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رلهخ كهُخ انرتثُخ خبيعخ انعشَش هُئخ حتشَشخ لبئً  
 االســـــــــــــــــــــــــم م

الذرجة 

 والتخصص
 الصفة

 محمذ رجب فضل هللا. د.أ :رئيس هيئة التحرير

 اذلُئخ اإلداسَخ نهزحشَش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

 العُذ  أ.د. محمىد علي 2

أظخار. سئِغ 

كعم علم الىفغ 

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

 فخحُت على حمُذ د.  3

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشؤون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

ج حعين د.  4  إبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –( )مشاسن 

 أصٌى جشبُت

 -وهُل اليلُت لشؤون خذمت اإلاجخمع 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

 أ.د. صالح محمذ صالح 5
أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

شم  د.مأ. 7  أخمذ عفذ كَش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

 –اإلاششف على كعم التربُت الخاصت 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أحمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 اذلُئخ انفُُخ ) انفشَك انزُفُزٌ( نهزحشَش

9 
فضل  أ.د. محمذ سحب

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م  ش ) سئِغ الفٍش سئِغ الخحٍش

 الخىفُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ الطباعت  –عضى هُئت جحٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. محمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 أعماٌ الخحىُم واليشش

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

 –معاعذ (

 الصخت الىفعُت

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 ألامىس اإلاالُت

 د. هاوس ي عمش حعفش  13

مذسط ) أظخار 

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  الاجصاٌ معؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 العالكاث الخاسحُت و 

 الشاعش محمذ أ. أظماء 14

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باحثت دهخىساه 

ش  إداسي ومعؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 الخىاصل مع الباحثين 

 أحمذ مععذ الععاٌ . أ 15
 –أخصائي حعلُم 

 باحث دهخىساه

ش  إداسة اإلاىكع  –عضى هُئت جحٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 16  محمذ عٍش
ش ظفاسة مذً

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعؤوٌ اإلاالي –عضى هُئت جحٍش

  أعضبء هُئخ انزحشَش يٍ اخلبسج

ا محمذ هُبت  17  أ.د  صهٍش
أظخار أصٌى 

 التربُت 

حامعت طُبت باإلاذًىت اإلاىىسة 

 بالععىدًت 

18 
أ.د عبذ الشاصق مخخاس 

 محمىد 

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

 ىط حامعت أظُ –ولُت التربُت 

19 
أ.د ماٌعت فاضل أبى 

 معلم أحمذ 
 

م  اإلاشهض اللىمي لالمخحاهاث والخلٍى

 التربىي 
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جملهخ كهُخ انرتثُخ خبيعخ انعشَش انذونُخ لبئًخ اذلُئخ االعزشبسَخ  

 مكبن العمل وأهم المهبم األكبديمية واإلدارية التخصص االســــــــــــــــــم م

1 
بشاهُم احمذ إ أ.د 

 غىُم ضُف

خار أظ

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  -التربُت والخعلُم ألاظبم 

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

جامعت هاًف العشبُت للعلىم ل التعليم

 الخابعت لجامعت الذٌو العشبُت. ألامىُت

2 
ى أ.د  إمام مصطف

 ظُذ محمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبحاراإلاعدشاس العلمي للمشهض الىطني  -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل 

 .عشبُت الععىدًتاإلاملىت ال

3 
أ.د  بُىمي محمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ملشس اللجىت العلمُت الذائمت  -" ظابلا

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 –هت ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاس 

اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث. مشاحع معخمذ 

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د حعً ظُذ 

 حعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 
ً
سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

ملشس  اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ألاظاجزة 

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 محمىد حجاصي 

أظخار باحث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخحاهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين 

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

ائب وصٍش التربُت والخعلُم كطاع الخعلُم. ه

" 
ً
 لشؤون اإلاعلمين " حالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

أمين اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة  -" 

وألاظاجزة اإلاعاعذًً للمىاهج وطشق 
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اضُاث غ الٍش ت  سئِغ–الخذَس الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" حالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان محمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " 
ً
 -ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظابلا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخحاهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" حالُا

8 
عبذ هللا أ.د  ظعُذ 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌ سئِغ  –والبحىر 
ً
كائم " حالُا

 حامعت العَشش.

 أ.د ظعُذ عبذه هافع 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وإعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 الاله دظىقي

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

حامعت 

 أظُىط

 مصش 

معت العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجا

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
عبذ اللطُف  أ.د

 حعين حُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

ألاوادًمي، وعمُذ ولُت  ميعم الاعخماد

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 "
ً
 –وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERجطىٍش ولُاث التربُت  ميعم بشهامج

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاؤظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

بجامعت أظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت احمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

                             الخاصت          

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشؤون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 إظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

عذًً في اإلاىاهج وطشق ألاظاجزة اإلاعا

 الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم .

سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجحاد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظمت ؤلاٌعِعىى "  مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 ىمالعل

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  إداسة سابطت التربٍى

16 
محمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 حلىان

 مصش 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىمبُىجش الخعلُمي  اإلاصٍش

17 
محمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

خبير بالهُئت اللىمُت لضمان  -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.ولُا

18 
أ.د محمذ الشُخ 

 حمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

 - دمشم

 ظىسٍا 

غ  ج حامعت الًبٌز كعم  غسئِ– أإلااهُا -خٍش

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ظىسٍا
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىف سئِغ  – ACAس ي ألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجحاد الجامعاث  الخحٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أحمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

وصاسة التربُت 

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  إلاغشبابوالخعلُم العالي والبحث العلمي 

سئِغ مجلغ إداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي محمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-العمُذ العابم ليلُت آلاداب بذمُاط

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –ة بجامعت اإلاىصىس 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أحمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

ألاسدهُت _ 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

ىم هائب زم سئِغ حامعت العل –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا. –حامعت هبراظيا   بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عمُذ ولُت التربُت بجامعت طُبت باإلاذًىت 

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخ علُم البحىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –والبحىر بجامعت طىطا  عضى فٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لىاعذ انُشش مبدهخ كهُخ انرتثُخ ثبنعشَش      

تنشر المجمة البحكث كالدراسات التي تتكافر فييا األصالة كالمنيجية السميمة عمى أال يككف البحث  .ُ
لممراجعة كالنشر لدل أم جية أخرل في نفس كقت تـ تقديمو المقدـ لمنشر قد سبؽ كأف نشر، أك 

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدل المغتيف: العربية أك اإلنجميزية. لمنشر بحاث المقدمة تيقبؿ األ .ِ
 عبر مكقع المجمة ببنؾ المعرفة المصرم –تقدـ األبحاث  .ّ

https://foej.journals.ekb.eg 
حد ، كىكامش حجـ الكاُْحجـ الخط ، ك (Simplified Arabicالكتركنيان مكتكبة بخط ) 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساكم ما بيف اليامش األيسر كاأليمف ٓ.ِمنيا 
(Justify( كترسؿ إلكتركنيان عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

يتـ فكر كصكؿ البحث مراجعة مدل مطابقتو مف حيث الشكؿ لبنط كحجـ الخط ، كالتنسيؽ  .ْ
عممان بأنو يتـ تقدير الحجـ كفقان ليذا القالب ،  ، كالحجـ كفقان لقالب النشر المعتمد لممجمة ،

 كمف ثـ تقدير رسـك تحكيمو كنشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ كالرسـك كالمراجع كالجداكؿ  .ٓ

. )الزيادة برسـك إضافية(. كيتـ تقدير عدد وفقًا لقالب المجمة( صفحة ِٓكالمبلحؽ عف )
 لتحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـالصفحات بمعرفة ىيئة ا

يقدـ الباحث ممخصان لبحثو في صفحة كاحدة، تتضمف الفقرة األكلى ممخصان بالمغة العربية،  .ٔ
 كممة لكؿ منيا.  ََِكالفقرة الثانية ممخصان بالمغة اإلنجميزية، كبما ال يزيد عف 

ة منفصمة ثـ يكتب يكتب عنكاف البحث كاسـ المؤلؼ كالمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفح .ٕ
عنكاف البحث مرة أخرل عمى الصفحة األكلى مف البحث ، كااللتزاـ في ذلؾ بضكابط رفع 

 البحث عمى المكقع. 
يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أك قائمة المراجع كيتـ استبداؿ االسـ بكممة  .ٖ

 المؤلؼ. "الباحث"، كيتـ أيضان التخمص مف أية إشارات أخرل تدؿ عمى ىكية 
البحكث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سكاءن قيبؿ البحث لمنشر، أك لـ ييقبؿ. كتحتفظ  .ٗ

 ىيئة التحرير بحقيا في تحديد أكلكيات نشر البحكث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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لف ينظر في البحكث التي ال تتفؽ مع شركط النشر في المجمة، أك تمؾ التي ال تشتمؿ   .َُ
 مى الكممات المفتاحية لو.عمى ممخص البحث في أم مف المغتيف ، كع

رسالو مع إيصاؿ   .ُُ رفاؽ إقرار المكافقة عمى اتفاقية النشر. كا  يقـك كؿ باحث بنسخ كتكقيع كا 
السداد ، أك صكرة الحكالة البريدية أك البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg يـقبؿ البدء في إجراءات التحك 
يتـ نشر البحكث أك رفض نشرىا في المجمة بناءن عمى تقارير المحكميف، كال يسترد المبمغ في  .ُِ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 ييمنح كؿ باحث إفادة بقبكؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ كافة التصكيبات كالتعديبلت المطمكبة.  .ُّ
بنؾ المعرفة المصرم ضمف العدد في حالة قبكؿ البحث يتـ رفعو عمى مكقع المجمة عمى  .ُْ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  كييرسؿ لمباحث نسخة بي دم أؼ مف العدد ، ككذلؾ 
 نسخة بي دم أؼ مف البحث ) مستمة (.

تكفير نسخة كرقية مف العدد ، كمف المستبلت مقابؿ رسـك تكمفة  –في حالة الحاجة  –يمكف  .ُٓ
 ساليا بريديان داخؿ مصر أك خارجيا.الطباعة ، كرسـك البريد في حالة إر 

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحكثيـ ، كحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ُٔ
مكقع المجمة المربكط ببنؾ المعرفة المصرم  -

https://foej.journals.ekb.eg 
بعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعان مف إيميؿ كبريده االلكتركني الشخصي لمتا -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى مكقع الجامعة  
جميع إجراءات تمقي البحث، كتحكيمو، كتعديمو، كقبكلو لمنشر، كنشره ؛ تتـ عبر مكقع المجمة  .ُٕ

يميميا الرسمي، كال ييعتد بأ  م تكاصؿ بأية كسيمة أخرل غير ىاتيف الكسيمتيف االلكتركنيتيف.  ، كا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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 ( الثالثوفمحتويات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنواف البحث الرقـ

 مقاؿ العدد

1 

 سؤٌ يغزمجهُخ نمضبَب رشثىَخ يف ظم انثىسح انصُبعُخ انشاثعخ
 إعذاد

 نايـأ.د. ميني محمد إبراىيـ غ
 أستاذ التخطيط التربوي واقتصاديات التعميـ

 كمية التربية جامعة المنصورة
 بحوث العدد

ُ 

 دساعخ حتهُهُخ –والع إداسح االثزكبس ثبجلبيعبد انغعىدَخ 

 إعذاد
 د. صالح صالح معمار

 المدينة المنورة –جامعة طيبة أستاذ القيادة التربوية المشارؾ  

ِ 

ئط انزهُُخ اإلنكرتوَُخ يف رًُُخ يهبساد انفهى انعًُك فبعهُخ اعرتارُدُخ اخلشا
 نذي طبنجبد انصف انثبنث يف يجحث انعهىو احلُبرُخ

