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 والنسىيت الصحيت الرتبيت مقرر يف مقرتحت إلكرتونيت وحدة
 طالباث لدي البصري التفكري مهاراث تنميت يف وأثرها

 ثانىي األول الصف
ىدفت الدراسة إلى تطوير وحدة إلكترونية مقترحة في مقرر  _الممخص

التربية الصحية والنسوية ودراسة أثرىا في تنمية ميارات التفكير 
البصري لدى طالبات الصف األول ثانوي، ولتحقيق أىدافيا استخدمت 
الدِّراسَة المنيج التَّجريبيِّ، والمنيج الوصفيَّ ذو التصميم شبو 

وتم اختيار العّيِّنَة من طالبات الصف األول ثانوي، موزعة  التجريبي.
عمى مجموعتين، مجموعة ضابطة ضمت الطالبات الالتي تم 

( طالبة، ومجموعة 01تدريسين بالطريقة التَّقميدية وبمغ عددىن )
تجريبية ضمت الطالبات الالتي تم تدريسين الوحدة اإللكترونية 

وذلك بعد التَّأكد من تكافؤ  ( طالبة،01المقترحة وبمغ عددىن )
الطالبات في العمر، والمستوى التَّحصيمي لممرحمة السابقة في نياية 

ه، لمصف الثالث متوسط، ولقياس المتغيرات  0102-ه 0101عام 
التَّابعة وجمع البيانات الالزمة الختبار صحة فروض الدِّراَسة، قامت 

ي، واختبار ميارات التَّفكير الباحثة بإعداد قائمة ميارات التَّفكير البصر 
البصري. وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين 
متوسطي درجات طالبات المجموعة التَّجريبية وطالبات المجموعة 
الضابطة في التَّطبيق البعدي الختبار ميارات التَّفكير البصري ضمن 

 تفسير المعمومات - التَّأمل البصري –كافة المجاالت7 تحميل الشكل 
ربط العالقات في الشكل. وبناء عمى النتائج  - التَّمييز البصري -

أوصت الدراسة بتدريب وتأىيل الطالبات في مختمف المراحل التَّعميمية 
 .الكتساب ميارات التَّفكير البصري

7 وحدة إلكترونية مقترحة، مقرر التربية الصحية الكممات المفتاحية
  التفكير البصريوالنسوية، ميارات 

 المقدمة. 1
في ضوء مفيوم التَّعميم اإللكتروني والتَّصميم التَّعميمي      

أصبحت المقررات اإللكترونية في العممية التَّعميمية متطمًبا 
أساسيًّا لتقديم تعميم فعَّال يجذب انتباه المتعممين لمخصائص 
الميمة ويوفر أمثمة مناسبة وكافية لممفاىيم واإلجراءات ويشمل 

توبة أو مصورة لتركيز االنتباه عمى تمميحات مسموعة أو مك
عمى العناصر الميمة في الموضوع ويعتمد أكثر عمى العروض 
البصرية ويستخدم أساليب وعمميات وسيطة االرتباط وتنمية 

 ].0التَّفكير ]
[ في 6ويحقق المقرر اإللكتروني عدًدا من الفوائد لممتعمم ]     

ر وحل تدريب الطالب عمى ميارات التَّواصل وصنع القرا
المشكالت، كما يزيد من فرص تفاعل المتعمم ويقدم فرًصا 

 .تعميمية لممتعمم في أي مكان غير متاحة لممقرر التَّقميدي
وعمى الرغم من أىمية تصميم المقررات اإللكترونية في      

العممية التَّعميمية إال أن نتائج األبحاث والدِّراَسات وتوصيات 
كالمؤتمر الدولي  - عالم العربيالمؤتمرات التي عقدت في ال

"، كتروني في تعزيز مجتمعات المعرفةالثالث " دور التعمم االل
 م،6101جامعة البحرين الفترة  –مركز التعمم االلكتروني 

والمؤتمر العممي الثالث عشر لمجمعية المصرية لممناىج وطرق 
 ومؤتمر التعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد - م6110التَّدريس 

وقد أظيرت قصوًرا واضًحا في  م،6114 - جامعة أم القرى -
بناء المقررات اإللكترونية ونشرىا عبر اإلنترنت، في حين قدمت 

جامعة( مقررات إلكترونية  043جامعة( من بين ) 020كوريا )
م 6110سواء بشكل جزئي أو كامل عبر اإلنترنت خالل عام 

[0.[ 
بنظام المقررات لتؤكد التَّفاعل وقد جاءت الخطة الدِّراسية        

الواعي مع التَّطورات الحضارية العالمية، في إطار من األصالة 
إلى  -وفق ىذه الخطة -والمعاصرة، ويستند التَّعميم الثانوي

التَّوجيات التَّربوية المعاصرة، ونظريات التَّعمم والتَّعميم التي تركز 
فق النظرية عمى الدور النشط لمطالب في عممية تعممو، و 
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البنائية. وبالنظر لمتعميم الثانوي بالمممكة العربية السعودية فإنو 
يمثل قمة السمم التَّعميمي العام ومحصمتو، بحيث يفترض فيو 
استكمال اإلعداد الشامل الذي من شأنو بناء الشخصية المتكاممة 

 .في جوانبيا التَّربوية كافة
رية يجيز من خالليا كما يعد ىذا التَّعميم مرحمة تحضي     

المتعمم لمدراسة الجامعية، باإلضافة إلى كونو تييئة فاعمة لمحياة 
العممية، واالستثمار البشري، فجوىر اىتمام التَّربية ىو اإلعداد 
الحضاري والثقافي بنشر الفكر في األمة، وتنشئة الفرد المتعمم 

 ].1] التَّنشئة الشاممة، وتعزيز االتجاىات المرغوبة فيو
والمؤسسات التَّعميمية ىي المؤسسات التي يجب عمييا      

مواكبة التَّغيرات والتَّطورات، ويتم من خالل تنمية التَّفكير لدى 
المتعممين وتمكن المتعممين من إحراز أعمى المستويات في 
التَّحصيل؛ ليذا ظيرت حركة صناعة التَّفكير التي مفادىا7 أن 

صيًّا أو ميمة فردية، ولكن أصبح التَّفكير لم يعد نشاًطا شخ
نشاًطا جماعيًّا، وصار من المحتم أن تقوم بو مجموعة من 
المفكرين في تخصصات متنوعة تعمل عمى إنتاج أفكار وحمول 

 ].2لممشكالت ]
ولما كان المنيج المدرسي إحدى الوسائل التَّربوية الميمة       

وتطمعاتيا لممدرسة الثانوية المعاصرة، في تحقيق أىدافيا 
كسابيا القدرة عمى مسايرة روح العصر، الذي يظير من خالل  وا 
مخرجاتيا، وامتالك تمك المخرجات لممعارف والميارات التي 
تفيدىا في مستقبميا العممي والعممي، وتمكنيا من العمل 
واإلنتاج؛ لذا كان من الضروري مراجعة وتطوير تمك المناىج، 

رب العالمية الناجحة في ىذا المجال واالستفادة من الرؤى والتَّجا
 ].3] بما يتناسب مع طبيعة التَّطور التَّقني

 Visual Thinking)وُتعد ميارات التَّفكير البصري      

Skills)  التي حددىا البعض بميارات7 )التَّعرف عمى الشكل
ووصفو، تحميل الشكل، ربط العالقات في الشكل، إدراك وتفسير 
الغموض، استخالص المعاني( من الميارات الضرورية 
لممتعممين في عصر المعمومات الحالي؛ نظًرا لوجود العديد من 

والقرارات  المتغيرات والبدائل لألعمال المختمفة، وتعدد الخيارات

الفردية والجماعية، والحاجة الماسَّة لفمترة ما تضخو الوسائط 
 ].4,5المعموماتية المتعددة ]

ولما كان التَّفكير البصري أحد النواتج التَّعميمية الميمة،       
فقد اىتمت بعض الدِّراَسات التَّربوية بتنمية ىذا النوع من التَّفكير 

المداخل والنماذج التَّدريسية، لدى المتعممين باستخدام بعض 
 والبرامج التَّعميمية المختمفة، ومن ىذه الدِّراَسات دراسة7 عفانة

[، 06] [، ميدي00] [، عبد اليادي01] [، وأحمد وعبد الكريم6]
 ].00] الموالوعبد 
وبتأمل طبيعة مجال التَّربية األسرية نجد أنو مجال خصب       

ري لدى التَّمميذات، وفًقا ألىداف ىذه لتنمية ميارات التَّفكير البص
المادة، والتي تتضمن تنمية شخصية المتعمم في ميارات مختمفة، 
والتي تميل إلى إدخال ميارات التَّفكير ليصبح سبياًل لمتحصيل 

