتابي الطالب لمصؼ 

 الثالث المتوسط في مادة العمـو
 
 
 
 
 

 

                                      
1

 (.2ملحق ) - 
2

 (.3ملحق ) - 
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 ( ثؼغ خظبئض ثطبقخ تذهٛم انًذت0ٖٕجذٔل )
 انًٓبساد انفشػٛخػذد  انًٓبسح انشئٛسخ و

 6 انتًٛٛض انجظش٘) تًثٛم انًؼهٕيبد( 2

 4 انتذهٛم انجظش٘) تذهٛم انًؼهٕيبد( 0

 5 اإلدساك انجظش٘) تفسٛش انًؼهٕيبد( 3

 0 انتشجًخ انجظشٚخ 4

 3 إدساك ٔتفسٛش انغًٕع 5

 3 استخالص انًؼبَٙ 6

 03 انًجًٕع

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف بطاقة تحميؿ محتوى كتابي الطالب في مادة العمـو لمصؼ 
 ( ميارة فرعية.  12( ميارات رئيسية يقع تحتيا )  5الثالث المحتوى قد اشتممت عمى )

 عملية التحليل:

 قاـ الباحث بعممية التحميؿ كما يمي:
 التفكير ميارات درجة توفرىدؼ عممية التحميؿ: ىدفت عممية التحميؿ إلى الكشؼ عف 

 السعودية  العربية بالمممكة المتوسط الثالث لمصؼ العمـو لمادة كتابي الطالب  في البصري
األداة المستخدمة: استخدـ الباحث بطاقة تحميؿ المحتوى والتي سبؽ توضيح طريقة 

 .إعدادىا وضبطيا
المحتوى( بعرضيا عمى تـ التحقؽ مف صدؽ أداة التحميؿ ) بطاقة تحميؿ صدؽ األداة: 

، الذيف رأو مناسبتيا وتحقيقيا لميدؼ  تدريس وطرؽ بالمناىج المختصيف مجموعة مف العمـو
 الذي وضعت مف أجمو.

تـ حساب ثبات أداة التحميؿ)بطاقة تحميؿ المحتوى( مف خالؿ قياـ الباحث ثبات األداة: 
سط ، ثـ إعادة عممية التحميؿ بتحميؿ محتوى كتابي الطالب لمادة العموـ لمصؼ الثالث المتو 

( يوما مف التحميؿ األوؿ، ثـ تـ حساب ثبات التحميؿ عف طريؽ 34مرة أخرى بعد مرور )
( وىو معامؿ ثبات 2.82استخداـ معادلة معادلة ىوليستي ، وقد بمغت قيمة ثبات التحميؿ )

 مرتفع ، ويعطي ثقة في نتائج التحميؿ.
تفكير البصري)الصور، الرسـو التوضيحية ، الخرائط تـ استخداـ أدوات الوحدة التحميؿ: 

 الذىنية ، النماذج ، المنظمات التخطيطية ، خرائط المفاىيـ(،  كوحدة لمتحميؿ.
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فئات التحميؿ الرئيسية: استخدـ الباحث ميارات التفكير البصري الرئيسية والمتضمنة في 
 ( كفئات رئيسية لمتحميؿ.5بطاقة التحميؿ وعددىا )

: استخدـ الباحث الميارات الفرعية لمتفكير البصري والواردة تحت تحميؿ الجزئيةفئات ال
 ( كفئات جزئية لمتحميؿ.  12الميارات الرئيسية وعددىا ) 

: وذلؾ لمكشؼ عف مدى توفر ميارات التفكير البصري في محتوى كتابي تنفيذ عممية التحميؿ
 النحو عمى التحميؿ معيار ت الدراسة واعتمد الطالب لمصؼ الثالث المتوسط لمادة العموـ.

 :اآلتي
 .(% 222 ) إلى (% 64 ) مف كبيرة بدرجة متوفر -2
 (.64%مف) أقؿ إلى (% 42 ) مف متوسطة بدرجة متوفر -1
 %(. 42مف) أقؿ إلى (% 14 ) مف منخفضة بدرجة متوفر -2
 % (. 14%( إلى أقؿ مف ) 2متوفر بدرجة منخفضة جدا مف )  -3

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

نص السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة أوال اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة: 
 الثالث لمصؼ العموـ لمادة الطالب كتابي في توفرىا الواجب البصري التفكير ميارات ما عمى "

الباحث وبالرجوع إلى السعودية؟: ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ  العربية بالمممكة المتوسط
األدبيات الخاصة بالمجاؿ وبعض الدراسات السابقة التي قامت بتحميؿ محتوى الكتب في ضوء 
ميارات التفكير البصري ببناء قائمة بتمؾ الميارات ، وضبطيا والتحقؽ مف صدقيا كما تـ 

ضمف      ( ميارات رئيسية تت5عرضو سابقا، وتكونت تمؾ القائمة في صورتيا النيائية مف )
 ( ميارة فرعية وتمثمت ىذه الميارات فيما يمي:12)
 ( ميارات فرعية ىي : 5، وتضمنت )  (المعمومات تمثيؿ)  البصري ميارة التمييز -2
 .المعروض الشكؿ أبعاد تحديد يمكف  -
 .األخرى األشكاؿ عف المعروض الشكؿ تمييز يمكف -
 .أشكاؿ إلى المقدمة المفاىيـ تحويؿ في الشكؿ يساعد -
 .لمشكؿ عنواف يوجد -
 .أجميا مف وضع التي المعمومات الشكؿ يمثؿ -
 . األخرى األشكاؿ وبيف بينو العالقة الشكؿ يظير -
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 ( ميارات فرعية ىي: 3، وتضمنت )  (المعمومات تحميؿ) البصري ميارة التحميؿ -1
 .فرعية أشكاؿ إلى األساسي الشكؿ تحميؿ يمكف - 
 .واحد ككؿ األجزاء تجميع إمكانية الشكؿ يتيح -
 .الشكؿ خالؿ مف والجزئية الدقيقة التفاصيؿ فيـ يمكف - 
 .الواقعية بالمشاىدات الموضوع الشكؿ  يربط -
 ( ميارات فرعية ىي: 4، وتضمنت ) (المعمومات تفسير) البصري ميارة اإلدراؾ -2
 . األشكاؿ مف غيره وبيف بينو مقارنة إجراء عمى الشكؿ يساعد -
 .العممية الظواىر تفسير الشكؿ خالؿ مف يمكف -
 . بوضوح وصفو عمى القدرة الشكؿ يتيح -
 .بدقة الشكؿ أىمية تحديد يمكف -
 .موضوعو عف واقعية صورة الشكؿ يقدـ -
 ( ميارة فرعية ىي: 1البصرية وتضمنت )  ميارة الترجمة -3
 .لفظية رموز إلى الشكؿ في البصرية الرموز تحويؿ يمكف -
 .بصرية رموز إلى المفظية الرموز تحويؿ يمكف -
 ( ميارات فرعية ىي:2الغموض وتضمنت ) وتفسير ميارة إدراؾ -4
 .الشكؿ جزئيات مف جزئية كؿ تفسير يمكف -
 .أجزائو بيف العالقات في الفجوات توضيح عمى القدرة  الشكؿ يتيح -
 .المعروضة المفاىيـ بيف العالقات تقريب عمى الشكؿ يساعد -
 ( ميارات فرعية ىي: 2المعاني وتضمنت ) ميارة استخالص -5
 .الشكؿ خالؿ مف جديدة معاني استنتاج يمكف -
 .خاللو مف عممية مفاىيـ إلى التوصؿ الشكؿ يتيح -
 خاللو. مف عممية مبادئ إلى التوصؿ إمكانية الشكؿ يتيح -