 إعذاد
 د. منير سميماف حسف 

  غزة –الجامعة اإلسالمية  -أستاذ تكنولوجيا التعميـ المساعد  كمية التربية

3 

 ري انجصشٌ دسخخ رضًني كزت انعهىو ثبنصفىف األونُخ دلهبساد انزفك

 إعداد
 الباحثة/بشاير بنت الفي بف أحمد المييبي

 ماجستير المناىج وطرؽ تدريس الصفوؼ األولية بجامعة أـ القرى
 د. ىدى بنت محمد بف حسيف بابطيف

 أستاذ المناىج وطرؽ تدريس العموـ المشارؾ بجامعة أـ القرى   
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ْ 

فبعهُخ انىالع ادلعضص يف رًُُخ يهبساد انربرلخ نذي طبنجبد ادلشحهخ انثبَىَخ يف 
 يمشس احلبعت ورمُُخ ادلعهىيبد يف ادلذَُخ ادلُىسح

 إعداد 
 الباحثة/ رحاب بنت محمود سميـ الصيدالني الجيني

 نت عبد الفتاح الرحيميد. تغريد ب
 أستاذ تقنيات التعميـ المشارؾ بجامعة طيبة

ٓ 

 ختطُط نزًُُخ ادلىاسد انجششَخ اجلبيعُخ نزهجُخ احزُبخبد عىق انعًم
 إعذاد

 أ.د. ضياء الديف محمد زاىر
المستقبمية ومدير مركز الدراسات  أستاذ التخطيط االستراتيجي والدراسات
 جامعة عيف شمس -االستراتيجية والمستقبمية 

 أحمد عبد العظيـ سالـ أ.د.
 جامعة العريش –كمية التربية     أستاذ أصوؿ التربية

  الباحث/  ايمف عموى موسى مصطفى       

ٔ 

يف رًُُخ انرتاثطبد انشَبضُخ  "TRIZ"فبعهُخ اعرتارُدُبد َظشَخ رشَض 
 نذي راليُز ادلشحهخ االثزذائُخ

 إعداد  
 .د. محمد عبد المنعـ عبد العزيز شحاتةأ

                                          جامعة العريش –كمية التربية   أستاذ المناىج وطرؽ التدريس الرياضيات
 نبيؿ صالح المصيمحي جاد أ.ـ.د.

  جامعة العريش –كمية التربية  -أستاذ المناىج وطرؽ التدريس الرياضيات المساعد
 الباحثة/ نانسي عمر حسف جعفر

 جامعة العريش –كمية التربية   مدرس مساعد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس
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ٕ 

يف رًُُخ انزىافك  (ASSAP)عبنُخ ثشَبيح رمُُى ادلهبساد االخزًبعُخ وانهغىَخ ف
 االخزًبعٍ نذي األطفبل روٌ اضطشاة انزىحذ  

 إعذاد 

 أ.د. عادؿ عبداهلل محمد 
 ة الزقازيؽجامع –كمية عمـو ذوي اإلعاقة والتأىيؿ    أستاذ التربية الخاصة

 ىالة محمد الشريؼ  د.
 جامعة العريش –كمية التربية     مدرس عمـ النفس التربوي

 الباحث/ ىشاـ عبد العميـ محمػد محمػد
 وكيؿ اعدادي متفرغ  بشماؿ سيناء

ٖ 

Using a Digital Scaffolding Based Program for 

Developing EFL Student Teachers' Creative Writing 

Skills at Faculties of Education 

Dr. Eman Mohammed Abd- Elhaq 
 Professor of Curriculum and English Instruction (TEFL), Dean of 

Faculty of Education, Benha University. 

Dr. Amal Abd El-Fattah El-Maleh, 
 Lecturer of Curriculum and English Instruction (TEFL) Faculty of 

Education, Arish University. 
 

Author/ Asmaa Mohammed 
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 رمذَى 

 عبو خذَذ، وطًىذ دائى انغُخ انعبششح:

ش                                                                                  بللم: هُئت الخحٍش

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

معة العريش ، كعاءن عربيان كدكليان لمنشر، ذات كتستمر مجمة كمية التربية بجا     
 سمعة محمية كعربية طيبة، كهلل الحمد.

كىذا ىك العدد الثبلثيف مف أعدادىا، في العاـ العاشر لصدكرىا ... عدد يأتي في 
إطار احتفاالت جامعة العريش، كمحافظة شماؿ سيناء، كمصر كميا بأعياد تحرير 

 ُّٕٗسيناء بعد انتصارات أكتكبر 
ما   -في ىذه المناسبة الطيبة   –إف جامعة العريش ، ككمية التربية تيدم الباحثيف 

يثمج صدكرىـ بارتقاء المجمة ليذا المستكل المتميز؛ لتككف ضمف كاحدة مف مجبلت 
 كميات التربية المتصدرة لتصنيؼ المجمس األعمى لمجامعات

 خة االلكتركنية ييضاؼ إلى كلمجمة كمية التربية بجامعة العريش ترقيـ دكلي لمنس
 الترقيـ الدكلي لمنسخة الكرقية لممجمة.

     :كليا مكقع الكتركني عمى بنؾ المعرفة المصرم، كرابطو
https://foej.journals.ekb.eg 

عميو جميع بحكث المجمة التي تضمنتيا أعدادىا الصادرة  خبلؿ السنكات الخمس 
 بحثان كمقالة عممية  ََِي عددان  تحتكم حكال ِٓاألخيرة ) قرابة اؿ 

 ( ََِكقد تكاصمت ىيئة تحرير المجمة مع أكثر مف  ، )أستاذ جامعي كباحث
يمثمكف التخصصات التربكية المختمفة ، كذلؾ في كميات التربية ، كالتربية النكعية، 
كالطفكلة المبكرة، كعمكـ ذكم االعاقة كالتأىيؿ ، كالمراكز البحثية ذات العبلقة بالتربية 

 ُّٔالتعميـ؛ لتحكيـ ما يرد لممجمة مف إنتاج عممي ، كقد استجاب ليذه الدعكة ) ك 
أستاذان كباحثان ( يمثمكف جميع التخصصات التربكية في معظـ الجامعات المصرية كىك 
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ما كفر لنا قاعدة معمكمات ثرية لمحكميف متميزيف، نتشرؼ بانضماميـ إلى أسرة 
 المجمة.

كالتقدير لجميع األساتذة المتعاكنيف معنا في تحكيـ البحكث كنتقدـ بأسمى آيات الشكر 
 المقدمة لمنشر ، 

  أستاذان خبيران كقائدان تربكيان مف الدكؿ :  ِّكلممجمة ىيئة استشارية دكلية تضـ
األردف ، كاإلمارات، كالسعكدية ، كسكريا ، عيماف ، كالمغرب ، كاليمف ، كممف ينتمكف 

، كألمانيا ، إلى جانب الخبراء كالقادة التربكييف المصرييف لجامعات في كندا، كبريطانيا
منيـ كزراء تعميـ ، كرؤساء كنكاب رؤساء جامعات، كمديرم مراكز بحثية قكمية ، 
كعمداء كككبلء كميات ، كمقررم كأمناء لجاف عممية دائمة لترقية األساتذة كاألساتذة 

إدارة منظمات مينية المساعديف في تخصصات تربكية مختمفة كرؤساء مجالس 
 كجمعيات عممية، كغيرىا، كانكا أك مازالكا في مناصبيـ األكاديمية كاإلدارية .

بكجكد ىذه الييئة  –ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش  –كنتشرؼ 
االستشارية لممجمة ، المتميزة ، كعمى ىذا القدر مف الخبرات الثرية ، كالمكانة الرائدة 

 ـ كجامعاتيـ كمراكزىـ . في بمداني
نشكرىـ، كؿ باسمو كمنصبو كقدره ، كنقدر  استجابتيـ ، كقبكليـ ىذا العمؿ 

 التطكعي، رغـ مشاغؿ كؿ منيـ األكاديمية كاإلدارية.
كتتعيد ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش باالستمرار في مسيرة           

تكجيو مف مستشارييا الخبراء المتميزيف، التطكير تحت قيادة مجمس إدارتيا، كب
بداعات أعضائيا الشياب الكاعديف.   كبتعاكف محكمييا المتمكنيف، كبفكر كا 

 واهلل الموفؽ
 هُئخ انزحشَش
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 انجصشٌ           دسخخ رضًني كزت انعهىو ثبنصفىف األونُخ دلهبساد انزفكري
 ثشبَش ثُذ اليف ثٍ أمحذ انههُجٍ ، د.  هذي ثُذ زلًذ ثٍ حغني ثبثطني      

 

 
 

 
 

 البحث الثالث
دسخخ رضًني كزت انعهىو ثبنصفىف األونُخ 
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ىف األونُخ دلهبساد انزفكري دسخخ رضًني كزت انعهىو ثبنصف
 انجصشٌ 

 إعذاد 
 انجبحثخ/ثشبَش ثُذ اليف ثٍ أمحذ انههُجٍ
يبخغزري ادلُبهح وطشق رذسَظ انصفىف 

 األونُخ جببيعخ أو انمشي

 د. هذي ثُذ زلًذ ثٍ حغني ثبثطني
أعزبر ادلُبهح وطشق رذسَظ انعهىو    

 ادلشبسن جببيعخ أو انمشي
 

 ربية:مستخمص الدراسة بالمغة الع
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف درجة تضميف كتب العمـك بالصفكؼ األكلية 
لميارات التفكير البصرم؛ كمف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي 
التحميمي، كاستمارة تحميؿ محتكل كتاب العمكـ لمصؼ الثالث االبتدائي في ضكء 

كافة األشكاؿ البصرية بالكتاب، كبمغ  ميارات التفكير البصرم، كشممت عينة الدراسة
( شكبلن بصرينا. كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا: درجة تضميف ِٓٔعددىا )

ميارة قراءة ككصؼ الشكؿ البصرم األكثر تضميننا في كتاب العمكـ بالصؼ الثالث 
ت %( بدرجة كبيرة، أما باقي الميارات فكانِٕ.ٕٕاالبتدائي بنسبة مئكية قدرىا )

مضمنة بدرجة منخفضة؛ حيث بمغت النسب المئكية لدرجة تضميف ميارة تحميؿ 
%(، كميارة إدراؾ كتفسير المعمكمات مف الشكؿ البصرم ّٓ.ُُالشكؿ البصرم )

%(، كميارة ٓٓ.ٖ%(، كميارة ربط العبلقات في الشكؿ البصرم )َٓ.َُ)
 %(. ٓٓ.ٕاستخبلص المعاني مف الشكؿ البصرم )

 ميارات التفكير البصرم. -التفكير حية:الكممات المفتا
Abstract: 

The study aimed to reveal the inclusion visual thinking 

skills in the science course for the third grade of primary school, 

and the degree of their availability. In order to achieve this goal, 
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the descriptive analytical method was used, and a form for 

content analysis of the science course for the third grade of 

primary school in the light of the skills of visual thinking. The 

study sample included all the visual forms (N=652). The study 

reached results are: the degree of availability of the skill of 

reading and describing the visual form that is most included in 

the science course in the third grade of primary with a percentage 

of (77.27%); the skill of analyzing the visual form by (11.53%); 

the skill of perceiving and interpreting information from the 

visual form by (10.05%); the skill of linking relationships in the 

visual form is (8.55%), and the skill of extracting meanings from 

the visual form is lower a skill that is included in the science 

course in the third grade of primary school with a percentage of 

(7.55%).  

Key Words: thinking -Visual thinking skills. 