 .المعرفي
وباألخص التَّفكير  - ويمكن تنمية ميارات التَّفكير      
ن طريق التَّدريب من خالل المناىج الدِّراِسية ع - البصري

والممارسة مع توافر العوامل المناسبة لو، كما أنيا تكسب 
 .التَّمميذات الميارات الالزمة لمواجية الحياة المستقبمية

[ أن عمم التَّربية األسرية ىو المادة 01] ذكرت كوجك      
الدِّراِسية الوحيدة في مدارسنا التي تيدف إلى دراسة كل 

الميارية والوجدانية المرتبطة باألسرة المجاالت المعرفية و 
والطفل، وأضافت أيًضا أن عمم التَّربية األسرية أحد عموم الحياة، 
وىو عمم تطبيقي ينطوي عمى قدر كبير من عموم طبيعية 
واجتماعية التي من بينيا معارف اقتصادية، وُيعنى عمم التَّربية 

شأن العموم  األسرية بالعموم المنزلية، فيو ليس عمًما واحًدا
الزراعية أو الصحية أو اليندسية، وأضافت أن مفيوم التَّربية 
األسرية ليس مقتصًرا عمى تعميم الطيي والغسيل والكي والتَّطريز 
والتَّفصيل... وغيرىا، أي ليس مقتصًرا عمى إكساب ميارات 
نما يتضمن مفيوم التَّربية األسرية من النواحي  عممية يدوية، وا 

رتبطة بحياة الفرد واألسرة، أي أن مفيومو تعدى العممية الم
 .الجانب التَّطبيقي إلى االىتمام بالجانب العممي

نمائيـــط وقائــــي نمــــة فــــة األسريـــرر التَّربيـــومق        ي وتعميمي وا 
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إلحداث التَّغيرات المرغوبة في حياة األسرة، وبالتَّالي تسيم في 
زيادة المصادر االقتصادية بتوفير الرعاية تنمية األمم عن طريق 

الصحية الوقائية، وتحقيق التَّوازن والتَّنظيم بين الموارد 
واالحتياجات، فبذلك تسيم برامج التَّربية األسرية في حل 
مشكالت البيئة والمجتمع، ونشر الوعي الصحي ورفع مستوى 

القيم األسرية األسرة إداريًّا واقتصاديًّا ودعم العادات واالتجاىات و 
 .في ضوء تقاليد المجتمع اإلسالمي

وعمى ذلك يمكن القول إن تصميم وحدة إلكترونية في       
تعميم التَّربية الصحية والنسوية بطريقة منيجية يمكن أن يسيم 
في زيادة فعالية تعميم المادة، األمر الذي دفع الباحثة لمحاولة 

مية ميارات التَّفكير دراسة أثر وحدة إلكترونية مقترحة في تن
 .البصري لدي طالبات المرحمة الثانوية

 مشكمة الدِّراَسة. 2
عمى الرغم من األىمية الكبيرة التي يحظى بيا تعميم       

وتنمية ميارات التَّفكير في المواد الدِّراِسية عامة، والتَّربية األسرية 
ال تمثل بخاصة، إال أن عمميات تنمية ميارات التَّفكير ما زالت 

محطَّ اىتمام العممية التَّربوية في مجال تدريس التَّربية النسوية 
 .واألسرية
[ أن المناىج الحديثة 02] وفي ىذا الصدد يذكر شحاتة      

قائمة عمى تنمية الميارات، وتنمية مخرجات التَّعميم الثانوي التي 
من شأنيا إكساب الطالبات الميارات الحياتية، وىناك حاجة 
مستمرة لتطوير المنيج أماًل في تمبية حاجة المتعممين من 

 .الميارات، ومسايرة لمتطمبات العصر
وفي محاولة ميدانية لتقصي واقع تدريس مقرر التَّربية الصحية  

 :والنسوية بالمرحمة الثانوية قامت الباحثة باآلتي
ألجل التَّعرف عمى مستوى تمكن طالبات الصف األول  -1

ميارات التَّفكير البصري قامت الباحثة بإعداد الثانوي من 
وتطبيق اختبار لبعض ميارات التَّفكير البصري، وىي "تحميل 

 -التَّمييز البصري -تفسير المعمومات -التَّأمل البصري –الشكل
سؤال( عمى عينة من  06ربط العالقات في الشكل" مكون من )

ت مدرسة طالبة( من طالبا 62طالبات الصف األول الثانوي )

( بالرياض، وقد أسفرت النتائج عن وجود ضعٍف ممحوٍظ 066)
في درجة تمكن الطالبات من ميارات التَّفكير البصري، وقد 

%( وذلك من خالل 02اتضح إن المتوسط يصل إلى )
 .استجاباتين لبنود االختبار

قامت الباحثة باستطالع آراء مجموعة من معممات ومشرفات  -
سرية ببعض المدارس الثانوية بإدارة تعميم الرياض مادة التَّربية األ

معممة ومشرفة تربوية( بيدف تقصى  61)تكونت العينة من 
مدى استخدامينَّ لموسائط اإللكترونية واإلنترنت في تعميم التَّربية 
الصحية والنسوية بالمرحمة الثانوية، وقد اتضح أن المتوسط 

ستطالعية عمى بنود العام الستجابات مجموعة الدِّراَسة اال
%(، وىذا المتوسط ضعيف، وال يتناسب 66االستطالع ىو )

وما تنادى بو التَّربية من ضرورة االىتمام بتفعيل اإلنترنت 
 .والوحدات اإللكترونية اليادفة في العممية التَّعميمية

 :من العرض السابق يتضح اآلتي     
لتَّربوية الميمة تنمية ميارات التَّفكير البصري من األىداف ا -1

 .لتدريس مقرر التَّربية الصحية والنسوية لطالبات المرحمة الثانوية
قصور استخدام الوسائط اإللكترونية واإلنترنت في تعميم  -2

 .مقرر التَّربية الصحية والنسوية بالمرحمة الثانوية
أىمية تفعيل المقررات اإللكترونية المقترحة لمسايرة طبيعة  -3

 .عصر المعرفة
ندرة الدِّراَسات العربية التي استيدفت دراسة أثر وحدة  -4

 .إلكترونية في تعميم التَّربية الصحية والنسوية بالمرحمة الثانوية
وتتحدد مشكمة الدِّراَسة الحالية في تدني مستوى ميارات       

التَّفكير البصري لدي طالبات الصف األول الثانوي والذي يصل 
ينعكس عمى ضعف استخدام الوسائط والذي  %(،02إلى )

اإللكترونية وتفعيل اإلنترنت في تدريس مقرر التَّربية الصحية 
والنسوية؛ لذا تحاول الباحثة تقصي أثر وحدة إلكترونية مقترحة 
في تدريس التَّربية الصحية والنسوية لطالبات الصف األول 

 .الثانوي في تنمية ميارات التَّفكير البصري
 راَسةأسئمة الدِّ أ. 

 ة عن السؤال الرئيس التَّالي7 ما أثر ـــة اإلجابـــت الدِّراسَ ـــحاول     
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وحدة إلكترونية مقترحة في التَّربية الصحية في تنمية ميارات 
 التَّفكير البصري لدي طالبات الصف األول الثانوي بالرياض؟

 :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التَّالية
رات التَّفكير البصري في المكمالت الممبسية الالزمة ما ميا -1

لطالبات الصف األول الثانوي، في مقرر التَّربية الصحية 
 والنسوية )نظام المقررات( بالمممكة العربية السعودية؟

ما صورة الوحدة اإللكترونية المقترحة في المكمالت الممبسية  -2
تَّربية الصحية لدي طالبات الصف األول الثانوي، في مقرر ال

 والنسوية )نظام المقررات( بالمممكة العربية السعودية؟
 ما أثر الوحدة اإللكترونية المقترحة في المكمالت الممبسية -3

في تنمية التَّفكير البصري لدى طالبات الصف األول الثانوي، 
في مقرر التَّربية الصحية والنسوية )نظام المقررات( بالمممكة 

 العربية السعودية؟
 أهداف الدِّراَسةب. 
 :الدِّراَسة إلى تىدف     

تقديم قائمة بميارات التَّفكير البصري في التَّربية الصحية  -1
 (.ة الثانوية )نظام المقرراتوالنسوية لممرحم

إعداد وحدة إلكترونية مقترحة في مادة التَّربية الصحية  -2
 (.والنسوية لممرحمة الثانوية )نظام المقررات

