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 البحثممخص 
والتفكير البصري لدى طالبات  عمى التحصيؿالمدخؿ البصري  خداـاثر است معرفةإلى البحث  ىدؼ

المنيج التجريبي ذو  افولتحقيؽ أىداؼ البحث اعتمد الباحث في مادة الرياضيات، العممي الخامس
يف متكافئتيف بمغ مجموع الضبط الجزئي واالختبار البعدي مستعماًل التصميـ التجريبي لمجموعت

واخرى مجموعة   مجموعة تجريبية،بالتساوي عمى المجموعتيف أحدىما  وزعف( طالبة ٓ٘أفرادىا )
وتطمب إعداد أداتيف، األولى اختبار لمتحصيؿ واألخرى  مستمزمات التجربة افضابطة، أعد الباحث

وتـ التأكيد مف الخصائص السيكومترية لكؿ أداة، وكانت جميعيا ضمف  التفكير البصري اختبار
( كاداة احصائية  0ٓ٘ٓ(  عند مستوى داللة )T-testاختبار ) افاستخدـ الباحثالمدى المقبوؿ، 

 وخرج ،و التفكير البصريفي التحصيؿ ممدخؿ البصري وجود اثر لوقد كشفت النتائج لبحثيما0 
 عددًا مف المقترحات استكمااًل لمدراسة الحالية0 افبمجموعة توصيات ووضع الباحثالبحث 

Abstract  

The study aimed   to know  the effect of Visual Approach on the 

understanding and Thinking Visually for fievth scientific. Pupils of 

secondary school in mathematics subject. In order to verity the research 

objectives, the investigator applied the practical procedure of partial 

adjustment and remote control test using experiment design for two 

equivalent.  groups of( 50) pupils distributed equally, one of them is practical 

group and the other is controlled group.The investigator himself has 

established the facilities of the experiment, which required two items: the 

first one is the understanding test and the second is the Thinking Visually test 

with assurance on psychometric characteristics for each item.It was found 

that all of them were within the accepted value of range.The investigator has 

applied (T-test) in the confidence. level of 0.05 and volume effect value Eta. 

The results showed the success of using Visual Approach with large volume 

effects of scientific understanding and average volume effect of Thinking 

Visually.The study has been ended with output of set of recommendations 

and the investigator has concluded a number of proposals. 
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 صل األولفال
  بحثمشكمة ال

اتيػا فػي يعمى الرغـ مف كوف الرياضػيات ىػي وسػيمتنا لمػتحكـ فػي الػنظـ المعقػدة، ذلػؾ بفضػؿ إجاب
السػػمب بحكػػـ طبيعتيػػا المجػػردة ونزعتيػػا العمميػػة تحويػػؿ األفكػػار إلػػى واقػػع إال إنيػػا ليسػػت بمنػػأى عػػف 

الطاغيػػة التػػي ال تفتػػرض إال اكتمػػاؿ النظريػػات والقواعػػد الرياضػػية المحكمػػة، ىػػذا الفػػيض مػػف البنيػػة 
 0تذوي في ظمو أفكار غامضة

التربوية ويدرؾ المعنّيوف في المؤسسات التربوية أف اإلخفاقات التي تتعرض ليا العممية    
افرز  الرياضيات تحصيؿجانب  الضعؼ الممحوظ فيالكبير و فمع االنييار  ،تالنجاحا تجاوزت كثير

في التغيير بؿ وزاد الذعر عند الطمبة مف  فضاًل عف لـ يكف مكفوالً بيف الطمبة  تويات مف تدنيمس
 الجديد األمر ئمف صدمة مواجية الش أنفسيـسببو اف ىناؾ بعض المدرسيف يوصوف ،تمؾ المادة 

يمكف إف تكوف خادعة فالمرآة يمكف لشخص إف ينظر إلى نفسو  بطرائؽ، ـمادتي وفعرضي يـجعم
انقاذ طمبتنا حسبما تمارس في طرائؽ  إلى0 ولو لـ نتسارع  فييا دوف إف تظؿ الصورة منقوشة عمييا

أصبح مف المسممات التي بؿ و يتجمع االف في االفؽ نذر الورطة الراىنة  إلىحديثة فاف طريؽ طمبتنا 
 ال نقاش فيو0

تكوف فعندما تفشؿ األنظمة التربوية االختالؼ يتطمب الى عممية تطعيـ، شديدة  األمراذف 
عف تمؾ التي وجدت الحاجة إلى التغيير واضحة وممحو، وقد اخفقت فعاًل طرائؽ التدريس التقميدية 

رائؽ التدريس فإلجراءات التقميدية التي يجب أف نقوـ بيا ىي أف نخفي الجانب االكبر مف الط
 تبدرجة أصبح التقميدية وسنفرض تغييرات كي نعيد البناء بعد الدمار التي سببتو تمؾ الطرائؽ

  0جيؿ المعرفة وجيؿ التوقعات دروس الرياضيات، ضربًا مف ضروب التعامؿ مع الجيؿ،
يقوـ عمى  كنموذج تعميمي اف استخداـ المدخؿ البصري افيرى الباحث سبؽ ما في ضوءو 

وضروب انشطة عممية مف قوة  استكشاؼ ابعاد مستترة خالؿ منظومات حية في البحث والتقصي
عمى حؿ المشكالت  مبةالرؤية والتخيؿ قد يحسف مف قدرة الطفي  اجرائية وقدرة عمى إعادة التغيير

مف ثقافة تمقي المعمومات الى ثقافة بناء المعمومات ومعالجتيا وتحويميا الى  ـالرياضية والخروج بي
ذا معرفة قد يكوف مفيد و سيقمب التوازف  مف شانو التفكير البصري ، فاف ذلؾ ميارات ستخدمنااما  وا 

قد اثارت وتاكيدًا لذلؾ ،ف الى الحؿ الصحيح0 يالرؤية اشكاؿ المسالة المعروضة ويمكف إيصال
وصمت الييا مف نتائج في ما تفي افالباحث( اىتماـ ٕٓٔٓدراسة )الشوبكي، و ( ٕٔٓٓفانة، )عدراسة
 التحصيؿ0 وتفوقيـ في اختبار مستويات الطمبةرفع 

اثر المدخؿ التعرؼ عمى  تستيدؼ مماثمةإلى وجود حاجة ماسة لدراسة  افالباحث ويرى    
دراسة مشكمة ال تكوف جواب لتساؤؿالبصري لالبصري في تحصيؿ مادة الرياضيات وميارات التقكير 
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 ؼلدى طمبة الصالتقكير البصري مادة الرياضيات وميارات  المدخؿ البصري في تحصيؿاثر ما 
 خامس العممي0ال

 بحثال أىمية 

ما يميز مادة الرياضيات في تدريسيا ىذه األياـ، فقد غدت موجو نحو تنمية ب بحثتبرز أىمية ال
كساب ميارات الزمة لي التفكير أساساً  ، فضاًل عف إف محتوى مادتيا في المراحؿ الثانوية قد غدت اوا 

 0العمياتفكير الإلى أنماط  ىي األخرى مبنية عمى تدرج المراحؿ السابقة وصوالً  أيضاً 
 ( ٘ٗٔ: ٕ٘ٓٓ)عريفج وسميماف ،                                                            

تقاف أي منيا يرتبط بدرجة  اعمـ او فف إال وكانت الرياضيات مفتاحًا ليوليس ىناؾ  واف ضبط وا 
 (0ٕ :ٕٚٓٓ)حسف،0                    كبيرة بحجـ الرياضيات التي ىي أـ العموـ وخادمتيا

وحتى نكوف مؤّثريف ومتأّثريف عمينا مسايرة ىذا العصر، فال يكاد يمتقي أىؿ التربية حتى يخوضوا 
زاء ىذه األىمية لمتفكير ث التفكير وال يجتمع أىؿ التعميـ حتى ينزلقوا في تعميـ مياراتو ،في حدي وا 

لو، مفيوـ نوع  أو ومياراتو حاوؿ كثير مف العمماء وما زالوا يحاولوف الوصوؿ إلى تعريؼ أو تحديد 
 "التفكير البصري"  نواع، ولعؿ مف بيف ابرز تمؾ االوىو أمر يبدوا ليس باليسير

  (ٖٕ :ٕٙٓٓ) ميدي،                                                                    
تبادؿ في عظيمة  أداةو  أىميةلما لو مف  مف االولويات، إليوالذي بدأ في اآلونة األخيرة التوجو 

يساعد  ذلؾف خالؿ تفاعؿ المجموعات فضاًل لو مأاألفكار بسرعة قياسية سواء تـ ذلؾ بصورة فردية 
تنظيـ المعمومات المعقدة، فاف اختالؼ األلواف والصور واإلشكاؿ في المشاىدة ار و عمى تسجيؿ األفك

المتتابعة الممتقطة بواسطة العيف تعمؿ عمى زيادة القدرة عمى ما يسمى باستحضار المشاىدة وىي 
 (ٔٗ :ٕٔٔٓ،طافش )            عند الطمبة0 التحصيؿرفع في ذلؾ ذات فائدة جمة مف خالؿ 

وحسبنا إننا نخطو خطوة عمى طريؽ إعداد دراسة جدية عف حركة التحديث تحمييا حداثة مفتوحة 
تنفيذ مجموعة متنوعة مف التكتيكات التعميمية تيدؼ لبناء مداخؿ بصرية أساسية عمى جمع ثمار 

البصري غايات تربوية عمى اعتبار أف عممية بناء الذاكرة البصرية وميارات اإلدراؾ  طمبةضرورية لم
داللة عمى إف الرياضيات يمكف إف تكوف عممًا تجريبًا يعتمد عمى التفكير البصري وليس  يعطت ،

 (ٚ٘ :ٕ٘ٓٓ) وليـ عبيد ،                      0 التفكير المفظي والمنطقي الشكمي فقط عمى
في مرحمة البدايات عمى  حقؿ معرفي ال يزاؿتضمنت اختبار مف  ولعؿ جديد ىذه الدراسة أنيا

والواقع إف المنظمات التعميمية لمرياضيات والعمـو التي احدثتو التجربة ،  الدراسة عاالقؿ في مجتم
 يدعو كؿ مف العمـو والتكنولوجيا واليندسة  (ٕٓٓٓ )ومنيا المجمس الوطني لمدرسي الرياضيات
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 0ير البصري تطبيؽ ميارات التفكياضيات إلى االنظباط وعمى أىمية والر 
                                                     Caren M,eth, 2011,22))  

