مدى توافر مهارات التفكري البصري يف مقرر
العلوم للصف السادس االبتدائي
عبدالعالي محمد عبدالعالي الشلوي*

امللخص_َدفذ الدزاطت ئلى الخػسف غلى مدي جىافس مهازاث الخفىير البطسي في ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي في اإلاملىت
الػسبُت الظػىدًت ،خُث شيلذ غُىت الدزاطت حمُؼ الطىز الىازدة في ملسز الػلىم (الفطل ألاوٌ والشاوي) ،والتي بلغذ ( )218ضىزة،
ً
مظخخدما اإلاىهج الخدلُلي (جدلُل اإلادخىي) ،ولخدلُم أَداف الدزاطت ،كام الباخث باغداد كاةمت بمهازاث الخفىير البطسي والتي ًيبغي
ً
غبؿا ً
غلمُا،
جىافسَا في ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي ،جم جدىٍل َرٍ اللاةمت ئلى بؿاكت لخدلُل اإلادخىي ،وجم غبـ ألاداة
اطخخدم الباخث في دزاطخه الخىسازاث ،واليظب اإلائىٍت للمػالجت ؤلاخطاةُت ،وكد أظهسث الىخاةج كطىز في مػظم مهازاث الخفىير
البطسي ،خُث وكػذ زالر مً اإلاهازاث في اإلادي الػػُف ،وهي مهازة زبـ الػالكاث ،ومهازة جدلُل الشيل ،ومهازة اطخيخاج اإلاػاوي،
بِىما حاءث مهازة الخػسف غلى الشيل ووضفه ،ومهازة جفظير اإلاػلىماث في اإلادي اإلاخىطـ ،وفي غىء َرٍ الىخاةج خلطذ الدزاطت ئلى
غدد مً الخىضُاث ،واإلالترخاث ذاث الػالكت.
الكلماث املفتاحيت :مهازاث الخفىير البطسي ،الخفىير البطسي ،ملسز الػلىم ،مدي جىافس.

*ماجستير مناهج وطرق التدريس
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مدى جوافر مهاراث التفكير البصري في ملرر العلوم للصف السادس
الابتدائي
مظاغدة الؿالب غلى فهم اإلافاَُم الػلمُت اإلاجسدة ،خُث ًجمؼ بين
أشياٌ الاجطاٌ البطسي واللفظي في ألافياز ،باإلغافت ئلى أهه وطـ
للخىاضل فالخفىير البطسي ٌشيل بمهازاجه مػظم أطاطُاث الخفىير
لدي الؿالب [.[1
 .2مشكلت الدراست
ٌػد ملسز الػلىم في اإلاسخلت الابخداةُت مً اإلالسزاث التي جؿىزث في
الىكذ الساًَ بشيل هبير ،وشاد الاَخمام بها مؼ الخؿىزاث الػلمُت
والخلىُت التي جددر في حمُؼ اإلاجاالث ،وحػخبر مً اإلالسزاث التي لها
اللدزة غلى جىمُت الخفىير بشيل غام والخفىير البطسي بشيل خاص
لدي الؿالب وذلً مً خالٌ دزاطت ألاشياٌ والطىز والدشابه
والاخخالف بُجها ،وجإهد دزاطت مهدي والػاص ي[ ]8غلى أن الخيامل بين
الشيل البطسي واإلادخىي الخػلُمي ٌػىع مىظىمت حػلم غىاضس
مدخىي مادة دزاطُت ما مخطلت ببػػها ،إلبساش غالكاث واطخغالٌ َرٍ
الػالكاث لصٍادة الىغىح والفهم.
ولىً اطخخدام اإلاػلمين للؿسق الخللُدًت في جدزَع الػلىم ،والتي
جسهص غلى اإلاػسفت والخفظ ،دون اطخغالٌ ؤلامياهاث الػللُت لدي
الؿالب ،ألامس الري ًدد مً ممازطتهم إلاهازاث الخفىير بشيل غام،
والخفىير البطسي بشيل خاص ،وٍإهد غلى ذلً دزاطت الخبِش ي [،]9
والظبُعي [ ،]10والظاَسي [ ،]11ودزاطت الخصزجي [ ]12التي أزبدذ أن
ُ
الؿساةم وألاطالُب اإلاػخادة في جدزَع بػؼ اإلالسزاث حػد مً ألاطباب
السةِظت اهخفاع مهازاث الخفىير لدي الؿالب.
وأهدث دزاطت الاججاَاث الدولُت للسٍاغُاث والػلىم )(TIMMS
ً
اهخفاغا في مخىطـ جدطُل ؾالب اإلاملىت الػسبُت
أن َىان
الظػىدًت بدزحت هبيرة في الػلىم بجمُؼ فسوغها ملازهت باإلاخىطؿاث
الػاإلاُت في مظخىٍاث الخفىير الػلُا أكل مً مخىطؿاث الخدطُل في
اإلاظخىٍاث ألاخسي في غامي 2003م2007 ،م2011 ،م [.[13
ً
واطدىادا ئلى الػدًد مً الدزاطاث خىٌ أَمُت ودوز الطىز
وألاشياٌ والسطىماث في جىمُت مهازاث الخفىير البطسي هدزاطت شػث
[ ]14ودزاطت مهدي [ ]8ودزاطت حين [ ]15ودزاطت غبد الهادي [،]16
وما أوضذ به َرٍ الدزاطاث وغيرَا مً الخاحت ئلى وحىد الطىز
البطسٍت حىبا ئلى حىب مؼ اإلادخىي الػلمي اللفظي في ملسزاث الػلىم
بشيل غام وفي اإلاسخلت الابخداةُت بشيل خاص إلاا لهرٍ اإلاسخلت مً
أَمُت هبيرة ،فهي حػخبر مسخلت ئغداد وجيىًٍ للمساخل التي جلحها لرلً
ظهسث الخاحت إلاػسفت مدي جىافس مهازاث الخفىير البطسي في ملسز
الػلىم للطف الظادض الابخداتي؛ ومً َىا حاءث فىسة الباخث في
اخخُاز َرٍ اإلاشيلت وحػلها مدىزا للدزاطت في ؤلاحابت غً ألاطئلت
الخالُت:
أ .أسئلت الدراست
حظعى َرٍ الدزاطت لإلحابت غً الظإاٌ السةِع آلاحي :ما مدي جىافس
مهازاث الخفىير البطسي في ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي؟