تقصي أثر الوحدة المقترحة في تنمية ميارات التَّفكير  -3
 (.البصري لدى طالبات المرحمة الثانوية )نظام المقررات

 أهمية الدِّراَسةج. 
 :ثل أىمية الدِّراَسة في النقاط التَّاليةتتم

 :أىمية نظرية
تساعد الدراسة عمى توظيف التَّكنولوجيا في تحقيق بعض  -1

 .األىداف التَّعميمية بالمرحمة الثانوية
تعد ىذه الدِّراَسة من أوائل الدِّراَسات المحمية التي تناولت  -2

في مقرر التَّربية وحدة إلكترونية لتنمية ميارات التَّفكير البصري 
 .الصحية والنسوية

تتيح الدراسة لممعممات التَّعامل مع ميارات استخدام  -3
 المجال.الحاسوب في التَّعميم مما يوفر لينَّ خبرة حقيقية في ىذا 

 :أىمية تطبيقية أو عممية
تفتح الدراسة المجال أمام بحوث أخرى لتصميم وحدات  -1

مواد التَّربية الصحية والنسوية إلكترونية في التَّعميم لتدريس 
 .والمقررات في مراحل تعميمية أخرى

تقدم ىذه الدِّراَسة دليال لممعممة يساعدىا في توضيح طرق  -2
 .التَّدريس واالستراتيجيات المناسبة ليذه الوحدة

تقدم ىذه الدِّراَسة وحدة إلكترونية وفًقا لنماذج الوحدات  -3
مى تدريس مقرراتينَّ بالوحدة اإللكترونية تساعد المعممات ع

 .المقترحة
تركز الدراسة عمى وضع الخطوة األولى لتدريب الطالبات  -4

عمى ميارات التَّفكير البصري وميارات معرفية وميارية لتصميم 
 .وتنفيذ المكمالت الممبسية

توفر الدراسة وحدة تركز عمى المكمالت الممبسية والتي  -5
معممات في تطوير مقررات التربية يمكن أن تساعد الباحثات وال

 .النسوية والصحية
 حدود الدِّراَسةد. 

 :الحدود الموضوعية7 وتتمثل في
وحدة إلكترونية مقترحة في المكمالت الممبسية بالتَّربية  - أ

الصحية والنسوية لممرحمة الثانوية )نظام المقررات( لتنمية 
تفسير  - البصريالتَّأمل  – التَّفكير البصري، "تحميل الشكل

 ."ربط العالقات في الشكل - التَّمييز البصري - المعمومات
أىداف ومحتوي مقرر التَّربية الصحية والنسوية لممرحمة  - ب

 (.الثانوية )نظام المقررات
مجال المكمالت الممبسية بمقرر التَّربية الصحية والنسوية  - ج

 .لممرحمة الثانوية )نظام المقررات( بالرياض
 .دود البشرية7 مجموعة من طالبات الصف األول الثانويالح

 .الحدود المكانية7 منطقة تعميم الرياض
الحدود الزمانية7 الفصل الدِّراِسي األول من العام الدِّراِسي 

  .ىـ0103 -0102
 مصطمحات الدِّراَسة ه. 
  (Suggested E-unit) وحدة إلكترونية مقترحة -
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إجرائيًّا بأنيا7 وحدة تعميمية ذات محتوى تعرفيا الباحثة      
وأنشطة إلكترونية تصمم بواسطة الحاسوب، يستطيع المتعمم 
التَّعامل معيا حسب سرعتو وقدرات تعممو، وتوفر العديد من 

 .الوسائط المتنوعة، وفي أي وقت عبر اإلنترنت
  (Thinking) التَّفكير -

ثل في العمميات مفيوم معقد يتألف من ثالثة عناصر، تتم     
المعرفية المعقدة وعمى رأسيا حل المشكالت، واألقل تعقيًدا 
كالفيم والتَّطبيق، باإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتوى المادة أو 
الموضوع، مع توافر االستعدادات والعوامل الشخصية المختمفة، 

 ].03وال سيما االتجاىات والميول ]
عقمية معقدة تعتمد عمى ويقصد بو في ىذا البحث بأنو7 عمميات 

 .قدرات الشخص وميولو تكون نتيجة مرور بتجربة أو خبرة
  (Visual Thinking) التَّفكير البصري -

فو حسن [ بأنو نمط من أنماط التَّفكير الذي ينشأ نتيجة 04] تعرِّ
استثارة العقل بمثيرات بصرية، ويترتب عمى ذلك إدراك عالقة أو 

 .ما أو االقتراب من الحلِّ  أكثر تساعد عمى حلِّ مشكمةٍ 
[ أنو منظومة من العمميات تترجم قدرة 05] وترى حمادة      

المتعمم عمى قراءة الشكل البصري، وتحويل المغة البصرية التي 
يحمميا ذلك الشكل إلى لغة لفظية )مكتوبة أو منطوقة( 
مكانية مع بقية األشياء المحيطة  واستخالص المعمومات منو، وا 

 .بو
فو الباحثة إجرائيًّا بأنو7 ميارات بصرية تساعد عمى التَّخيل وتع رِّ

والتحميل واالستنتاج من خالل ما يعرض عمى المتعمم من صور 
 .وأشكال

 7(Visual Thinking Skills)  ميارات التَّفكير البصري -
ىي مجموعة من الميارات التي تشجع الطالبة عمى التَّمييز      

العممية من خالل دمج تصوراتيا البصرية البصري لممعمومات 
مع خبراتيا المعرفية، وتقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة 

 ].4باالختبار المعد ليذا الغرض ]
ويقصد بو في ىذا البحث بأنو7 مجموعة من الميارات       

التي تشجع الطالبة عمى التَّمييز البصري لممعمومات العممية، في 

وحدة تصميم المكمالت الممبسية، من خالل دمج تصوراتيا 
البصرية، وربطيا مع خبراتيا المعرفية، والتي تقاس بالدرجة التي 
تحصل عمييا الطالبة باالختبار المعد ليذا الغرض، وباألداء 

 .العممي ليذه الوحدة
 الدراسات السابقة. 3

 :ترونيةالمحور األول7 دراسات تناولت تصميم المقررات اإللك
[ لمتعرف عمى أثر استخدام 06ىدفت دراسة عابد والسيد ]      

الطمبة معممي الرياضيات شبكة اإلنترنت عمى تفكيرىم الرياضي 
ومعتقداتيم بفاعمية تدريسيم، حيث استخدم الباحثان المنيج 

طالًبا وطالبة من  (10) التَّجريبي وتألفت عينة الدِّراَسة من
خصص الرياضيات التَّربوي، حيث تم الطمبة المعممين في ت

توزيعيم عمى مجموعتين، األولى المجموعة التَّجريبية وتمثمت 
طالًبا وطالبة والثانية المجموعة الضابطة وتمثمت من  (66) من
طالًبا وطالبة، ووصواًل إلى ىدف الدِّراَسة استخدم الباحثان  (60)

ات لمدِّراَسة، وقد اختبار التَّفكير المنطقي ومقياس المعتقدات كأدو 
أشارت الدِّراَسة إلى7 اختالف ذات داللة إحصائية في التَّفكير 
الرياضي لدى الطمبة المعممين في تخصص الرياضيات التَّربوي 

 .بين المجموعتين لصالح المجموعة التَّجريبية
[ فقد ىدفت إلى معرفة فاعمية 61أما دراسة حنان خميل ]      

لوجيا التَّعميم في ضوء معايير جودة مقرر إلكتروني في تكنو 
التَّعميم اإللكتروني عمى تنمية الجوانب المعرفية واألدائية لدى 
الطالب"، واعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي لتحديد معايير 
جودة التَّعميم اإللكتروني المقترح التي يتم في ضوئيا تصميم 

ياس فاعمية المقرر المقرر اإللكتروني، والمنيج شبو التَّجريبي لق
اإللكتروني المقترح، وتم اختيار عينة البحث بصورة عشوائية من 
طالب الدبموم الميني شعبة تكنولوجيا التَّعميم بكمية التَّربية 

( طالًبا، تم تقسيميم 11جامعة المنصورة، وتكونت العينة من )
عشوائيًّا إلى مجموعتين متكافئتين، مجموعة تجريبية قامت 

المقرر اإللكتروني، ومجموعة ضابطة قامت بدراسة بدراسة 
المقرر بصورة تقميدية، ولتحقيق أىداف الدِّراَسة قامت الباحثة 
بإعداد أدوات الدِّراَسة المكونة من االختبار من7 االختبار 
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التَّحصيمي، وبطاقة مالحظة، وخمصت الدِّراَسة إلى نتائج أبرزىا 
( بين 1.10ستوى داللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند م

متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التَّجريبية في التَّطبيق 
 .الفني والبعدي لالختبار التَّحصيمي لصالح التَّطبيق البعدي

[ فقد ىدفت إلى قياس أثر استخدام 60] أما دراسة "جين"      
التَّفكير البصري الصم ببيئة اإلنترنت عمى تعمم العموم، استخدم 

منيج التَّجريبي وصوال لإلجابة عمى تساؤالت الدِّراَسة عمى ال
( طالًبا اختيروا بطريقة عشوائية من مدرسة 02) عينة قواميا

االبتدائية في شمال فيالدلفيا من الصف الرابع في  إيمرسن
تجربة استمرت خمسة أسابيع، وقد اعتمد الباحث في ىذه 
الدِّراَسة عمى المقابمة لتقييم الطالب، واختبار المفاىيم العممية، 
وقد أشارت نتائج الدِّراَسة إلى أن التَّفكير البصري من خالل 

لمفاىيم العممية، من حيث اإلنترنت لدى الطمبة أدى إلى تعمم ا
 .فيم المعرفة، وربط العالقات، وبناء تراكيب عممية

[ لتيدف إلى التَّعرف عمى 06وجاءت دراسة ميدي ]       
فاعمية استخدام برمجيات تعميمية عمى التَّفكير البصري 
والتَّحصيل في التَّكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر، 

ين البنائي والتَّجريبي، عمى عينة حيث استخدم الباحث المنيج
ممثمة من طالبات الصف الحادي عشر أدبي من مدرسة كفر 

طالبة تم تقسيميا إلى مجموعتين  (50قاسم الثانوية بنات قواميا)
( طالبة والثانية ضابطة مكونة 10األولى تجريبية مكونة من )

طالبة، وقد استخدم الباحث ليذا الغرض اختباري  (16من )
فكير البصري والتَّحصيمي، وقد تبين من نتائج الدِّراَسة وجود التَّ 

فروق دالة إحصائيًّا لصالح المجموعة التَّجريبية في كمٍّمن 
 .االختبارين تعزى لتوظيف البرمجيات

 الطريقة واإلجراءات. 4
 منهج الدِّراَسةأ. 

، والمنيج الوصفيَّ ذ       و استخدمت الدِّراَسة )المنيج التَّجريبيِّ
التصميم شبو التجريبي( وطبقت أدوات البحث )تدريس الوحدة 
اإللكترونية المقترحة واختبار ميارات التَّفكير البصري( عمى 
المجموعة التَّجريبية و)تدريس الوحدة بالطريقة التَّقميدية واختبار 

ميارات التَّفكير البصري( عمى المجموعة الضابطة، تقوم فييا 
مل متغير تجريبي )الوحدة اإللكترونية الباحثة بدارسة أثر ع

المقترحة( عمى عامل تابع أو أكثر )ميارات التَّفكير البصري( 
حيث تم اختيار مجموعتين، واحدة تجريبية وأخرى ضابطة، 

 .ويطبق عمييما االختباران القبمي والبعدي
 مجتمع الدِّراَسةب. 

 انويتكون مجتمع الدِّراَسة من طالبات الصف األول ث       
( لعام 01663)مقررات( في مدينة الرياض، وعددىم )

ىـ، لمفصل الدِّراِسي األول، حيث تراوحت 0103-ىـ0102
 .سنة (03-02أعمارىن بين )

 ّعيَِّنة الدِّراَسةب. 
تم اختيار الّعيَِّنة من طالبات الصف األول ثانوي في        

)المقررات(، موزعة عمى مجموعتين، مجموعة  60ثانوية 
ضابطة ضمت الطالبات الالتي تم تدريسين بالطريقة التَّقميدية 

( طالبة، ومجموعة تجريبية ضمت الطالبات 01ويبمغ عددىن )
الالتي تم تدريسين الوحدة اإللكترونية المقترحة ويبمغ عددىن 

( طالبة، وذلك بعد التَّأكد من تكافؤ الطالبات في العمر، 01)
-ه 0101لسابقة في نياية عام والمستوى التَّحصيمي لممرحمة ا

ه، لمصف الثالث متوسط، وكذلك من خالل تطبيق  0102
 .اختبار التَّفكير البصري عمى المجموعتين قبل التَّجربة

 :والتي تم اختيارىا لممبررات التَّالية 
 .توفر في المدرسة معمل حاسب متكامل متصل باإلنترنت -
 .لمطالباتتوفر عدد كاٍف من أجيزة الحاسب  -
مناسبة البيئة التعميمية والصفية حيث توفر معمل لمقرر  -

 .التربية الصحية والنسوية
 :ضبط متغيرات الدِّراَسة

انطالًقا من الحرص عمى سالمة النتائج، وتجنب اآلثار       
الدخيمة التي يتوجب ضبطيا لموصول إلى نتائج صالحة وقابمة 
لالستعمال، تبنت الباحثة طريقة "المجموعتين التَّجريبية 
والضابطة باالختبار القبمي والبعدي"، والذي يعتمد عمى تكافؤ 

نتائج المجموعة وتطابق المجموعتين من خالل االعتماد عمى 
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التَّجريبية التي استخدمت الوحدة اإللكترونية ونتائج المجموعة 
الضابطة التي استخدمت الطريقة التَّقميدية في تدريس الوحدة، 
والتي انعكست نتائجيا عمى اختبار ميارات التَّفكير البصري 

 - التَّأمل البصري –التي تشمل الميارات7 "تحميل المشكمة 
ربط العالقات في  - التَّمييز البصري - ماتتفسير المعمو 

 الشكل". وتم حساب التَّكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتَّجريبية

 :من خالل
 :أواًل7 متغير العمر الزمني -
تم معرفة التَّكافؤ بين المجموعتين التَّجريبية والضابطة في  -

متغير العمر الزمني عن طريق حساب داللة الفروق بين 
ات المجموعتين الضابطة والتَّجريبية، وذلك باستخدام متوسط

 .اختبار " ت " وىذا يتضح من خالل استعراض الجدول التَّالي
 1 جدول

 قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية بين متوسطات المجموعتين الضابطة والتَّجريبية في العمر الزمني
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الّعيَِّنةحجم  المجموعة
 الضابطة
 التَّجريبية 

01 
01 

02,103 
02,200 

1,113 
1,116 

1,660 1,030 
 غير دالة

 الضابطة المجموعة بين الفروق داللة عدم نتائج يتضح      
 بين التَّكافؤ يؤكد مما الزمني، العمر متغير في والتَّجريبية

 .الزمني العمر متغير في والتَّجريبية الضابطة المجموعتين
 :الدِّراسي التَّحصيل متغير7 ثانًيا

  في ةـــوالضابط التَّجريبية المجموعتين بين التَّكافؤ معرفة تم      

 الفصمين في الطالبات لدرجات الدِّراِسي التَّحصيل متغير
 من والنسوية الصحية التربية مقرر في والثاني األول الدِّراِسيين

 داللة حساب طريق عن( متوسط ثالث الصف) الماضي العام
 وذلك والتَّجريبية، الضابطة المجموعتين متوسطات بين الفروق

 ". ت"  اختبار باستخدام
 2 جدول

 لمعام والثاني األول الدِّراِسيين لمفصمين الدِّراسي التَّحصيل في والتَّجريبية الضابطة المجموعتين متوسطات بين اإلحصائية وداللتها( ت) قيمة
 الماضي

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط حجم الّعيَِّنة المجموعة نوع االختبار
 الضابطة الفصل الدِّراِسي األول

 التَّجريبية 
01 
01 

13,333 
14,200 

6,535 
6,210 

0,614 1,604 
 غير دال

 الضابطة الفصل الدِّراِسي الثاني
 التَّجريبية 

01 
01 

14,311 
14,133 

6,065 
6,614 

1,445 1,111 
 غير دال

 الضابطة المجموع الكمى
 التَّجريبية 

01 
01 

61,633 
62,000 

0,306 
0,424 

1,601 1,034 
 غير دال

 بين الفروق داللة عدم السابق الجدول خالل من يتضح      
 الدِّراِسي، التَّحصيل متغير في والتَّجريبية الضابطة المجموعتين

 متغير في والتَّجريبية الضابطة المجموعتين بين التَّكافؤ يؤكد مما
 في تغيير أي نعزي أن يمكننا بو الذي األمر الدِّراِسي، التَّحصيل
 ناتج يكون أن يمكن البصري التَّفكير الختبار البعدي التَّطبيق

 (.اإللكترونية الوحدة) المستخدم التَّجريبي المتغير عن
 :الدراسة إجراءات
 -ه0102) األول الدِّراِسي الفصل في الدِّراَسة قـــتطبي مـــــت      