 الدراسة أسئمة مف الثاني السؤاؿ نص :الدراسةثانيا اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة 
 عمى
 الثالث لمصؼ العمـو لمادة الطالب كتابي في البصري التفكير ميارات توفر درجة ما "

السعودية؟"، ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إحصاء األدوات البصرية  العربية بالمممكة المتوسط
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الفصؿ الدراسي األوؿ والفصؿ الدراسي  المتضمنة في كتاب العمـو لمصؼ الثالث المتوسط في
الثاني  لكتاب الطالب ، والقياـ بتحميميا وفقا لبطاقة تحميؿ ميارات التفكير البصري التي تـ 
إعدادىا مسبقا ، وحساب التكرارات والنسبة المئوية لكؿ ميارة رئيسية وفرعية لكؿ فصؿ 

عيار الحكـ المستخدـ في دراسي عمى حدة ولمفصميف معا، وبياف مدى تضمينيا بحسب م
الدراسة  ، وتـ حساب النسب المئوية لمدى توفر الميارات الرئيسية والفرعية بقسمة تكراراتيا 
 عمى عدد الصور الممثمة لعينة الدراسة ثـ ضرب الناتج في مئة ، وجاءت النتائج كما يمي :

انجظش٘ فٙ كتبثٙ انطبنت  ( انتكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًذٖ تٕفش يٓبساد انتفكٛش3جذٔل)

 نًبدح انؼهٕو نهظف انثبنث انًتٕسط

 0ف 2ف انًٓبسح انشئٛسٛخ و
انًقشس 

 ككم

ػذد 

األدٔاد 

 انجظشٚخ

 يذٖ انتٕفش انشتجخ

2 
انتًٛٛض انجظش٘ ) تًثٛم 

 انًؼهٕيبد (

 2026 546 669 ك
 كجٛشح 0 2525

% 46.24 36.23 50.26 

0 
يٓبسح انتذهٛم انجظش٘ ) تذهٛم 

 انًؼهٕيبد (

 604 322 423 ك
 يتٕسطخ 3 2220

% 42.52 32.63 62.54 

3 
اإلدساك انجظش٘ ) تفسٛش 

 انًؼهٕيبد (

 2240 542 622 ك
 كجٛشح 2 2065

% 64.52 40.66 92.06 

 انتشجًخ انجظشٚخ 4
 032 222 202 ك

 يُخفؼخ 6 526
% 03.62 02.93 45.65 

 إدساك ٔتفسٛش انغًٕع 5
 509 063 066 ك

 يتٕسطخ 4 659
% 35.24 34.65 69.69 

 يٓبسح استخالص انًؼبَٙ 6
 453 033 002 ك

 يتٕسطخ 5 659
% 05.95 32.69 59.65 

 اإلجًبنٙ 
 4095 0226 0059 ك

 يتٕسطخ 5529
% 39.33 34.46 63.52 

كتابي الطالب لمصؼ يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مدى توفر ميارات التفكير البصري في 
الثالث المتوسط لمادة العمـو جاء بدرجة متوسطة حيث جاء توفر ىذه الميارات بواقع          

 (. 62.72( تكرارا ، وبنسبة مئوية قدرىا ) 3184) 
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الطالب لمادة العمـو  كما تشير النتائج إلى أف توفر ميارات التفكير البصري في كتابي 
( تكرارا ،  1178جاءت لصالح كتاب الفصؿ الدراسي األوؿ بواقع) لمصؼ الثالث المتوسط قد 

 % . 28.22وبنسبة مئوية قدرىا  
كما تشير النتائج أيضا إلى أف توفر ميارات التفكير البصري في كتابي الطالب لمادة 
 العمـو لمصؼ الثالث المتوسط قد جاء بتكررات وبنسب مئوية مختمفة ، وجاءت ميارة  اإلدراؾ

%( ، وتوفرت 82.15في الرتبة األولى بنسبة مئوية بمغت) (المعمومات تفسير)ي البصر 
بنسبة  (المعمومات تمثيؿ) البصري التمييزبدرجة كبيرة، بينما جاءت في الرتبة الثانية ميارة 

 تحميؿ)  البصري %( ، وتوفرت بدرجة كبيرة، كما جاءت ميارة التحميؿ71.26مئوية بمغت )
%( ، وتوفرت بدرجة متوسطة، 62.43تبة الثالثة بنسبة مئوية بمغت)في الر  ( المعمومات

%( ، 58.58الغموض في الرتبة الرابعة بنسبة مئوية بمغت ) وتفسير وجاءت ميارة  إدراؾ
المعاني في الرتبة الخامسة بنسبة مئوية  وتوفرت بدرجة متوسطة، وجاءت ميارة استخالص