 .1امللدمت
ً
ً
ٌشهد الػالم في الظىىاث ألاخيرة جؿىزا وجلدما في شتى اإلاجاالث؛
لرلً دغذ الخاحت ئلى مىاهبت َرا الخؿىز والخلدم في حمُؼ اإلاجاالث
ومجها اإلاجاٌ الخػلُمي؛ وهدُجت لرلً ظهسث اججاَاث خدًشت لخؿىٍس
الخػلُم ،جسهص غلى الؿالب ،وججػلهم مدىز الػملُت الخػلُمُت ،وجساعي
الفسوق الفسدًت بُجهم ،وحػمل غلى جىمُت مهازاث الخفىير لديهم،
وجدزٍبهم غلى خل اإلاشىالث ،وججػلهم كادزًٍ غلى مىاهبت الخؿىزاث،
ومىاحهت الخددًاث اإلاخخلفت التي ًىاحهىنها.
ً
وغاء مً أوغُت اإلاػسفت ألاطاطُت ،بما
وَػخبر الىخاب اإلادزس ي
ًخػمىه مً اللغت اللفظُت واللغت البطسٍت ،وحػد الطىز بأهماؾها
اإلاخػددة مً الػىاضس اإلاهمت في مدخىي الىخاب اإلادزس ي ،فهي أوٌ ما
جلؼ غلُه غين الؿالب ،هما أنها حظاغد في جىغُذ ،وجفظير ألافياز التي
ًطػب الخػبير غجها بالىظ اإلالسوء ،خُث جخميز الطىز بلدزتها الىبيرة
ً
ً
غلى جىغُذ الخلاةم الػلمُت وألافياز اإلاجسدة جىغُدا مسةُا ،ألنها
حػسع الخلاةم بطىزة أوضح مما جفػله اليلماث؛ وهدُجت لرلً أهدث
الػدًد مً الدزاطاث التربىٍت أَمُت الطىز في هخب الػلىم إلاا لها مً
دوز في جدغُم فهم الؿالب للمدخىي اإلاػسفي للمىخىب [.[1
وَػخبر الخفىير وجىححهه َدف أطاس ي ال ًدمل الخأحُل ،وٍيبغي أن
ًيىن في ضدازة أَدافىا التربىٍت ألي مادة دزاطُت؛ ألهه وزُم الطلت
بيافت اإلاىاد الدزاطُت وما ًطاخبها مً ؾسق جدزَع ووشاؽ ووطاةل
حػلُمُت وغملُاث جلىٍمُت ،والشً أن وغؼ الخفىير بأبػادٍ اإلاخخلفت
مً جفىير مىظىمي أو بطسي أو ئبداعي غمً كىاةم أَدافىا التربىٍت َى
أغلب ألاخُان أمس شىلي ،ومً زم هجد أن مىكف اإلاػلم مىه مىكفا
ً
ًدظم بالشيلُت أًػا ،ألامس الري ًىػىع غلى ممازطاجه في اإلاىاكف
ً
ً
الخػلُمُت ،والتي جأخر غالبا شىال ًباغد بِىه وبين الخفىير [.[2
وَػد الخفىير البطسي أخد أهماؽ الخفىير الري ًسجبـ باللدزة غلى
ؤلادزان اإلاياوي ،وٍىمي اللدزة غلى الخخُل ،والػمل الػللي ،والطىز
الرَىُت للمىاكف ،وَػخمد َرا الىىع مً الخفىير غلى اطخخدام
الطىز ،والسطىم البُاهُت ،والخساةـ الرَىُت واإلاخؿؿاث مً خالٌ
اإلاػالجت البطسٍت ،في خين ًيىن البدًل آلاخس َى الخفىير مً خالٌ
اإلاػالجت اللغىٍت أو اللفظُت [.[3
وٍسي خمادة [ ]4أن الخفىير البطسي ٌظهل مً ئدازة اإلاىكف
ً
الخػلُمي ،وٍدغم ؾسكا حدًدة لخبادٌ ألافياز ،وَظهم في خل اللػاًا،
وٍىمي مهازاث خل اإلاشىالث لدي اإلاخػلمين ،وٍدظً مً هىغُت الخػلم
وَظسع مً الخفاغل بين اإلاخػلمين ،وَظاغد اإلاخػلم غلى الاجطاٌ
باآلخسًٍ مً خالٌ اإلاىاكشاث.
ً
وأهدث دزاطت هال مً الىدلىث [ ،]5والجابسي [ ،]6وضالح [ ]7أن
الخػلم البطسي غامال مهما في جىمُت مهازاث الخفىير البطسي خُث
ٌظاغد غلى دغم اإلاػسفت وؤلادزان لدي الؿالب.
وجىمـ ـً أَمُ ـت الخفىُ ـس البطـ ـسي ب ـدوزٍ الخُـ ـىي ال ـري ًلـ ـىم بـ ـه فـي
244

خلىٌ إلاشيلت ما ،وَى ما ًميز ؤلاوظان غً الياةىاث الخُت ألاخسي.
وللخفىير أهماؽ مخػددة مجها الخفىير الػلمي ،واإلاىؿلي ،والىاكد،
وؤلابداعي ،والاطخداللي ،والخأملي ،وَػد الخفىير البطسي أخد أهماؽ
الخفىير التي تهخم التربُت بدىمُخه وحػلُمت لدي الؿالب إلاا له مً أَمُت
هبيرة؛ فمً خالله ًدزن ؤلاوظان ما ًدُـ به مً خالٌ الخأمل
والخفىس والىظس اإلاصخىب بالخدبس والخفىير َى الري جخىلد مً خالله
اإلاػازف واإلاػلىماث والاهدشافاث ومػسفت اللىاهين [.[5
وشأة الخفىير البطسي:
ً
للد وشأ َرا الىىع مً الخفىير أطاطا في مجاٌ الفً ،فػىدما
ًسطم الفىان لىخه ما فاهه ًسطل زطالت ما غلى لىخخه الفىُت ،وغىدما
ً
ً
بطسٍا وفهم
جفىيرا
ٌعجب شخظ ما بهرٍ اللىخت الفىُت فاهه كد فىس
السطالت التي جخػمجها اللىخت الفىُت التي كام الفىان بازطالها مً خالٌ
لىخخه الفىُت ختى أعجب بها [.[17
ً
وَشير غامس واإلاطسي [ ]19أن الخفىير البطسي ٌػد امخدادا لىظسٍت
بلىم في بىاء اإلاػنى ،وأهه ما شاٌ الخفىير البطسي مؼ الفً ئلى ًىمىا َرا
خُث كام طىىس بػمل دزاطت جدث غلى وحىد شساهت بين اإلاىاهج
اإلادزطُت واإلاخاخف خُث حػمل غلى شٍادة كدزة الؿالب غلى الخػبير غً
أفيازَم ،وخل مشىالتهم التي جىاحههم ،وأغاف أهه في الػطس الخدًث
فلد ظهس مطؿلح الخفىير البطسي في ألاوطاؽ الخػلُمُت في أواخس
الشماهُيُاث مً اللسن الػشسًٍ الطخخدامها في مىاهج اإلاسخلت
الابخداةُت هبرامج للفىىن البطسٍت.
مفهىم الخفىير البطسي:
الخفىير البطسي ًخخظ فُما ًسد مً الػين مً ضىز ومً زم
ً
مظبلا في الػلل جىضل إلاػنى مفهىم ،وكبل
مؿابلتها مؼ ضىزة مختزهت
الخؿسق لخػسٍف الخفىير البطسي ًيبغي ئًػاح اإلاجاٌ الري ًيخمي ئلُه
َرا اإلاطؿلح خُث أشاز غماز واللباوي [ ]20أن الخفىير البطسي ًيخمي
ئلى مجاٌ الشلافت البطسٍت ،وَػخبر مً أهثر اإلافاَُم اإلاجسدة التي ججرب
اَخمام الباخشين في مجاٌ الشلافت البطسٍت ،وَػد أخد ألازوان السةِظت
لهرا اإلاجاٌ.
وبمساحػت ألادب التربىي وحد أن َىان غدة حػسٍفاث للخفىير البطسي
وػسع بػؼ مجها واآلحي:
ٌػسف أخمد وغبدالىسٍم [ ]21الخفىير البطسي بأهه :غبازة غً
اللدزة غلى غمل ملُاض زطم ،همرحت كُاطاث ،جفظيراث ،غمل
خساةـ ،واللدزة غلى اإلاػالجت الرَىُت للخمشُالث البطسٍت بالخدوٍس
الػللي والخطىز البطسي.
وَػسفه ًىطف [ ]22بأهه :غملُت غللُت حػخمد غلى خاطت البطس
وٍخم بملخػاَا جسهيز الؿاكت الػللُت للفسد في غدد كلُل ومددود ً
حدا
مً اإلاشيراث البطسٍت للمىكف أو اإلاشيلت.
أما حبر [ ]23فُػسف الخفىير البطسي بأهه" :مىظىمت مً الػملُاث
جترحم كدزة الفسد غلى كساءة الشيل البطسي وجدىٍل اللغت البطسٍت
التي ًدملها ذلً الشيل ئلى لغت لفظُت مىخىبت أو مىؿىكت واطخخالص
اإلاػلىماث مجها".
أَمُت الخفىير البطسي :للخفىير البطسي دوز هبير في اطخمسازٍت جؿىٍس
اإلاىاهج الخػلُمُت وجددًثها لجػلها مالةمت للىاكؼ الري ٌػِشه اإلاخػلم،