 مقدمة:
يشيد العالـ تقدمنا عممينا كتطكرنا تقنينا في جميع المجاالت، كيتضح ذلؾ 
بكضكح في الكـ المعرفي كاالكتشافات كاالبتكارات التي قدميا اإلنساف في مجاالت 
الحياة المختمفة، كىذا ألقى بظبللو عمى التعميـ بنظمو كمناىجو الدراسية كطرائؽ 

ة ىذا التطكر بيٍغيىةى ًإٍعدىاًد أىٍفرىادو يمتمككف قىٍدرنا كاسعنا مف تدريسو، كضركرة تحديثيا لمكاكب
المعارؼ كالميارات كالقيـ؛ باعتبار أف التعميـ كاحدنا مف أىـ ركافد الحياة البشرية يجرم 
عميو مف التجديد كالتطكير ما ييجرل عمى باقي أنشطة العنصر البشرم؛ فمف 

 بمستكل التعميـ لمكاكبة الحداثة كالمعاصرة.الضركرم تكفير المستمزمات التي تنيض 
كنتيجة لذلؾ ظيرت اتجاىات حديثة في التعميـ، كظيكر استراتيجيات حديثة  

تركز عمى الطبلب، كتجعميـ محكر العممية التعميمية، كتراعي الفركؽ الفردية بينيـ؛ 
ؽ ذلؾ حتى يتمكنكا مف التفاعؿ مع ىذه التغيرات كاالتجاىات الحديثة، كحتى يتحق

البد مف تعاكف جميع المؤسسات، كأىميا المدرسة التي يتكجب عمييا تنمية قدرات 
 الطبلب العقمية مف خبلؿ اكسابيـ ميارة التفكير.
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كيعد التفكير مف عمميات النشاط العقمي التي يقـك بيا الفرد مف أجؿ الحصكؿ 
، كالنفسية التي تميز عمى حمكؿ دائمة أك مؤقتة لمشكمة ما، كىك أرقى العمميات العقمية

اإلنساف عف غيره مف الكائنات الحية األخرل بدرجة راقية كمتطكرة، كما يعد تنمية 
التفكير ىدفنا أساسينا يتصؿ بكافة المكاد الدراسية، كاألنشطة كاالستراتيجيات. )رزكقي 

 (.َُِٓكعبد الكريـ،
ير المنطقي، كتتعدد أشكاؿ التفكير كأنماطو منيا: التفكير اإلبداعي، التفك

التفكير الناقد، التفكير العممي، التفكير االستداللي، التفكير التأممي، التفكير البصرم، 
كقد تنكعت ميارات التفكير باختبلؼ كسائؿ جذب كاىتماـ كقدرات كخبرات األفراد 

 (.َُِٗ)حميد كمحمد، 
، كيجمع التفكير البصرم بيف أشكاؿ االتصاؿ البصرية كالمفظية في األفكار

باإلضافة إلى أنو كسيط لبلتصاؿ كالفيـ األفضؿ لرؤية المكضكعات المعقدة كالتفكير 
فييا؛ مما يجعمو يتصؿ باآلخريف، كىك نكع مف االستنتاج القائـ عمى استخداـ الصكر 

 (.Moorman, 2015العقمية التي تحكم المعمكمات المكتسبة مف األشياء المرئية )
لميمة لدل اإلنساف؛ فقد أكدت دراسات كتعد حاسة البصر مف الحكاس ا

%( فقط مما َّ%( فقط مما يسمعكنو، كبنسبة )َُعديدة أف الناس يتذكركف بنسبة )
%(؛ أم أف ما يراه َٖيقرؤكنو، في حيف يصؿ ما يتذكركنو مف خبلؿ الرؤية إلى )

اني، اإلنساف يككف أكثر استمرارية في الذاكرة مقارنة بما يقرأه أك يسمعو )عمار كالقب
َُُِ.) 

كالمبلحظ أف الكسائط البصرية دخمت بقكة كازداد استخدميا في السنكات 
األخيرة، كأصبح معايير محتكل الكتب المدرسية تركز بصكرة أكبر عمى األشكاؿ 
كاألدكات البصرية التي كضحت الحاجة إلييا؛ لمساعدة الطبلب عمى تنمية مياراتيـ 

 (.Scully, 2020بصرم )كقدراتيـ السيما ميارات التفكير ال
كتعد مادة العمكـ إحدل المكاد العممية التي ترتبط بالخبرة اإلنسانية، كبالكثير 
مف مشكبلت الحياة العصرية؛ إذ يقع العبء األكبر عمييا في تثقيؼ المتعمميف عممينا، 
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كتمكينيـ مف الميارات كاالتجاىات العممية التي تمكنيـ مف مسايرة ىذا العصر 
و، في مختمؼ المراحؿ التعميمية؛ مما جعؿ مف الضركرم تكجيو النظر إلى كمتطمبات

؛ لتزكيد الطبلب بالمعرفة  عداد معممييا إعدادنا متكامبلن مناىج العمـك كتطكيرىا، كا 
 (. َُِٕالعممية بصكرة عممية ككظيفية، تظير آثارىا في حياتيـ كسمككياتيـ )زيتكف، 

األكلية؛ باعتبار أف الصفكؼ األكلية كتظير أىمية تدريس العمـك بالصفكؼ 
ىي حجر األساس في النظاـ التربكم بكاممو، كليا األثر الكبير في سبلمة البناء 
التربكم؛ فيي تكفر لمطالب المعارؼ كالميارات كالخبرات المتتابعة في جميع المجاالت 

 (.ََِٗالتي تساعده مستقببلن عمى ممارسة دكره كمكاطف صالح )إبراىيـ، 
تنمية ميارات التفكير البصرم أحد أىداؼ تعميـ العمكـ؛ حيث أكد  أف

التربكيكف عمى أىمية تعميـ الطمبة كيؼ يفكركف ال كيؼ يحفظكف المقررات كالمناىج 
الدراسية عف ظير قمب دكف فيميا كاستيعابيا كتكظيفيا في الحياة، كتكمف أىمية 

لرسائؿ البصرية المحيطة بو؛ مف التفكير البصرم في جعؿ المتعمـ قادرنا عمى فيـ ا
خبلؿ تحديد المفاىيـ البصرية كفيـ المفاىيـ المجردة المرتبطة بيا، كتنمية قدرتو عمى 
عمؿ مقارنات بصرية، كتحميؿ، كتفسير المعمكمات عمى الشكؿ البصرم، كصكالن إلى 

دراؾ عبلقات ذات معنى )زيتكف،   (.َُِٕاستنتاج كا 
اسات كالبحكث التربكية عمى أىمية ميارات كأكدت نتائج العديد مف الدر 

التفكير البصرم في فيـ المفاىيـ المجردة في المادة الدراسية، كما أشارت النتائج إلى 
كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف درجة كعي المتعمميف بما يقكمكف بو كبما يستخدمكنو 

ت كالبيانات المكتسبة مف ميارات التفكير البصرم، كمدل إدراكيـ كاستيعابيـ لممعمكما
 (.Rickey & Stacy, 2000كمدل قدرتيـ عمى تكظيفيا في مكاقؼ التعمـ )

؛ ألف  كبالتالي تصبح ميارات التفكير البصرم قيمة مضافة إلى مناىج العمـك
الطبلب يحتاجكف ميارات التفكير البصرم أثناء تعمميـ التي قد تساعدىـ في 

 (.Plough, 2004تحصيميـ الدراسي )
لما كاف الكتاب المدرسي ىك الكثيقة الرسمية التي تتبمكر فييا جميع مككنات ك 
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كعناصر المنيج بمفيكمو الحديث، كىك العمكد الفقرم لممنيج، كالمرجع الرئيس 
لمعممية التعميمية، كالمترجـ ألىدافيا، كجب االىتماـ بتصميمو حيث ينبغي أف يبنى 

يكضع فيو مف أىداؼ، كمحتكل، عمى معايير محمية كعالمية؛ بحيث إف ما 
كاستراتيجيات تدريسية، كأساليب تقكيمية ترتبط بفكر بنائي كفقنا لممرحمة العمرية 
كلبلحتياجات الحياتية كالمجتمعية كالعالمية؛ كذلؾ إلعداد جيؿ قادر عمى التعاطي مع 

 .(ََِٗمستجدات العصر الحديثة كتطكراتو العممية كالتكنكلكجية السريعة )بباكم، 
 National Scienceكلقد أكدت الرابطة األمريكية لمعممي العمكـ 

Teachers Association (NSTA)  عمى أىمية تضميف كتب العمكـ بالميارات
المختمفة لمتفكير البصرم؛ لما لو مف قيمة فاعمة في اكتساب الطبلب لحؿ المشكمة، 

أكصت الدراسات كالبحكث (، كما NSTA, 2011كتنمية قدراتو االبتكارية كاإلبداعية )
التربكية بضركرة إثراء كتب العمكـ بالصكر كالرسكـ كاألشكاؿ البصرية، كالتكامؿ بيف 
المحتكم التعميمي كالشكؿ البصرم؛ لزيادة الكضكح كالفيـ لممعمـ كالطالب )القحطاني، 

 (.َُِٕ؛ كالشمكم، َُِٗ
ميـ بالمممكة العربية كلمكاكبة كمسايرة التطكر كالتقدـ السريع؛ سعت كزارة التع

السعكدية لتطكير التعميـ العاـ في مختمؼ مككناتو؛ فعمدت إلى القياـ بعدة مشركعات 
تطكيرية لعؿ مف أبرزىا مشركع تطكير كتحديث المناىج؛ لتبني متطمبات التطكرات 
الحديثة، كقد حظي تعميـ العمكـ كالرياضيات في المممكة العربية السعكدية عمى كجو 

باىتماـ كزارة التعميـ التي تتخذ خطكات تطكيرية متتابعة كاف مف ضمنيا الخصكص 
لمناىج العمـك كالرياضيات؛ كليذا  McGraw Hillتبني سمسمة مناىج ماكجركىيؿ 

تميزت كتب العمكـ المدرسية المطكرة بارتباط محتكاىا بتنمية ميارات التفكير 
تي التعميـ كالتعمـ، ككعاء لممعرفة كالتحصيؿ الدراسي؛ باعتبارىا أداة رئيسة في عممي

؛ َُِِالذم يستقي منو الطالب معمكماتو أكثر مف غيره مف المصادر )الذركم، 
 (.َُِٕ؛ كالشمكم، ََِِكالسممي، 

(: كالمقبؿ كالجبر َُِِكما أظيرت بعض الدراسات كدراسة صالح )
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سممي (؛ كالَُِٗ(؛ كالقحطاني )َُِٗ(؛ كأبك كمكب )َُِٕ(؛ كالشمكم )َُِٔ)
(  تدني ميارات التفكير َُِِ(؛ كالذركم )ََِِ(؛ كاألحمدم كآخركف )ََِِ)

 البصرم في الكتب الدراسية .
 