البصرية في الرتبة  وجاءت ميارة الترجمة%( ، وتوفرت بدرجة متوسطة، 48.57بمغت )
 %( ، وبدرجة توفر منخفضة. 34.54السادسة بنسبة مئوية بمغت )

ـ( والتي توصمت  1212وتختمؼ الدراسة في ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ) السممي ، 
إلى توفر ميارات التفكير البصري في مقرر العمـو لمصؼ الخامس االبتدائي كاف بدرجة 

حسب المعيار الذي استخدمتو الدراسة، كما تختمؼ مع نتائج دراسة ) القحطاني، منخفضة 
ـ( والتي توصمت إلى أف توفر ميارات التفكير البصري في كتب الفيزياء لممرحمة 1228

ـ( والتي أشارت 1226الثانوية جاء بدرجة عالية، وأيضا تختمؼ مع نتائج دراسة) الشموي، 
 في االبتدائي السادس لمصؼ العمـو تفكير البصري في مقررنتائجيا إلى توفر ميارات ال

السعودية جاء بدرجة ضعيفة، كما تختمؼ مع نتائج دراسة) المقبؿ والجبر،  العربية المممكة
( والتي توصمت إلى توفر ميارات التفكير البصري في كتب العمـو لمصؼ األوؿ  1225

ـ( والتي توصمت إلى  1221ة ) صالح ، المتوسط بدرجة مرتفعة، كما تختمؼ مع نتائج دراس
كتب العموـ بالمرحمة  جميع في عامة بصفة متدنية بنسبة البصري التفكير ميارات توفر

 اإلعدادية في جميورية مصر العربية. 
 وسوؼ يعرض الباحث فيما يمي نتائج كؿ ميارة عمى حدة:
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 وال مهارة التمييز البصري) تمثيل المعلومات(:أ
 ( انتكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًذٖ تٕفش يٓبسح انتًٛٛض انجظش٘ ) تًثٛم انًؼهٕيبد (4جذٔل)

 فٙ كتبثٙ انطبنت نًبدح انؼهٕو نهظف انثبنث انًتٕسط

 0ف 2ف  انًٓبسح انفشػٛخ و
انًقشس 

 ككم

ػذد 

األدٔاد 

 انجظشٚخ

 يذٖ انتٕفش انشتجخ

2 
ًٚكٍ تذذٚذ أثؼبد انشكم 

 انًؼشٔع.

 005 56 235 ك
 كجٛشح 3 053

% 62.33 34.35 95.62 

0 
ًٚكٍ تًٛٛض انشكم انًؼشٔع 

 ػٍ األشكبل األخشٖ.

 053 225 235 ك
 كجٛشح 2 053

% 54.54 45.45 99.99 

3 
ٚسبػذ انشكم فٙ تذٕٚم 

 انًفبْٛى انًقذيخ إنٗ أشكبل.

 046 224 230 ك
 كجٛشح 0 053

% 50.26 45.25 96.00 

 نهشكم.ٕٚجذ ػُٕاٌ  4
 45 26 30 ك

053 5 
يُخفؼخ 

 25.96 6.30 20.64 % جذا

5 
ًٚثم انشكم انًؼهٕيبد انتٙ 

 ٔػغ يٍ أجهٓب.

 053 225 235 ك
 كجٛشح 2 053

% 54.54 45.45 99.99 

6 
ٚظٓش انشكم انؼالقخ ثُّٛ ٔثٍٛ 

 األشكبل األخشٖ .

 292 222 92 ك
 كجٛشح 4 053

% 35.96 39.50 65.45 

 اإلجًبنٙ 
 2026 546 669 ك

 كجٛشح 2525
% 46.24 36.23 50.26 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو بالنسبة لميارة التمييز البصري جاءت الميارة الفرعية "
األخرى." في الرتبة األولى ، وبنسبة مئوية بمغت         األشكاؿ عف المعروض الشكؿ تمييز يمكف

لمشكؿ." في الرتبة األخيرة وبنسبة  عنواف يوجد الميارة الفرعية"%( ، كما جاءت 88.88)
أنو بالنسبة لمميارة ككؿ فقد توفرت  كما يتضح مف الجدوؿ أيضا  %(.27.85مئوية بمغت)
كبيرة، كما يظير مف الجدوؿ أيضا ارتفاع النسبة  توفر وبدرجة ،%(  71.26) بنسبة     

طالب لمفصؿ الدراسي األوؿ عنو في الفصؿ الدراسي المئوية لتوفر ىذه الميارة في كتاب ال
( لمفصؿ الدراسي الثاني  25.22%( لمفصؿ الدراسي األوؿ و ) 35.23الثاني حيث بمغت )

ـ( والتي توصمت إلى توفر  1228، وتتفؽ الدراسة في نتيجتيا ىذه مع دراسة ) القحطاني، 
) انوية، كما تتفؽ مع نتائج دراسة ىذه الميارة بدرجة عالية في كتب الفيزياء لممرحمة الث
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والتي توصمت إلى توفر ميارة تمثيؿ المعمومات في كتاب العموـ  (ـ1225 والجبر، المقبؿ
 لمصؼ األوؿ المتوسط بدرجة مرتفعة. 

 ثانيا مهارة التحليل البصري) تحليل المعلومات(:
 ) تذهٛم انًؼهٕيبد ( ( انتكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًذٖ تٕفش يٓبسح انتذهٛم انجظش5٘جذٔل)

 فٙ كتبثٙ انطبنت نًبدح انؼهٕو نهظف انثبنث انًتٕسط

 0ف 2ف  انًٓبسح انفشػٛخ و
انًقشس 

 ككم

ػذد األدٔاد 

 انجظشٚخ
 يذٖ انتٕفش انشتجخ

2 
ًٚكٍ تذهٛم انشكم األسبسٙ إنٗ 

 أشكبل فشػٛخ.

 233 53 52 ك

 يتٕسطخ 3 053
% 

32.6

0 
02.94 50.56 

0 
إيكبَٛخ تجًٛغ ٚتٛخ انشكم 

 األجضاء ككم ٔادذ.

 233 53 52 ك

 يتٕسطخ 3 053

% 
32.6

0 
02.94 50.56 

3 
ًٚكٍ فٓى انتفبطٛم انذقٛقخ 

 ٔانجضئٛخ يٍ خالل انشكم.