وٍخفسع مً الظإاٌ السةِع ألاطئلت الفسغُت آلاجُت:
 .1ما مهازاث الخفىير البطسي الالشم جىفسَا في ملسز الػلىم للطف
الظادض الابخداتي؟
 -2ما مدي جىافس مهازاث الخفىير البطسي في ملسز الػلىم للطف
الظادض الابخداتي؟
ب .أهداف الدراست
تهدف َرٍ الدزاطت ئلى:
 -1ئغداد كاةمت بمهازاث الخفىير البطسي الالشم جىافسَا في ملسز الػلىم
للطف الظادض الابخداتي.
 -2الخػسف غلى مدي جىافس مهازاث الخفىير البطسي في ملسز الػلىم
للطف الظادض الابخداتي.
ج .أَمُت الدزاطت
جىمً أَمُت الدزاطت في الجىاهب آلاجُت:
 -1جىاولها حاهب مً حىاهب الخفىير.
 -2الاطخفادة مً كاةمت مهازاث الخفىير البطسي في جؿىٍس ملسزاث
الػلىم للمسخلت الابخداةُت.
 -3كد جفُد َرا الدزاطت اإلاػلمين في جصوٍدَم بمهازاث الخفىير البطسي
التي ًيبغي جدزَظها للؿالب.
 -4كد حظاغد َرا الدزاطت اإلاػلمين غلى فهم وأَمُت الطىز
والسطىماث وألاشياٌ في جىمُت الخفىير البطسي.
د .حدود الدراست
جلخطس َرٍ الدزاطت غلى الخدود الخالُت:
 -1الخدود اإلاىغىغُت :اكخطسث الدزاطت غلى جدلُل الطىز في ملسز
الػلىم للطف الظادض الابخداتي(الفطل ألاوٌ -الفطل الشاوي) في
غىء مهازاث الخفىير البطسي.
 -2الخدود الصماهُت :جم جؿبُم َرٍ الدزاطت خالٌ الفطل الدزاس ي
ألاوٌ مً الػام الدزاس ي َ1438-1437ـ.
ه .مصطلحاث الدراست
جػمىذ الدزاطت اإلاطؿلخاث آلاجُت:
الخفىير البطسي :غسف زشوقي وغبدالىسٍم [ ]17الخفىير البطسي بأهه":
ما ًخم في الػلل مً جدلُل إلادخىي شيل مػين جساٍ الػين أو ًخخُله
الفسد في ذَىه ،والخػبير غً َرا الخدلُل بلغت مفهىمت".
ً
وَػسف الباخث الخفىير البطسي ئحساةُا بأهه " اللدزة غلى فهم الطىز،
وألاشياٌ البطسٍت ،وجفظيرَا ،وجمُيزَا ،وئًجاد الػالكاث فُما بُجها .
مهازاث الخفىير البطسي :هي مجمىغت مً الىفاًاث التي جمىً الؿالب
مً فهم وجفظير الطىز وألاخدار والسمىش وألاشياٌ البطسٍت وألاشُاء
التي ًخػسع لها في البِئت التي ٌػِش فحها [.[18
وَػسف الباخث مهازاث الخفىير البطسي :مجمىغت مً اإلاهازاث التي
حصجؼ الؿالب غلى الخمشُل البطسي مً خالٌ دمج الخطىز البطسي
مؼ الخبرة اإلاػسفُت ،وجدلُلها وجسهُب اإلافاَُم ذاث الػالكت بُجها.
 .3إلاطار النظري
الخفىير البطسي
مً أَم الخىاص التي خظ هللا بها ؤلاوظان هي الخفىير والري
ٌػخب ـس م ـً غملُـ ـاث اليشـاؽ الػللي التي ًلىم بها ؤلاوظان للخطىٌ غلى
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الخفىير البطسي مً خالٌ ألاوشؿت البطسٍت التي ًلمظها الؿالب،
واطخخدام ألاوشؿت اإلادىطبت والفىُت في جىمُت الخفىير البطسي مً
خالٌ ؤلامياهُاث اإلاخاخت في السطىم.
وٍػُف زشوقي وغبدالىسٍم [ ]17أن مً أطالُب جىمُت الخفىير
البطسي السطىم الخىغُدُت ،والسطىم البُاهُت ،والجداوٌ ،وألاوشؿت
الفىُت ،والخساةـ ،وأشسؾت الفُدًى ،وألاوشؿت الىمبُىجسٍت ،والسطىم
اليازٍياجىزٍت.
أدواث الخفىير البطسي:
ًمىً جمشُل الشيل البطسي بشالزت أدواث ًدددَا الػفىن
والطاخب [ ]25في الطىز والسمىش والسطىم الخخؿُؿُت.
آلُت الخدزَع بالخفىير البطسي:
ًخؿلب مً اإلاخػلم غىد اطخخدام الخدزَع بالخفىير البطسي اللُام
ببػؼ الخؿىاث ،مجها ما ذهسٍ مهدي[ :]8أخر هظسة ضامخت في الشيل
إلمػان الخفىير ،وجىغُذ الػالكاث بين الػىاضس اإلاخخلفت ،وجدىٍل
اإلافاَُم اإلاػصولت ئلى مػلىماث ذاث مػنى ،وجسهُب اإلاػلىماث ئلى الجمل
التي ًمىً أن جإدي ئلى الخالضت.
وجسي الشىبيي [ ]26بأهه "ًمىً الخدزَع بالخفىير البطسي مً
خالٌ غسع الشيل البطسي في بداًت الخطت للخمُيز بين ميىهاجه ،زم
جدزن الػالكاث اإلاىحىدة بين َرٍ اإلايىهاث ،بػد ذلً ًدلل الشيل
البطسي ئلى ميىهاجه ألاطاطُت وجفظس ول مػلىمت ختى ًخىضل ئلى
اطخيخاج ما ًدىٍه الشيل البطسي".
 .4الدراساث السابلت
َدفذ دزاطت الجابسي [ ]6ئلى الخىضل ئلى غدد الػىاضس اإلاىاطب
التي ًيبغي أن جىحد في السطىماث الخىغُدُت ،وهرلً الخػسف ئلى أزس
الخلفُت غلى دزحت همى ؤلادزان البطسي للمفاَُم البِئت لدي أؾفاٌ ما
كبل اإلادزطت ،وكد جيىهذ غُىت البدث مً أزبؼ مجمىغاث ججسٍبُت
ألزبؼ مػالجاث ججسٍبُت وجم جؿبُم (اخخباز همى ؤلادزان البطسي
للمفاَُم البِئت كبلُا وبػدًا).
وكد أطفسث هخاةج البدث غً وحىد غالكت غىظُت بين هشافت
الػىاضس في السطىماث الخىغُدُت وهمى ؤلادزان البطسي هدُجت
الخخالف الخلفُت مؼ جشبُذ غدد الػىاضس في السطىماث الخىغُدُت.
هما َدفذ دزاطت مهدي [ ]8ئلى الخػسف غلى فاغلُت اطخخدام
بسمجُاث حػلُمُت غلى الخفىير البطسي والخدطُل في الخىىىلىحُا لدي
ً
ً
مظخخدما اإلاىهج البىاتي والخجسٍبي ووضىال
ؾالباث الخادي غشس بغصة،
لخدلُم أَداف الدزاطت ضمم الباخث أداجين ،وَما( :اخخباز مهازاث
ً
مؿبلا أدواث الدزاطت غلى غُىت جم
الخفىير البطسي -اخخباز جدطُلي)
اخخُازَا مً مدزطت هفس كاطم الشاهىٍت للبىاث مً ( )83ؾالبت جم
جىشغحهً غلى مجمىغخين وكد أشازث أَم هخاةج الدزاطت ئلى فاغلُت
البرمجُاث غلى الخفىير البطسي والخدطُل في الخىىىلىحُا.
أما دزاطت شػث [ ]14فلد َدفذ ئلى ئزساء مدخىي وخدة
الهىدطت الفساغُت للطف الػاشس ألاطاس ي في غىء مهازاث الخفىير
البطسي ،واجبؼ الباخث اإلاىهج الىضفي الخدلُلي ،خُث كام بخدلُل
وخدة الهىدطت الفساغُت للطف الػاشس ألاطاس يً -
مسهصا في اإلالام ألاوٌ
غلى السطىماث التي فحها -مً خالٌ أداة جدلُل جم بىاؤَا باالغخماد غلى