 كما نرجوه أف تفتح دراستنا الباب عمى مصراعية لمزيد مف دراسات معمقة في ىذا المجاؿ تتفاعؿ
 معيا بثقة االستفادة منيا بقوة0

تعدُّ مرحمة دراسة ميمة وحيوية بحكـ موقعيا وتبرز أىمية اختيار مرحمة الخامس العممي بوصفيا 
التعميمي ضمف المراحؿ الثانوية، واضطالعيا بمسؤولية إعداد موارد بشرية ترفد إلى المرحمة 
الجامعية التي يتطمب االنتقاؿ إلييا اكتساب الطمبة االتجاه العممي وتنمية أساليب التفكير المختمفة 

إلى جانب تأكيد استخداـ ىذه الميارات في استكشاؼ مجاالت لدييـ، وتزويدىـ بالميارات الفكرية 
كنًا في استمرارية المعرفة ومواجية المشكالت المختمفة وصواًل لنوع مف االتفاؽ فيما إذا كاف مم

 في الوصوؿ إلى مستويات عميا في تعمميـ المستقبمي0 طمبةال
 لبحثأىدف ا

 الحالي إلى: ييدؼ البحث
البصرية في تحصيؿ مادة الرياضيات لدى طالبات الخامس الكشؼ عف أثر المداخؿ  -ٔ

 العممي0
الكشؼ عف أثر المداخؿ البصرية في اختبار ميارات التفكير البصري لدى طالبات الخامس  -ٕ

 العممي0
 بحث فرضيات ال

( بيف متوسط درجات الطالبات الالتي 0ٓ٘ٓال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -ٔ
المدخؿ البصري ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة يدرسف عمى وفؽ 

 االعتيادية في االختبار البعدي لمتحصيؿ الدراسي في مادة الرياضيات لمصؼ الخامس العممي0
( بيف متوسط درجات الطالبات الالتي 0ٓ٘ٓال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -ٕ

متوسط درجات الطالبات الالتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة يدرسف عمى وفؽ المدخؿ البصري و 
 .االعتيادية في االختبار البعدي لميارات التفكير البصري

 لبحث حدود ا
التابعػػػة إلػػػى  الفراقػػػدمنيػػػا ثانويػػػة  الخػػػامس العممػػػي فػػػي المػػػدارس الثانوية)النياريػػػة(-طالبػػػات  -ٔ

 0ديالىالمديرية العامة لتربية 
 الفصؿ الدراسي الثاني0ـ، ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓالعاـ الدراسي  -ٕ
تّضػػػمنت  ـ، والتػػػئٖٕٓالخػػػامس العممػػػي طبعػػػة -الفصػػػوؿ مػػػف كتػػػاب الرياضػػػيات المقػػػرر  -ٖ

 0الفصؿ الثامف )اليندسة الفضائية، المجسمة( والفصؿ التاسع )مبدأ العد(
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 تحديد المصطمحات

 المدخل:
 طريقة بإتباع ميـ ثقافي عنصر أو معرفي مجاؿ مف االنطالؽ ( بانو:6002عرفتو )المولو 

 (0ٕ : ٕٙٓٓ)المولو ،                                         أىداؼ متعددة0  لتحقيؽ معينة
 المدخل البصري:
التي يمكف توظيفيا مف خالؿ  "ىو مجموعة مف األنشطة البصرية( بانو:6992عرفو )عفانة، 

ـ المتعمـ لممسائؿ الرياضية توطئة استراتيجية تعميمية تتضمف العديد مف الخطوات المنظمة لتيسير في
 .(ٔٗ : ٜٜٙٔ)عفانة، 0                                                              لحميا"

 :التعريف النظري
مف وفؽ نماذج واضحة مجموعة أشكاؿ بصرية يمكف لممتعمميف أف يفسروا معمومات تمؾ األشكاؿ 

عمى ربط بنائو او تحميميا وتنظيما مف جديدة واالستعانة بيا في وأف يكوف لدييـ القدرة سياؽ خبراتيـ 
 مواقؼ أخرى0

 التعريف اإلجرائي:
"مجموعة اإلجراءات يمارسيا المدرس في الوضع التعميمي والتي تتضمف عرض أشكاؿ أو نماذج 

دراؾ الغموض  أو رياضياتية كي تسمح لحدوث رؤية العالقات وتحديد خصائصيا وربطيا واستنتاج وا 
 الفجوات مف خالؿ الشكؿ فيي محاولة لتخيؿ الحؿ"0

 ميارات التفكير البصري:
"مجموعة مف الميارات التي تشجع المتعمـ عمى التمثيؿ البصري  (بأنيا:6002)ابراىيم،  عرفيا

لممعمومات العممية مف خالؿ دمج تصوراتو البصرية مف خبراتو المعرفية وتوظيفيا في االدراؾ الشبكة 
البصرية وتحميميا وتركيب المفاىيـ ذات العالقة ببعضيا، بمعنى النظر إلى الشبكة بصورة شمولية 

 .(ٓٔ :  ٕٙٓٓ)ابراىيـ،                               المتعمـ"0  كمية تبرز مدى وعي
 التعريف النظري:

منظومة مف الميارات والعمميات تترجـ الشكؿ البصري إلى لغة لفظية يستخمص منيا تحميالت 
 وتركيبات عالئقية تحسف قدرات المتعمميف في مواقؼ تعميمية جديدة0

 التعريف اإلجرائي: 
يحتاجيا الطالبات في تدريس مادة الرياضيات لمصؼ الخامس العممي تـ تبنييا وبناء "ميارات 

اختبار مكوف مف عدد مف األسئمة تتناسب مع تمؾ الميارات وقدرات طالبات الخامس العممي وعمى 
 وفؽ ذلؾ تعطى الدرجات لكؿ طالبة"0
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 التحصيل وعرفو
رد، او مستوى النجاح الذي يحرزه او يصؿ "درجة االكتساب التي يحققيا ف( بأنو :6000)عالم،

 .(ٖ٘ٓ :ٕٓٓٓ)عالـ،                  اليو في مادة دراسية او مجاؿ تعميمي او تدريسي معيف"
 :التعريف النظري

"األداء الذي يقدمو الطمبة في موضوع دراسي نوعًا وكمًا كنتيجة لدارستيـ وتقاس بالدرجة في      
 غضوف مدة معينة"0 

"مدى ما يتحقؽ مف جمع معمومات تحصؿ عمييا طالبات الصؼ الخامس اإلجرائي التعريف
 افالعممي في مادة الرياضيات، وتقاس بالدرجة التي يحصمف عمييا في االختبار الذي أعده الباحث

 "0ا البحثألغراض ىذ
 

 الفصل الثاني: الخمفية النظرية والدراسات السابقة
 ماىية التفكير البصري

آليات التفكير وتنميتو وكاف لمتفكير البصري دورًا بارزًا في اىتمامات الباحثيف، فعمى مر تتسارع 
العصور كانت تعني كممة تصور "صوره لمتشكيؿ العقمي "نحو فكرة أو مفيـو أو وصؼ شيء أو 

                                                              المفكر القادر عمى وضع ترابطات غير معتادة يمكف إف يكوف معتادًا عمى التفكير البصريو  0شكؿ
Brandl,2008,31)                                               ),  ،وليـ عبيد(ٕٓٓٗ: ٘ٚ-٘ٛ) 

 (Hsiu and Weii Lee,2009,417 0 )     فالتفكير البصري "الجزء الطبيعي مف حياتنا"
تسػػػػػػػاعد اإلنسػػػػػػػاف فػػػػػػػي الحصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى المعمومػػػػػػػات وتمثيميػػػػػػػا نشػػػػػػػاطًا وميػػػػػػػارة عقميػػػػػػػة  ويعتبػػػػػػػر
                                                                                         وتفسيرىاً 
  (0ٖٓ :ٕٛٓٓ)شعت،

( بتعريفيػػا لمتفكيػػر البصػػري بأنػػة "قػػدرة الفػػرد عمػػى التعامػػؿ مػػع ٕٓٔٓ)الشػػوبكي،مػػف ىنػػا جػػاءت 
المحسوسػػػػة وتميزىػػػػا بصػػػػريًا بحيػػػػث تكػػػػوف لػػػػو القػػػػدرة عمػػػػى إدراؾ العالقػػػػات المكانيػػػػة وتفسػػػػير المػػػػواد 

 (0 ٖ٘ :ٕٓٔٓ)الشوبكي،  0                          المعمومات وتحميميا وتفسير الغموض
وتابع الميتموف في مجاؿ التفكير حوؿ كيفية االسػتفادة مػف عمميػات التفكيػر البصػري  ، ففػي ىػذا 

( ذكػػرت فػػي كتابيػػا ، (Janet Olsen ,1992( إف  (Janette Combs,2003 كرالصػػدد يػػذ
"تصػػور الكتابػػة " نحػػو التكامػػؿ مػػف الرسػػـ والكتابػػة ، مسػػالة كيفيػػة اسػػتخداـ التفكيػػر البصػػري لتسػػييؿ 
  ميػػارة الكتابػػػة ، وقػػد وفػػػرت المنػػػاىج عػػبء عمػػػى الطمبػػػة فػػي عػػػدـ ممارسػػػة ميػػارات التفكيػػػر البصػػػري

Janette Combs,2003,16 )                                                                             ) 
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إلى أف المػتعمـ يميػؿ إلػى اسػتخداـ أسػموب معػيف فػي طريػؽ Van Cleaf & Schkade )وذىبا) 
 0 مرتبط بجانبي الدماغ استخداـ التفكير البصري التعمـ والتفكير وقد تبيف أف التعمـ ب

  ( ٓٔ :ٕٚٓٓ) الغوطي،                                                                 
مػػف ىػػػذا المنطمػػؽ شػػػاع اسػػتخداـ ميػػػارات وعمميػػػات التفكيػػر البصػػػري  كمػػدخؿ تفكيػػػر جمػػػاعي    

 وخاصة في مادة الرياضيات لما ليا قدرة عمى تصور ما يمكف رؤيتو 
                                                            (Cunningham,2005, 127 ) 

( إف الرسػومات تكشػؼ البيانػات ، Caren M,eth, 2011( نقػاًل عػف)  Tufte ,2001ويشػير )
والواقػػػػع إف المنظمػػػػات التعميميػػػػة  ويمكػػػػف إف تكػػػػوف أكثػػػػر دقػػػػة مػػػػف الحسػػػػابات اإلحصػػػػائية التقميديػػػػة 