 مشكمة الدراسة: 
كساب كتنمية ميارات التفكير البصرم  انطبلقنا مف األىمية المتنامية بتعميـ كا 

لمصدر لدل الطبلب؛ فإنو مف المفترض أف يككف ذلؾ التعميـ كالتنمية مف خبلؿ ا
الرئيس لتعمميـ كىك الكتاب المدرسي؛ كالذم ينبغي أف يستجيب ألىـ أىداؼ تدريس 
العمكـ كىك تنمية ميارات التفكير البصرم، كانطبلقنا مف الدكر المستنير الذم قامت بو 

ىػ( بتطبيؽ ُُّْ-ىػَُّْكزارة التعميـ في المممكة العربية السعكدية في عاـ )
كذلؾ بعد  McGraw Hillديدة كالمتطكرة ماكجركىيؿ سمسمة مقررات العمكـ الج

ترجمتيا، كبما أف تدريس ىذه السمسمة مستمر منذ عدة سنكات؛ األمر الذم شجع 
درجة تضميف محتكل الباحثة عمى اجراء ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى درجة تضميف 

 كتب العمكـ بالصفكؼ األكلية لميارات التفكير البصرم.
دت مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عف السؤاؿ كمف ىذا المنطمؽ تحد

ما درجة تضميف محتوى كتب العمـو بالصفوؼ األولية لميارات الرئيس التالي: 
 التفكير البصري؟ 

 كتفرع مف السؤاؿ الرئيس لمدراسة السؤاليف الفرعييف اآلتييف:     
 ؼ األكلية؟ما ميارات التفكير البصرم البلـز تضمينيا في كتب العمكـ بالصفك  .ُ
 ما مدل تضميف محتكل كتب العمـك بالصفكؼ األكلية لميارات التفكير البصرم؟ .ِ

 أىداؼ الدراسة: 
 ىدفت الدراسة الحالية إلى ما يمي: 

الكشؼ عف ميارات التفكير البصرم البلـز تضمينيا في كتب العمكـ بالصفكؼ  .ُ
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 األكلية.
لية لميارات التفكير الكشؼ عف مدل تضميف محتكل كتب العمـك بالصفكؼ األك  .ِ

 البصرم.
 أىمية الدراسة: 

 استمدت الدراسة الحالية أىميتيا مما يأتي:
تتماشى مع التكجيات الحديثة في التربية كالتعميـ؛ كالتي تؤكد عمى أىمية تنمية  .ُ

ميارات التفكير بشكؿ عاـ كالتفكير البصرم بشكؿ خاص؛ كبالتالي قد تسيـ في 
مجاؿ ميارات التفكير البصرم، كتفتح المجاؿ لمباحثيف  إثراء األدبيات التربكية في

 إلجراء المزيد مف األبحاث كالدراسات األخرل التي تتناكؿ ميارات التفكير البصرم
قد تفيد معممي العمكـ بتزكيدىـ بميارات التفكير البصرم التي ينبغي تنميتيا لدل  .ِ

 طبلبيـ بالصفكؼ األكلية.
؛ بتزكيدىـ بميارات التفكير قد تفيد خبراء تصميـ المناىج ل .ّ تطكير كتب العمـك

 البصرم التي ينبغي تنميتيا لدل طبلب الصفكؼ األكلية.
 حدود الدراسة: 

 التزمت الدراسة الحالية بالحدكد اآلتية:
اقتصار تحميؿ المحتكل عمى كتاب العمكـ لمصؼ الثالث  الحدود الموضوعية: .ُ

 حقيقية، أـ رسـك تكضيحية.االبتدائي لؤلشكاؿ البصرية سكاء أكانت صكر 
اقتصار التحميؿ عمى أحدث طبعة لكتاب العمكـ لمصؼ الثالث  الحدود الزمانية: .ِ

 ـ.َُِِ-قُّْْاالبتدائي في العاـ الدراسي 
 مصطمحات الدراسة: 

 Thinking Skillميارة التفكير      -
بيا  عيرؼ التفكير بأنو: "سمسمة مف النشاطات العقمية غير المرئية التي يقكـ

الدماغ حينما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ كاحد أك أكثر مف الحكاس 
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الخمس، بحثنا عف معنى في المكقؼ أك الخبرة، كىك سمكؾ ىادؼ كتطكرم بتشكؿ مف 
تداخؿ القابميات كالعكامؿ الشخصية، كالعمميات المعرفية كفكؽ المعرفية، كالمعرفة 

 ، َُِِتفكير")العفكف كعبد الصاحب، الخاصة بالمكضكع الذم يجرم حكلو ال
 (.َِ-ُٗص. 

كما عيرؼ بأنو: "عمميات عقمية تمارس قصدان في معالجة المعمكمات كالبيانات 
لتحقيؽ أىداؼ تربكية مختمفة تككف بيف تذكر المعمكمات ككصؼ األشياء كتثبيت 

بلت المبلحظات، كصكالن الى التنبؤ، كتصنيؼ األشياء كتقييـ الدليؿ، كحؿ المشك
 (.ٓٔ، ص.َُِٓكالكصكؿ إلى النتائج" )عطية، 

  Visual Thinkingالتفكير البصري      -
كما عيرؼ بأنو: "منظكمة مف العمميات العقمية تعتمد عمى حاسة البصر كالتي 
تمكف التمميذ مف قراءة األشكاؿ كالصكر كالرسكمات كالمخططات كالمجسمات لمتمييز 

دراؾ العبلقات التي ت ربطيـ مع بعضيـ البعض لتحميميا كتفسيرىا مف أجؿ بينيا كا 
، َُِٖاستنتاج المعنى مف الشكؿ كترجمتو بمغة مكتكبة أك منطكقو" )جاد الحؽ،

 (.ْٖص.
التعريؼ االجرائي: قدرة عقمية يستخدميا طالب الصؼ الثالث االبتدائي في        

إلى لغة منطكقة أك مقرر العمكـ لتحكيؿ المغة البصرية متمثمة في الصكر كالرسكـ 
مكتكبة، كتفسيرىا، كاستخبلص النتائج كالمعاني، كالتبرير لممعمكمات مف أجؿ التكاصؿ 

 مع اآلخريف.
 اإلطػػػػار النظػػػػػري والدراسػػػػػػػات السابقػػػػػػة

 التفكير البصري:
لفت مكضكع التفكير البصرم انتباه بعض العمماء كخبراء التربية، كزاد ىذا 

في اآلكنة األخيرة لطرائؽ التفكير البصرم؛ نابعنا مف أىميتو في إعطاء  االىتماـ
إجابات جديدة ابتكارية لممشكبلت، كأف حؿ المشكبلت يستخدـ النماذج البصرية 
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المصنكعة مف التمثيؿ البياني لمبيانات، باإلضافة إلى ذلؾ، فإننا سكؼ نتعامؿ مع 
 أنكاع المعمكمات بشكؿ أكثر بصرينا.

 كما البصرم؛ التعميـ استخدـ مف أكؿ ؛ملسو هيلع هللا ىلصمـ األمة األكؿ محمد كيعد مع
 خطنا ملسو هيلع هللا ىلصو: "خط النبي في قاؿ-عنو اهلل رضي– مسعكد بف اهلل عبد حديث في جاء

ا الكسط في خطنا كخط مربعنا،  في الذم ىذا إلى صغارنا خيططنا كخط منو، خارجن
 قد أك- بو محيط وأجم كىذا اإلنساف، ىذا: كقاؿ الكسط، في الذم جانبو مف الكسط
 ىذا أخطاه فإف األعراض، الصغار الخيطط كىذه أممو، خارجه  ىك الذم كىذا- أحاط
ف ىذا، نيشو  (    ٓاه ىذا نيشو ىذا". )صحيح البخارم، جأخط كا 

 
 مفيـو التفكير البصري:

مفيكـ التفكير البصرم مفيكمنا معقدنا، كلو تعريفات متعددة حسب يعد 
تتبناىا؛ فالبعض يرل التفكير البصرم كقدرة عقمية مثؿ: المدارس الفكرية التي 

(، كيتفقكف عمى أف التفكير ََُِ؛ كعفانة، ََُِ؛ كالشكبكي، َُُِ)طافش، 
البصرم قدرة عقمية تستخدـ الصكر، كاألشكاؿ اليندسية، كالجداكؿ البيانية، كتفسيرىا، 

منطكقة، أك مكتكبة، كتحكليا مف لغة الرؤية كالمغة المرسكمة، إلى لغة لفظية، أك 
كاستخبلص النتائج كالمعاني، كالتبرير لممعمكمات مف أجؿ التكاصؿ مع اآلخريف أك 
قدرة الفرد عمى التعامؿ مع المكاد المحسكسة، كتمييزىا بصرينا؛ بحيث تككف لو القدرة 

 عمى إدراؾ العبلقات المكانية، كتفسير المعمكمات، كتحميميا، كتفسير الغمكض.
؛ ََِٗالتفكير البصرم كميارة عقمية مثؿ: )حمادة،  يرلخر كالبعض اآل

براىيـ، ََِٖكشعث،  (، كيتفقكف Guttierez, 1996؛ ََُِ؛ كمحمد، ََِٔ؛ كا 
عمى أنو ميارة عقمية تساعد اإلنساف في الحصكؿ عمى المعمكمات، كتمثيميا، 

دراكيا، كحفظيا، ثـ التعبير عنيا كعف أفكاره الخاصة بصرين  ا كلفظينا؛ كتفسيرىا، كا 
 كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التكاصؿ مع اآلخريف.
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أما البعض الثالث فيرل التفكير البصرم كمنظكمة مف العمميات مثؿ: 
(، كيتفقكف عمى أنو منظكمة مف العمميات Reisberg, 1997؛ َُِِ)الكحمكت، 

تترجـ قدرة المتعمـ في فصؿ الدراسة عمى قراءة الشكؿ البصرم، كتحكيؿ المغة 
 ية التي يحمميا ذلؾ الشكؿ إلى لغة مكتكبة.البصر 

السابقة لمتفكير البصرم سكاء أكاف قدرة عقمية،  التعريفاتمما سبؽ يتضح أنو 
أك ميارة عقمية، أك عممية عقمية؛ اتفقت عمى كيفية استقباؿ كمعالجة المعمكمات 

، Visualizationالبصرية في الدماغ باستخداـ ميارات مختمفة كالتصكر البصرم 
 كالتفسير، كالترجمة، كالتحميؿ، كاإلنتاج.

 أدوات التفكير البصري:
تساعد أدكات التفكير البصرم عمى تنظيـ خبرات التعمـ، كتسيـ في تناكؿ 
مكضكعات المحتكل التعميمي في كقت أقؿ مع احتفاظ كبير بيا؛ كذلؾ في ضكء ما 

قات بيف المعمكمات، تتيحو لمطبلب مف تنمية قدرتيـ عمى حؿ المشكبلت، كبناء عبل
كتصنيفيا، كمعالجتيا، كتقكيميا، كتحقيؽ فيـ أعمؽ لممفاىيـ، كتحسيف قدرات التفكير 

 (. Hyerel, 2001طكيؿ األمد )
 (: َُِِكتتعدد أنكاع األدكات البصرية كما يمي )عميش، 

 .Brainstorming Websشبكات العصؼ الذىني  -
 Task- Specific Graphicالمنظمات التخطيطية محددة المياـ  -

Organizers. 
 .Thinking Process Mapsخرائط عمميات التفكير  -

كيمكف تمثيؿ الشكؿ البصرم باستخداـ األدكات البصرية التي يمكف تفصيميا 
 (:ََِٔ؛ كميدم، ََِٔفيما يمي )الخزندار كميدم، 

الطريؽ األكثر دقة في االتصاؿ، كلكف في غالبية األحياف ىي النكع  :الصور -
 في الحصكؿ عمييا. صعكبةغالي كالمضيع لمكقت، كاألكثر ال
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األكثر شيكعنا كاستعماالن في االتصاؿ، رغـ  كىي: مثمت بالكممات فقط الرموز -
 أنيا تككف أكثر تجريدنا. 

األفكار، كتصكر الحؿ المثالي،  لتصكريستخدميا المتعمـ  الرسـو التخطيطية: -
، كالرسـك كتشمؿ الرسـك المتعمقة بالصكر، كالرسكـ ا لمتعمقة بالمفيـك

 االعتباطية.
 مميزات وفوائد التفكير البصري:

يستخدـ التفكير كالتعمـ البصرم طرؽ تخطيطية لمعمؿ مع األفكار كتقديـ 
المعمكمات، كتكشؼ لنا البحكث في كؿ مف النظرية التربكية كعمـ النفس المعرفي؛ أف 

في كؿ األعمار كيؼ يفكركف،  التعمـ البصرم مف بيف أفضؿ الطرؽ لتعميـ الطبلب
ككيؼ يتعممكف. كلـ تعد الثقافة البصرية جانبنا فقط مف حياتنا اليكمية فحسب، بؿ 

ا أصبحت ىي كؿ حياتنا اليكمية )شاكر،   (. ََِٖأيضن
كيفيد التفكير البصرم في زيادة القدرة العقمية، كفيـ المثيرات البصرية 

ارسة العديد مف أنكاع التفكير األخرل المحيطة بالمتعمـ؛ حيث يفتح الطريؽ لمم
 (.ََِٔ)إبراىيـ، 

كىناؾ بعض المكتسبات التي يجنييا المتعمـ مف استخداـ ميارات التفكير 
 (: ََُِالبصرم كمنيا ما يمي )عمي، 

تبادؿ األفكار بسرعة قياسية؛ سكاء تـ ذلؾ بصكرة فردية أك مف خبلؿ تفاعؿ  -
األفكار كالمعمكمات بصكرة  مجمكعات العمؿ؛ حيث يساعد عمى تسجيؿ

منظمة بغرض عرض ما يمكف عممو أك معالجتو تجاه مكضكع أك مشركع ما 
 بصكرة كاضحة المعالـ؛؛ مما يؤدم إلى زيادة قدرتو عمى االتصاؿ باآلخريف.