فهى ٌشيل بمهازاجه أَمُت هبيرة لإلوظان بشيل غام وللؿالب واإلاػلم
غلى خد طىاء ذهسَا غماز واللباوي [ ،]20والتي مً أَمها جىمُت مهازاث
اللغت البطسٍت لدي الؿالب ،وجىمُت اللدزة غلى خل مشىالتهم مً
خالٌ اخخُاز وجددًد اإلافاَُم البطسٍت ،ومظاغدتهم غلى فهم وجىظُم
وجسهُب اإلاػلىماث في اإلاىاد الدزاطُت ،والتي ججػل الؿالب ًدظم
بالخُىٍت واليشاؽ ،وحظاغدٍ غلى فهم اإلافاَُم اإلاجسدة ،والػملُاث
اإلاسجبؿت بها ،هما أهه ٌظهل اطخدغاء اإلاػلىماث مً ذاهسة الؿالب.
مهازاث الخفىير البطسي:
حػد مهازاث الخفىير البطسي مً اإلاهازاث اإلاهمت والػسوزٍت للىجاح
في مجاالث غدًدة ،ومً خالٌ مساحػت ألادب التربىي ًخطح أن الخفىير
البطسي ًخيىن مً مهازاث ذهسَا زشوقي وغبدالىسٍم [ ]17وهي :مهازة
الخػسف غلى الشيل ووضفه (الخأمل البطسي) ،ومهازة جدلُل الشيل،
ومهازة زبـ الػالكاث في الشيل ،ومهازة ئدزان وجفظير الغمىع ،ومهازة
اطخخالص اإلاػاوي ،وٍخفم مػه غامس واإلاطسي [ ]19في أن الخفىير
البطسي ًخيىن مً الخمع اإلاهازاث الظابلت.
وٍسي مهدي[ ]8أن مهازاث الخفىير البطسي جىلظم ئلى زالر مهازاث
أطاطُت هي :الخفىير مً خالٌ ألاحظام التي خىلىا ،والخفىير بالخخُل
مً خالٌ كساءة هخاب ،والخفىير بالىخابت أو السطم.
بِىما أوزدث الىدلىث [ ]5في دزاطتها طذ مهازاث هي :مهازة اللساءة
البطسي ،ومهازة الخمُيز البطسي ،ومهازة أدازان الػالكاث اإلاياهُت،
ومهازة جفظير اإلاػلىماث ،ومهازة جدلُل اإلاػلىماث ،ومهازة اطخيخاج
اإلاػنى .ومً خالٌ ما جم غسغه وبػد الاؾالع غلى ألادب التربىي جىضل
الباخث ئلى أن مهازاث الخفىير البطسي ًمىً جلظُمها ئلى خمع
مهازاث أطاطُت هي:
1مهازة الخػسف غلى الشيل ووضفه (الخأمل البطسي) :وهي اللدزة غلىجددًد أبػاد الشيل ،وؾبُػت الشيل اإلاػسوع.
2مهازة جدلُل الشيل :اللدزة غلى زؤٍت الػالكاث في الشيل ،وجددًدخطاةظ جلً الػالكت وجطيُفها.
3مهازة زبـ الػالكاث في الشيل :وهي اللدزة غلى السبـ بين غىاضسالػالكاث في الشيل ،وئًجاد الخىافلاث بُجها ،والاخخالفاث فُما بُجها.
4مهازة جفظير اإلاػلىماث :اللدزة غلى ئًػاح مدلىالث اليلماث،والسمىش ،وؤلاشازاث ،وفي ألاشياٌ ،وجلسٍب الػالكاث بُجهما.
5مهازة اطخيخاج اإلاػاوي :اللدزة غلى اطخيخاج مػاوي حدًدة ،والخىضلئلى مفاَُم ،ومبادب غلمُت مً خالٌ الشيل اإلاػسوع.
غملُاث الخفىير البطسي:
ٌػخمد الخفىير البطسي غلى غملُخين أطاطِخين ًدددَما أخمد
وغبدالىسٍم [" ]21في ؤلابطاز باطخخدام خاطت البطس لخػسٍف،
وجددًد ميان ألاشُاء ،وفهمها ،وجىحُه الفسد إلاا خىله في الػالم
اإلادُـ ،والخخُل وهي غملُت جيىًٍ الطىز الجدًدة غً ؾسٍم جدوٍس
وئغادة اطخخدام الخبراث اإلااغُت والخخُالث الػللُت ،وذلً في غُاب
اإلاشيراث البطسٍت وخفظها في غين الػلل".
أطالُب جىمُت الخفىير البطسي:
ًىحد غدد مً ألاطالُب التي حظاغد غلى جىمُت الخفىير البطسي
غىد ممازطتها مً كبل الؿالب خددَا ئبساَُم [ ]24في أهه ًمىً جىمُت
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مهازاث الخفىير البطسي ،وكد وان مً أَم هخاةج الدزاطت ئلى كاةمت
مهازاث الخفىير البطسي الىاحب جىافسَا في وخدة الهىدطت الفساغُت
للطف الػاشس ألاطاس ي ،هما جىضلذ ئلى جدوي جىافس َرٍ اإلاهازاث ،مما
طاكها ئلى وغؼ مدخىي للهىدطت الفساغُت ُمثري بمهازاث للخفىير
البطسي .وَدفذ دزاطت حبر [ ]23ئلى مػسفت أزس جىظُف اطتراجُجُت
دوزة الخػلم فىق اإلاػسفُت في جىمُت اإلافاَُم ومهازاث الخفىير البطسي
بالػلىم لدي ؾلبت الطف الػاشس ألاطاس ي وكد اطخخدم الباخث اإلاىهج
ً
ؾالبا ،وجم بىاء اخخباز
الخجسٍبي ،وجيىهذ غُىت الدزاطت مً ()90
جدطُلي واخخباز مهازاث الخفىير البطسي وجىضلذ الدزاطت ئلى فاغلُت
اطتراجُجُت دوزة الخػلم فىق اإلاػسفُت غلى جىمُت اإلافاَُم الػلمُت
ومهازاث الخفىير البطسي لطالح اإلاجمىغت الخجسٍبُت.
أما دزاطت الىدلىث [ ]5فلد َدفذ ئلى الىشف غً فاغلُت
جىظُف اطتراجُجُت البِذ الداةسي في جىمُت اإلافاَُم ومهازاث الخفىير
البطسي في الجغسافُا لدي ؾالباث الطف الخادي غشس بغصة،
واطخخدمذ الباخشت في َرٍ الدزاطت اإلاىهجين :اإلاىهج الىضفي لخدلُل
اإلادخىي ،واإلاىهج شبت الخجسٍبي ،وكد أغدث الباخشت زالر أدواث هي
أداة لخدلُل اإلادخىي ،واخخبازًٍ اخدَما إلاػسفت اإلافاَُم الجغسافُت
وألاخسي إلاػسفت مهازاث الخفىير البطسي ،ووان مً أَم ما جىضلذ ئلُه
الدزاطت :وحىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت غىد مظخىي داللت )(a≤0.05
بين مخىطـ دزحاث ؾالباث اإلاجمىغت الخجسٍبُت واإلاجمىغت الػابؿت
في اخخباز اإلافاَُم الجغسافُت البػدي لطالح اإلاجمىغت الخجسٍبُت.
ووحىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت غىد مظخىي داللت )(a≤0.05بين
مخىطـ اإلاجمىغت الخجسٍبُت واإلاجمىغت الػابؿت في اخخباز مهازاث
الخفىير البطسي لطالح اإلاجمىغت الخجسٍبُت.
وَدفذ دزاطت الىبُبي [ ]27ئلى الخػسف غلى أزس جدزَع الػلىم
باطخخدام مخؿـ البِذ الداةسي غلى اهدظاب اإلافاَُم الػلمُت
وجىمُت مهازاث الخفىير البطسي لدي ؾالباث الطف الظادض
الابخداتي ،ولخدلُم َدف الدزاطت اطخخدمذ الباخشت اإلاىهج الىضفي
واإلاىهج شبه الخجسٍبي وجيىهذ غُىت الدزاطت مً ( )70ؾالبت ،وجمشلذ
أدواث الدزاطت في اخخباز للمفاَُم الػلمُت واخخباز مهازاث الخفىير
البطسي وجىضلذ الدزاطت ئلى هخاةج مً أبسشَا وحىد فسوق ذاث داللت
ئخطاةُت غىد مظخىي الداللت ( )0.05بين مخىطؿي دزحاث ؾالباث
اإلاجمىغخين في الخؿبُم البػدي الخخباز مهازاث الخفىير البطسي لطالح
اإلاجمىغت الخجسٍبُت.
أما دزاطت اإلالبل والجبر [ ]1فلد اطتهدفذ الىشف غً مظخىي
جػمين هخاب الػلىم للطف ألاوٌ مخىطـ إلاهازاث الخفىير البطسي في
اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت ،خُث جمشل مجخمؼ الدزاطت وامل هخاب
غلىم الطف ألاوٌ اإلاخىطـ ،خُث شيلذ غُىت الدزاطت حمُؼ الطىز
اإلاخػمىت في الىخاب بجصأًه ،والتي بلغذ ()234ضىزة ،ولخدلُم أَداف
الدزاطت ضمم الباخشان أداة غبازة غً كاةمت بمهازاث الخفىير البطسي،
ومً زم جدىٍلها ئلى بؿاكت جدلُل اإلادخىي ،وكد أظهسث هخاةج الدزاطت
اَخمام هخاب الػلىم بخػمين مهازاث الخفىير البطسي بىحه غام ئال أن
جلً اإلاهازاث جفاوجذ بيظبت جػمُجها.
التعليب على الدراساث السابلت:

مً خالٌ اطخػساع الدزاطاث الظابلت ًمىً الخػلُم غلحها مً غدة
حىاهب أَمها:
 -1حمُؼ الدزاطاث جىاولذ الخفىير البطسي هما في الدزاطت الخالُت.
ً
 -2مً خُث اإلاىهجُت اإلاخبػت في الدزاطاث الظابلت فجاء بػػها مخفلا
مؼ الدزاطت الخالُت في اطخخدامها اإلاىهج الىضفي الخدلُلي مشل دزاطت
اإلالبل والجبر [ ،]1ودزاطت الىبُبي [ ،]27ودزاطت الىدلىث [،]5
ودزاطت شػث [ ،]14بِىما اطخخدمذ دزاطت حبر [ ،]23ودزاطت مهدي
[ ،]8ودزاطت الجابسي [ ]6اإلاىهج شبه الخجسٍبي.
 -3فُما ًخػلم بأداة الدزاطت فلد جباًيذ ألاداة اإلاظخخدمت في
الدزاطاث الظابلت ،فمجها دزاطاث اغخمدث غلى جدلُل اإلادخىي هما َى
الخاٌ في الدزاطت الخالُت مشل دزاطت اإلالبل والجبر [ ،]1ودزاطت شػث
[ ،]14ومجها دزاطاث اغخمدث غلى الاخخبازاث الخدطُلُت مشل دزاطت
الىدلىث [ ،]5ودزاطت مهدي [ ،]8ودزاطت الجابسي [ ،]6ودزاطاث
اطخخدمذ جدلُل اإلادخىي والاخخباز الخدطُلي هأداجين مشل دزاطت
الىبُبي [ ،]27ودزاطت الىدلىث [.[5
 -4اجفلذ الدزاطت الخالُت مؼ دزاطت اإلالبل والجبر [ ،]1ودزاطت شػث
[ ،]14ودزاطت مهدي [ ،]8في اخخُاز غُىت الدزاطت اإلاخمشلت في الىخاب
اإلادزس ي ،بِىما أحسٍذ دزاطت الىبُبي [ ،]27ودزاطت الىدلىث [،]5
ودزاطت حبر [ ،]23ودزاطت الجابسي [ ،]6غلى اإلاخػلمين (ؾالب –
ؾالباث).
 -5جىىغذ اإلاساخل الخػلُمُت التي أحسٍذ غلحها الدزاطاث خُث أحسي
مػظمها غلى اإلاسخلت اإلاخىطؿت هما في دزاطت اإلالبل والجبر [ ،]1ودزاطت
الىدلىث [ ،]5ودزاطت حبر[ ،]23ودزاطت شػث [ ،]14ودزاطت مهدي
[ ،]8بِىما أحسٍذ دزاطت الىبُبي [ ]27غلى اإلاسخلت الابخداةُت وهي
اإلاسخلت التي أحسٍذ غلحها الدزاطت الخالُت ،في خين أحسٍذ دزاطت
الجابسي [ ]6غلى مسخلت ما كبل الدزاطت (جمهُدي).
 .5الطريلت وإلاجراءاث
أ .منهج الدراست
اطخخدم الباخث في دزاطخه الخالُت اإلاىهج الىضفي الخدلُلي،
لخدلُل ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي إلاػسفت مدي جىافس
مهازاث الخفىير البطسي.
ب .مجتمع الدراست وعينتها
جيىن مجخمؼ الدزاطت مً ملسز الػلىم للطف الظادض
الابخداتي(هخاب الؿالب) في اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت بجصأًه واإلالسز
للػام الدزاس ي  ،ٌ1438 – ٌ1437والري ًخيىن مً ( )6وخداث
ً
دزاطُت جدخىي غلى ( )12فطال ،وجيىهذ غُىت الدزاطت مً حمُؼ
الطىز الىازدة في ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي والتي بلغذ
( )218ضىزة.
ج .أدواث الدراست
جمشلذ أدواث الدزاطت في ئغداد كاةمت بمهازاث الخفىير البطسي،
ومً زم جدىٍلها ئلى بؿاكت لخدلُل اإلادخىي وفم الخؿىاث الخالُت:
ً
أوال :ئغداد كاةمت بمهازاث الخفىير البطسي اإلاىاطبت التي ًيبغي جىافسَا
في ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي ،وذلً وفم الخؿىاث
الخالُت:
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الابخداتي ً
وفلا لللاةمت مسجين ًفطل بُجهما فترة شمىُت مدتها زالزت
أطابُؼ ،زم ُخظبذ وظبت الاجفاق بين اإلاسجين وذلً باطخخدام مػادلت