يػػػػػدعو كػػػػؿ مػػػػػف العمػػػػػـو  ٕٓٓٓلمدرسػػػػي الرياضػػػػػيات  لمرياضػػػػيات والعمػػػػػـو ومنيػػػػا المجمػػػػػس الػػػػػوطني
والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات إلى االنضباط وعمى أىمية  تطبيؽ ميارات التفكير البصري وعمى 
الػػرغـ مػػف أىميػػة دور التصػػور فػػي الرياضػػيات إال انػػو ال زاؿ لػػـ ترتقػػي إلػػى المسػػتوى المطمػػوب نسػػبيًا 

 ((Caren M,eth, 2011,22 0            ب الرياضياتفي المناىج الجديدة في العديد مف كت
والشؾ أف وضع التفكير بأبعػاده المختمفػة ضػمف قػوائـ أىػدفنا التربويػة ىػو فػي أغمػب األحيػاف أمػر 
أصػػبح شػػكمي، ومػػف ثػػـ نجػػد موقػػؼ المػػدرس منػػو موقفػػًا يتسػػـ بالشػػكمية أيضػػا واف الطريػػؽ إلػػى ذلػػؾ 

اليب واالستراتيجيات التي اسػتخدمت لتحقيػؽ ذلػؾ القػدر مػف يتطمب أف يكوف لديو القدرة بالوعي باألس
كتسػػابو مػػف المعػػارؼ العمميػػة والػػوعي أيضػػا بأسػػاليب المعالجػػة المخيػػة ليػػذه ااإلدراؾ لمػػا تػػـ تعممػػو و 

 ( Price,2000,p75)المعمومات 0                                                
 التفكير البصري مف بيف ابرز تمؾ العمميات0وتأتي المداخؿ البصرية وميارات  

 مدخل التفكير البصري
نحف نرى وندرؾ، نرى بديع صنع اهلل في ىذا الكوف وقد حثنا اهلل عمى النظر فيمػا حولنػا، والكثيػر 

 األعػراؼ: چ  ڭۉ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھچ  ٹ ٹ مف اآليات في القرآف الكػريـ حيػث
  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤڤ             ٹ  ٹٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹپ    پٹ ٹ و
 الفيػػؿ:ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  چ   ڑچ   ٹ   كمػػا وجػػاء فػػي قولػػو 0األعػػراؼ:چ    ڄ  ڦ  ڦ

 األعراؼ:چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  ٹ وجاء أيضا في قولو
كػؿ لالنظػر، البصػر، والرؤيػا0 و  مثػؿ، اسػتخداـ مسػمياتالكػريـ  مػف ذلػؾ يمكننػا أف نقػر بػأف القػرآف

مف أجؿ ذلؾ صنؼ اهلل عَز وجؿ عمميػة اإلبصػار إلػى عػدة ، فا معنى عميؽ في كتاب اهللھمسمى ؿ
 الى اف النظر شئ ما ،يعني انػو قػد وجػو عينػو إلػى ىػذا الشػئ (ٕٕٔٓوكما ذكر في )ادريس، 0أقساـ
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وأف ادراؾ أي صػورة األشػياء التػي نراىػا ،0 ولكنو لـ يدركػو ، أمػا البصػر فيػي الوسػيمة التػي نػدرؾ بيػا
عمينػػا اواًل أف نوجػػو آلػػة البصػػر)العيف( بقصػػد امػػرار الصػػورة عػػف طريػػؽ العصػػب البصػػري إلػػى مركػػز 
االبصػار فػػي الػػدماع وبعػػدىا يقػػـو العقػػؿ بتفسػػير الشػيء وتحميمػػو ، ويمكننػػا أف نقػػوؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة 

ار عممية عقمية  قبػؿ أف تكػوف عينيػة ،  فضػاًل عػف اف اننا قد ابصرنا الشيء ، وىذا يعني أف االبص
 -عممية االبصار تمر في شكميا العاـ بمراحؿ ثالث وىي:

مرحمػػػة توجيػػػػو البصػػػر)النظر(: وتعػػػػد الخطػػػػوة األولػػػى فػػػػي االدراؾ وكتشػػػاؼ الحقػػػػائؽ العمميػػػػة  -ٔ
 الطارؽ: چ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿچ  ٹ ٹوطربؽ عممي ممنيج لموصوؿ لمحقيقة 

االنتباه: وىي مرحمة غاية األىمية، فيي المدخؿ الوحيد لموصوؿ إلى مركز اإلدراؾ البشري مرحمة 
 األعراؼ:چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  ٹ في الدماغ مع مالحظة قولو

المرحمػػة اإلدراؾ بالعقػػؿ )االبصػػار(: وفػػي ىػػذه المرحمػػة ىػػي وصػػوؿ الصػػورة إلػػى المػػ  وتػػتـ   -ٕ
 عمى نوعيف مف االبصار0 

 وتعني تاميف وصوؿ الصورة مف العيف إلى الم 0 المشاىدة: - أ
ک  ک     ک  ک    ڑچ   ٹقػاؿالرؤية: وىي عممية استخداـ العقؿ فقط وىي عممية عقمية ) - ب

 (0ٔٔ-ٛ :ٕٕٔٓ)ادريس،                                           الفيؿ:گ  گ   گ  چ 
ومػػف اجػػؿ تكثيػػؼ الجيػػود الخاصػػة بتطػػوير التعمػػيـ ظيػػرت عوامػػؿ مػػؤثرة بشػػكؿ كبيػػر فػػي عمميػػة 
التعمػػػيـ منيػػػػا المػػػداخؿ البصػػػػرية والتػػػػي ىػػػي أشػػػػكاؿ ورسػػػومات وصػػػػور تعػػػػرض فػػػي مواقػػػػؼ تعميميػػػػة 

   0             وعالقات حقيقية تقع بيف يدي المتعمـ يحاوؿ إف يجد معنػى لممضػاميف التػي أمامػو 
                                                              (Campbell,1995,180 ) 

يعتمد عمى التفكير البصري ( إف المدخؿ البصرية ىي المجاؿ الذي (Gardner ,2007كما يرى 
والمكاني، فبالتالي فاف مف الممكف عمى الطمبة الذيف يحصموف عمى التػدريب مجػاؿ الفنػوف البصػرية، 

 ((Gardner ,2007 يكوف قادرة عمى تطبيؽ ميارات التفكير البصػري ودعػـ تفكيػرىـ الرياضػي0قد 
Caren M,eth, 2011,23)                                                             ) 

وتعد المداخؿ البصرية )الصورة( أداة تربوية ثقافية، إنسانية، مف الصعب عمى أي منظومة تربوية 
إال توظيفيػػا فػػي مضػػامينيا ومحتوياتيػػا، ومناىجيػػا التعميميػػة بػػؿ ىػػي أداة خصػػبة لتحقيػػؽ العديػػد مػػف 

اىػا فيػي تسػتخدـ الميارات والكفايات التعميمية المنتظػر تحقيقيػا لػدى المػتعمـ فػي أفػؽ الحيػاة التػي يحي
لتنظيـ المعمومات حيث وجد أف الذيف استخدموا الصورة بمصاحبة نصوص أصبحوا أفضؿ في تذكر 

 (ٖ :ٕٕٔٓ)العربي،                                                تفاصيؿ المفظية0 
 ويشػػػير برونػػػر انػػػو مػػػف اجػػػؿ التوصػػػؿ إلػػػى العقػػػؿ البشػػػري، يجػػػب عمينػػػا إف نػػػذىب إلػػػى مػػػا وراء
المعمومات المعطاة، حسب المباشرة الحسية ويتبنى االعتقاد باف التطور المعرفي لمفرد يمر مف خالؿ 
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ثػالث مراحػػؿ، يكتشػػؼ العػالـ األوؿ مػػف خػػالؿ العمػػؿ، ثػـ مػػف خػػالؿ الصػػور، وأخيػرا مػػف خػػالؿ المغػػة 
ال يبقػى ولسوء الحظ مع وصولو إلى المستوى التالي إال انو ال بد مف إف يمػر فػي المسػتوى السػا بؽ وا 

 (   .                                             ( Rudolf , 2013 , 489عمى قارعة الطريؽ 
وكما تشير األدبيات التربوية إلى وجود عالقة ارتباطيو موجبة بيف درجة وعي الطمبػة بمػا يقومػوف 

البيانػات المكتسػبة ومػػدى وبمػا يسػتخدمونو مػػف مػداخؿ بصػرية ومػػدى إدراكيػـ واسػتيعابيـ لممعمومػػات و 
 (  (0Harris. 1998,915                             قدرتيـ عمى توظيفيا في مواقؼ التعميـ 

اخػذ المػدخؿ البصػري جػزء ىامػًا مػف تفكيػر عممػاء الرياضػيات فػي العقػود األخيػرة عمى نحػو ذلػؾ  
الرياضػػياتية ودرجػػت ضػػمف مػػف القػػرف الماضػػي، وأصػػبح جػػزء ال تتجػػزأ مػػف خبػػرات الطمبػػة المدرسػػية 

نظريػػات عممػػاء الػػنفس ونظريػػات الػػدماغ فػػي منػػاخ الػػتعمـ الحػػالي وحػػددت ثػػالث أسػػباب عمػػى األقػػؿ 
 -إلعادة دور تقييـ دور المدخؿ البصري في مجاؿ الرياضيات البصرية وىي: 

إف االتجاه الحالي يحدد أنماط دراسة الرياضيات جنبًا إلى جنب مع سيولة الحصوؿ عمى  -ٔ
 استخدامات التكنولوجية اليدوية والتي تصنع دعامة في خفض قيمة التفكير الجبري0

التصػػور يمكػػف إف يػػوفر نيػػج بسػػيط وأنيػػؽ وقػػوي فػػي تطػػوير نتػػائج حػػؿ المشػػكالت الرياضػػية  -ٕ
 ويصنع عممية اتصاؿ بيف مختمؼ المجاالت الرياضية0

دة الطمبػة عمػى اسػتخداـ رؼ عمى أىمية تقييـ أساليب التعميـ المختمفػة ومسػاعتعيجب إف ن -ٖ
التقنيات لمبحػث فػي حػاالت الرياضػية، فضػاًل عػف ذلػؾ تكػوف تحػدي كبيػر لممدرسػي مػادة الرياضػيات 
الذيف يختاروف النمط الغريزي المفظي المنطقي في التفكير والتي قد ال يكػوف دائمػًا ىػو األكثػر فاعميػة 

 ((Steve , 2013, p251                                   في حؿ بعض المشكالت الرياضية0
سببًا أخر في استخداـ المدخؿ البصري فػي  Bennett and Maierm1996)ويضيؼ كؿ مف )