 024 92 203 ك

 كجٛشح 0 053
% 

45.6

2 
35.96 54.56 

4 
ٚشثط  انشكم انًٕػٕع 

 ثبنًشبْذاد انٕاقؼٛخ.

 044 224 232 ك

 كجٛشح 2 053
% 

52.3

5 
45.25 96.43 

 اإلجًبنٙ 

 604 322 423 ك

 يتٕسطخ 2220
% 

42.5

2 
32.63 62.54 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو بالنسبة لميارة التحميؿ البصري فقد جاءت الميارة الفرعية 
" في الرتبة األولى بنسبة مئوية بمغت     .الواقعية بالمشاىدات الموضوع الشكؿ  يربط "
 الشكؿ تحميؿ %(، وبدرجة توفر كبيرة كما جاءت الميارتيف الفرعيتيف"  يمكف 85.32)

" في الرتبة .واحد ككؿ األجزاء تجميع إمكانية الشكؿ " و"  يتيح.فرعية أشكاؿ إلى األساسي
%( وبدرجة توفر متوسطة، كما يالحظ مف الجدوؿ توفر  41.45األخيرة بنسبة مئوية بمغت) 

الفصؿ الدراسي األوؿ بنسبة أعمى مف الفصؿ الدراسي الثاني حيث ىذه الميارة في 
% ( لمفصؿ الدراسي الثاني ، كما  22.62% ( لمفصؿ الدراسي األوؿ ، و) 32.72بمغت)

%( ، وبدرجة متوسطة لمتوفر،  62.43جاءت ىذه الميارة بصفة عامة بنسبة مئوية بمغت )
في توفر  (ـ1225 والجبر، المقبؿ) يو دراسةوتتفؽ الدراسة في ىذه النتيجة مع ما توصمت إل

 المتوسط بدرجة متوسطة. األوؿ لمصؼ العموـ ميارة التحميؿ البصري في كتاب
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في  (ـ 1228 القحطاني،) وتختمؼ الدراسة في ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة 
توفر ميارة التحميؿ البصري) تحميؿ المعمومات( بدرجة عالية في كتب الفيزياء لممرحمة 

ـ ( والتي توصمت إلى توفر ميارة تحميؿ 1226الثانوية، كما تختمؼ مع دراسة ) الشموي، 
والتي توصمت إلى توفر  (ـ1221 صالح،)الشكؿ بدرجة منخفضة، كما تختمؼ مع دراسة 

 مات بدرجة متدنية.ميارة تحميؿ المعمو 
 ثالثا مهارة اإلدراك البصري) تفسير المعلومات(:

 ( انتكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًذٖ تٕفش يٓبسح اإلدساك انجظش٘ ) تفسٛش انًؼهٕيبد (6جذٔل)

 فٙ كتبثٙ انطبنت نًبدح انؼهٕو نهظف انثبنث انًتٕسط

 0ف 2ف  انًٓبسح انفشػٛخ و
انًقشس 

 ككم

ػذد األدٔاد 

 انجظشٚخ
 يذٖ انتٕفش انشتجخ

2 

ٚسبػذ انشكم ػهٗ إجشاء 

يقبسَخ ثُّٛ ٔثٍٛ غٛشِ يٍ 

 األشكبل.

 266 52 56 ك

 يتٕسطخ 5 053
% 

33.9

9 
30.22 66.22 

0 
ًٚكٍ يٍ خالل انشكم تفسٛش 

 انظٕاْش انؼهًٛخ.

 030 225 226 ك

 كجٛشح 4 053

% 
46.0

4 
45.45 92.69 

3 
ٚتٛخ انشكم انقذسح ػهٗ ٔطفّ 

 ثٕػٕح.

 050 225 236 ك

 كجٛشح 0 053
% 

54.2

5 
45.45 99.62 

 ًٚكٍ تذذٚذ أًْٛخ انشكم ثذقخ. 4

 035 225 203 ك

 كجٛشح 3 053
% 

45.6

2 
45.45 94.26 

5 
ٚقذو انشكم طٕسح ٔاقؼٛخ ػٍ 

 يٕػٕػّ.

 053 225 235 ك

 كجٛشح 2 053
% 

54.5

4 
45.45 222 

 اإلجًبنٙ

 2240 542 622 ك

 كجٛشح 2065
% 

46.5

2 
40.66 92.06 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو بالنسبة لميارة اإلدراؾ البصري فقد جاءت الميارة الفرعية"
% (  222" في الرتبة األولى بنسبة مئوية بمغت)  .موضوعو عف واقعية صورة الشكؿ يقدـ

 وبيف بينو مقارنة إجراء عمى الشكؿ يساعد وبدرجة توفر كبيرة، كما جاءت الميارة الفرعية "
%( وبدرجة توفر  55.22" في الرتبة األخيرة وبنسبة مئوية بمغت). األشكاؿ مف غيره

متوسطة، كما يتضح مف الجدوؿ أيضا توفر ىذه الميارة في الفصؿ الدراسي األوؿ بنسبة 
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   %( وىي نسبة أعمى مف توفرىا في الفصؿ الدراسي الثاني حيث بمغت      36.42بمغت)
% (  82.15%(، كما توفرت ىذه الميارة بصفة عامة بنسبة مئوية بمغت)  31.15)

 (ـ 1228 القحطاني،) وبدرجة توفر كبيرة، وتتفؽ الدراسة في ىذه النتيجة مع نتائج دراسة  
والتي توصمت إلى توفر ىذه الميارة بدرجة عالية في كتب الفيزياء لممرحمة الثانوية، كما 

ـ( والتي توصمت إلى توفر ىذه الميارة بدرجة 1225راسة ) المقبؿ والجبر، تتفؽ مع نتائج د
 المتوسط. األوؿ لمصؼ العمـو مرتفعة في كتاب

ـ ( والتي توصمت إلى توفر 1226وتختمؼ في ىذه النتيجة مع نتائج دراسة  ) الشموي، 
بالمممكة العربية االبتدائي  السادس لمصؼ العموـ ىذه الميارة بدرجة متوسطة في مقرر

 السعودية.
 رابعا مهارة الترجمة البصرية:  

 ( انتكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًذٖ تٕفش يٓبسح انتشجًخ انجظشٚخ6جذٔل)

 فٙ كتبثٙ انطبنت نًبدح انؼهٕو نهظف انثبنث انًتٕسط

 0ف 2ف  انًٓبسح انفشػٛخ و
انًقشس 

 ككم

ػذد األدٔاد 

 انجظشٚخ
 يذٖ انتٕفش انشتجخ

2 
تذٕٚم انشيٕص انجظشٚخ ًٚكٍ 

 فٙ انشكم إنٗ سيٕص نفظٛخ.