زيادة الشعكر بالثقة بالنفس، كالقدرة عمى فيـ كمناقشة كتفسير أم عمؿ يعتمد  -
 عمى الصكر. 

 ستنتاجات مف العمؿ. فيـ كاستخبلص اال -
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فيـ العمميات المغكية كالمفظية الخاصة بالصكرة، كتنشيط ميارات اإلدراؾ  -
 الحسي، كالفكرم عند المتعمـ. 

تكليد أفكار جديدة كالتغمب عمى مشكمة الفيـ المغمكط، كالتفكير بطريقة  -
 خبلقة.

 ميارات التفكير البصري:
؛ كأبك ََِِؿ: )السممي، تكاتر في كثير مف الدراسات كالبحكث، مثلقد 

؛ كجبر، َُُِ؛ كطافش، َُِّ؛ كأبك زايدة، َُِٕ؛ كالشمكم، َُِٖكمكب، 
( تصنيفنا ََِٔ؛ كالخزندار كميدم، ََِٔ؛ كميدم، ََُِ؛ كعمي، ََُِ

 لميارات التفكير البصرم كما يأتي:
ميارة التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو: القدرة عمى تحديد أبعاد كطبيعة الشكؿ  -أ 

 المعركض.
ميارة تحميؿ الشكؿ: القدرة عمى رؤية العبلقات في الشكؿ كتحديد خصائص تمؾ  -ب 

 العبلقات كتصنيفيا. 
ميارة ربط العبلقات في الشكؿ: القدرة عمى الربط بيف عناصر العبلقات في  -ج 

يجاد التكافقات بينيا كالمغالطات فييا.   الشكؿ كا 
ت كالمغالطات في ميارة إدراؾ كتفسير الغمكض: القدرة عمى تكضيح الفجكا -د 

 العبلقات كالتقريب منيا. 
ميارة استخبلص المعاني: القدرة عمى استنتاج معاني جديدة كالتكصؿ إلى مفاىيـ  -ق 

كمبادئ عممية مف خبلؿ الشكؿ المعركض مع مراعاة تضمف ىذه الخطكة 
 الخطكات السابقة؛ إذ أف ىذه الخطكة ىي محصمة الخطكات السابقة. 

لحالية أف ميارات التفكير البصرم ميما اختمفت كىكذا يتضح لمدراسة ا
كتنكعت كتفرعت؛ فإنيا تدكر حكؿ خمس ميارات رئيسة، كأف لكؿ ميارة رئيسة 
مؤشراتيا المختمفة، كعمى اعتبار أف التفكير البصرم كمنظكمة؛ فإف المدخبلت تمثميا 
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تعالج  األشكاؿ كاألدكات البصرية، يتبعيا العمميات أك الميارات البصرية التي
عطاء معنى ليذه األشكاؿ كاألدكات  المعمكمات بتحميميا، كربط عبلقاتيا، كتفسيرىا، كا 
البصرية، يتبعيا المخرجات التي تككف في شكؿ لغة مكتكبة أك منطكقة، كيمكف تحديد 

 ىذه الميارات البصرية التي تتبناىا الدراسة الحالية كما يمي:
كيقصد بو القدرة  اءة البصرية(:ميارة قراءة ووصؼ الشكؿ البصري )القر  -أ 

عمى تحديد خصائص الشكؿ البصرم مف حيث المكف، كاألبعاد، 
 كالمعمكمات التي كضع مف أجميا.

يقصد بو القدرة عمى تجزئة الشكؿ البصرم إلى  تحميؿ الشكؿ البصري: -ب 
مككناتو الرئيسة، كتجميعو ليعطي داللة كاحدة، يحدد العبلقة بينو كبيف 

 ة األخرل.األشكاؿ البصري
يقصد بو القدرة عمى إمكانية الربط بيف ربط العالقات في الشكؿ البصري:  -ج 

يجاد أكجو الشبو بيف العبلقات  العناصر المكجكدة في الشكؿ البصرم، كا 
 المكجكدة في الشكؿ.

كيقصد بو القدرة عمى  إدراؾ وتفسير المعمومات مف الشكؿ البصري: -د 
رم، كتكضيح التكافقات تفسير كؿ جزئية مف جزئيات الشكؿ البص

 كالمغالطات في الشكؿ البصرم.
كيقصد بو القدرة عمى التكصؿ  استخالص المعاني مف الشكؿ البصري: -ق 

إلى المفاىيـ، كالمبادئ كالقكانيف العممية مف خبلؿ الشكؿ البصرم 
 كاستنتاج معاني جديدة لو.

 معوقات تنمية ميارات التفكير البصري:
عة مف تنمية ميارات التفكير البصرم مف خبلؿ تكجد عدة معكقات تككف مان

 المقررات الدراسية، كالتي مف أىميا اآلتي:
 عدـ اىتماـ الميتميف بالعممية التعميمية بالتفكير البصرم. -
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 قمة المختصيف في مجاؿ إنتاج أدكات التفكير البصرم. -
 ارتفاع تكمفة إنتاج البرامج التعميمية المخصصة لتنمية التفكير البصرم. -
ضعؼ تطكير ميارات المعمميف مقابؿ تطكر األجيزة كالبرامج بشكؿ  -

 مستمر.
 المناىج غير صالحة لتنمية ميارات التفكير البصرم.  -

 الدراسات السابقة:
مف الدراسات كالبحكث السابقة التي ليا عبلقة بمكضكع الدراسة الحالية ما 

 يمي:
ستكل تضميف كتب ىدفت إلى الكشؼ عف م (:2316دراسة المقبؿ والجبر ) -

العمكـ لمصؼ األكؿ المتكسط لميارات التفكير البصرم، كقد استخدـ الباحثاف 
المنيج الكصفي؛ كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة صمـ الباحثاف أداة عبارة عف قائمة 
بميارات التفكير البصرم كمف ثـ تحكيميا الى بطاقة تحميؿ محتكل، كتمثمت عينة 

في الكتاب بجزأيو األكؿ كالثاني، ككشفت  الدراسة في جميع الصكر المتضمنة
النتائج عف اىتماـ كتاب العمكـ الصؼ األكؿ المتكسط بتضميف ميارات التفكير 
البصرم بنسبة متفاكتة حيث تضمنت ميارات التمثيؿ كالتميز كالتفسير بمستكيات 

 مرتفعة، اما ميارتي التحميؿ كاستخبلص المعاني فقد تضمنت بمستكل متكسط.
كىدفت الدراسة إلى تقكيـ محتكل كتب الرياضيات  (:2316ة شوييي )دراس -

لممرحمة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية في ضكء ميارات التفكير البصرم، 
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كاظيرت نتائج الدراسة كجكد تكامؿ في 

حمة المتكسطة حيث تضميف ميارات التفكير البصرم في كتب الرياضيات لممر 
كانت النسب المئكية متدرجة مف محتكل كتاب الصؼ األكؿ المتكسط إلى الصؼ 

 الثالث المتكسط.
كىدفت إلى معرفة مدل تكافر ميارات التفكير البصرم  (:2317دراسة الشموي ) -



 

  

2222  أبريل   –الثالثون العدد  – العاشرةالسنة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   141 

 

 انجصشٌ           دسخخ رضًني كزت انعهىو ثبنصفىف األونُخ دلهبساد انزفكري
 ثشبَش ثُذ اليف ثٍ أمحذ انههُجٍ ، د.  هذي ثُذ زلًذ ثٍ حغني ثبثطني      

 

في مقرر العمكـ لمصؼ السادس االبتدائي، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي 
باحث قائمة بميارات التفكير البصرم كمف ثـ تحكيميا إلى استمارة التحميمي، كأعد ال

تحميؿ المحتكل، كاشتممت عينة الدراسة مف جميع الصكر الكاردة في كتاب العمـك 
لمصؼ السادس. كأظيرت النتائج كجكد قصكر في تكافر ميارات التفكير البصرم 

 في مقرر العمـك لمصؼ السادس االبتدائي.
كىدفت إلى معرفة نسبة تكفر ميارات التفكير البصرم  (:2317) دراسة الدليمي -

في كتب الجغرافيا في المرحمة المتكسطة في العراؽ، كقد استخدـ الباحث المنيج 
الكصفي التحميمي، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ أداة تحميؿ المحتكل 

مف أسئمة كأنشطة كتب  كالمتضمنة ميارات التفكير البصرم. كتككنت عينة الدراسة
الجغرافيا لمصفكؼ: األكؿ، كالثاني، كالثالث المتكسط، حيث أظيرت النتائج أف 

%، َْكتب الجغرافيا لممرحمة المتكسطة تضمنت ميارات التفكير البصرم بنسبة
في حيف تباينت نسبة تضميف ىذه الميارات باختبلؼ الصؼ الدراسي، حيث جاء 

%، جاء بعدىا الصؼ األكؿ ْٗرتبة األكلى بنسبة الصؼ الثالث المتكسط في الم
 %.ِٔ%، كبعد الصؼ الثاني متكسط بنسبة ّٖالمتكسط بنسبة 

كىدفت إلى الكشؼ عف مدل تضميف ميارات التفكير  (:2323دراسة السممي ) -
البصرم في مقرر العمكـ لمصؼ الخامس االبتدائي في المممكة العربية السعكدية، 

استخدـ المنيج الكصفي متمثبلن بأسمكب تحميؿ المحتكل،  كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة
كتمثمت العينة كافة الصكر المكجكدة في مقرر العمكـ بمختمؼ انماطيا، كالبالغ 

( صكرة، كتمثمت أداة البحث بإعداد قائمة بميارات التفكير البصرم ُِٓعددىا )
، كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف  تكافر ميارات البلـز تكافرىا في مقرر العمـك

التفكير البصرم في مقرر العمكـ لمصؼ الخامس االبتدائي جاء ككؿ بدرجة 
 منخفضة.

يتضح مما سبؽ أف ىناؾ أكجو اتفاؽ بيف الدراسة الحالية كبيف دراسات: 
( في تناكليا لمقرر ََِِ(، كالسممي )َُِٕ(، كالشمكم )َُِٔالمقبؿ كالجبر )
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، كدراستي الشمكم ) ( في تعامميما مع المرحمة ََِِسممي )(، كالَُِٕالعمـك
( التي كانت عينتيا َُِٔاالبتدائية، كتختمؼ في العينة مع دراسة المقبؿ كالجبر )

 كتب العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط.
كما تتفؽ الدراسة الحالية مع كثير مف الدراسات السابقة في أدكاتيا سكاء: 

مطبلب، كأداة تحميؿ محتكل المقررات قائمة ميارات التفكير البصرم البلـز تكافرىا ل
 الدراسية في ضكء ميارات التفكير البصرم.

كلعؿ أبرز ما تتميز بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة ىك أنيا تتعامؿ 
 مع مقرر العمـك لطبلب الصؼ الثالث االبتدائي.

 إجػػػػػػػػػػػػراءات الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة
 منيج الدراسة: 

شكمة الدراسة كأسئمتيا كأىدافيا؛ تـ استخداـ المنيج الكصفي في ضكء م
التحميمي، كتتبع الدراسة تحديدنا أسمكب تحميؿ المحتكل؛ نظرنا لمبلءمتو كمناسبتو؛ 
كذلؾ لمكشؼ عف مدل تضميف ميارات التفكير البصرم في محتكل كتاب العمـك 

 الصؼ الثالث االبتدائي.
 