تعػػػػديؿ وتطػػػػوير منػػػػاىج الرياضػػػػيات، إذ يعػػػػد امػػػػرًا ميمػػػػًا وذلػػػػؾ عمػػػػى اعتبػػػػار إف المػػػػدخؿ البصػػػػري 
ف عػػرض النمػػاذج الرياضػػية وا إلشػػكاؿ والرسػػومات اسػػتراتيجية مػػؤثرة فػػي فيػػـ المضػػاميف الرياضػػية،وا 

بصػػػورة مكثفػػػة فػػػي مضػػػاميف مقػػػررات الرياضػػػيات تيسػػػر عمػػػى المتعممػػػيف فػػػي حػػػؿ المسػػػائؿ الرياضػػػية 
وبالتػػالي تحسػػيف ادائيػػـ وانجػػازىـ لتمػػؾ المػػادة حيػػث انيمػػا اكػػدا عمػػى إف عػػرض الصػػورة الواحػػدة مػػف 

 ( ٜ :ٕٔٔٓ، )عفانة0                           خالؿ المقرر الدراسي يغني عف ألؼ كممة 
 -( خطوات عرض المدخؿ البصري عمى النحو اآلتي: ٕٔٔٓوذكر )عفانة،

عػػرض الشػػكؿ أو النمػػوذج الرياضػػي المعبػػر عػػف المسػػالة الرياضػػية ومضػػامينيا وذلػػؾ بعػػد  -ٔ
 تحديد معطيات المسالة والمطموب ايجاده أو اثباتو0

العالقػػات سػػواء النظػػر لمعالقػػات فػػي النمػػوذج أو الشػػكؿ الرياضػػي وتحديػػد خصػػائص تمػػؾ  -ٕ
 كانت منطقية أو سببية بحيث يمكف حصرىا وامكانية االستفادة منيا0
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ربط العالقات القائمة من خالل الشكل واستنتاجات عالقات جدٌده فً ضوء العالقات أو  -4

المعطٌات المحددة فً الشكل مع مراعاة أن هناك بعض المعلومات المعطاة قد تكون زائدة أو 

 ناقصة.

أو الفجوات من خالل الشكل، وذلك بعد دراسة العالقات القائمة والمستنتجة  إدراك الغموض -5

مسبقاً فً الخطوتٌن الثانٌة والثالثة من هذه االستراتٌجٌة، ووضع مواطن الغموض أو الفجوات 

 موضع الدراسة والتفحص.

التفكٌر بصرٌاً، فً الشكل وفً ضوء مواطن الغموض أو الفجوات التً تم تحدٌدها،  -6

استخدام مفاهٌم أو قوانٌن أو نظرٌات أو براهٌن سابقة للتخلص من الغموض أو الفجوات  ةولومحا

 المحددة وذلك لمد جسراً بٌن المسؤلة وحلها.

تخٌل الحل من خالل الشكل المعروض مع مراعاة هذه الخطوة والخطوة السابقة، إذ أن  -7

للحل عقلٌاً من خالل الشكل  هذه الخطوة من محصلة الخطوات الخمس السابقة، وٌكون التخٌل

 (7 :3122عفانة،)                                                             المعروض. 

 بإنتاج عدد من األفكار غٌر العادٌة، من خالل رإٌة العالم من زواٌا مختلفةٌقوم  والخٌال

(Thomas, 1999,p 9)فورد لإلدراك البصري ومجمل تلك الخطوات تتفق مع عوامل تصنٌف جٌل

 المكانً وهً كآالتً:

عامل اإلدراك االتجاه المكانً: وهً القدرة على تكوٌن التنظٌمات المدركة لألشكال  -2

بالنسبة للشخص المالحظ وتبدوا أهمٌة هذا العامل عندما تعرض ظروف تتمٌز بالسرعة 

)خٌرهللا،                                                                                         .                      

2892: 514) 

عامل التصور البصري المكانً: وهً القدرة على تخٌل الحركة واإلحالل المكانً  -3

أو جزء منه ذهنٌاً والتعرف على المظهر الجدٌد أو المكان الجدٌد لألشٌاء  لللشكل أي تدوٌر الشك

 ( 27 :2885)معوض،  .                           التً حركت أو عدلت داخل شكل معقد

المستوٌة والمرسومة  األشكالوهنا تظهر قدرة اإلدراك المكانً فً التصور البصري لحركة   

ودورانها خارج سطح الورقة  األشكالعلى سطح الورقة، عن القدرة على التصور البصري لحركة 

 (274 :2885)معوض،                            فً البعد الثالث لألشكال وللمكان.  أي

 ميارات التفكير البصري

ات مكونػػات مػػف الميػػارات التػػي تشػػجع تعػػرؼ ميػػارات التفكيػػر البصػػري بأنيػػا "منظومػػة مػػف العمميػػ
المػػتعمـ عمػػى التفكيػػر البصػػري والتأمػػؿ وترجمػػة ىػػذه الصػػور إلػػى المغػػات مفيومػػة مكتوبػػة أو منظومػػة 

 (ٖٗ :ٕٔٔٓ)طافش،                                         واستخالص المعمومات0 
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المداخؿ البصػرية التػي يمارسػيا ومف األساليب التي تنمي ميارات التفكير البصري لدى المتعمميف 
جػػػراء ميػػػارات التواصػػػؿ البصػػػري المتعمقػػػة بالمعمومػػػات  الطمبػػػة إثنػػػاء التػػػدريس والػػػتمكف مػػػف تحميميػػػا وا 

 (Cornia,et aL,1994,513المضمنة بيا واالستجابة ليا )
 -ولكي يتـ عمؿ الميارات ىناؾ ثالث أسئمة يمكف إف تساؿ كما ىي: 

فتح السؤاؿ باب المناقشة النشطة بػيف الطمبػة وتشػجع اإلجابػات، ماذا يجري في ىذه الصورة: ي -ٔ
 مع مالحظة تجب السؤاؿ ماذا ترى؟

 ما ذا ترى جعمؾ أف تقوؿ ذلؾ؟ ىذا السؤاؿ يتطمب تقديـ ادلة مف الطمبة0  -ٕ
مػػا الػػذي يمكػػف إف تحػػده ؟ ىػػذا السػػؤاؿ يعطػػي لمطمبػػة فرصػػة لمزيػػد مػػف النظػػر إلػػى الشػػكؿ  -ٖ

 (Hilary Landorf, 2006, 31 )بحرية وقدرة أكبر عمى التفكير 
( عػػدد مػػف  ٕٙٓٓ( ودراسػػة )ابػػراىيـ ،ٕٔٔٓ( ودراسػػة )طػػاقش،ٕٛٓٓوقػػد حػػددت دراسػػة )ناىػػؿ، 

الحالية اتفقت مع عرض ما جػاء مػف ميػارات فػي ميارات التفكير البصري و لكف مف منطمؽ الدراسة 
( والتػػي كانػػت متناسػػبة مػػع منيػػاج كتػػاب رياضػػيات ٕٔٔٓ( ودراسػػة )طػػافش ،ٕٙٓٓ)ميػػدي،  دراسػػة

الخامس العممي وربط بعض األشكاؿ مع محتوى تمؾ المادة، فضاًل عف اخذ أراء بعض الخبراء تبنػى 
 مى النحو األتي:الباحث ميارات التفكير البصري وعمى ضوء ذلؾ كانت ع

 ميارة التعرؼ عمى الشكؿ ووصفو: وىي القدرة عمى تحديد أبعاد وطبيعة الشكؿ المعروض  -ٔ
ميػػارة تحميػػؿ الشػػكؿ: القػػدرة عمػػى رؤيػػة العالقػػات فػػي الشػػكؿ وتحديػػد خصػػائص تمػػؾ العالقػػات  -ٕ

 وتصنيفيا0
يجاد ميارة ربط العالقات في الشكؿ: وىي القدرة عمى ربط بيف عناصر العالقات في ال -ٖ شكؿ وا 

 التوافقات بينيا والمغالطات فييا0
ميػػارة إدراؾ وتفسػػير الغمػػوض: وىػػي القػػدرة عمػػى توضػػيح الفجػػوات والمغالطػػات بػػيف العالقػػات  -ٗ

 والتقريب بينيا0
ميػػػارة اسػػػتخالص المعػػػاني: وىػػػي القػػػدرة عمػػػى اسػػػتنتاج معػػػاني جديػػػدة والتوصػػػؿ إلػػػى مفػػػاىيـ  -٘

 0 ضميف ىذه الخطوات الخطوة السابقة ومبادئ عممية مف خالؿ الشكؿ المعروض مع ت
 (ٗٗ-ٖٗ، ٕٔٔٓ)طافش،                                                             

 الدراسات السابقة

(  معرفػػة اثػر اسػػتخداـ المػػدخؿ البصػري فػػي تنميػػة القػدرة عمػػى حػػؿ 6006عفانةةة، دراسػػة)  ىػدفت
فػي مدينػة غػزة، اسػتخدـ المػنيج  الصػؼ الثػامف األساسػيالمسائؿ الرياضية واالحتفػاظ بيػا لػدى طمبػة 

تػػـ اختيػػار عينػػة قصػػديو مػػف مدرسػػتيف إحػػداىما لمػػذكور وأخػػرى لمبنػػات ، وقػػد اسػػتخدـ ٖٕالتجريبػػي ،و
أداتيف األولى اختبار لقياس لقدرة عمى حؿ المسالة الرياضية والثانية دليؿ لممعمـ يبيف كيفيػة اسػتخداـ 
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تدريسػػية فػػي تعمػػيـ الرياضػػيات  وكػػاف مػػف أىػػـ نتػػائج الدراسػػة انػػو توجػػد  المػػدخؿ البصػػري كاسػػتراتيجية
فػػػروؽ جوىريػػػة فػػػي القػػػدرة عمػػػى المسػػػائؿ الرياضػػػية بػػػيف الطمبػػػة المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة الػػػذيف تعممػػػوا 

 الرياضيات باستراتيجية المدخؿ التقميدي لصالح طمبة المجموعة التجريبية0
( تعػػرؼ اثػػر المنطػػؽ الرياضػػي 6006بةةد الكةةريم نعيمةةة حسةةن وسةةحر عكمػػا اسػػتيدفت دراسػػة )

والتػػػدريس بالمػػػدخؿ البصػػػري المكػػػاني فػػػي أنمػػػاط التعمػػػيـ والتفكيػػػر وتنميػػػة القػػػدرة المكانيػػػة وتحصػػػيؿ 
التالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي في مادة العموـ وتوصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية التدريس بالمدخؿ 