 225 55 62 ك

 يُخفؼخ 0 053
% 

03.6

2 
02.63 45.45 

0 
ًٚكٍ تذٕٚم انشيٕص انهفظٛخ إنٗ 

 سيٕص ثظشٚخ.

 226 56 62 ك

 يُخفؼخ 2 053

% 
03.6

2 
00.23 45.54 

 اإلجًبنٙ

 032 222 202 ك

 يُخفؼخ 526
% 

03.6

2 
02.93 45.65 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو بالنسبة لميارة الترجمة البصرية فقد جاءت الميارة 
" في الرتبة األولى بنسبة مئوية بمغت          .بصرية رموز إلى المفظية الرموز تحويؿ الفرعية" يمكف

 الرموز تحويؿ يمكف %(  وبدرجة توفر منخفضة، كما جات الميارة الفرعية"34.73) 
%(  34.34في الرتبة األخيرة بنسبة مئوية بمغت)." لفظية رموز إلى الشكؿ في البصرية

وبدرجة توفر منخفضة ، كما يظير مف الجدوؿ أيضا أف توفر ىذه الميارة في الفصؿ 
%( وىي نسبة أعمى مف توفرىا في الفصؿ الدراسي  12.62الدراسي األوؿ كاف بنسبة)

قد توفرت ىذه الميارة في كتابي الطالب % (، وبصفة عامة ف12.82الثاني والتي بمغت) 
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%( ، وتتفؽ الدراسة  34.54لمصؼ الثالث المتوسط بدرجة منخفضة وبنسبة مئوية بمغت) 
والتي توصمت إلى توفر ميارة الترجمة  (ـ1221 صالح،)في نتيجتيا ىذه مع نتائج دراسة 

 البصرية بدرجة متدنية.
 خامسا مهارة إدراك وتفسير الغموض:

 انتكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًذٖ تٕفش يٓبسح إدساك ٔتفسٛش انغًٕع( 5جذٔل)

 فٙ كتبثٙ انطبنت نًبدح انؼهٕو نهظف انثبنث انًتٕسط

 0ف 2ف  انًٓبسح انفشػٛخ و
انًقشس 

 ككم

ػذد األدٔاد 

 انجظشٚخ
 يذٖ انتٕفش انشتجخ

2 
ًٚكٍ تفسٛش كم جضئٛخ يٍ 

 جضئٛبد انشكم.

 002 96 203 ك

 كجٛشح 0 053
% 

45.6

2 
35.33 56.95 

0 

ٚتٛخ انشكم  انقذسح ػهٗ 

تٕػٛخ انفجٕاد فٙ انؼالقبد 

 ثٍٛ أجضائّ.

 52 53 06 ك

 يُخفؼخ 3 053

% 
22.6

6 
02.94 32.60 

3 

ٚسبػذ انشكم ػهٗ تقشٚت 

انؼالقبد ثٍٛ انًفبْٛى 

 انًؼشٔػخ.

 009 223 226 ك

 كجٛشح 2 053
% 

45.5

4 
44.66 92.52 

 اإلجًبنٙ

 509 063 066 ك

 يتٕسطخ 659
% 

35.2

4 
34.65 69.69 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو بالنسبة لميارة إدراؾ وتفسير الغموض فقد جاءت الميارة 
" في الرتبة األولى .المعروضة المفاىيـ بيف العالقات تقريب عمى الشكؿ الفرعية" يساعد

بينما جاءت في الرتبة األخيرة الميارة %( وبدرجة توفر كبيرة ،  82.42بنسبة مئوية بمغت) 
" بنسبة مئوية .أجزائو بيف العالقات في الفجوات توضيح عمى القدرة  الشكؿ الفرعية" يتيح

%( وبدرجة توفر منخفضة، كما يظير مف الجدوؿ أيضا أف توفر ىذه الميارة  22.51بمغت)
% ( وىي أعمى مف نسبة توفرىا  24.23في الفصؿ الدراسي األوؿ كانت بنسبة مئوية بمغت)

%(، كما يتضح مف الجدوؿ أيضا أف توفر ىذه  23.54بالفصؿ الدراسي الثاني التي بمغت)
%(، ولـ يعثر  58.58الميارة بصفة عامة كاف بدرجة متوسطة ، وبنسبة مئوية بمغت ) 

وبيف نتائج الباحث عمى دراسة في مجاؿ تدريس العمـو استخدمت ىذه الميارة لممقارنة بينيا 
 دراستو.
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 سادسا مهارة استخالص المعاني:  
 ( انتكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ نًذٖ تٕفش يٓبسح استخالص انًؼب9َٙجذٔل)

 فٙ كتبثٙ انطبنت نًبدح انؼهٕو نهظف انثبنث انًتٕسط

 0ف 2ف  انًٓبسح انفشػٛخ و
انًقشس 

 ككم

ػذد 

األدٔاد 

 انجظشٚخ

 يذٖ انتٕفش انشتجخ

2 
يؼبَٙ جذٚذح ًٚكٍ استُتبج 

 يٍ خالل انشكم.

 253 96 56 ك

 يتٕسطخ 0 053
% 

33.9

9 
35.33 60.33 

0 
ٚتٛخ انشكم انتٕطم إنٗ 

 يفبْٛى ػهًٛخ يٍ خالنّ.

 025 226 95 ك

 كجٛشح 2 053
% 

35.6

3 
40.09 52.20 

3 
ٚتٛخ انشكم إيكبَٛخ انتٕطم 

 إنٗ يجبدئ ػهًٛخ يٍ خالنّ.