 مجتمع الدراسة: 
راسة مف كتب العمكـ بالصفكؼ األكلية في المممكة العربية تككف مجتمع الد

 ـ(.َُِِ-ىػ ُّْْالسعكدية طبعة )
 عينة الدراسة: 

شممت عينة الدراسة كافة األشكاؿ البصرية بمختمؼ أنماطيا: الصكرة 
الحقيقية، كالرسكـ التخطيطية، كالخرائط المفاىيمية، كالمنظمات التخطيطية؛ المضمنة 

كؿ كدركس كتاب العمكـ لمصؼ الثالث االبتدائي في المممكة في كؿ كحدات كفص
ـ( في الفصميف الدراسييف األكؿ، كالثاني َُِِ -ىػ ُّْْالعربية السعكدية طبعة )
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( شكبلن بصرينا أبرزىا صكرنا حقيقية، بكاقع ِٓٔلكتاب الطالب، كقد بمغ عددىا )
%(، ِّ.ُٓقدرىا ) ( شكبلن بصرينا في الفصؿ الدراسي األكؿ بنسبة مئكيةّّْ)
 %(.ٕٕ.ْٖ( شكبلن بصرينا في الفصؿ الدراسي الثاني بنسبة مئكية قدرىا )ُّٖك)

 أداة الدراسة: 
قائمة ميارات التفكير البصري الالـز تضمينيا في كتب العمـو -1

 لمصفوؼ األولية: 
نص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى: ما ميارات التفكير البصرم البلـز 

ا في كتب العمـك لمصفكؼ األكلية؟ كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ استمـز بناء قائمة تضميني
 بتمؾ الميارات، كقد مر إعداد القائمة بالخطكات التالية:

 مصادر إعداد القائمة:  -
تمت مراجعة عدد مف األدبيات التربكية كالدراسات كالبحكث ذات العبلقة التي 

؛ عبد اليادم، ََِِأمثمتيا: )عسقكؿ، تناكلت ميارات التفكير البصرم، كمف 
؛ َُِٔ؛ عامر كالمصرم، َُِٓ؛ رزكقي كعبد الكريـ، َُِْ؛ األسطؿ، ََِّ

(، كعميو تككنت قائمة ََِِ؛ كالسممي؛ َُِٕ؛ الشمكم، َُِٔالمقبؿ كالجبر، 
ميارات التفكير البصرم البلـز تضمينيا في كتب العمكـ لمصفكؼ األكلية بصكرتيا 

 مس ميارات كما يمي:المبدئية مف خ
كتعني القدرة عمى تحديد أبعاد كطبيعة  ميارة قراءة ووصؼ الشكؿ البصري: .أ 

 الشكؿ البصرم المعركض، كتككنت مف خمسة مؤشرات.
كتعني تركيز الشكؿ البصرم عمى التفاصيؿ الدقيقة  ميارة تحميؿ الشكؿ البصري: .ب 

عند النظر إلى الرسـ مف كاىتمامو بالبيانات الجزئية كالكمية، كأنو يمكف لمطالب 
الربط بيف تمثيؿ المعمكمات كتفسيرىا لمكصكؿ إلى النتيجة منو، كتككنت مف 

 خمسة مؤشرات.
كتعني القدرة عمى الربط بيف عناصر  ميارة ربط العالقات في الشكؿ البصري: .ج 
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يجاد التكافقات بينيا كالمغالطات فييا، كتككنت مف خمسة  العبلقات في الشكؿ كا 
 مؤشرات.

كالمقصكد بيا أف الشكؿ  يارة إدراؾ وتفسير المعمومات مف الشكؿ البصري:م .د 
شارات أك عبلمات تعمؿ عمى تكضيح المعمكمات  البصرم يحتكم عمى رمكز كا 
المرسكمة كتفسير ذلؾ، أك القدرة عمى رؤية عبلقة التأثير كالتأثر مف بيف مكاقع 

لكالت الكممات كالرمكز الظاىرات المتمثمة في الشكؿ المعركض، كعمى إيضاح مد
 كاإلشارات كمف األشكاؿ، كتقريب العبلقات بينيا، كتككنت مف خمسة مؤشرات.

كتعني القدرة عمى استنتاج معاني  ميارة استخالص المعاني مف الشكؿ البصري: .ق 
جديدة كالتكصؿ إلى مفاىيـ كمبادئ عممية مف خبلؿ الشكؿ المعركض مع مراعاة 

لسابقة؛ إذ أف ىذه الميارة ىي محصمة الميارات تضمف ىذه الخطكة الخطكات ا
 السابقة، كتككنت مف خمسة مؤشرات.

 تحكيـ القائمة:  -
عيرضت قائمة ميارات التفكير البصرم البلـز تكافرىا في مقرر العمكـ لمصؼ 
الثالث االبتدائي في المممكة العربية السعكدية كاألكثر مناسبة لطبلب الصؼ الثالث 

جمكعة مف المحكميف مف خبراء المناىج كطرؽ تدريس العمـك كما ىك االبتدائي عمى م
(، كطيمب إبداء المبلحظات عمى مدل مناسبة كؿ ميارة لطبلب ُمكضح بممحؽ )

الصؼ الثالث االبتدائي، كمدل انتماء كؿ مؤشر مف المؤشرات لمميارة الرئيسة، مع 
 تقديـ مقترحاتيـ بالحذؼ أك اإلضافة أك التعديؿ.

فؽ الكثير مف أفراد مجمكعة التحكيـ عمى مناسبة ميارات التفكير كلقد ات
البصرم لطبلب الصؼ الثالث االبتدائي، مع تقديـ بعض المبلحظات كالمقترحات 
بشأف المؤشرات الفرعية الخاصة ببعض الميارات الرئيسة، كبعد إجراء اقتراحات 

لبصرم البلـز تكافرىا كمبلحظات السادة المحكميف؛ أصبحت قائمة ميارات التفكير ا
في محتكل مقرر العمكـ لمصؼ الثالث االبتدائي في صكرتيا النيائية كما ىك مكضح 

 (.ِبممحؽ )
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 أداة تحميؿ المحتوى: -2
نص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى: ما مدل تضميف محتكل كتب 

ؤاؿ، كفي العمكـ لمصفكؼ األكلية لميارات التفكير البصرم؟ كلئلجابة عف ىذا الس
حدكد الدراسة؛ استمـز بناء أداة تحميؿ محتكل كتاب العمكـ لمصؼ الثالث االبتدائي في 

 ضكء ميارات التفكير البصرم.
 كقد سارت إجراءات إعداد أداة تحميؿ المحتكل كما يأتي:

اليدؼ مف أداة التحميؿ: تيدؼ أداة التحميؿ إلى تحديد مدل تضميف محتكل كتاب  -
ثالث االبتدائي في المممكة العربية السعكدية لميارات التفكير العمكـ لمصؼ ال

 البصرم.
تحديد كحدات التحميؿ: يقصد بيا كحدات المحتكل التي يمكف إخضاعيا لمعد  -

كالقياس بسيكلة، كيعطي كجكدىا أك غيابيا أك تكرارىا أك إبرازىا دالالت تفيد 
لكممة، أك الجممة، أك الفقرة، أك الدراسة الحالية في تفسير النتائج الكمية، مثؿ: ا

المكضكع، أك المفردة، كاختارت الدراسة الحالية الشكؿ البصرم ككحدة تحميؿ 
 تعتمد عمييا فئات التحميؿ. 

تحديد فئات التحميؿ: يقصد بيا العناصر الرئيسة كالثانكية التي يتـ كضع كحدات  -
فاىيـ، أك ميارات، التحميؿ فييا، كقد تككف كممة، أك مكضكع، أك قيـ، أك م

كيتـ كضع كؿ صفة مف صفات المحتكل فييا، كتصنؼ عمى أساسيا؛ كمف ثـ 
تـ تحديد فئات التحميؿ متمثمة في قائمة ميارات التفكير البصرم كمؤشراتيا 

 البلـز تضمينيا في كتب العمـك لمصفكؼ األكلية.
ادة كتاب حدكد التحميؿ: يقتصر التحميؿ المستخدـ عمى المضمكف البصرم لم -

العمكـ لمصؼ الثالث االبتدائي في المممكة العربية السعكدية؛ كمف ثـ فإف 
التحميؿ الحالي ال يتناكؿ: صحة المادة العممية، كمستكل صعكبة المادة 
العممية، كجكانب إخراج الكتاب، كالفيارس، كالتمخيصات، كالتدريبات المكجكدة 
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 في نياية كؿ درس.
ت الباحثة بعرض الصكرة األكلية ألداة تحميؿ المحتكل عمى صدؽ أداة التحميؿ: قام -

؛ بيدؼ إبداء  مجمكعة مف المحكميف مف خبراء المناىج كطرؽ تدريس العمـك
الرأم كمدل مناسبة األداة لتحميؿ المحتكل العممي لكتاب العمـك لمصؼ الثالث 

جمو االبتدائي؛ فضبلن عف مدل مناسبة فئات التحميؿ لميدؼ الذم صممت مف أ
األداة، كقد اتفؽ معظـ السادة المحكميف عمى صبلحية األداة لمتحميؿ، كمناسبة 

 فئاتو؛ كىذا يعد صدقنا لؤلداة.
الثبات ثبات أداة التحميؿ: قامت الباحثة لمتحقؽ مف ثبات التحميؿ بطريقتيف، كىما:  -

؛ حيث استعانت بزميمة ليا )معممة لمادة العمكـ لمصؼ الثالث عبر األفراد
البتدائي( لتحميؿ محتكل الكحدتيف األكلى كالرابعة مف كتاب، كتـ حساب ثبات ا

، كقد أشارت النتائج إلى Holistiأداة التحميؿ باالعتماد عمى معادلة ىكلستي 
(؛ ٓٓٗ.َ( كلمكحدة الرابعة )ٔٓٗ.َأف معامؿ الثبات لمكحدة األكلى يساكل )

ات األداة. كما تـ االعتماد عمى كىاتاف القيمتاف تشيراف إلى قيمة مقبكلة مف ثب
؛ حيث قامت الباحثة بتحميؿ محتكل الكحدتيف األكلى كالرابعة الثبات عبر الزمف

مرتيف بفاصؿ زمني قدره ثبلثة أسابيع، كتـ حساب ثبات أداة التحميؿ باالعتماد 
، كقد أشارت النتائج إلى أف معامؿ الثبات Holistiعمى معادلة ىكلستي 

(؛ كىاتاف القيمتاف ٕٓٗ.َ( كلمكحدة الرابعة )ْٓٗ.َيساكل )لمكحدة األكلى 
تشيراف إلى قيمة مقبكلة مف ثبات األداة؛ مما يجعؿ أداة التحميؿ عمى درجة مف 
الصدؽ كالثبات المكثكؽ بيما عند تحميؿ محتكل كتاب العمكـ لمصؼ الثالث 

 ئية.االبتدائي في المممكة العربية السعكدية، كأصبحت في صكرتيا النيا
 إجراءات تنفيذ الدراسة التحميمية:

بعد التأكد مف صبلحية أداة التحميؿ لمتطبيؽ، قامت الباحثة باإلجراءات 
 التالية:
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تحديد المكاصفات العامة لمحتكل أحدث طبعة مف كتاب العمكـ لمصؼ الثالث  .ُ
ـ(، كذلؾ َُِِ-ىػُّْْاالبتدائي في المممكة العربية السعكدية كىي طبعة )

 الدراسي األكؿ كالثاني.بفصميو 
حصر كافة األشكاؿ البصرية بمختمؼ أنماطيا: الصكرة الحقيقية، كالرسكـ  .ِ