ف لممػػػ  والوصػػػوؿ لمػػػنمط المتكامػػػؿ بػػػث سػػػاعدت الوسػػػائؿ البصػػػري المكػػػاني فػػػي تنشػػػيط الػػػنمط األيمػػػ
 البصرية المكانية في تعديؿ النمط السائد في التعميـ والتفكير لتالميذ المجموعة التجريبة0

اسػػػتخداـ شػػػبكات ( لمتعػػػرؼ عمػػػى فاعميػػػة التػػػدريس وفػػػؽ 6002ابةةةراىيم )سػػػة فػػػي حػػػيف ىػػػدفت درا
لػػدى طمبػػة التفكيػػر البصػػري فػػي )كميػػة ومسػػتويات جانيػػو المعرفيػػة وتنميػػة ميػػارات التفكيػػر البصػػري 

الصؼ الثاني متوسط في المممكة العربية السعودية وزعت عينة البحث إلى ثالث مجموعػات تجريبيػة 
( طالبًا ٖٔجريبية ثانية)( طالبًا عبرت عف المفاىيـ بالشبكة البصرية الصورية ومجموعة تٕٗاألولى )

( طالبػػػًا عبػػػرت عػػػف المفػػػاىيـ ٖٛعبػػرت عػػػف المفػػػاىيـ بالشػػػبكة البصػػػرية الرمزيػػػة والمجموعػػػة الثالثػػػة )
بالشػػبكة البصػػرية بػػالتعبير عػػف المفػػاىيـ بالكتابػػة0 تكونػػت أدوات البحػػث مػػف اختبػػاريف األوؿ اختبػػار 

كمية، وكيفية(0 توصػمت نتػائج البحػث إلػى مستويات جانيو المعرفية والثاني اختبار ميارات البصرية )
وجود فروؽ ذو داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية األولػى التػي عبػرت عػف المفػاىيـ بالشػبكة 
البصػػػرية الصػػػورية عمػػػى حسػػػاب المجمػػػوعتيف كمػػػا تفوقػػػت المجموعػػػة التجريبيػػػة الثانيػػػة عمػػػى حسػػػاب 

 المجموعة التجريبية الثالثة 
( والتػػي ىػػدفت إلػػى فاعميػػة برنػػامج 6002المنيةةر، فػػي ىػػذا المجػػاؿ دراسػػة )ومػػف الدراسػػات اليامػػة 

المدخؿ البصري في تنمية ميارات ما وراء المعرفة والذكاء الوجداني لدى الفائقيف مف أطفػاؿ الريػاض 
غير فائقيف( المجموعػة  ٙٚفائقيف ، ٕٔ( طفؿ وطفمة  مقسمة إلى )ٕٓٓ، تكونت عينة البحث مف )

غير فائقيف(مجموعة تجريبية تكونت الدراسة مف عػدة أدوات منيػا اختبػار  ٔٛيف ،فائق ٕٕضابطة و)
بصػػري تبنتيػػا مػػف دراسػػات أخػػرى إضػػافة إلػػى بنػػاء بطاقػػة مالحظػػة لسػػموكية الػػذكاء الوجػػداني وأخػػرى 
بناء اختبار ميػارات مػا وراء المعرفػة مػف قبػؿ الباحثػة، أمػا أداة المعالجػة التجريبيػة كانػت برنػامج قػائـ 

المدخؿ البصري المكاني مف إعداد الباحثة وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ ذو داللة إحصائية  عمى
 لصالح المجموعة التجريبية  كما واف حجـ التأثير كاف لصالح المجموعة التجريبية مف النوع كبير0

(إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى تػػوفر ميػػارات التفكيػػر البصػػري فػػي محتػػوى 6002شةةعت، وتبػػيف دراسػػة )
ثػػػراء منيػػػاج الصػػػؼ العاشػػػر ال يندسػػػة الفراغيػػػة فػػػي منيػػػاج الصػػػؼ العاشػػػر األساسػػػي بمدينػػػة غػػػزة وا 

األساسػػػي ، اختػػػار الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػي البنػػػائي وكانػػػت عينػػػة الدراسػػػة محتػػػوى كتػػػاب 
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الرياضػػيات لمصػػؼ العاشػػر األساسػػي 0اسػػتخداـ الباحػػث فػػي جمػػع بياناتػػو أداة تحميػػؿ المحتػػوى والتػػي 
عمػػػى ميػػارات التفكيػػػر البصػػػري وقػػد أسػػػفرت النتػػػائج إلػػى تػػػدني نسػػػبة تػػوافر ميػػػارات التفكيػػػر  اشػػتممت

البصػػري فػػي منيػػاج الصػػؼ العاشػػر األساسػػي فػػي وحػػدة اليندسػػة الفراغيػػة وقػػد أوصػػت الدراسػػة إلػػى 
االسػػػتفادة مػػػف قائمػػػة ميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري عنػػػد تطػػػوير وحػػػدة اليندسػػػة الفراغيػػػة لمصػػػؼ العاشػػػر 

 االستفادة مف المادة االثرائية التي قدمتيا الدراسة0األساسي و 
( ىػدفت إلػى معرفػة شػبكات التفكيػر البصػري فػي تنميػة ميػارات التفكيػر 6009حماده،أما دراسة )

البصري والقدرة عمى حؿ وطرح المشكالت المفظية في الرياضيات واالتجاه نحو حميا لتالميػذ الصػؼ 
والقسمة ،وقد استخدـ الباحث المػنيج التجريبػي ذو المجمػوعتيف الخامس االبتدائي عمى وحدة التقريب 

( تمميػذه لكػؿ ٖٗ( تمميػذًة  تمثمػت كمتػا المجمػوعتيف )ٛٙوقد اختار الباحث عينػة الدراسػة مكونػو مػف )
مجموعة اختيرت مػف مدرسػتيف فػي مجتمػع البحػث نفسػو، وقػد اسػتخدـ الباحػث أدوات الدراسػة اختبػار 

واختبػار تحصػيمي، وقػاـ بإعػداد دليػؿ لممعمػـ واختبػار حػؿ وطػرح المشػكالت لميارات التفكير البصػري 
ألفظيػػة فػػي الرياضػػيات، وقػػد أسػػفرت نتػػائج الدراسػػة إلػػى أف شػػبكات التفكيػػر البصػػري قػػد أسػػيمت فػػي 
تنمية ميارات التفكير البصري والتحصيؿ وطرح المشكالت المفظية في الرياضيات إلى جانب تحسيف 

 حؿ المشكالت المفظية في مادة الرياضيات0اتجاه التالميذ نحو 
(إلػى معرفػة اثػر توظيػؼ اسػتراتيجية دورة الػتعمـ فػوؽ 6060جبر، وفي منحى أخر ىدفت دراسػة )

المعرفية في تنمية المفاىيـ وميارات التفكير البصري بػالعمـو لػدى طالبػات الصػؼ العاشػر األسػاس ، 
( طالبة في مدينة غزة ، ٜٓمف الطالبات وعددىف )استخدـ الباحث المنيج التجريبي وقد اختار عينة 

قسػػمت إلػػى مجمػػوعتيف حػػداىما ضػػابطة وأخػػرى تجريبيػػة واختيػػرت العينػػة بطريقػػة عشػػوائية، اسػػتخدـ 
الباحػػث اختبػػار المفػػاىيـ واختبػػار ميػػارات التفكيػػر البصػػري وقػػد أسػػفرت النتػػائج إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات 

الح المجموعة التجريبية في االختبار ميػارات التفكيػر ( لص0ٓ٘ٓداللة إحصائية تحت مستوى داللة )
 البصري 0

( بدراسػػػة ىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى اثػػػر برنػػػامج مقتػػػرح فػػػي ميػػػارات 6066طةةةاف ، وقػػػد قػػػاـ ) 
التواصػػػؿ الرياضػػػي عمػػػى تنميػػػة التحصػػػيؿ الدراسػػػي وميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري لػػػدى طالبػػػات الصػػػؼ 

اسػتخدمت الباحثػػة المػنيج شػبو تجريبػػي وتكونػت عينػػة  الثػامف األساسػي بغػػزة، ولتحقيػؽ ىػدؼ الدراسػػة
( ٖٚ( طالبػػػة اختيػػػروا بطريقػػػة عشػػػوائية  تػػػـ تقسػػػيميف إلػػػى مجمػػػوعتيف متسػػػاويتيف )ٗٚالدراسػػػة مػػػف )

طالبػػة لكػػؿ مجموعػػة، اقتصػػرت الدراسػػة عمػػى الوحػػدة السادسػػة مػػف كتػػاب الرياضػػيات المقػػرر لمصػػؼ 
خدمت الباحثػة اختبػاري التحصػيؿ وميػارات التفكيػر )وحػدة اليندسػة( وقػد اسػت ٕٔٔٓالثامف األساسي 

البصري لموصوؿ إلى نتائج الدراسػة ، وتوصػمت الدراسػة إلػى وجػود اثػر لمبرنػامج المقتػرح فػي ميػارات 
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التواصػػػؿ الرياضػػػي عمػػػى وحػػػدة اليندسػػػة لتنميػػػة التحصػػػيؿ الدراسػػػي وميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري فػػػي 
 التجريبية   التطبيؽ البعدي لالختباريف لصالح المجموعة

التحقػؽ مػا إذا كػاف الطمبػة مػع التػدريب فػي مجػاؿ (Caren M,eth, 2011) كمػا ىػدفت دراسػة
الفنػػػوف البصػػػرية تظيػػػر األداء المتفػػػوؽ عمػػػى ميػػػاـ التفكيػػػر اليندسػػػي0 عمػػػى اعتبػػػار أف  الفػػػف وعمػػػـ 
اليندسػػة تنطػػوي معالجتيػػا العقميػػة مػػف خػػالؿ الصػػور، قػػدمت مجمػػوعتيف مػػف الطمبػػة الجػػامعييف واحػػده 

س، صػممت مجموعػة مػف األسػئمة يمكػف التالعػب تخصصت فػي الفػف التشػكيمي وأخػرى فػي عمػـ الػنف
بيا عقميًا في بعديف وثالث أبعاد فػي الفضػاء اليندسػي ، كمػا تمقػى المشػاركوف اختبػار الػذكاء المفظػي 
وكاف كال مػف التػدريب  فػي مجػاؿ الفنػوف واالسػتخبارات المفظيػة  تنبػؤ قػوة مػف التفكيػر اليندسػي ، تػـ 