 مجموع وتوزيع قصدية، بطريقة الدِّراَسة عينو واختيار ،(0103
( 01)و التَّجريبية لممجموعة طالبة( 01) عددىا البالغ الدِّراَسة
 وقد أسبوعيًّا حصص ثالث بواقع الضابطة، لممجموعة طالبة
 الطالبات تواصل واستمرار لقدرة الحصص بعدد الباحثة أكتفت
 متاحة المشاركة كانت والذي اإللكتروني الموقع طريق عن معيا
 فقد االستطالعية الّعيَِّنة لطالبات بالنسبة أما ساعة، (61) خالل

 .طالبة( 01) عددىا ويبمغ عشوائيًّا، المجموعة اختيار تم
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 3 جدول
 والتَّاريخ األيام وتحديد الحصص توزيع

 )التَّجريبية( 6-1فصل  )الضابطة( 5-1فصل  التَّاريخ اليوم
 الحصة الثالثة الحصة األولى 00-00 االثنين
 الحصة الثانية الحصة الثالثة 00-01 الثالثاء
 الحصة الرابعة الحصة األولى 00-02 األربعاء
 الحصة الثانية الحصة الثانية 00-60 الثالثاء
 الحصة الثالثة الحصة الخامسة 00-66 األربعاء
 الحصة الثانية الحصة األولى 00-60 الخميس

 :الدِّراَسة أدوات
 الختبار الالزمة البيانات وجمع التَّابعة المتغيرات لقياس      
 :التَّالية واألدوات المواد إعداد تم الدِّراَسة، فروض صحة
 :البصري التَّفكير ميارات قائمة7 أوالً 
 :البصري التَّفكير ميارات قائمة إعداد من اليدف تحديد -1

 التَّفكير ميارات أىم عمى التَّعرف إلى القائمة ىدفت     
 لممرحمة ثانوي األول الصف طالبات تناسب التي البصري
 لمطالبات وتنميتيا إكسابيا إلى الدراسة تيدف والتي الثانوية،
 لغة إلى البصري الشكل وترجمة فيم عمى الطالبات قدرة وقياس
 .مكتوبة أو منطوقة لفظية

 لطالبات البصري التَّفكير ميارات قائمة اشتقاق مصادر -2
 :الثانوي األول الصف

 :السابقة والدِّراَسات البحوث إلى الرجوع - أ
 اشتقاق مصادر أىم من التربوي واألدب البحوث تعد      
 حد عمى – الباحثة مالحظة مع البصري، التَّفكير ميارات
 التَّفكير ميارات بتنمية المتعمقة الدِّراَسات لندرة - اطالعيا
 إلى بالرجوع الباحثة قامت ولكن تخصصيا، مجال في البصري

 وبعطوط ،[5] والكحموت[ 66] جبر دراسة منيا دراسات عدة

 في السابقة الدِّراَسات ىذه من الباحثة استفادت وقد ،[60]
 البصري. التَّفكير ميارات استنتاج

 :التَّدريس وطرق المناىج كتب - ب
 أىم تحاكي التي التَّدريس وطرق المناىج كتب تعد      

 من أساسيا مصدرا عمييا، الطالبة تدريب من البد التي الميارات
 إلييا الرجوع تم وقد البصري، التَّفكير ميارات اشتقاق مصادر
 .المقترحة لموحدة المناسبة البصري التَّفكير ميارات الستنتاج

 :التَّكنولوجية المصادر -ج
 الضرورة من كان والتَّكنولوجي التَّقني التَّطور ظل في      
 اإللكترونية الوحدة إلعداد التَّكنولوجية المصادر إلى الرجوع
 .الالزمة البصري التَّفكير ميارات وتوفير المناسبة

 :البصري التَّفكير ميارات قائمة صدق - د
 التَّفكير بميارات مبدئية قائمة إعداد من االنتياء بعد     

 عرضيا تم الثانوي، األول الصف لطالبات المناسبة البصري
 التَّفكير ميارات قائمة ضبط بيدف المحكمين السادة عمى

 عمى البصري التَّفكير ميارات قائمة عرض وبعد البصري،
بداء المحكمين  المحكمون السادة أشار الميارات حول آرائيم وا 

 :كالتَّالي التعديالت بعض إلى
 البصري التَّفكير مهارات قائمة عمى المحكمون اقترحها التي التَّعديالت بعض. 4 جدول

 مهارات التَّفكير البصري بعد التَّحكيم مهارات التَّفكير البصري قبل التَّحكيم
 ميارة التَّمييز البصري. (0

 ميارة إيجاد العالقات بالشكل. (6
 المعمومات. ميارات شرح (0
 ميارة تفسير الغموض. (1
 ميارات التَّأمل البصري. (2

 ميارة تحميل الشكل. (3
 ميارة استنتاج المعنى. (4

 ميارة التَّمييز البصري. (0
 ميارة ربط العالقات بالشكل. (6

 ميارات تفسير المعمومات الموجودة بالصورة. (0
 ميارات التَّأمل البصري. (1

 ميارة تحميل الشكل. (2
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 اإللكترونية لموحدة المناسبة التَّعميمية الوسائط اختيار7 ثانياً 
 :المقترحة
 :يمي ما بمراعاة الخطوة ىذه في الباحثة اىتمت

 والوضوح البساطة مراعاة خالل من التَّخطيطية الرسوم مراعاة -
 .المكتوبة النصوص في والتَّناسق واأللوان

 مراعاة مع والصور النصوص عمى حركية مؤثرات إضافة -
  الحركة في والتَّنوع الطالبات، وىــومست وىـــلممحت ةـــالحرك ةـــمناسب

 .المبالغة وتجنب
 حيث من بينيا والتَّنوع مناسبة أماكن في الصور توزيع مراعاة -

 .والحجم الحركة
 :االختبار لمفردات والصعوبة السيولة معامالت حساب
 سؤال كل وصعوبة سيولة معامل بحساب الباحثة قامت      
 خالل من يتضح وىذا الخمس، بمحاوره االختبار أسئمة من

  7التَّالي الجدول نتائج استعراض
 5 جدول

 االختبار أسئمة من سؤال كل" ص" وصعوبة" س" سهولة معامالت
 ص س م ص س م ص س م ص س م ص س م

 مهارة التَّأمل البصري مهارة تفسير المعمومات مهارة ربط العالقات مهارة التَّمييز البصري مهارة تحميل الشكل
0 1,11 1,31 6 1,01 1,33 0 1,11 1,31 1 1,34 1,00 2 1,31 1,11 

 
4 1,00 1,34 3 1,23 1,11 5 1,21 1,21 6 1,11 1,31 01 1,33 1,01 

 
06 1,2 1,2 00 1,21 1,21 00 1,03 1,31 01 1,10 1,24 02 1,11 1,31 

 
04 1,11 1,31 03 1,11 1,31 05 1,11 1,31 06 1,03 1,31 61 1,11 1,31 

 
60 1,20 1,14 62 1,11 1,31 66 1,23 1,11 60 1,10 1,24 61 1,63 1,41 

 
63 1,00 1,34 66 1,10 1,24 64 1,31 1.11 65 1,03 1,31    

 
   00 1,01 1,4 06 1,13 1,21 01 1,01 1,41    

 
( أن قيم 06) يتضح من خالل استعراض نتائج جدول      

( 61معامالت السيولة والصعوبة جيدة ما عدا السؤال رقم )
بالنسبة لممحور الخامس "ميارة التَّأمل البصري"، ونظرا الرتفاع 

 .استبعادهمعامل صعوبة ىذا السؤال سيتم 
 :حساب معامالت التَّمييز لمفردات االختبار

ييدف معامل التَّمييز إلى حساب قدرة السؤال عمى التَّمييز       
بين الطالبات مرتِفعات ومنخِفضات التَّحصيل الدِّراِسي في 
اختبار ميارات التَّفكير البصري، وىذا يتضح من خالل 

 :استعراض نتائج االختبار التَّالي

 قيم معامالت تمييز عبارات اختبار مهارات التَّفكير البصري لممحاور الخمس. 6جدول 
 معامل التَّمييز م معامل التَّمييز م معامل التَّمييز م معامل التَّمييز م معامل التَّمييز م