التخطيطية، كالخرائط المفاىيمية، كالمنظمات التخطيطية؛ المضمنة في كؿ 
كحدات كفصكؿ كدركس كتاب العمكـ لمصؼ الثالث االبتدائي؛ مع األخذ في 

ردة في غبلؼ كصفحات الكحدات االعتبار تضميف األشكاؿ البصرية الكا
كالفصكؿ، كقد استبعدت األشكاؿ البصرية الكاردة في غبلؼ الكتاب، الفيارس، 
كالتمخيصات، كالتدريبات المكجكدة في نياية كؿ درس، كالميارات، كاألفكار 
العممية، كالتقكيـ األدائي، كمراجعات الفصكؿ، كنماذج االختبارات، كمرجعيات 

نت الصفحة تشمؿ أكثر مف شكؿ بصرم كما في الرسـك الطالب، كفي حاؿ كا
التخطيطية؛ فيتـ اعتبار الصكر الفرعية المضمنة شكبلن بصرينا كاحدنا، كقد بمغ 

 ( شكبلن بصرينا أبرزىا صكرنا حقيقية.ِٓٔاألشكاؿ البصرية المضمنة )
رصد كؿ مؤشر فرعي لميارات التفكير البصرم المضمنة في األشكاؿ البصرية  .ّ

لمتعريؼ اإلجرائي ليا؛ كذلؾ بإعطاء تكرار كاحد لكؿ ميارة تظير أثناء  كفقنا
عممية التحميؿ سكاء في الفصؿ الدراسي األكؿ، أك الثاني، كتفريغ التكرارات في 
أداة تحميؿ المحتكل بصكرتيا النيائية، كمف ثـ حساب النسبة المئكية لمدل 

األشكاؿ البصرية الممثمة  تضميف تمؾ الميارة مف خبلؿ قسمة تكرارىا عمى عدد
 ( شكبلن بصرينا، ثـ ضرب الناتج في مائة.ِٓٔلعينة الدراسة، كالبالغ عددىا )

 أقؿ نسبة مئكية( / عدد فئات التدريج -طكؿ الفئة = )أكبر نسبة مئكية 
 % ّّ.ّّ=  ّ% ( /َُ.َ -% ََُطكؿ الفئة = )

النسب المئكية لمعيار كبناءن عمى طكؿ الفئة المشار إلييا أعبله، يمكف تحديد 
الحكـ عمى درجة تضميف كتب العمكـ بالصفكؼ األكلية لميارات التفكير البصرم كفقنا 

 لممعيار المكضح في الجدكؿ التالي:



 

  

2222  أبريل   –الثالثون العدد  – العاشرةالسنة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   148 

 

 انجصشٌ           دسخخ رضًني كزت انعهىو ثبنصفىف األونُخ دلهبساد انزفكري
 ثشبَش ثُذ اليف ثٍ أمحذ انههُجٍ ، د.  هذي ثُذ زلًذ ثٍ حغني ثبثطني      

 

 
( النسب المئكية لمعيار الحكـ عمى درجة تضميف كتب العمكـ بالصفكؼ ُجدكؿ )

 األكلية لميارات التفكير البصرم
 َُ.َف مف أقؿ م النسبة المئكية

  ّّ.ّّحتى 
 ّْ.ّّمف 
  ٔٔ.ٔٔحتى 

 ٕٔ.ٔٔمف 
 ََُحتى 

مدل تضميف 
 الميارة

مضمنة بدرجة 
 منخفضة

مضمنة بدرجة 
 متكسطة

مضمنة بدرجة 
 عالية

 نتائػػػػػػػػج الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة
 عرض نتائج السؤاؿ األوؿ: 

 ما ميارات التفكير البصري الالـز تضمينيا فينص السؤاؿ األكؿ عمى: 
كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ؛ تـ بناء قائمة بميارات كتب العمـو بالصفوؼ األولية؟ 

التفكير البصرم البلـز تضمينيا في كتب العمكـ بالصفكؼ األكلية، كقد خمصت 
( ميارات رئيسة، كانضكل تحت كؿ ميارة رئيسة عدد مف ٓالصكرة النيائية إلى )

 المؤشرات كما يمي:
 البصري. ميارة قراءة ووصؼ الشكؿ .ُ
 ميارة تحميؿ الشكؿ البصري.  .ِ
 ميارة ربط العالقات في الشكؿ البصري. .ّ
 ميارة إدراؾ وتفسير المعمومات مف الشكؿ البصري. .ْ
 ميارة استخالص المعاني مف الشكؿ البصري. .ٓ

 عرض نتائج السؤاؿ الثاني: 
ما درجة تضميف محتوى كتب العمـو بالصفوؼ نص السؤاؿ الثاني عمى: 

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ؛ تـ بناء أداة تحميؿ رات التفكير البصري؟ األولية لميا
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محتكل كتاب العمكـ لمصؼ الثالث االبتدائي في المممكة العربية السعكدية في ضكء 
ميارات التفكير البصرم، كفيما يمي تكضيح لمنتائج التفصيمية لئلجابة عف السؤاؿ فيما 

 يمي:
 الرئيسة: مدى تضميف ميارات التفكير البصري -

يكضح الجدكؿ التالي مدل تضميف ميارات التفكير البصرم الرئيسة في 
 كتاب العمـك لمصؼ الثالث االبتدائي:

( التكرارات كالنسب المئكية لمدل تضميف ميارات التفكير البصرم الرئيسة ِجدكؿ )
 (ِٓٔفي كتاب العمـك لمصؼ الثالث االبتدائي )العدد الكمي لؤلشكاؿ البصرية = 

 الميارة الرئيسة ـ
الفصؿ 
الدراسي 
 األوؿ

الفصؿ 
الدراسي 
 الثاني

الكتاب 
ػػػػة ككؿ

بػػػػػػ
الرت

 

مدى 
 التضميف

 قراءة ككصؼ الشكؿ البصرم ُ
 َْٓ َِٓ ِْٓ ت

 عالية 1
% ّٖ.ّٗ ّٖ.ّْ ٕٕ.ِٕ 

 ميارة تحميؿ الشكؿ البصرم ِ
 ٕٓ َْ ّٓ ت

 منخفضة 2
% ٓ.ّٕ ٔ.ُٕ ُُ.ّٓ 

 العبلقات في الشكؿ البصرمميارة ربط  ّ
 ٔٓ ِٔ َّ ت

 منخفضة 4
% ْ.ٓٔ ّ.ٗٗ ٖ.ٓٓ 

ْ 
ميارة إدراؾ كتفسير المعمكمات مف 

 الشكؿ البصرم
 ٓٔ ِّ ّّ ت

 منخفضة 3
% ٓ.َُ ْ.ٗٓ َُ.َٓ 

ٓ 
ميارة استخبلص المعاني مف الشكؿ 

 البصرم
 ْٗ ِْ ِٓ ت

 منخفضة 5
% ّ.َٗ ّ.ٔٓ ٕ.ٓٓ 

( أف أعمى ميارة مف ميارات التفكير البصرم الرئيسة ِيتضح مف جدكؿ )
األكثر تضميننا في كتاب العمـك بالصؼ الثالث االبتدائي ىي ميارة قراءة ككصؼ 

%(، يمييا ميارة تحميؿ الشكؿ البصرم ِٕ.ٕٕالشكؿ البصرم بنسبة مئكية قدرىا )
ت مف الشكؿ %(، يمييا ميارة إدراؾ كتفسير المعمكمآّ.ُُبنسبة مئكية قدرىا )

%(، كيمييا ميارة ربط العبلقات في الشكؿ َٓ.َُالبصرم بنسبة مئكية قدرىا )
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%(، ككانت ميارة استخبلص المعاني مف الشكؿ ٓٓ.ٖالبصرم بنسبة مئكية قدرىا )
البصرم أدنى ميارة تضميننا في كتاب العمكـ بالصؼ الثالث االبتدائي بنسبة مئكية 

 %(.ٓٓ.ٕقدرىا )
 ج: مناقشة النتائ

يتضح مف خبلؿ النتائج السابقة أف ترتيب ميارات التفكير البصرم الرئيسة 
المضمنة في كتاب العمكـ بالصؼ الثالث االبتدائي بالمممكة العربية السعكدية بجزأيو 
)الفصؿ الدراسي األكؿ، كالفصؿ الدراسي الثاني( جاء متفقنا مع ما خمصت إليو نتائج 

(. كمف جية أخرل اختمفت ىذه َُِٔبؿ كالجبر )(، كالمقَُِٕدراستي الشمكم )
( التي أظيرت اىتماـ كتاب َُِٔالنتائج جزئينا مع نتائج دراسة المقبؿ كالجبر )

العمكـ لمصؼ األكؿ المتكسط في المممكة العربية السعكدية بتضميف ميارات التفكير 
ية أك المرحمة البصرم بدرجة كبيرة، كربما يككف السبب في ذلؾ تبايف المرحمة الدراس

العمرية التي خضعت لمتحميؿ، كربما كاف اىتماـ القائميف عمى تطكير المناىج 
 بميارات التفكير البصرم في تمؾ المرحمة أكبر كأعمؽ.

كقد تفسر ىذه النتائج التي جاءت لتؤكد أف مدل تضميف ميارات التفكير 
دائي بالمممكة العربية البصرم الرئيسة المضمنة في كتاب العمكـ بالصؼ الثالث االبت

السعكدية بجزأيو )الفصؿ الدراسي األكؿ، كالفصؿ الدراسي الثاني( كانت منخفضة في 
العمكـ، كقد يعزك ذلؾ بقمة اشتراؾ متخصصك كمطكرك مناىج العمـك عمكمنا كالصؼ 
ا في مجاؿ التفكير البصرم، باإلضافة إلى أنو ربما يككف  الثالث االبتدائي خصكصن

نسبية لمتركيز عمى ميارات التفكير البصرم دكف غيرىا مف ميارات  ىناؾ صعكبة
 التفكير األخرل خاصة في ىذه المرحمة العمرية المبكرة. 

كربما يعزك عدـ التكازف في تضميف ميارات التفكير البصرم الرئيسة، 
كالتركيز بدرجة عالية عمى ميارة قراءة ككصؼ الشكؿ البصرم التي احتمت المرتبة 

ى بفارؽ كبير مقارنة بالميارات الرئيسة األخرل؛ إلى أف ىذه الميارة تعد أساسية األكل
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كبسيطة؛ حيث تقع في بداية سمـ ميارات التفكير البصرم، كتككف مؤىمة الكتساب 
بقية ميارات التفكير البصرم المتقدمة، كذلؾ قد يعزك ذلؾ إلى االىتماـ النسبي مف 

مكـ لمصؼ الثالث االبتدائي بتضميف صكر في قبؿ القائميف عمى تطكير كتاب الع
مستيؿ الكحدات، كالفصكؿ، كالدركس كافة؛ بغية استثارة تفكير الطبلب لممحتكل 
العممي في الكتاب، كقد أتاحت نسبة كبيرة مف ىذه الصكر الحقيقية التعرؼ عمى 
الشكؿ البصرم مف حيث طبيعتو، كمثمت المعمكمات التي كضع مف أجميا، في حيف 

نت ميارات التفكير البصرم الرئيسة األخرل ضمنت بكتاب العمكـ بالصؼ الثالث كا
االبتدائي بدرجة منخفضة؛ كىذا يعد خمؿ في تصميـ الكتاب، كربما يعزك ذلؾ إلى 
اعتقاد القائميف عمى تطكير كتاب العمكـ بالصؼ الثالث االبتدائي إلى تعقدية ىذه 

 عمرية لطبلب الصؼ الثالث االبتدائي. الميارات نسبينا السيما مع المرحمة ال
 توصيات الدراسة:

في ضكء النتائج التي كشفت عنيا الدراسة الحالية، فإنو يمكف التكصية بما 
 يمي:
كجكب إثراء كتب العمكـ بالصفكؼ األكلية بميارات التفكير البصرم البلـز  .ُ

 رات.تضمينيا؛ بحيث يراعى في ذلؾ التكازف كالتتابع كالشمكؿ ليذه الميا
ضركرة قياـ كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية باالستعانة بمصممي األشكاؿ  .ِ

؛ بغية تنمية ىذه  البصرية المتضمنة لميارات التفكير البصرم في كتب العمـك
 الميارات.