نتػػائج إلػػى  تقػػديـ الػػدعـ لمفرضػػية أف التػػدريب فػػي مجػػاؿ تػػدريبيـ مػػف قبػػؿ مخػػتص كبيػػر وتوصػػمت ال
 الفنوف البصرية قد يحسف التفكير اليندسي مف خالؿ الميارات المكتسبة مف التصور 

(إلػػى وضػػع برنػػامج لمتصػػور البصػػري يسػػاعد فػػي تطػػوير 6062عبةةد القةةادر، كمػػا وىػػدفت دراسػػة)
سػػة عمػػى مجمػػوعتيف متجانسػػتيف إحػػداىما مسػػتوى األداء الميػػاري لرياضػػي الكاراتيػػو دو، احتػػوت الدرا

( العبػػػيف ذو مسػػػتوى عػػػاؿ فػػػي رياضػػػة الكاراتيػػػو وأخػػػرى ضػػػابطة، تعرضػػػت المجموعػػػة ٙتجريبيػػػة )
التجريبية إلى البرنامج  التصور العقمي البصري ، أوضػحت النتػائج المتوصػؿ إلييػا بػاف ىنػاؾ عالقػة 

بصػػري ومسػػتوى األداء الميػػاري عنػػد طرديػػة ايجابيػػة بػػيف تطػػور مسػػتوى التصػػور المسػػتوى العقمػػي ال
رياضي الكاراتيو دو، ووجد وىنػاؾ اثػر لمبرنػامج  التػدريب العقمػي المبػرمج المقػدـ لممجموعػة التجريبيػة 
مػػف اجػػؿ تنميػػة قػػدرات التصػػور العقمػػي البصػػري  مثممػػا أوصػػى الباحػػث بجػػدوى اسػػتعماؿ  مثػػؿ ىكػػذا 

 رتقاء بمستوى األداء الرياضي0 برامج مف اجؿ تنمية القدرات العقمية لمرياضييف لال
 

  ثحبالفصل الثالث: إجراءات ال
)المػػنيج التجريبػػي(  افتبعػػًا الخػػتالؼ العمػػوـ اختمفػػت المنػػاىج البحثيػػة ليػػا، لػػذا اختػػار الباحثػػ     

ألنػػو المػػدخؿ األكثػػر صػػالحية لحػػؿ المشػػكالت التعميميػػة النظريػػة والعمميػػة  الفرضػػياتالختبػػار صػػحة 
  وتطوير بنية التعميـ وأنظمتو المختمفة واألكفأ في التوصؿ إلى أدؽ النتائج الموثوؽ بػيا0

 (ٜٖ٘ :ٕٓٓٓ)ممحـ،                                                               
  التصميم التجريبي

تصميـ تجريبي ذا الضبط الجزئي بمجموعتيف )التجريبية والضابطة( ذواتي  افاعتمد الباحث 
اختبار البعدي لقياس التحصيؿ واالختبار البعدي لقياس ميارات التفكير البصري، يتكوف التصميـ 
 مف مجموعتيف األولى تجريبية، واألخرى ضابطة، إذ تدرس المجموعة التجريبية بناءًا عمى المدخؿ

 .البصري وتدرس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية



 ~16 ~ 
 

 مجتمع البحث.
 0  ىو مجموعة العناصر أو األفراد الذي ينصب عمييـ االىتماـ في دراسة معينة  

 (  ٜٕٗ :ٜٕٓٓ)ابو صالح،                                                       
وقػػػد شخصػػػت مشػػػكمة البحػػػث المرحمػػػة اإلعداديػػػة ووقػػػع االختيػػػار ليكػػػوف مجتمػػػع البحػػػث طالبػػػات 

( فػػي المػػدارس النياريػػة التابعػػة الػػى المديريػػة العامػػة ٕٗٔٓ -ٖٕٔٓالخػػامس العممػػي لمعػػاـ الدراسػػي )
 0ديالىلتربية 

 .بحثعينة ال
 (ٜٕٗ :ٜٕٓٓابو صالح، )             0العينة ىي مجموعة جزئية مف المجتمع  
( فػردًا لكػؿ ٘ٔ( طالبة، حيث إف الحد األدنػى لحجػـ العينػة المقبولػة ىػو)ٓ٘وقد بمغ افراد العينة ) 

 (0ٖٛٔ :ٕٛٓٓ)أنور وعدناف،                                                 مجموعة 
لمبنػػػات التابعػػػة إلػػػى  ثانويػػػة الفراقػػػد)عينػػػة قصػػػديو( مػػػف  اففػػػي ضػػػوء التصػػػميـ المػػػذكور اختػػػار الباحثػػػ

 لكونيا ذات عدد مقبوؿ ألجراء الدراسة0 ديالىالمديرية العامة لتربية 
بجمػػع المعمومػػات المتعمقػػة بالطالبػػات، وبعػػد إجػػراء التكػػافؤ  افوبالتنسػػيؽ مػػع إدارة المدرسػػة قػػاـ الباحثػػ

لضػػابطة وكػػاف اختيػػرت عشػػوائيا الشػػعبة )ب( لتمثػػؿ المجموعػػة التجريبيػػة وشػػعبة )أ(لتمثػػؿ المجموعػػة ا
 ( طالبة بالتناصؼ لكال المجموعتيف0ٓ٘عدد الطالبات )

   بحثأداتا ال
شػػػػممت أداتػػػػا الدراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف االختبػػػػار ميػػػػارات التفكيػػػػر البصػػػػري، واالختبػػػػار التحصػػػػيمي      

 -وسنعرض آلية بناء كؿ منيا عمى النحو اآلتي: 
التفكيػػر البصػػري بعػػدة مراحػػؿ قبػػؿ أف : مػػر بنػػاء اختبػػار ميػػارات اختبةةار ميةةارات التفكيةةر البصةةري

 -: يكوف في صورتو النيائية وعمى النحو اآلتي
الخػامس العممػي، مػف –طالبػات  ميػارات التفكيػر البصػري لػدىييدؼ اختبار  :تحديد ىدف االختبار

 خالؿ اإلجابة عف األسئمة التي أعدت ليذا الغرض0 
صػػري وفػػؽ اطػػالع الباحػػث عمػػى األدب : تػػـ تحديػػد ميػػارات التفكيػػر البتحديةةد مجةةاالت االختبةةار

 لميػػػارات التفكيػػػر البصػػػريالتربػػػوي والنفسػػػي فيمػػػا يخػػػص ىػػػذا المجػػػاؿ، وتػػػـ تحديػػػد التعريػػػؼ النظػػػري 
 وتحديد كؿ ميارة وتعريفيا وعرضيا عمى مجموعة محكميف )بينت في الخمفية النظرية(0

 افمف أجؿ التعرؼ عمى كيفية بناء االختبػار اطمػع الباحثػ إعداد فقرات االختبار بصيغتيا األولية:
إلػى المقابمػة الشخصػية مػع بعػض  افعمى بعض االختبارات لإلفادة منيا في كيفية بناءىا، لجأ الباحث

الػػى إعػػداد مجموعػػة مػػف الفقػػرات وضػػعت بصػػيغتيا األوليػػة  المتخصصػػيف فػػي ىػػذا الميػػداف وتوصػػال
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أسػئمة اختيػػار  اف0 اسػػتخدـ الباحثػبحػث،وخصػػائص مجتمػع ال بحيػث كانػت الفقػرات تنسػػجـ مػع أىػداؼ
 مف متعدد0

لتحديد مدى صالحية الفقرات ولمتحقؽ مف صحتيا وصياغتيا تـ عرضيا عمػى صالحية الفقرات: 
عػػدد مػػف المحكمػػيف فػػي الرياضػػيات وطرائػػؽ تدريسػػيا والقيػػاس والتقػػويـ والمنػػاىج، وفػػي ضػػوء آراءىػػـ 

( فقػرة أربعػة ٕٓ%( فأكثر، وبيذا أصبح االختبػار مػف )ٓٛالحيتيا )أبقى عمى الفقرات التي أيدت ص
 فقرات لكؿ ميارة0

 صياغة تعميمات االختبار.
: ألجؿ إتماـ الصيغة النيائية لالختبار تـ توجيو الطالبات عف التعميمػات، روعػي تعميمات اإلجابة

ف اإلجابػة وتوزيػع الػدرجات عمػى فييا كيفية اإلجابة وكيفية استخداـ أوراؽ اإلجابة، وعدد األسػئمة وزمػ
 فقراتو، وعدـ ترؾ أي فقرة مف دوف إجابة أو اختيار أكثر مف إجابة لمفقرة الواحدة0 

تػػـ وضػػع إجابػػة نموذجيػػة لجميػػع فقػػرات االختبػػار وألجػػؿ تصػػحيح االختبػػار  تعميمةةات التصةةحي :
ديؿ فأنيػا تعامػؿ معاممػة حددت درجة لكؿ فقرة، أما الفقػرات المتروكػة أو التػي أشػرت فييػا أكثػر مػف بػ

 اإلجابة الخاطئة0
لغػػرض معرفػػة الػػزمف الػػذي يحتاجػػو االختبػػار وتمييػػدًا  مةةدو وضةةوت التعميمةةات وفقةةرات االختبةةار:

لمتجربػػة االسػػتطالعية ولمتأكػػد مػػف وضػػوح فقراتػػو وعػػدـ خضػػوعيا لمتأويػػؿ طبػػؽ االختبػػار عمػػى عينػػة 
حػػػدد الػػػزمف المناسػػػب ال داء االختبػػػار ( طالبػػػة وبحسػػػاب متوسػػػط الػػػزمف المسػػػتغرؽ ٖٓمؤلفػػػة مػػػف )

( دقيقيػػػة، كمػػػا تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف مػػػدى وضػػػوح التعميمػػػات وفقػػػرات االختبػػػار مػػػف قمػػػة استفسػػػار ٘ٚىػػػو)
 الطالبات عف كيفية اإلجابة أو وضوح الفقرات0 

االختبػار عمػى عينػة اسػتطالعية مػف طالبػات  افطبػؽ الباحثػ التحميل األحصائي لفقةرات االختبةار:
( اف الحجػػـ المناسػػب لعينػػة Nunnally,1981( طالبػػة، إذ تعػػد نػػانمي )ٓٓٔمػػي بمغػػت )الخػػامس العم

( أفػػػراد لكػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات االختبػػػار، وذلػػػؾ لمتقميػػػؿ مػػػف أثػػػر الصػػػدفة ٓٔ-٘تحميػػػؿ الفقػػػرات بػػػيف )
(Nunnally, 1981: 62 0 تػـ اختيػار المػدارس بطريقػة عشػوائية مػف مجتمػع الدراسػة، وتػـ ترتيػب)