 مهارة التَّأمل البصري مهارة تفسير المعمومات العالقاتمهارة ربط  مهارة التَّمييز البصري مهارة تحميل الشكل
0 1,41 6 1,00 0 1,65 1 1,00 2 1,22 
4 1,02 3 1,12 5 1,65 6 1,65 01 1,66 
06 1,01 00 1,62 00 1,00 01 1,41 02 1,41 
04 1,16 03 1,16 05 1,64 06 1,32 61 1,65 
60 1,22 62 1,32 66 1,41 60 1,40 61 1,06 
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63 1,06 66 1,41 64 1,16 65 1,02   
  00 1,00 06 1,15 01 1,43   
 دالة؛ التَّمييز معامالت جميع أن السابق الجدول من يتضح     
 المحور في( 61) رقم السؤال عدا 1.62 عن تقل ال ألنيا

 (.1.06) قيمتو بمغت حيث"  البصري التَّأمل ميارة"  الخامس
 :االختبار تطبيق زمن حساب
 المعادلة الباحثة استخدمت لالختبار المناسب الزمن لحساب
 :التَّالية

 

 6 ÷ (طالبة أخر تسميم زمن+  طالبة أول تسميم زمن= ) الزمن
 6(÷02+62= ) الزمن
 دقيقة 02=  تعميمات 2+01=6÷31 = الزمن
 .دقيقة 02 = الكمي االختبار زمن فيصبح
 :البصري التَّفكير الختبار النيائية الصورة
 سؤااًل ( 06) من مكوًنا النيائية صورتو في االختبار أصبح      
 (017) جدول كالتَّالي موزعة متعدد من االختيار نوع من

 البصري التَّفكير اختبار مواصفات. 7 جدول
 النسبة المئوية  أرقام العبارات عددها المهارة

 %05,42 63-60-04-06-4 – 0 3 ميارة تحميل الشكل
 %60,542 00-00-66-62-03-3-6 4 ميارة التَّمييز البصري
 %60,542 64-66-05-06-00-5-0 4 ميارة ربط العالقات

 %60,542 01-65-60-06-01-6-1 4 ميارة تفسير المعمومات
 %02,362 61-02-01-2 2 ميارة التَّأمل البصري

 011  06 المجموع
 نتائج. ال5
 :النتائج المتعمقة بالسؤال األول

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي ينص عمى "ما      
ميارات التَّفكير البصري في المكمالت الممبسية الالزمة لطالبات 

الصف األول الثانوي، في مقرر التَّربية الصحية والنسوية )نظام 
المقررات( بالمممكة العربية السعودية؟" تم األخذ بمالحظات 
المحكمين وقامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي لميارات 

 :التَّفكير البصري وكانت النتائج كالتَّالي
ربط  -التَّمييز البصري -تفسير المعمومات -التَّأمل البصري –المتوسط الحسابي الموزون لمكونات التَّفكير البصري " تحميل الشكل . 8جدول 

 "العالقات في الشكل
 التَّرتيب قيمة المتوسط الحسابي الموزون مكونات التَّفكير البصري

 0 1,121 تحميل الشكل
 0 1,611 التَّأمل البصري
 1 0,233 تفسير المعمومات
 6 1,000 التَّمييز البصري
 2 6,221 الشكلربط العالقات في 

 :المحاور الموضحة في الجدول التالي وبعد إجراء التَّعديالت تكونت القائمة في صورتيا النيائية من 
 الالزمة لطالبات الصف األول الثانوي قائمة مهارات التفكير البصري في المكمالت الممبسية. 9 جدول

 قائمة مهارات التَّفكير البصري
 ميارة التَّمييز البصري. -1
 ميارة ربط العالقات بالشكل. -2

 ميارات تفسير المعمومات الموجودة بالصورة. -3
 ميارات التَّأمل البصري. -4

 ميارة تحميل الشكل. -5
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 .تكون الباحثة قد قامت باإلجابة عن السؤال األولوبذلك      
 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي ينص عمى " ما       
صورة الوحدة اإللكترونية المقترحة في المكمالت الممبسية لدي 
طالبات الصف األول الثانوي، في مقرر التَّربية الصحية 

ظام المقررات( بالمممكة العربية السعودية؟" تم اتباع والنسوية )ن
مجموعو من الخطوات في تصميم الوحدة اإللكترونية المقترحة، 

 :عمى النحو التَّالي
 :األسس العامة لبناء الوحدة اإللكترونية المقترحة -1

ىدفت الدِّراَسة إلى بناء وحدة إلكترونية الكتساب ميارات        
البصري، لدى طالبات الصف األول ثانوي في مادة التَّفكير 

التَّربية الصحية والنسوية، وبعد االطالع عمى األدب التَّربوي 
والدِّراَسات السابقة والتي احتوت عمى بناء مقررات إلكترونية مثل 

[ اتبعت الباحثة 62] [ ودراسة رحاب كمفر61] دراسة العمراني
 :الخطوات التَّالية

 .بررات لبناء وحدة إلكترونيةاألسس والم -أ 
الفمسفة التَّربوية في وزارة التَّربية والتَّعميم في المممكة العربية  -

السعودية التي توصي ببناء وحدات باستخدام الحاسب ودمج 
 .التَّقنيات الحديثة في التَّعميم

الدِّراَسات والبحوث التي أوصت بدمج المناىج التَّقميدية  -
 .يثة، وبناء وحدات إلكترونيةبالتَّقنيات الحد

 .الحاجة الماسة لمراعاة التَّطورات الحديثة في الدول المتطورة -
 :وتم بناء الوحدة في ضوء األسس التَّالية

 :األساس النفسي -
باالطالع عمى مجموعة من كتب عمم نفس النمو والتي     

تصف احتياجات الطالبات في ىذه المرحمة العمرية، تم تحديد 
 :األسس النفسية وىي أىم
مراعاة الميارات المناسبة لممستوى الحتياجات الطالبات  -1

 .وقدراتين
توفير طرق جذب لمطالبات في ىذه المرحمة تساعد عمى  -2

 .رفع مستوى األداء لمطالبة

تسمسل المحتوى والميارات بطريقة تزيد من قدرة الطالبة  -3
 .عمى اإلنتاج

تساعد الطالبة عمى تنظيم وضع مقاطع فيديو وصور  -4
 .االفكار

 :األساس المعرفي -
حداثة المعمومات واستخدام الحاسب عوامل تساعد عمى  -1

 .زيادة المعرفة وبقاء األثر عند الطالبة
 .ثراء المحتوى بمعمومات تناسب القدرات العقمية لمطالبة -2
 .الحرص عمى فيم الطالبة لمميارة ومن ثم تطبيقيا عمميا -3
تقانيا -4  .تنوع األنشطة بحيث تساعد عمى بقاء المعرفة وا 
 .تحديد األىداف العامة لموحدة االلكترونية المقترحة -5

تم صياغة األىداف العامة لموحدة االلكترونية المقترحة لتنمية 
 :ميارات التَّفكير المكمالت الممبسية، كما يمي

 :األىداف العامة
المقترحة أن تكون الطالبة يتوقع بعد دراسة ىذه الوحدة      

 :أن ىقادرًة عم
 .تتعامل مع وحدة إلكترونية مرتبطة بمحتوى الوحدة -
 .تتعرف عمى نماذج التَّصميم التَّعميمي -
 .تعريف الطالبة لمفيوم التَّفكير البصري -
 .إكساب الطالبة ميارات التَّفكير البصري -
 .تدريب الطالبة عمى أسس وعناصر تصميم -
 .التذوق الجمالي في حياه الطالبةتنمية تقدير  -
 .دعم الطالبات لتشارك في العروض بشكل إيجابي -

 :اختيار محتوى الوحدة المقترحة وتنظيميا
قامت الباحثة بتحديد موضوعات محتوى الوحدة التَّعميمي       

وتفاصيمو، وذلك انعكاًسا لألىداف التَّعميمية لممقرر، من خالل 
ث والمراجع العربية واألجنبية التي االطالع عمى عدد من البحو 

تيتم بموضوعات الوحدة، كما تم الوضع في االعتبار أن ىذه 
الوحدة ستعرض من خالل اإلنترنت، ومن ثم فإن ما تحتويو من 
معمومات يجب أن تتماشى مع إمكانات اإلنترنت، والقدرات 
العقمية والمعرفية لمطالبات، والمحتوى المعرفي الذي يمكنين من 
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كتساب ميارات التَّفكير البصري، وقد حرصت الباحثة أثناء ا
 :اختيار المحتوى عمى اتباع معايير وتنظيم المحتوى كما يمي

 :معايير اختيار المحتوى
صدق المحتوى7 أن يترجم األىداف التي تيدف لتنمية  -1

الخبرات التَّعميمية التي تعمل عمى تحقيقيا، بحيث تتنوع ىذه 
ميع الجوانب المعرفية، الميارية والوجدانية، الخبرات لتغطي ج