عدـ المبالغة في استخداـ الصكر الحقيقية في مقابؿ األشكاؿ البصرية األخرل  .ّ
اضحة الستخداـ ىذه األشكاؿ؛ بيدؼ تنمية ميارات التي تستند إلى معايير ك 

 التفكير البصرم.
عقد دركات تدريبية لمعممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية تيدؼ إلى تصميـ األشكاؿ  .ْ

 البصرية المختمفة كالمناسبة كالمرتبطة بمحتكل كتب العمكـ بالمرحمة االبتدائية.
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 مقترحات الدراسة:
ة، فإنو يمكف اقتراح القياـ بالدراسات المستقبمية في ضكء نتائج الدراسة الحالي

 التالية:
برنامج تدريبي لمعممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية لتنمية مياراتيـ في تصميـ كتنفيذ  .ُ

 األشكاؿ البصرية في تدريسيـ.
قياس أثر تدريس ميارات التفكير البصرم في تنمية ميارات التفكير البصرم لدل  .ِ

 الطبلب.
ي كمعممات العمكـ الطبيعية لميارات التفكير البصرم: دراسة مسحية ممارسة معمم .ّ

 تقكيمية.
دكر كتب العمكـ بالمرحمة االبتدائية في تنمية ميارات التفكير البصرم لدل  .ْ

 الطبلب.
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجع الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 
التفكير البصرم في العمـك  (. فاعمية استخداـ شبكاتََِٔإبراىيـ، عبد اهلل عمي )

لتنمية مستكيات جانييو المعرفية كميارات التفكير البصرم لدل طبلب 
المؤتمر العممي العاشر: التربية العممية تحديات الحاضر المرحمة المتكسطة. 

، الجمعية المصرية لمتربية العممية، فايد، اإلسماعيمية، مف كرؤل المستقبؿ
 .ُّٓ-ّٕكؿ، ، المجمد األََِٔ/ٖ/ُ -ٕ/َّ
. عماف: مكتبة أساليب تدريس العمـك لمصفكؼ األربعة األكلى(. ََِٗإبراىيـ، لينا )

 المجتمع العربي.
فاعمية كتاب تفاعمي محكسب في تنمية ميارات (. َُِّأبك زايدة، أحمد عمي )

. التفكير البصرم في التكنكلكجيا لدل طبلب الصؼ الخامس األساسي بغزة
 منشكرة. جامعة غزة: كمية التربية. رسالة ماجستير غير
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(. مدل اكتساب طمبة الصؼ الثالث األساسي َُِٗ، أماني عطية )أبك كمكب
مجمة الجامعة . كالحياةلميارات التفكير البصرم المتضمنة في كتاب العمكـ 

 .ْٕٔ-ُٕٗ(، ّ)ِٕ، اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية
(. تحميؿ محتكل كتب ََِِيمي، أمجاد )، سكسف؛ الردادم، سمر؛ كالرحاألحمدم

العمكـ بالمرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعكدية في ضكء الرسـك 
، المركز القكمي لمبحكث، غزة، مجمة العمكـ التربكية كالنفسيةالتكضيحية. 

ْ(ِٖ ،)ٕٗ-ُُٔ. 
خراج الكتاب المدرسيََِٗبباكم ، مراد حكيـ ) مر . المؤت(. معيارية تصميـ كا 

العممي التاسع: كتب تعميـ القراءة في الكطف العربي بيف االنقرائية 
 ُٔ-ُٓ، الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة، المجمد الثاني، كاإلخراج
 .َِٕ-ِِٓيكليك، 

(. استراتيجية التحميؿ الشبكي لتنمية ميارات َُِٖجاد الحؽ، نيمة عبد المعطي )
 التفكير البصرم كالحس

أثر تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية عمى (. ََُِد )، يحيى سعيجبر
تنمية المفاىيـ كميارات التفكير البصرم في العمكـ لدل طمبة الصؼ العاشر 

. رسالة ماجستير غير منشكرة، غزة، الجامعة اإلسبلمية: كمية األساسي
 التربية.

ية ميارات التفكير (. فاعمية شبكات التفكير البصرم في تنمََِٗ، محمد )حمادة
البصرم كالقدرة عمى حؿ طرح المشكبلت المفظية في الرياضيات كاالتجاه 

الجمعية الكطنية لممناىج كطرؽ نحك حميا لتبلميذ الصؼ الخامس. 
 .ْٔ-ُٓ(، ُْٔ، )التدريس

(. فاعمية مكقع إلكتركني عمى ََِٔ، نائمة نجيب؛ كميدم، حسف ربحي )الخزندار
ظكمي في الكسائط المتعددة لدل طالبات كمية التربية التفكير البصرم كالمن
المؤتمر العممي الثامف عشر: مناىج التعميـ كبناء اإلنساف بجامعة األقصى. 
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، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، دار الضيافة بجامعة العربي
 .ْٓٔ-ُِٔيكليك، المجمد الثاني،  ِٔ-ِٓعيف شمس، 
تحميؿ محتكل كتب الجغرافيا لممرحمة المتكسطة في  (.َُِٕالدليمي، طبلؿ حماد )

. رسالة ماجستير غير منشكرة. العراؽ في ضكء ميارات التفكير البصرم
 األردف: جامعة آؿ البيت.

(. مدل تضميف ميارات التفكير البصرم في كتاب العمـك َُِِ، حسف عمي )الذركم
العمـك اإلنسانية مجمة لمصؼ األكؿ المتكسط بالمممكة العربية السعكدية. 

 .َّٖ-ِٗٔ(، ٔ)ِ، MNSJكالطبيعية 
 تعميـ التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقكؿ المفكرة(. ََِٔزيتكف، حسف حسيف )

 (. القاىرة: عالـ الكتب.ِ)ط
(. عماف: دار الشركؽ لمنشر ٕ)ط. أساليب تدريس العمكـ(. َُِٕزيتكف، عايش )

 كالتكزيع.
 (. الرياض: مكتبة الرشد.ُ)ج طرؽ تدريس العمكـ (.ََِٗالسعدني، محمد أميف )

(. كاقع استخداـ ميارات التفكير البصرم في المرحمة ََِِ، فيصؿ ناعـ )السممي
ا(.  المجمة العربية االبتدائية )كتاب العمكـ لمصؼ الخامس االبتدائي نمكذجن

 .ِّٔ-َّٔ(، ُٖ)ْ، لمعمـك التربكية كالنفسية
. القاىرة: الييئة لفنكف البصرية كعبقرية اإلدراؾا(. ََِٖشاكر، عبد الحميد )

 المصرية العامة لمكتاب.
إثراء محتكل اليندسة الفراغية في منياج الصؼ العاشر (. ََِٗ، ناىؿ أحمد )شعث

. رسالة ماجستير غير منشكرة. غزة، األساسي بميارات التفكير البصرم
 الجامعة اإلسبلمية: كمية التربية.

(. مدل تكافر ميارات التفكير البصرم في كتاب َُِٕمحمد ) ، عبد العاؿالشمكم
، دار المجمة التربكية الدكلية المتخصصةالعمكـ لمصؼ السادس االبتدائي. 

 .ُِٓ-ِّْ(، ّ)ٔسمات لمدراسات كاألبحاث، 
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أثر تكظيؼ المدخؿ المنظكمي في تنمية المفاىيـ (. ََُِ، فداء محمكد )الشكبكي
. بالفيزياء لدل طالبات الصؼ الحادم عشركميارات التفكير البصرم 

 رسالة ماجستير غير منشكرة. غزة، الجامعة اإلسبلمية: كمية التربية.
(. تقكيـ محتكل كتب العمكـ بالمرحمة اإلعدادية عمى َُِِ، صالح محمد )صالح

دراسات عربية ضكء ميارات التفكير البصرم كمدل اكتساب التبلميذ ليا. 
 .ْٓ-ُُ(، ُّ)ّ، فسفي التربية كعمـ الن

أثر برنامج مقترح في ميارات التكاصؿ الرياضي عمى (. َُُِ، إيماف أسعد )طافش
تنمية التحصيؿ العممي كميارات التفكير البصرم في اليندسة لدل طالبات 

. رسالة ماجستير غير منشكرة. غزة، جامعة الصؼ الثامف األساسي بغزة
 األزىر: كمية التربية.

. غزة: الجامعة التدريس االستراتيجي لمرياضيات الحديثة(. ََُِ، عزك )عفانة
 اإلسبلمية.

(. التفكير: أنماطو، َُِِالعفكف، نادية حسيف؛ كعبد الصاحب، منتيى مشطر )
 .كنظرياتو، كأساليب تعميمو كتعممو. عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع

المجمة المصرية لمتربية  العممي في العمكـ لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية.          
 .ُُِ-ٕٗ(، ْ)ُِ، العممية

كفاءة برنامج تعميمي قائـ عمى النشاط في (. ََُِعمي، عبير مصطفى محمد )
تنمية بعض ميارات التفكير البصرم في تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ 

. رسالة ماجستير غير منشكرة. اإلسماعيمية، كمية التربية: المرحمة االبتدائية
 معة قناة السكيس.جا

(. استخداـ فنيات التفكير البصرم لتنمية التحصيؿ َُِِعميش، نيمة سيؼ الديف )
كدافعية االنجاز مف خبلؿ تدريس الفمسفة لطبلب المرحمة الثانكية العامة. 

 .َِٔ-ُُٗ(، ِْ، )مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية
التفكير البصرم في ضكء (. َُُِعمار، محمد عيد؛ كالقباني، نجكاف حامد )
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 . اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.تكنكلكجيا التعميـ
(. مستكل تضميف ميارات التفكير البصرم في َُِٗ، عاطؼ مسفر )القحطاني

مجمة عمـك كتب الفيزياء لممرحمة الثانكية بالمممكة العربية السعكدية. 
 .ُّٕ-ّْٓ(، ْ)ٖ، اإلنساف

 الدائرم البيت استراتيجية تكظيؼ فاعمية(. َُِِقادر أحمد )، آماؿ عبد الالكحمكت
 طالبات الصؼ لدل بالجغرافيا البصرم التفكير المفاىيـ كميارات تنمية في

. رسالة ماجستير غير منشكرة. غزة، الجامعة اإلسبلمية: بغزة عشر الحادم
 كمية التربية. 
لتنمية التفكير الرياضي (. برنامج مقترح في الرياضيات ََُِمحمد، مديحة حسف )

، جمعية المؤتمر العممي السنكملدل التمميذ األصـ المرحمة االبتدائية. 
 .ُٓٓ-َُٖفبراير،  ِِ-ُِتربكيات الرياضيات، الجزء األكؿ، 

تنمية التفكير البصرم في الرياضيات لتبلميذ المرحمة (. ََِْمحمد، مديحة حسف )
 : عالـ الكتب.. القاىرةالعادييف( –االبتدائية )الصـ 

(. تقكيـ كتاب عمكـ الصؼ األكؿ َُِٔ، نكرة صالح؛ كالجبر، جبر محمد )المقبؿ
المجمة التربكية الدكلية المتكسط في ضكء ميارات التفكير البصرم. . 

 .ُُٗ-ُْٕ(، ّ)ٓ، دار سمات لمدراسات كاألبحاث، المتخصصة
مى التفكير البصرم فاعمية استخداـ برمجيات تعممية ع(. ََِٔ، حسف ربحي )ميدم

. كالتحصيؿ في تكنكلكجيا المعمكمات لدل طالبات الصؼ الحادم عشر
 رسالة ماجستير غير منشكرة. غزة، الجامعة اإلسبلمية: كمية التربية.
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