 -1جددًد الهدف مً كاةمت اإلاهازاث وٍخمشل في جددًد مهازاث الخفىير
البطسي التي ًيبغي جىافسَا في ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي.
 -2جددًد مطادز ئغداد كاةمت اإلاهازاث :جم ئغداد كاةمت اإلاهازاث مً
خالٌ البدىر ،والدزاطاث الظابلت ،وؤلاؾاز الىظسي للبدث ،واإلاساحؼ
اإلاخػللت بمهازاث الخفىير البطسي التي جم السحىع ئلحها في َرا البدث،
وآزاء اإلاخخططين والخبراء.
 -3الخأهد مً ضدق كاةمت اإلاهازاث خُث جم غسع اللاةمت في ضىزتها
ألاولُت غلى غدد مً الخبراء واإلاخخططين ،ألخر آزائهم ،وملترخاتهم،
وئحساء الخػدًالث الالشمت غلحها ،وكد جم حػدًلها في غىء آزائهم،
واشخملذ اللاةمت في ضىزتها الجهاةُت غلى ( )5مهازاث للخفىير البطسي.
ً
زاهُا /ئغداد اطخمازة الخدلُل :جم جدىٍل اللاةمت في ضىزتها الجهاةُت ئلى
أداة لخدلُل؛ إلاػسفت مدي جىافس مهازاث الخفىير البطسي في ملسز الػلىم
للطف الظادض الابخداتي ،وذلً وفم الخؿىاث الخالُت:
 -1جددًد الهدف مً اطخمازة الخدلُل الري جمشل في الخػسف غلى مدي
جىافس مهازاث الخفىير البطسي الىازدة في اللاةمت في ملسز الػلىم للطف
الظادض الابخداتي.
 -2جددًد وخدة الخدلُل :اغخمد الباخث للخدلُل الطىزة وىخدة
للخدلُل.
 -3جددًد فئاث الخدلُل :جمشلذ في كاةمت مهازاث الخفىير البطسي
الىازدة في بؿاكت الخدلُل.
 -4زب ـاث الخدلُ ـ ـل :كـ ـام الب ـاخـ ـث بخد ـلُ ـل مل ـسز الػلىم للطف الظادض

وىبس cooperلخظاب وظبت الاجفاق.
مػامل الاجفاق = (الاجفاق غدد مساث) ( /الاخخالف غدد مساث +
الاجفاق مساث غدد) ×100
وكد بلغذ كُمت مػامل الاجفاق  %92,12وهي وظبت زباث مسجفػت.
ً
ً
زالشا :ئحساءاث الخدلُل وغىابؿه :طازث ئحساءاث الخدلُل وفلا
للخؿىاث آلاجُت:
أ -جم جدلُل حمُؼ الطىز الىازدة في ملسز الػلىم للطف الظادض
الابخداتي بجصأًه(هخاب الؿالب) ،واطدبػد مً الخدلُل الطىز الىازدة
في مساحػت الفطىٌ ،ومفسداث الفطل لخىسازَا ،وهرلً ضىز
اللساءاث الػلمُت ،وهماذج الاخخباز ،ومسحػُاث الؿالب.
ب -جم اطخخساج ما جدخىٍه ول ضىزة مً مهازاث الخفىير البطسي
الىازدة في اللاةمت.
جُ -
فسغذ بُاهاث الخدلُل في حداوٌ ،وحسجُل الخىسازاث واليظب
اإلائىٍت ليل مهازة مً مهازاث الخفىير البطسي.
د -اطخخدم الباخث ملُاض لُىسث الشالسي للداللت غلى مدي جىافس
مهازاث الخفىير البطسي في ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي
(غالُت – مخىطؿت – غػُفت).
ٌ -جم اطخخساج ؾىٌ فئاث اإلالُاض ،والري بلغ ( )33,33ليل فئت هما
في الجدوٌ زكم (:)1

جدول 1
جوزيع فئاث امللياس
فئاث امللياس (الوصف)
غػُفت
مخىطؿت

النسبت املئويت
أكل مً 33.33 – 0,01
66.66 -33.34

غالُت

100-66.67

ز ً
ابػا :أطالُب اإلاػالجت ؤلاخطاةُت :لخدلُم أَداف الدزاطت وجدلُل
البُاهاث التي جم ججمُػها ،اطخخدم الباخث أطلىب الخىسازاث،
واليظب اإلائىٍت ،ومػادلت وىبس  cooperلخظاب وظبت الاجفاق.
 .6النتائج ومناكشتها
ؤلاحابت غً الظإاٌ ألاوٌ :ما مهازاث الخفىير البطسي الالشم جىفسَا في
ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي؟
ولإلحابت غً َرا الظإاٌ كام الباخث بمساحػت الدزاطاث الظابلت،
والبدىر وبػؼ اإلاساحؼ التي تهخم بجىاهب الخفىير البطسي اإلاىاطبت
للمسخلت الابخداةُت ،وخسج بلاةمت جػم خمع مهازاث أطاطُت بػد

غسغها غلى مجمىغت مً اإلادىمين اإلاخخططين وهي :مهازة الخػسف
غلى الشيل ووضفه ،ومهازة جدلُل الشيل ،ومهازة زبـ الػالكاث،
ومهازة جفظير اإلاػلىماث ،ومهازة اطخيخاج اإلاػاوي.
ؤلاحابت غً الظإاٌ الشاوي :ما مدي جىافس مهازاث الخفىير البطسي في
ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي؟
لإلحابت غً َرا الظإاٌ جم اطخخساج الخىسازاث واليظب اإلائىٍت إلاهازاث
الخفىير البطسي في ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي هما َى
مىضح بالجدوٌ (:)2

جدول 2
التكراراث ،والنسب املئويت ،ملهاراث التفكير البصري ،وجرجيبها
م
1
2
3
4
5

املهـ ــارة
الخػسف غلى الشيل ووضفه
جدلُل الشيل
زبـ الػالكاث
جفظير اإلاػلىماث
اطخيخاج اإلاػاوي
اإلاجمىع