 65 09 36 ك

 يُخفؼخ 3 053
% 

24.0

0 
22.46 05.69 

 اإلجًبنٙ

 453 033 002 ك

 يتٕسطخ 659
% 

05.9

5 
32.69 59.65 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو بالنسبة لميارة استخالص المعاني فقد جاءت الميارة 
" في الرتبة األولى بنسبة مئوية .خاللو مف عممية مفاىيـ إلى التوصؿ الشكؿ الفرعية" يتيح

%( وبدرجة توفر كبيرة ، بينما جاءت في الرتبة األخيرة الميارة  72.21) بمغت        
" بنسبة مئوية .خاللو مف عممية مبادئ إلى التوصؿ إمكانية الشكؿ الفرعية" يتيح

%( وبدرجة توفر منخفضة، كما يظير مف الجدوؿ أيضا أف توفر ىذه الميارة  41.58بمغت)
% ( وىي أقؿ مف نسبة توفرىا 17.87وية بمغت)في الفصؿ الدراسي األوؿ كانت بنسبة مئ

%(، كما يتضح مف الجدوؿ أيضا أف توفر ىذه  22.58بالفصؿ الدراسي الثاني التي بمغت)
%(، وتتفؽ  48.57الميارة بصفة عامة كاف بدرجة متوسطة ، وبنسبة مئوية بمغت ) 

 المقبؿ) راسةود (ـ 1228 القحطاني،)الدراسة في ىذه النتيجة مع نتائج دراسة دراسة
والتي توصمتا إلى توفر ميارة استنتاج المعاني بدرجة متوسطة، وتختمؼ ( ـ1225 والجبر،

ـ(  والتي توصمتا إلى توفر ىذه 1221 و )صالح، ( ـ1226 الشموي،) مع نتائج دراسة 
 الميارة بمستوى ضعيؼ.
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 الدراسة أسئمة مف الثالث السؤاؿ نص ثالثا اإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة:
 بالصؼ الثالث المتوسط العموـ لمادة الطالب في كتابي المتوفرة البصرية األدوات عمى" ماىي

السعودية؟، ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بتصنيؼ األدوات البصرية  العربية بالمممكة
ميارات التفكير  بصرية لمتوصؿ إلى مدى توفر أداة (142)  عددىا بمغ التي تـ تحميميا والتي

 البصري في كتابي الفصميف األوؿ والثاني بالصؼ الثالث المتوسط وكانت النتائج كما يمي:
 ( األدٔاد انجظشٚخ انًتٕفشح فٙ كتبثٙ انطبنت نهفظهٍٛ األٔل ٔانثبَٙ 9جذٔل)

 نًبدح انؼهٕو نهظف انثبنث انًتٕسط

 0ف 2ف  األداح انجظشٚخ و
انًقشس 

 ككم

ػذد 

األدٔاد 

 انجظشٚخ

 يذٖ انتٕفش انشتجخ

 انظٕس 2

 239 63 66 ك

 يتٕسطخ 2 053
% 

32.2

3 
04.92 54.94 

 انشسٕو انتٕػٛذٛخ 0

 226 64 50 ك

 يُخفؼخ 0 053
% 

02.5

5 
05.09 45.54 

 انًُبرج 3
 06 5 00 ك

053 3 
يُخفؼخ 

 22.66 2.96 5.69 % جذا

 انًُظًبد انتخطٛطٛخ 4
 6 4 0 ك

053 5 
يُخفؼخ 

 0.36 2.55 2.69 % جذا

 خشائط انًفبْٛى 5
 22 4 6 ك

053 4 
يُخفؼخ 

 3.95 2.55 0.36 % جذا

 انخشائط انزُْٛخ 6
 0 2 2 ك

053 6 
يُخفؼخ 

 2.65 2.39 2.39 % جذا

 اإلجًبنٙ

 322 242 259 ك

 يُخفؼخ جذا 2525
% 

22.4

6 
9.05 29.66 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو بالنسبة لتوفر األدوات البصرية في كتابي الطالب لمصؼ  
الثالث المتوسط في مادة العمـو فقد جاءت الصور في الرتبة األولى بنسبة مئوية بمغت         
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%( وبدرجة توفر متوسطة، ثـ الرسـو التوضيحية في الرتبة الثانية بنسبة مئوية  43.83) 
%( وبدرجة توفر منخفضة، ثـ النماذج في الرتبة الثالثة بنسبة مئوية بمغت     34.73بمغت )

%( وبدرجة توفر منخفضة جدا، ثـ خرائط المفاىيـ في الرتبة الرابعة بنسبة مئوية  22.55)
%( وبدرجة توفر منخفضة جدا، ثـ المنظمات التخطيطية في الرتبة الخامسة  2.84بمغت) 

%( وبدرجة توفر منخفضة جدا، ثـ الخرائط الذىنية في الرتبة  1.26بنسبة مئوية بمغت) 
في  الدراسة %( وبدرجة توفر منخفضة جدا، وتتفؽ 2.67السادسة بنسبة مئوية بمغت )

ـ( والتي توصمت إلى ورود الصور في  1221بعض نتائجيا مع نتائج دراسة) صالح ، 
الرتبة األولى ، والمنظمات والرسـو التخطيطية في الرتبة الثانية ، والخرائط المفاىيمية في 
الرتبة الرابعة مع قمة عددىا حيث وردت في الرتبة قبؿ األخيرة في ترتيب أدوات التفكير 

 تب العموـ بالمرحمة االعدادية في جميورية مصر العربية. البصري في ك
  توصيات الدراسة:

 في ضوء مؿ توصمت إليو الدراسة مف نتائج فإنو يمكف التوصية بما يمي:
 الثالث لمصؼ الطالب كتابي في البصري التفكير ميارات توفر مدى توصمت الدراسة إلى أف -

ولذلؾ توصي الدراسة بإثراء كتابي الطالب  متوسطة، بدرجة جاء العمـو لمادة المتوسط
في مادة العمـو لمصؼ الثالث المتوسط بمجموعة مف األدوات البصرية المناسبة لمطالب 

 والتي تساعد في تنمية ميارات التفكير البصري لدييـ.
جاءت إجماال بدرجة  توصمت الدراسة إلى أنو بالنسبة لتوفر أدوات التفكير البصري فقد -

%( وبدرجة توفر متوسطة،  43.83جدا، وغمب عمييا الصور بنسبة) منخفضة 
منخفض، ولذلؾ توصي الدراسة  توفر %( وبدرجة 34.73والرسـو التوضيحية بنسبة )

بمراعاة التوازف في استخداـ أدوات التفكير البصري مف ناحية ، والتفكير في طريقة لرفع 
 درجة  توفر ىذه األدوات مف ناحية أخرى.