%(مػػف أعمػػى ٕٚالمستحصػػمة مػػف التطبيػػؽ تنازليػػًا، وأخػػذت الػػدرجات التػػي تمثػػؿ ) درجػػات الطالبػػات
الػدرجات وأدنػى الػػدرجات لمحصػوؿ عمػى مجمػػوعتيف بأقصػى مػا يمكػػف مػف حجػـ التمػػايز ثػـ تػـ إجػػراء 

 -التحميالت اإلحصائية اآلتية: 
لصػػعوبة لمتحقػػؽ مػػف مػػدى صػػعوبة فقػػرات األسػػئمة تػػـ اسػػتخداـ معادلػػة ا صةةعوبة فقةةرات االختبةةار

(ويشػير بمػوـ الػى أف فقػرات االختبػار تعػد 0ٕ٘ٓ -0ٗٗٓلألسئمة الموضوعية فوجد أنيػا تراوحػت بػيف)
وبيػػػذا تعػػػد فقػػػرات االختبػػػار جيػػػدة ومعامػػػؿ ( 0ٛٓٓ -0ٕٓٓمقبولػػة إذا تػػػراوح معامػػػؿ صػػػعوبتيا بػػػيف )

 (0 ٚٓٔ: ٖٜٛٔ)بمـو وآخروف،                                       صعوبتيا مناسبًا0       
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تػػـ حسػػاب القػػوة التمييزيػػة لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات األسػػئمة الموضػػوعية قةةوة تمييةةز فقةةرات االختبةةار: 
( ويكػوف معامػؿ التمييػز مقبػواًل 0ٜ٘ٓ – 0ٖٔٓتػراوح بػيف )باستخداـ معادلػة الخاصػة بيػا فوجػد إنيػا ت

طالبػػات المجمػػوعتيف  ( لػػذا عػػدت فقػػرات االختبػػار قػػادرة عمػػى التمييػػز بػػيف0ٕٓٓإذا كػػاف أكبػػر مػػف )
 العميا والدنيا0

تػػػـ اسػػػتخداـ معادلػػػة فعاليػػػة البػػػدائؿ عمػػػى درجػػػات الفئتػػػيف العميػػػا والػػػدنيا  فعالّيةةةة البةةةدائل الخاطئةةةة:
لمعامؿ التمييز فظير أف البدائؿ الخاطئة كانت قد جذبت إلييا اجابػات أكثػر مػف طالبػات الفئػة الػدنيا 

الت فعاليػػة جميػػع البػػدائؿ سػػالبة، وبػػذلؾ تػػـ اإلبقػػاء عمػػى منيػػا فػػي الفئػػة العميػػا، حيػػث وجػػد أف معػػام
 البدائؿ كما ىي مف دوف تغيير0

وجػػد الصػػدؽ الظػػاىري لالختبػػار عنػػد عرضػػو عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف فػػي  صةةدا االختبةةار:
مجاؿ الرياضيات وطرائؽ تدريسيا والقياس والتقويـ، وذلؾ إلبداء آرائيػـ بصػدد صػالحية الفقػرات لكػؿ 

عػػيف مػػدى اكتسػػاب الفقػػرة لمسػػمة المقاسػػة وقػػد حصػػمت جميػػع الفقػػرات عمػػى اتفػػاؽ المحكمػػيف ميػػاره وت
 %(وبذلؾ عدت تمؾ الفقرات صالحة لمقياس0 ٓٛبنسبة )

وىي أحدى المعادالت كرونباخ (،  معادلة )ثبات االختبار تـ باستخداـ  ثبات االختبار: لحساب
ىػذه المعادلػة إلػى تقػدير معامػؿ االتسػاؽ الػداخمي تصمح لقياس ثبات االختبارات الموضوعية، وتؤدي 

لػذا تػـ اختيػار ىػذه المعادلػة لمالءمتيػا لالختبػار الحػالي،  ،لبنية االختبار وقد تسػمى بمعامػؿ التجػانس
( وىػذا المعامػؿ يتمتػع بمؤشػر جيػد يمكػف 0ٚٛٓوقد بمغ معامؿ الثبات المحسػوب وفػؽ ىػذه المعادلػة )

 (٘ٙٔ: ٕٕٓٓ)عالـ،                                                     استخدامو لمقياس0
 

 األختبار التحصيمي 
لممقارنة بػيف أداء الطالبػات فػي طػريقتيف تدريسػيتيف األولػى تػدرج وفػؽ المػدخؿ : ختبارتحديد ىدف األ

 التدريسية0 البصري واألخرى الطريقة االعتيادية والحكـ عمى أي منيما أفضؿ في تحقيؽ األىداؼ
تطمػػب تفحػػص محتػػوى مػػادة الرياضػػيات بعػػد أف تحػػددت بالفصػػوؿ )السػػابع،  :تحديةةد المةةادة العمميةةة 

تـ عرضيا عمى عدد مػف المحكمػيف وتحمييا وتنظيميا،  ٖٕٔٓلكتاب الخامس العممي طبعة والثامف(
 في الرياضيات وطرائؽ تدريسيا والقياس والتقويـ والمناىج0

( غرضػػًا سػػموكيًا معرفيػػًا موزعػػة ٖ٘ٔلتحقيػػؽ ىػػذه الخطػػوة تػػـ صػػياغة ) :السةةموكيةصةةياغة االغةةرا  
( غرضػًا لمسػتوى التػذكر و ٓ٘عمى ثالثة مستويات بحسػب تصػنيؼ ميمػر لألىػداؼ التربويػة، بواقػع )

ـّ عػػػػرض االسػػػػتمارات عمػػػػى ( غرضػػػػًا لمسػػػػتوى االكتشػػػػاؼ0ٖٓ( غرضػػػػًا لمسػػػػتوى التطبيػػػػؽ و)٘٘) وت
 حكميف في اختصاص طرائؽ تدريس الرياضيات0 مجموعة مف الخبراء والم
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يعػػػػد جػػػػدوؿ المواصػػػػفات مػػػػف الخطػػػػوات الميمػػػػة واألساسػػػػية فػػػػي إعػػػػداد  إعةةةةداد جةةةةدول المواصةةةةفات:
االختبػػارات التحصػػيمية لكونيػػا تمثػػؿ جػػانبي المحتػػوى واإلغػػراض السػػموكية بحسػػب أوزاف وأىميػػة كػػؿ 
ىػػػدؼ منيػػػا ممػػػا يمكػػػف توزيػػػع فقػػػرات االختبػػػار عمػػػى الموضػػػوعات الدراسػػػية بشػػػكؿ متػػػوازف ومنتشػػػر 

 عمى انو مف مؤشرات صدؽ المحتوى0  ( زيادةٜٗ، ٕٕٓٓ)الييتي والصوفي ،
  -جدوؿ المواصفات وفؽ النسب اآلتية: افوأعد الباحث

 يبيف جدوؿ المواصفات لالختبار التحصيمي (ٔجدوؿ)

ل
ص

 الف

عدد 
ص

ص
ح
 ال

سبة 
ن

ى
حتو

 الم

نــــــــــــســـــــــــــبــــــــــــــــة 
 االهـــــــــــــــــداف

ع
جًو

 انً

ث  
جا
ر
ر  تذك    د

37,04 %  
 التطبٌق

40,74 % 

  
 اكتشاف
22,22  

2ف   12 %40 4 5 3 12 40 
3ف   18 %60 7 7 4 18 60 

 30 %100 11 12 7 30 100 

لمتأكد مف وضوح الفقرات ولغرض معرفة الزمف مدو وضوت التعميمات وزمن االختبار لتحصيمي. 
ولمتأكد مف وضوح فقراتو وعدـ خضوعيا، طبؽ الذي يحتاجو االختبار تمييدًا لمتجربة االستطالعية 

( طالبة وبعد تطبيؽ االختيار حدد الزمف المناسب ألداء االختبار ٖٓاالختبار عمى عينة مؤلفة مف )
 دقيقة(0 ٓٛوىو )

طبؽ األختبار عمى عينة إستطالعية مف مجتمع التحميل األحصائي لفقرات االختبار لتحصيمي.
درسف مفردات المحتوى التعميمي الذي تضمنو األختبار ثـ أجريت ( طالبة ممف ٓ٘ٔالبحث بمغت )

وفعالية البدائؿ الخاطئة لالختبار قوة تمييز الفقرات عمييا التحميالت اإلحصائية صعوبة الفقرات و 
 ألتحصيمي0

لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف صدا االختبار التحصيمي: 
وطرائؽ تدريسيا والقياس والتقويـ لتحديد آرائيـ حوؿ شموليتو لممحتوى الذي في مادة الرياضيات 

%(وبذلؾ عدت جميعيا صالحة لقياس تحصيؿ ٓٛيقيسو، وقد حصمت الفقرات عمى نسبة اتفاؽ)
 .الطالبات

 كرونباخ ( معادلة )ألجؿ حساب ثبات االختبار تـ استخداـ  ثبات االختبار التحصيمي:
الحالي وتطبؽ ىذه المعادلة إذا كانت احتماالت اإلجابة عمى الفقرات تأخذ قيـ  لمالءمتيا لالختبار

   (ٕٙٔ :ٕٗٓٓ)الصامدي و الدرابيع،                                                   0متغيرة 
( وىي قيمة عالية وتشير إلى أف االختبار يتمتع بثبات عاٍؿ ويمكف 0ٛٚٓوقد بمغ مؤشر الثبات )

  استخدامو لقياس تحصيؿ طالبات الخامس العممي وبيذا أصبح االختبار جاىزًا لمتطبيؽ0
 (0ٕ٘ٙ: ٕٓٓٓ)ممحـ،                                                              
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 التجربة وتنفيذىا:تطبيا 
في ثانوية  اف( مف قبؿ الباحثٕٗٔٓ-ٖٕٔٓأجريت الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي )

، وقاـ بتطبيؽ اختبار الذكاء عمى ٕٗٔٓ/ ٖ/٘مبنات بدءًا مف يوـ األربعاء الموافؽ ل الفراقد
مجموعتي البحث في ذلؾ اليوـ تاله تطبيؽ االختبار القبمي لميارات تفكير البصري في يوـ الخميس 