التكراراث
94
67
72
87
52
372
248

النسبت املئويت
%43,12
%30,73
%33
%39,90
%23,85
مخىطـ اليظب %34,12

الترجيب
1
4
3
2
5

ًىضح الجدوٌ زكم ( )2الخىسازاث واليظب اإلائىٍت إلادي جىافس
مهازاث الخفىير البطسي في ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي،
ووان غدد الطىز الىازدة في الىخاب ()218ضىزة ،ومً خالٌ كساءة
الجدوٌ هجد أن مهازة الخػسف غلى الشيل ووضفه حاءث في اإلاسجبت
ألاولى بخىسازاث بلغذ ( ،)94وبيظبت مئىٍت بلغذ ( ،)%43,12في اإلادي
اإلاخىطـ للخىافس ،وَػصو الباخث الظبب في خطىٌ َرٍ اإلاهازة غلى
أغلى وظبت جىافس ئلى وحىد ضىز في بداًت ول دزض للتهُئت ًمىً مً
ً
خاللها اطدشازة جفىير الؿالب خىٌ ألافياز اإلامشلت بطسٍا مً خالٌ
الطىز ،بِىما حاءث مهازة جفظير اإلاػلىماث في اإلاسجبت الشاهُت بخىسازاث
بلغذ ( ،)87وبيظبت مئىٍت بلغذ ( ،)%39,90في اإلادي اإلاخىطـ
للخىافس ،وٍسحؼ الباخث الظبب في خطىٌ َرٍ اإلاهازة غلى َرٍ اليظبت
ئلى وغىح الطىز ،وجىاطم ألىانها ،وحجمها وَرا ألامس ًدٌ غلى اَخمام
مً كام بخدسٍس ومساحػت ومىاءمت الىخاب لُىاطب بِئت الؿالب وَرا
أمس َام فالطىز ججرب الاهدباٍ وجشير الاَخمام لديهم ،وحاءث مهازة
زبـ الػالكاث في اإلاسجبت الشالشت بخىسازاث بلغذ ( ،)72وبيظبت بلغذ
( ،)%33جلؼ في اإلادي الػػُف ،وَػصو الباخث َرٍ الىدُجت ئلى أن
ُ
الترابـ بين الطىزة وان دون اإلاأمىٌ خُث أغفل السبـ بين اإلاػلىماث
الجدًدة واللدًمت والتي حظهل فهم الطىز بشيل أفػل ،في خين ئن
َىان زطىماث جخؿُؿُت خللذ مهازة زبـ الػالكاث بشيل أفػل،
بِىما حاءث مهازة جدلُل الشيل في اإلاسجبت السابػت بخىسازاث بلغذ
( ،)67وبيظبت مئىٍت بلغذ ( ،)%30,73جلؼ في اإلادي الػػُف ،وَػصو
الباخث َرٍ الىدُجت ئلى ئن َرٍ اإلاهازة جدخاج ئلى جسهيز غالي مً
الؿالب إلاشاَدة الخفاضُل الدكُلت ،وَرا ألامس كد ال ًخىافس لدي
ؾالب اإلاسخلت الابخداةُت ،فهم ًسهصون غلى الػمىمُاث أو اليلُاث
وَغفلىن غً الجصةُاث الدكُلت ،وحاءث مهازة اطخيخاج اإلاػاوي في
اإلاسجبت الخامظت وألاخيرة بخىسازاث بلغذ ( ،)52وبيظبت مئىٍت بلغذ
( ،)23,85جلؼ في اإلادي الػػُف ،وَػصو الباخث َرٍ الىدُجت ئلى أن
َرٍ اإلاهازة حػخمد غلى اإلاهازاث الظابلت والتي جخؿلب مهازاث الخفظير
والخدلُل والتي كد جيىن غػُفت غىد ؾالب اإلاسخلت الابخداةُت ،فيري
الباخث أن مطمم الىخاب آخرو َرا الجاهب باالغخباز فيان ئًساد
الطىز التي جدخىي غلى مهازة اطخخالص اإلاػاوي دون اإلاأمىٌ.
ومً خالٌ الػسع الظابم إلاىاكشت الىخاةج والتي حشير ئلى غػف
اَخمام ملسز الػلىم للطف الظادض الابخداتي بمهازاث الخفىير
البطسي ،خُث وكػذ ما بين اإلادي اإلاخىطـ واإلادي الػػُف ولم
ًخىافس أي مً اإلاهازاث في اإلادي الػالي ،وجخفم َرٍ الدزاطت مؼ دزاطت
شػث [ ]14التي أشازث ئلى غػف جىافس مهازاث الخفىير البطسي،
بِىما اخخلفذ َرٍ الدزاطت مؼ دزاطت اإلالبل والجبر [ ،]1ودزاطت
ضالح [ ]7وَػصو الباخث َرا الاخخالف ئلى اإلاسخلت الدزاطُت التي
ؾبلذ غلحها َرٍ الدزاطت.
أما مً هاخُت مظخىي الخىفس أو الخػمين فلد اجفلذ َرٍ الدزاطت
مؼ دزاطت اإلالبل والجبر [ ]1في اغلب اإلاهازاث مً خُث الترجِب ،بِىما
ً
اخخلفذ َرٍ الدزاطت مؼ دزاطت شػث [ ]14في ألاكل جػمُىا خُث
أشازث دزاطت شػث [ ]14ئلى ئن مهازة الخفظير هي ألاكل.

 .6التوصياث
في غىء الىخاةج التي جىضلذ ئلحها الدزاطت أوص ى الباخث باآلحي:
 -1الاَخمام بخػمين مهازاث الخفىير البطسي ،وبيظب مخلازبت.
 -2الػىاًت بالطىز مً خُث الىغىح والداللت.
 -3جدزٍب اإلاػلمين ،وجىمُت مهازاث الخفىير البطسي لديهم والري
ًىػىع غلى جدزَظهم لهرٍ اإلاهازاث.
اإلالترخاث:
في نهاًت الدزاطت ًلترح الباخث ئحساء الدزاطاث آلاجُت:
 -1ئحساء دزاطت ممازلت في مساخل دزاطُت أخسي
 -2كُاض أزس جدزَع مهازاث الخفىير البطسي في جىمُت مهازاث الخفىير
لدي الؿالب.
املراجع
أ .املراجع العربيت
] [1اإلالبل ،هىزة والجبر ،حبر (2016م) .جلىٍم هخاب الػلىم الطف
ألاوٌ اإلاخىطـ في غىء مهازاث الخفىير البطسي .اإلاجلت الدولُت
التربىٍت اإلاخخططت191-174 -)3(.)5(.
] [2خبِب ،مجدي (2003م) "اججاَاث خدًشت في حػلُم الخفىير
"الؿبػت ألاولى ،داز الفىس الػسبي ،اللاَسة.
] [3بدوي ،زمػان ( :)2008جػمين الخفىير السٍاض ي في السٍاغُاث في
بسامج السٍاغُاث اإلادزطُت ،ؽ ،1داز الفىس ،غمان.
] [4خمادة ،فاًصة (2006م) .اطخخدام ألالػاب الخػلُمُت بالىمبُىجس
لخىمُت الخدطُل والخفىير البطسي في السٍاغُاث لدي جالمُر
اإلاسخلت الابخداةُت .اإلاجلت التربىٍت ،حامػت اإلاىطىزة-223 .)22(.
.271
] [5الىدلىث ،اماٌ غبد اللادز (2012م) .فاغلُت جىظُف اطتراجُجُت
البِذ البطسي بالجغسافُا لدي ؾالباث الطف الخادي غشس
بغصة .زطالت ماحظخير غير ميشىزة ،غصة ،الجامػت ؤلاطالمُت ،ولُت
التربُت.
] [6الجابسي ،أميرة (2005م) .الػالكت بين هشافت الػىاضس في السطىماث
الخىغُدُت وخلفُاتها وهمى ؤلادزان البطسي للمفاَُم البُئُت
لدي أؾفاٌ ما كبل اإلادزطت .مجلت دزاطاث جسبىٍت
واحخماغُت،)4(11،ص28-16
] [7ضالح ،مدمد (2012م) .جلىٍم مدخىي هخب الػلىم باإلاسخلت
ؤلاغدادًت غلى غىء مهازاث الخفىير البطسي ومدي اهدظاب
الخالمُر لها .دزاطاث غسبُت في التربُت وغلم
الىفع،)31(3،ص54-11
] [8مهدي ،خظً والػاص ي ،واةل (2007م) "ما مظخىي الخيامل بين
الشيل البطسي واإلادخىي الخػلُمي في ملسزاث الجغسافُا للمسخلت
ألاطاطُت الػلُا "اإلاإجمس الػلمي ألاوٌ ليلُت التربُت (الخجسبت
الفلظؿُيُت في ئغداد اإلاىاهج – الىاكؼ والخؿلػاث)حامػت
ألاكص ى -غصة.
] [9الخبِش ي ،طلؿان ملبل (2005م) .غىامل غػف ؾالب وؾالباث
اإلاسخلت الشاهىٍت في جدطُل اإلافاَُم الفيزًاةُت خظب زأي مػلمي
ومػلماث الفيزًاء بمىؿلت جبىن الخػلُمُت .زطالت ماحظخير غير
249