اد اختيار أدوات التفكير البصري في كتب العمـو بصفة عامة وكتابي الطالب لمصؼ استن -
الثالث المتوسط بصفة خاصة إلى معايير واضحة منيا مدى واقعيتيا ومدى ارتباطيا 

 باألىداؼ ومدى أىميتيا لموضوع الدرس ومدى مناسبتيا لمطالب عمى سبيؿ المثاؿ.
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 مقترحات الدراسة:

 دراسة فإنيا تقترح إجراء الدراسات التالية:في ضوء نتائج ال 
دراسة إلثراء كتاب العموـ لمصؼ الثالث المتوسط ببعض أدوات التفكير البصري وأثر ذلؾ   -

 عمى ميارات التفكير البصري واتجاىات الطالب نحو المادة .
التفكير دراسة حوؿ تصور مقترح لكيفية إثراء كتب العموـ في المرحمة المتوسطة بأدوات  -

 البصري.
 دراسة حوؿ أدوات التفكير البصري المناسبة لطالب المرحمة المتوسطة.  -
دراسة تقـو عمى إعداد برنامج تدريبي لمعممي العمـو أثناء الخدمة لتنمية مياراتيـ في  -

.  االستفادة مف أدوات التفكير البصري بكتب العمـو
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  المراجع
فاعمية كتاب تفاعمي محوسب في تنمية ميارات التفكير البصري في م(. 3102، أحمد عمي ) أبو زايدة

، ) رسالة ماجستير غير منشورة( ، التكنولوجيا لدى طالب الصف الخامس األساسي في غزة
 كمية التربية، الجامعة اإلسالمية ، غزة. 

 التفكير لميارات األساسي الثالث الصف طمبة اكتساب م(. مدى 3102يونس) عطية أماني كموب، أبو
 والنفسية التربوية لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمةوالحياة ، العموم كتاب في المتضمنة البصري

  . 247 - 202(، 2) 32العميا،  والدراسات العممي البحث شئون - بغزة اإلسالمية الجامعة ،
 القراءة مجمةالفمسطينية ، العموم مناىج محتوى في الصورة م(.إيقاع 3100) حسن محمود األستاذ،

،     والمعرفة لمقراءة المصرية الجمعية - التربية كمية - شمس عين جامعة ، والمعرفة
(001،)24 – 011. 
 في العراق في اإلعدادية لممرحمة الجغرافيا كتب محتوى تحميلم(.3102حسن ) زياد حسن اآللوسي،

 آل ماجستير غير منشورة(، كمية العموم التربوية، جامعة ،) رسالةالبصري التفكير ميارات ضوء
 البيت ، األردن.

،  عممية وتطبيقات ، مفاىيم العموم تدريس طرائق (. 3112) البموشي وسميمان،  اهلل عبد، سعيدي أمبو
 المسيرة. دار عمان :

م(. فاعمية استخدام برمجية تعميمية مقترحة لوحدة تكنولوجيا المعمومات المقررة عمى 3103بدر، أحمد )
تالميذ الصف األول اإلعدادي عمى كل من التفكير البصري والتحصيل الدراسي، واتجاىات 

، مصر، ع ، رابطة التربية الحديثة مجمة رابطة  التربية الحديثةالتالميذ نحو استخدام الكمبيوتر، 
(07  ،)20 -88 . 
 الدراسي في التحصيل الكرتونية الرسوم استخدام أثرم(.3102خميس ) بن سالم بنت فاطمة الجابري،

 ، ) رسالةاألساسي الخامس الصف طالبات لدى العموم مادة في البصري التفكير ميارات وتنمية
 قابوس. السمطان ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، جامعة

 في العراق في المتوسطة لممرحمة الجغرافيا كتب محتوى تحميلم (.3102عرميط)  حماد طالل الدليمي،
 آل ماجستير غير منشورة(، كمية العموم التربوية، جامعة ، )رسالة البصري التفكير ميارات ضوء

 البيت، األردن.
أثر العالقة بين أساليب عرض الصور الفوتوغرافية (.  3111راشد، إيمان عبد العزيز عبد المجيد)

الميكروسكوبية والرسومات التوضيحية في برامج الكمبيوتر التعميمية في التحصيل الدراسي 
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،) رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية ، الفوري والمرجأ لدى طالب المرحمة الثانوية
 جامعة حموان.

 لألشكال الحاسوبية المحاكاة عمى قائمة تفاعمية برمجية أثرم(. 3107صالح) محمد ماىر زنقور،
 طالب لدى ذاتياً  المنظم التعمم و البصري التفكير ميارات تنمية في األبعاد ثالثية اليندسية
 لتربويات المصرية ، الجمعيةالرياضيات تربويات مجمةالباحة،  بمنطقة المتوسط الثاني الصف

 .014 – 21(،3)07الرياضيات،
 لتنمية االلكترونية الذىنية والخرائط المعزز الواقع توظيف فاعميةم(.3102محمد  ) زكي أحمد سالمة،

، ) بغزة عشر الحادي الصف طالب لدى الحياتية العموم مبحث في البصري التفكير ميارات
 .(غزة) اإلسالمية رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية ،الجامعة

 العموم مقرر في البصري التفكير ميارات تضمين مدى م( . 3131عويض )السممي، فيصل ناعم 
، ) رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية ، جامعة جدة، المممكة االبتدائي الخامس لمصف

 العربية السعودية.
 لتنمية الكمبيوتر باستخدام مقترح إثرائي م(. برنامج3104) عبدالعزيز عبدالمنعم محمد شحاتة،

 عربية مجمة دراساتاالبتدائية ،  المرحمة تالميذ لدى الرياضيات في البصرى والتفكير التحصيل
 .387 – 344، 3(، ج 48العرب، ) التربويين ، رابطةالنفس وعمم التربية في

 األساسي الصف العاشر منياج إثراء محتوى اليندسة الفراغية في(.  3112شعث ، ناىل أحمد سعيد)
، ) رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية ، الجامعة االسالمية ، البصري التفكير بميارات

 غزة.
 العموم مقرر في البصري التفكير ميارات توافر م (.مدى3102عبدالعالي ) محمد عبدالعالي الشموي،