 .وارتباطيا باألىداف العامة
داللة المحتوى7 أن يكون المحتوى صادًقا ذا داللة مرتبًطا  -2

بالمعارف العممية المعاصرة، وينطبق عمى تنمية ميارات 
 .التَّفكير

تنمية المحتوى ومالءمتو لقدرات المتعممين وحاجاتيم7 أن  -3
الخبرات والتَّخطيط لو وتنظيمو بحيث يراعي قدرات  يتم اختيار
 .المتعممين

وظيفة المحتوى7 أن يكون المحتوى ذا معنى ولو داللة  -4
اجتماعية وثقافية لدى المتعمم، تجعل منو مواطًنا مشارًكا 

يجابيًّا  .وا 
التَّوازن بين خبرات المحتوى7 أن يكون المحتوى شاماًل  -5

وعميًقا من حيث التَّركيز عمى الجوانب لممادة العممية ونظاميا 
 .األساسية لممادة العممية

االستمرارية في الخبرة7 فالتَّعمم عممية مستمرة، والنمو عممية  -6
مستمرة، وىدفنا أن ننمي قدرة المتعمم عمى القراءة الناقدة كمما 

 .سنحت الفرصة لذلك
عمى أساس  التَّتابع في الخبرة7 أن تكون الخبرة الحالية مبنية -7

الخبرات السابقة، وتكون أساًسا لخبرات الحقة، فاالستمرارية 
 .والتَّتابع يمثالن االتجاه الرأسي في تنظيم المنيج

التَّكامل في الخبرة7 ويعني وحدة الخبرة، فمقد أثبتت الدِّراَسات  -8
 .أن التَّعمم يكون ذا معنى عندما يتعامل مع الموقف ككل

7 أن يكون المحتوى دقيًقا، يراعي وفرة الدقة في االختيار -9
المادة وضخامتيا مع وقت التَّعمم، فاليدف األساسي لمتعميم ليس 
نما كسب الميارات واالتجاىات وقيم  كسب المعرفة فقط، وا 

 .ومفاىيم
 :وقد روعي عند اختيار وتنظيم المحتوي ما يمي

ال  إن اختيار المحتوى وفًقا لممعايير التي ذكرت سابًقا      
يعني أننا بنينا محتوى نستطيع تدريسو ويتمكن المتعمم من 
تعممو، ولكن يمزم أن تتناول ىذا المحتوى بالتَّنظيم، 
فالموضوعات الرئيسة واألفكار التي يتضمنيا الموضوع، والمادة 
الخاصة بيذه األفكار تحتاج إلى تنظيم، بحيث تبدأ من المعموم 

ومن المألوف إلى غير  لممجيول، ومن البسيط إلى المركب،
المألوف، ومن المباشر إلى غير المباشر، والبدَّ في عممية 
التَّنظيم من مراعاة استخدام التَّنظيم المنطقي والتَّنظيم 
السيكولوجي، أي تنظيم منطقي وفًقا لطبيعة المادة العممية، 
بحيث تدرج مستوى المتعممين وحاجاتيم وخمفياتيم اإلدراكية، 

 .في تحقيق األىدافوالتَّسمسل 
 .أن يرتبط المحتوي بواقع المجتمع الذي تعيش فيو الطالبات

 .أن يكون ىناك توازن بين شمول المحتوي وعمقو
 ].63] العالقة بين ما يحتويو المحتوى وميارات التَّفكير البصري

وبعد أن تمت عممية اختيار المحتوي الذي يخدم األىداف 
المقترحة، ويحقق متطمبات تنمية الموضوعة لموحدة اإللكترونية 

التَّفكير البصري، تم تنظيم ىذا المحتوي في دروس تعميمية 
 :رئيسة، كما ىو موضح في الجدول التالي

 10جدول 
 محتوى الوحدة اإللكترونية المقترحة

 المهارات الدروس

 ميارة التَّفكير -0 التَّفكير البصري في المكمالت الممبسية
 ميارة التَّفكير البصري -6
 المكمالت الممبسية -0

 وعناصر تصميم المكمالت الممبسية أسس -1

 رسم التَّصميم الذي تستنبطو الطالبة من خالل تأمالت الطبيعة -0 رسم تصميم مكمالت ممبسية وتنفيذىا
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 اختيار الخامات المناسبة لتصميميا -6
 إنياء التَّصميم -0

 خامات المتوفرة المناسبة لمتصميمالتَّطبيق العممي لموحدة الزخرفية بال -0 إعادة توليف الخامات لتنفيذ المكمالت الممبسية
 امات المستعممة وتوضيحيا عمميًّاإيجاد عالقات مشتركة بين الخ -6

 ء التَّصميم بإضافة لمسات جماليةإنيا -0
 في اإلنترنت عبر ونشره المحتوي لبرمجة تمييًدا وذلك      
 .اإللكترونية وتعمَّمي شاىدي وحدة
 :الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج
 في المقترحة اإللكترونية الوحدة أثر ما"  عمى ينص والذي

 طالبات لدى البصري التَّفكير تنمية في الممبسية المكمالت
 نظام) والنسوية الصحية التَّربية مقرر في الثانوي، األول الصف

 السؤال ىذا عن ولإلجابة" السعودية؟ العربية بالمممكة( المقررات
 النتائج أشارت وقد مستقمتين، لعينيتن( ت) اختبار استخدام تم
 :يمي ما إلى
 طالبات درجات متوسطي بين إحصائيًّا دال فرق يوجد -

 التَّطبيق في الضابطة المجموعة وطالبات التَّجريبية المجموعة
 التَّأمل – الشكل تحميل" البصري التَّفكير ميارات الختبار البعدي
 ربط - البصري التَّمييز - المعمومات تفسير - البصري
 ."الشكل في العالقات

 طالبات درجات متوسطي بين إحصائيًّا دال فرق يوجد -
 التَّطبيق في الضابطة المجموعة وطالبات التَّجريبية المجموعة
 ."الشكل تحميل" البصري التَّفكير ميارات الختبار البعدي

 طالبات درجات متوسطي بين إحصائيًّا دال فرق يوجد -
 التَّطبيق في الضابطة المجموعة وطالبات التَّجريبية المجموعة
 ."البصري التَّأمل" البصري التَّفكير ميارات الختبار البعدي

 طالبات درجات متوسطي بين إحصائيًّا دال فرق يوجد -
 التَّطبيق في الضابطة المجموعة وطالبات التَّجريبية المجموعة
 ."المعمومات تفسير" البصري التَّفكير ميارات الختبار البعدي

 طالبات درجات متوسطي بين إحصائيًّا دال فرق يوجد -
 التَّطبيق في الضابطة المجموعة وطالبات التَّجريبية المجموعة
 ."البصري التَّمييز" البصري التَّفكير ميارات الختبار البعدي

 طالبات درجات متوسطي بين إحصائيًّا دال فرق يوجد -
 التَّطبيق في الضابطة المجموعة وطالبات التَّجريبية المجموعة

 في العالقات ربط" البصري التَّفكير ميارات الختبار البعدي
 ."الشكل

 . التوصيات6
 التَّفكير لميارات أثر وجود إلى تشير بنتائج الدراسة خرجت     

 :يمي بما الباحثة توصي ذلك وعمى اإللكترونية والوحدة البصري
 التَّعميمية المراحل مختمف في الطالبات وتأىيل تدريب -1

 .البصري التَّفكير ميارات الكتساب
كساب البصري التَّفكير أنشطة دمج عمى الحرص -2  وا 

 .التَّقميدية عن والبعد العممي األداء خالل من الميارات الطالبات
 مستوى لرفع اإللكترونية الوحدات تطبيق في التَّوسع -3

 .الطالبات عند والمياري التحصيمي
 ميارات اكتساب بطرق المختصين وتثقيف الوعي نشر -4

 .البصري التَّفكير
 .البصري التَّفكير ميارات تنمية في الحديثة التَّقنيات توظيف -5
 لدى البصري التفكير مستوى لرفع إيجابية اتجاىات تنمية -3

 .الطالبات
 المراجع

 أ. المراجع العربية
 مصادر انتاج تكنولوجيا (م6112) .عطية محمد ،خميس [1]

 .السحاب لمنشر والتوزيع دار ،القاىرة ،التعمم

ىـ(. درجة إسيام التدريب 0100السناني. صالح مرزوق. ) [2]
تطوير ميارات التدريس لدى معممين المغة اإللكتروني في 

اإلنجميزية بمحافظة ينبع. دراسة ماجستير. جامعة أم 
 القرى، المممكة العربية السعودية.