6

ميشىزة ،كظم اإلاىاهج وؾسق الخدزَع ،ولُت التربُت ،حامػت
اإلالً طػىد ،السٍاع.
] [10الظبُعيَُ ،اء مدمد (2009م).ضػىباث خل اإلاظاةل الفيزًاةُت
لدي ؾالباث الطف الشاوي الشاهىي بمدًىت السٍاع ،زطالت
ماحظخير غير ميشىزة ،كظم اإلاىاهج وؾسق الخدزَع ،ولُت
التربُت ،حامػت اإلالً طػىد ،السٍاع.
] [11الظاَسيً ،حي خمد (2012م) .ضػىباث جدزَع الفيزًاء في اإلاسخلت
الشاهىٍت باإلاملىت الػسبُت الظػىدًت مً وحهت هظس اإلاػلمين
والؿالب .دزاطاث غسبُت في التربُت وغلم الىفع-79.)1(.)27( ،
103
] [12الخصزجي ،هطُف (2013م) .أزس اطخخدام ألاهمىذج الخىلُفي في
جدزَع مادة الفيزًاء غلى جدطُل ؾالب الطف السابؼ الػلمي
ودافػُتهم هدى اإلاادة .مجلت دزاطاث غسبُت في التربُت وغلم
الىفع55-33 .)41(.
] [13الشمساوي ،ضالح بً غلىان (2009م) .جلسٍس غً هخاةج مشازهت
اإلاملىت في دزاطت الاججاَاث الدولُت في الػلىم والسٍاغُاث لػام
2007م .حامػت اإلالً طػىد :مسهص الخميز لخؿىٍس حػلُم الػلىم
والسٍاغُاث.
] [14شػذ ،هاَل (2009م) .ئزساء مدخىي الهىدطت الفساغُت في مجهاج
الطف الػاشس ألاطاس ي بمهازاث الخفىير البطسي ،زطالت
ماحظخير غير ميشىزة .ولُت التربُت ،الجامػت ؤلاطالمُت ،غصة.
] [16غبد الهادي ،حماٌ الدًً (2003م) .جلىٍم هساطت الخدزٍباث
وألاوشؿت إلاىاهج الػلىم باإلاسخلت الابخداةُت في غىء اطالُب
الاجطاٌ البطسٍت وغملُاث الػلم ألاطاطُت .مجلت التربُت
الػلمُت،)2(6،ص37-1.
] [17شزوقي ،زغد؛ وغبد الىسٍم ،طهى (2015م) .الخفىير وأهماؾه
الخفىير الاطخداللي الخفىير ؤلابداعي الخفىير اإلاىظىمي الخفىير
البطسي .غمان :داز اإلاظيرة لليشس والخىشَؼ والؿباغت.
] [18حاد الخم ،نهلت غبد اإلاػؿي الطادق (2015م) .جىمُت بػؼ
مهازاث الخفىير اإلاػسفُت وغاداث الػلل باطخخدام شبياث
الخفىير البطسي لخدزَع الػلىم لدي جالمُر اإلاسخلت ؤلاغدادًت.
دزاطاث غسبُت في التربُت وغلم الىفع،)57(،ص170-127
] [19غامس ،ؾازق؛ واإلاطسي ،ئيهاب (2016م) .الخفىير البطسي مفهىمه
مهازاجه اطتراجُجُخه .اللاَسة :اإلاجمىغت الػسبُت للخدزٍب واليشس.
] [20غماز ،مدمد؛ واللباوي ،هجىان (2011م) .الخفىير البطسي في
غىء جىىىلىحُا الخػلُم .ؤلاطىىدزٍت :داز الجامػت الجدًدة.
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] [21أخمد ،وػُمت؛ وغبد الىسٍم ،سخس (2001م) .أزس اإلاىؿم السٍاض ي
والخدزَع باإلادخل البطسي في أهماؽ الخػلم والخفىير وجىمُت
اللدزة اإلاياهُت وجدطُل جالمُر الطف الشاوي ؤلاغدادي في مادة
الػلىم .مجلت التربُت الػلمُت .ولُت التربُت ،حامػت غين شمع،
مطس.)2( ،
]ً [22ىطف ،حالٌ (2003م) .دزاطت جدلُلُت ملازهت لدي جسهيز الاهدباٍ
البطسي وغالكتها بالرواء والخفىير الابخيازي لدي غُىت الطم
والػادًين .مجلت ولُت التربُت وغلم الىفع ،الجصء السابؼ ،الػدد
الظابؼ والػشسًٍ ،ولُت التربُت حامػت غين شمع ،حمهىزٍت
مطس الػسبُت.
] [23حبرً ،حي (2010م) .أزس جىظُف اطتراجُجُت دوزة الخػلم فىق
اإلاػسفُت غلى جىمُت اإلافاَُم ومهازاث الخفىير البطسي في الػلىم
لدي ؾلبت الطف الػاشس ألاطاس ي ،زطالت ماحظخير غير ميشىزة،
كظم اإلاىاهج وؾسق الخدزَع ،ولُت التربُت ،الجامػت ؤلاطالمُت،
غصة.
] [24ئبساَُم ،غبدهللا (2006م) .فاغلُت اطخخدام شبياث الخفىير
البطسي في الػلىم لخىمُت مظخىٍاث حاهُِه اإلاػسفُت ومهازاث
الخفىير البطسي لدي ؾالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت .اإلاإجمس الػلمي
الػاشس .التربُت الػلمُت جددًاث الخاغس وزؤي اإلاظخلبل .اإلاجلد
ألاوٌ الجمػُت اإلاطسٍت للتربُت الػلمُت ،ولُت التربُت ،حامػت غين
شمعً 3 .ىلُى – ا أغظؿع.
] [25الػفىن ،هادًت؛ والطاخب ،مىخهي (2012م) .الخفىير أهماؾه
وأطالُب حػلُمه وحػلمه .غمان :داز الطفاء.
] [26الشىبيي ،فداء ( .)2010أزس جىظُف اإلادخل اإلاىظىمي في جىمُت
اإلافاَُم ومهازاث الخفىير البطسي في الفيزًاء لدي ؾالباث الطف
الخادي غشس .زطالت ماحظخير غير ميشىزة ،غصة ،الجامػت
ؤلاطالمُت :ولُت التربُت.
] [27الىبُبي ،أطماء (2015م) .أزس جدزَع الػلىم باطخخدام مخؿـ
البِذ الداةسي غلى اهدظاب اإلافاَُم الػلمُت وجىمُت مهازاث
الخفىير البطسي لدي ؾالباث الطف الظادض الابخداتي ،زطالت
ماحظخير غير ميشىزة ،كظم اإلاىاهج وؾسق الخدزَع ،ولُت
التربُت ،حامػت اإلالً خالد ،أبها.
ب .املراجع الاجنبيت
[15] Jean Margaret Plough (2004): Students Using Visual
Thinking to Learn Science in a Web-based Environment,
Doctor of Philosophy , Drexel University.
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ABSTRACT_ This study aimed at the acknowledgement of Availability of the visual thinking skills
in the 6th primary grade science course in the Kingdome of Saudi Arabia. The study subject
formed all the pictures in the science course of both (the first and the second terms)which are 218
pictures using the analytic curriculum ( content analysis ). To achieve the goal of the study , the
researcher prepared a list of the visual thinking skills which must be available in the 6th primary
grade science course. Then that list was converted to a content analysis card> the instrument was
adjusted scientifically. The researcher used repetition, and percentages in his study for the statistic
treatment. The result showed the shortage in most of the visual thinking skills. Three of the skills
were situated in the weak scale. Those skills are the relations connection, form analyst and the
deductions of the meanings while the skill of recognizing the figure and it's description and the
information interpretation in the middle scale. According to those results the study has come to a
number of recommendations and suggestions related.
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