 لمدراسات سمات دار ، المتخصصة الدولية التربوية المجمةاالبتدائي ،  السادس لمصف
 .310 – 342(، 2) 7 واألبحاث،

 ميارات تنمية و التحصيل في المنظومي المدخل م(. فعالية 3107أحمد ) صالح بن محمد الشيري،
 جامعة ، التربوية العموم مجمةالمتوسط، ،  الثاني الصف طالب لدى العموم في البصري التفكير
 .482 – 440(،0) 34 لمتربية، العميا الدراسات كمية - القاىرة

 ميارات ضوء عمى اإلعدادية بالمرحمة العموم كتب محتوى م(.تقويم 3103) محمد صالح صالح،
،  النفس وعمم التربية في عربية مجمة دراساتليا ،  التالميذ إكتساب ومدى البصري التفكير
 .14 – 200 ج، (20 العرب ،) التربويين رابطة
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 التفكير تنمية في الدائري البيت شكل استراتيجية استخدام م(. أثر3104)  حسن محمد الطروانة،
 العموم - مجمة دراساتالفيزياء ،  مبحث في األساسي التاسع الصف طالب لدى البصري
 .818 – 228(،3) 40العممي ،  البحث عمادة - األردنية الجامعة،  التربوية

، عمان: مطابع وطرائق تدريسيامناىج الدراسات االجتماعية (.  3101طالفحة، حامد عبد اهلل عمي )
 الجامعة األردنية.

 التفكير ضوء في االجتماعية الدراسات في مطورة وحدة فاعمية(.م3107) رياض عبدالعال عبدالسميع،
 الجمعية األول اإلعدادي، مجمة الصف تالميذ لدى التحصيل و مياراتو بعض لتنمية البصري
 .313 – 317 ،( 81) االجتماعية، لمدراسات التربوية الجمعية،  االجتماعية لمدراسات التربوية

 غير اإللكترونية الذىنية الخرائط استراتيجية (.فاعمية  3107)  عبداهلل بن حباب بنت وضحى العتيبي،
 مجمةاالبتدائية ،  المرحمة طالبات لدى العموم مادة في البصري التفكير ميارات تنمية في اليرمية
 .042 – 002(،3) 02العممي،  النشر مركز - البحرين ، جامعةوالنفسية التربوية العموم

، التفكير البصري في ضوء تكنولوجيا التعميم(.  3100عمار، محمد عيد؛ و القباني، نجوان حامد)
 اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة.

 والمؤجل اآلني التحصيل المفاىيمية في الخرائط استراتيجية استخدام أثر (. 3100 سعيد) العمري،
، )رسالة السعودية العربية بالمممكة األحياء مادة في الثانوي العممي الثالث الصف لطالب

 .األردن الكرك، مؤتة، جامعة منشورة(، غير ماجستير
 الفيزياء كتب في البصري التفكير ميارات تضمين م(.مستوي 3102ظافر )  مسفر عاطف القحطاني،

 محمد جامعة،  والمجتمع اإلنسان عموم مجمةالسعودية ،  العربية بالمممكة الثانوية لممرحمة
 .220 – 241( ، ،4)8واالجتماعية،  اإلنسانية العموم كمية - بسكرة خيضر

 الثقافة. دار ، عمان :التدريس حوسبة (.3100يوسف) غسان قطيط،
 تنمية في المدونات باستخدام العموم في إثرائي برنامج م(.فاعمية3107مرسي ) محمد حاتم محمد،

والتفكير البصري لدى التالميذ الموىوبين بالمرحمة االبتدائية،  اإللكتروني الذاتي التعمم ميارات
 .82 – 22( ، 3) 02العممية،  لمتربية المصرية الجمعية ، العممية لمتربية المصرية المجمة

 الدماغ إلى المستند التعمم استراتيجية باستخدام العموم تدريس م(.3108محمود) عبدالاله كريمة محمد،
 طالب لدى االستذكار عادات واعض البصري التفكير ميارات وتنمية التحصيل وأثره عمى

 لمتربية المصرية المجمة المختمفة، الدماغية السيطرة أنماط ذوي السادس االبتدائي الصف
 . 031 -12(، 3)30 ،العممية
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 الدراسات في التوضيحية واألشكال الصور استخدام (.أثر 3112) عرفة الدين صالح محمود،
 وميوليم االبتدائي الخامس والصف الرابع الصف تالميذ لدى التفكير عمميات لتنمية االجتماعية

 - التربية كمية - شمس عين ، جامعةالتدريس وطرق المناىج في مجمة دراساتالمادة ،  نحو
 .012 – 11(، 81التدريس،) وطرق لممناىج المصرية الجمعية

التفكير البصري، مفيومو، مياراتو ، م(. 3107المصري، إيياب عيسى ؛ وعامر، طارق عبد الرؤف)
 ، القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر.استراتيجياتو

 ضوء في المتوسط األول الصف عموم كتاب م(. تقويم3107صالح ؛والجبر ، جبر محمد ) نورة المقبل،
 واألبحاث، لمدراسات سمات دار ، المتخصصة الدولية التربوية المجمةالبصري ، التفكير ميارات

1 (2 ،)024 – 020. 
 ميارات تنمية في الكرتونية المفاىيم استراتيجية توظيف م (.أثر3102عبداليادي ) أحمد صالح الناقة،

 الجامعة مجمةبغزة،  األساسي الرابع الصف طالبات لدى والحياة العموم مادة في البصري التفكير
 العممي البحث شئون - بغزة اإلسالمية الجامعة ، والنفسية التربوية لمدراسات اإلسالمية
 .32 – 0(،4) 32العميا،  والدراسات

، عمان: تحميل مضمون المناىج الدراسيةم(.  3100الياشمي، عبدالرحمن؛ و عطية، محسن عمي )
 دار صفاء لمطبع والنشر.

 ميارة لتنمية البصري التفكير ميارات عمى قائم مقترح م( .برنامج3102محمود ) محمد إيمان يونس،
 لمتربية المصرية المجمةالطالبات المعممات في مادة األحياء،  لدى بأىميتيا والوعي العممي الرسم

 .042 – 002(،2)31 العممية، لمتربية المصرية الجمعية ، العممية
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