 المفاىيم –م(. الوسائل وتقنيات التعميم 6111سالم، أحمد. ) [3]
التطبيقات. الرياض7 الرشد، المممكة  - المستحدثات -

 العربية السعودية.
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ىـ(. 0106وزارة التربية والتعميم. المممكة العربية السعودية. ) [4]
دليل التعميم الثانوي نظام المقررات. الطبعة الرابعة، مشروع 

 تطوير التعميم الثانوي. 

م(. تعميم التفكير، مفيومة، 6111طافش، محمود. ) [5]
أساليبو، مياراتو. عمان7 دار جيينة لمنشر والتوزيع، 

 األردن.

م(. تنمية المفاىيم 6111مة، عادل أبو العز. )سال [6]
والميارات العممية وطرق تدريسيا. دار الفكر لمنشر 

 والتوزيع، عمان7 األردن. 

م(. أثر توظيف المدخل المنظومي 6101الشوبكي، فدا. ) [7]
في تنمية المفاىيم وميارات التفكير البصري بالفيزياء لدى 

اجستير غير طالبات الصف الحادي عشر. رسالة م
 منشورة، الجامعة اإلسالمية غزة، فمسطين.

م(. فاعمية توظيف استراتيجية 6106الكحموت، آمال. ) [8]
البيت الدائري في تنمية المفاىيم وميارات التفكير البصري 
بالجغرافيا لدى طالب الحادي عشر بغزة. رسالة ماجستير، 

 الجامعة اإلسالمية7 غزة، فمسطين.

م(. أثر استخدام المدخل البصري في 6110) عفانة، عزو. [9]
تنمية القدرة عمى حل المسائل الرياضية واالحتفاظ بيا لدى 
طمبة الصف الثامن األساسي بغزة. المؤتمر العممي الثالث 
عشر، مناىج التعميم والثورة المعرفية والتكنولوجية 

 المعاصرة، جامعة عين شمس، جميورية مصر العربية.

م(. 6110مة حسن، عبدالكريم، سحر محمد. )أحمد، نعي[10] 
أثر المنطق الرياضي والتدريس بالمدخل البصري في أنماط 
التعمم والتفكير وتنمية القدرة المكانية وتحصيل تالميذ 
الصف الثاني اإلعدادي في مادة العموم. مجمة التربية 
العممية، المجمد الثاني. كمية التربية، جامعة عين شمس، 

 ر العربية.جميورية مص

 المبكر االكتشاف (م6110) .حسين محمد ،اليادي عبد [11]
 الطبعة) .المبكرة الطفولة بمرحمة المتعددة الذكاءات لقدرات
 .الفكر لمنشر والتوزيع دار .عمان (،األولى

م(. فاعمية استخدام برمجيات 6113ميدي، حسن. ) [12] 
تعميمية عمى التفكير البصري والتحصيل في تكنولوجيا 
المعمومات لدى طالب الصف الحادي عشر. رسالة 

 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. 

م(. فاعمية برنامج قائم عمى 6101عبد المولى، أسامة. ) [13]
باستخدام التعميم الخميط في تدريس البنائية االجتماعية 

الدراسات االجتماعية لدى التالميذ الصم بالحمقة اإلعدادية. 
رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، سوىاج، جميورية 

 مصر العربية.

م(. اتجاىات حديثة في المناىج 6113كوجك، كوثر. ) [14]
وطرق التدريس. الطبعة الثالثة. القاىرة7 عالم الكتاب، 

 جميورية مصر العربية.

م(. التعميم الجامعي والتقويم 6110شحاتة، حسن. ) [15]
الجامعي بين النظرية والتطبيق. القاىرة7 مكتبة دار 

 العربية، جميورية مصر العربية.

 مع م(. تدريس ميارات التفكير6110عادة، جودت. )س [16]
 مئات األمثمة التطبيقية. دار الشروق، رام اهلل، فمسطين. 

م(. التعميم 6110حسن، إسماعيل محمد إسماعيل. ) [17]
. 00المدمج، مقال منشور، مجمة التعميم اإللكتروني. ص

العدد الخامس. مارس. جامعة المنصورة، جميورية مصر 
 العربية. 

م(. استخدام األلعاب التعميمية 6113حمادة، فايزة. ) [18]
بالكمبيوتر لتنمية التحصيل والتفكير البصري في 
الرياضيات لدى تالميذ المحمة االبتدائية. المجمة التربوية، 

 (، 640-660عدد الثاني والعشرين. )، الورةــــة المنصــــجامع
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 جميورية مصر العربية.      

 أثر(. م6116. ) عمون أبو رضا السيد، و عموان عابد، [19]
 عمى اإلنترنت شبكة الرياضيات معممي الطمبة استخدام
 ،63العدد. تدريسيم بفاعمية ومعتقداتيم الرياضي تفكيرىم
 .شمس عين جامعة التربية كمية مجمة 0جزء

 ونشر تصميم(. م6115. )عمي حسن حنان خميل، [20]
 جودة معايير ضوء في التعميم تكنولوجيا في إلكتروني
 لدى واألدائية المعرفية الجوانب لتنمية اإللكتروني التعمم
 المنصورة، جامعة ، ماجستير رسالة. التربية كمية طالب

 .العربية مصر جميورية

م(. أثر توظيف استراتيجية دورة 6101جبر، يحيى. ) [22]
فكير التعمم فوق المعرفية عمى تنمية المفاىيم وميارات الت

البصري في العموم لدى طمبة الصف العاشر األساسي. 
 جامعو غزة. فمسطين.

م(. فاعمية برنامج 6100بعطوط، صفاء عبد الوىاب. ) [23]
مقترح قائم عمى التعمم البصري في تدريس التربية الفنية 
عمى تنمية التفكير اإلبداعي والناقد لدى طالبات الصف 

الثاني متوسط بالمدينة المنورة. رسالة دكتوراه غير منشورة، 
 جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

 6.1 الويب( م6116) .إبراىيم وآخرون حمد ،العمران [24]
 6ط .السعودية والعموم المكتبة جمعيو، وتطبيقات مفاىيم

م(. فاعمية وحدة تعميمية إلكترونية 6101الرميح، رحاب. ) [25]
ة اإلنترنت في تدريس الجغرافيا تنمية التحصيل عبر شبك

واالتجاه نحو التعميم اإللكتروني لدى طالبات المرحمة 
المتوسطة في المممكة العربية السعودية. رسالة ماجستير، 

 جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية.

(. أسس 6112الوكيل، حممي أحمد والمفتي محمد أمين. ) [26]
ماتيا. عمان7 دار المسيرة لمنشر بناء المناىج وتنظي

 .والتوزيع

 ب. المراجع االجنبية

[21] Jean, M, P. (2004). Students Using Visual 

Thinking to Learn Science in a Web-based 

Environment, Doctor of Philosophy, Drexel 

University. 
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SUGGESTED E-UNIT IN THE HEALTH 

EDUCATION SUBJECT AND ITS IMPACT 

ON DEVELOPING VISUAL THINKING 

SKILLS FIRST GRADE OF SECONDARY 

STAGE 

AHOUD MOHAMMAD AL- HAWASH 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

ABSTRACT_ The study used an experimental and descriptive approach. The study sample 

consisted of 60 students divided equally into two groups, Control Group and Experimental Group. 

The researcher used the following instrument: A proposed electronic unit. And visual thinking 

skills test. The study revealed the following results: There is a statistically significant difference 

between the mean scores of control group and experimental group students in the post application 

of visual thinking skills examination "Figure analysis, Visual reflection, Information Explanation, 

Visual Discrimination, Linking relations in the figure". There is a statistically significant 

difference between the mean scores of control group and experimental group students in the post 

application of visual thinking skills examination "Figure analysis". There is a statistically 

significant difference between the mean scores of control group and experimental group students 

in the post application of visual thinking skills examination "Visual reflection". There is a 

statistically significant difference between the mean scores of control group and experimental 

group students in the post application of visual thinking skills examination "Information 

Explanation". There is a statistically significant difference between the average scores of control 

group and experimental group students in the post application of visual thinking skills 

examination "Visual Discrimination". There is a statistically significant difference between the 

average scores of control group and experimental group students in the post application of visual 

thinking skills examination "Linking relations in the figure" The study presented a group of 

recommendations that adopt teaching the discipline of health and family education in a more 

creative manner, so that to help students to excel in the skills of health and family education, as 

well as to expand the application of electronic units and promote visual thinking skills, and to 

replace traditional methods with modern strategies which include activities, trainings and 

practical application of the skills. 

KEY WORD: Suggested E-unit, health education, visual thinking skills. 

 

 

 

 