أي استغرؽ تطبيؽ  ٕٗٔٓ/ٗ/ٓٔ،واستمرت التجربة لغاية يوـ الخميس بتاري  ٕٗٔٓ/ٖ/ٙالموافؽ
( درسًا لكؿ ٖٓ( حصص أسبوعيًا ليكوف المجموع الكمي لمدروس )ٙ( أسابيع بواقع )٘)التجربة 

ـّ تدريس المجموعتيف وأعطاىما  مجموعة، ولـ تشعر طالبات التجربة بطبيعة الدراسة وأىدافيا، كما ت
ولـ القدر نفسو مف الواجبات البيتية والتدريبات الصفية واألنشطة التعميمة ولممدة المقررة نفسيا، 

يسمح لمطالبات مف االنتقاؿ بيف المجموعتيف، وكذلؾ عدـ السماح بالحضور ألية طالبة إال في 
 مجموعتيا0  

 التطبيا النيائي ألداتي البحث:
تـ تطبيؽ اختبار التفكير البصري البعدي عمى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في يـو 

وتـّ  ٕٗٔٓ/ٗ/ٚٔالبعدي في يوـ الخميس  ،وكذلؾ االختبار ألتحصيميٕٗٔٓ/ٗ/ ٘ٔالثالثاء 
 تثبيت نتائج الطالبات 0

 
 الوسائل االحصائية
  -وھً: فً تحهٍم ويعانجت بٍاَاث انبحث  اإلحصائٍتيٍ انوسائم  عذدا   اٌانباحث استخذو

 نعٍُتٍٍ يستقهتٍٍ  t – test)اختبار -1

 ةيعايم صعوبت انفقر -2

 انفقرةيعايم تًٍٍز  -3

 يعادنت فاعهٍت انبذائم -4

 كروَباخ (  )يعادنت  -5

 SPSSانحقٍبت االحصائٍت  -6

 

 

 

 

 

 



 ~21 ~ 
 

 الفصل الرابع

 عر  النتائج وتفسيرىا
 الفرضية األولى، والتي تنص عمى ما يأتي

( بػػيف متوسػػط درجػػات الطالبػػات الالتػػي 0ٓ٘ٓال يوجػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى )
الالتػػػي يدرسػػػف عمػػػى وفػػػؽ يدرسػػػف عمػػػى وفػػػؽ المػػػدخؿ البصػػػري ومتوسػػػط درجػػػات الطالبػػػات 

الطريقػػػة االعتياديػػػة فػػػي االختبػػػار البعػػػدي لمتحصػػػيؿ الدراسػػػي فػػػي مػػػادة الرياضػػػيات لمصػػػؼ 
 الخامس العممي0

ولمتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة ىػػػػذه الفرضػػػػية تػػػػـ حسػػػػاب درجػػػػات طالبػػػػات مجمػػػػوعتي الدراسػػػػة التجريبيػػػػة 
سػػطيف، ولبحػػث داللػػة والضػػابطة فػػي فقػػرات االختبػػار التحصػػيمي النيػػائي فكػػاف ىنػػاؾ فرقػػًا بػػيف المتو 

 ( يوّضح ذلؾ0   ٕ( لعينتيف مستقمتيف والجدوؿ )T.testالفرؽ بيف المتوسطيف استخدـ االختبار التائي )
  

 (2)انجذول 

( انًحسوبت نذرجاث طانباث يجًوعتً انبحث t) انًعٍاري وقًٍتانًتوسظ انحسابً واالَحراف 

 انُھائً.)انتجرٌبٍت وانضابطت( فً االختبار انتحصٍهً 

               عدد  المجموعة ت
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوو  القيمة التائية
الداللة 

الجدولية المحسوبة (0.00)
6 

 15.664 26.96 60 الضابطة 6 دالة 6 6.222 82 13.142 26.02 60 التجريبية 6
( T(، لعينتيف مستقمتيف إف قيمة )T.testنتائج االختبار التائي )(، أظيرت ٕمف الجدوؿ )
(، ودرجة 0ٓ٘ٓ( الجدولية عند مستوى داللة )T(، وىي أعمى مف قيمة )6.222المحسوبة تساوي )

(، ولصالح 0ٓ٘ٓ(، وىذا يعني إف ىناؾ فرقًا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ٛٗحرية )
وبيذا ترفض ىذه الفرضية وىذا يدؿ عمى تفّوؽ طالبات المجموعة طالبات المجموعة التجريبية، 

التجريبية المواتي درسف وفؽ المدخؿ البصري عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسف 
 باستخداـ الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيمي النيائي0

 
 
 

                                                           
2

 583الكٌالنً والشرٌفٌن ص    -
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 عمى ما يأتي   صالفرضية الثانية، والتي تن

( بيف متوسط درجات الطالبات الالتي يدرسف 0ٓ٘ٓداللة إحصائية عند مستوى ) ال يوجد فرؽ ذو
عمى وفؽ المدخؿ البصري ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة االعتيادية 

 في االختبار البعدي لميارات التفكير البصري0
راسة التجريبية ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب درجات طالبات مجموعتي الد

والضابطة في فقرات االختبار ميارات التفكير البصري النيائي فكاف ىناؾ فرقًا بيف المتوسطيف، 
( لعينتيف مستقمتيف والجدوؿ T.testولبحث داللة الفرؽ بيف المتوسطيف استخدـ االختبار التائي )

 ( يوّضح ذلؾ0 ٖ)
 (3)انجذول    

يجًوعتً انبحث  طانباث(انًحسوبت نذرجاث tوقًٍت) انًتوسظ انحسابً واالَحراف انًعٍاري

 .انتفكٍر انبصرياالختبار انبعذي نًھاراث  وانضابطت( فً)انتجرٌبٍت 

عدد  المجموعة ت
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوو  القيمة التائية
الداللة 

 الجدولية المحسوبة (0.00)

 62.028 66.02 60 الضابطة 6 دالة 6.00 6.262 82 8.222 68.08 60 التجريبية 6
( T(، لعينتػػػػيف مسػػػػتقمتيف إف قيمػػػػة )T.test(، أظيػػػػرت نتػػػػائج االختبػػػػار التػػػػائي )ٖمػػػػف الجػػػػدوؿ )
( ودرجػة 0ٓ٘ٓ( الجدوليػة عنػد مسػتوى داللػة )T(، وىي أعمػى مػف قيمػة )6.262المحسوبة تساوي )

( ولصالح طالبػات 0ٓ٘ٓىناؾ فرقًا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )( وىذا يعني إف ٛٗحرية )
المجموعػػة التجريبيػػة، وبػػذلؾ تػػرفض ىػػذه الفرضػػية وىػػذا يػػدؿ عمػػى تفػػوؽ طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة 
المػػػػواتي درسػػػػف وفقػػػػًا لممػػػػدخؿ البصػػػػري عمػػػػى طالبػػػػات المجموعػػػػة الضػػػػابطة المػػػػواتي درسػػػػف بالطريقػػػػة 

 ر البعدي لميارات التفكير البصري0االعتيادية في االختبا

 تفسير النتائج
 النتائج التي تتعمؽ بفرضية االولى

في ضوء نتائج البحث ومف خالؿ مالحظة نتائج طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة 
(، ظيػر تفػوؽ طالبػات المجموعػة التجريبيػة المػواتي ٕالضابطة في التحصيؿ والموضػحة فػي الجػدوؿ)

وفػػؽ  المػػدخؿ البصػػري  عمػػى طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة المػػواتي ُدرسػػف  باسػػتخداـ الطريقػػة  ُدْرسػػفَ 
نعيمػة حسػف وسػحر عبػد دراسػة ) االعتيادية في التحصيؿ وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مػف

( لػذلؾ ٖٕٔٓ)عبد القػادر، ،ودراسة (ٕٚٓٓالمنير، ودراسة ) (ٕٔٓٓعفانة، (ودراسة )ٕٔٓٓالكريـ 
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أف تفػػػّوؽ طالبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التحصػػػيؿ، يعػػػزى إلػػػى واحػػػد أو أكثػػػر مػػػف  افيجػػػد الباحثػػػ
 -األسباب اآلتية:

أف المتغيػػر المسػػػتقؿ المػػدخؿ البصػػػري قػػد سػػػاعدت الطالبػػات فػػػي تشػػكيؿ وتمثيػػػؿ المعرفػػػة  -ٔ
فة إلػػػى أنيػػػا ومعالجتيػػػا فػػػي البنيػػػة المعرفيػػػة، حيػػػث أنيػػػا زاد مػػػف التركيػػػز واالنتبػػػاه لمطالبػػػات باإلضػػػا
 اكسبيف التعميـ االيجابي وحسف القدرة عمى التذكر والفيـ والتطبيؽ والتحميؿ والتركيب0

إف المداخؿ البصرية وضعت خطط عقمية تخيمية انعكست عمى أداء الطالبات فػي اختبػار  -ٕ
ي التفكيػػر البصػػري بالمقارنػػة مػػع قرينػػاتيف مػػف المجموعػػة الضػػابطة الالتػػي تعػػودف عمػػى الحػػؿ الروتينػػ

فيػػف يقمػػف بتػػدويف الحمػػوؿ والمسػػائؿ ثػػـ يحفظوىػػا، وبيػػذا أصػػبحف غيػػر مػػؤىالت لمتعامػػؿ مػػع العوائػػؽ 
 ومواطف الغموض في المسائؿ الحقيقية مما جعمنيف يخفقف في االختبار التحصيمي0

أف المتغير المستقؿ المدخؿ البصري خفؼ مف التجريد مف خالؿ الصورة أو الشكؿ ومكف  -ٖ
ع إلػػػى أصػػػؿ المعرفػػػة وسػػػيؿ عمميػػػة التخطػػػيط المػػػتقف وتنظػػػيـ المعرفػػػة الشػػػاممة الطالبػػػات إلػػػى الرجػػػو 

عطاء رؤية لممشكمة التحصيمية المراد حميا0  وا 
أف المتغيػػر المسػػتقؿ المػػدخؿ البصػػري أسػػيـ فػػي تحديػػد األىػػداؼ التعميميػػة وتحويميػػا إلػػى  -ٗ

ا لػػتعكس مػػا يحصػػمف أغػػراض سػػموكية ممكػػف التعامػػؿ معيػػا وتحويميػػا إلػػى فقػػرات تعميميػػة يمكػػف قياسػػي
 عميو مف معمومات0

أف المتغير المستقؿ المػدخؿ البصػري زاد مػف المشػاركة الفاعمػة بػيف الطالبػات ممػا انعكػس  -٘
 عمى تثبيت المعمومات في الذاكرة واسترجاعيا في الوقت المناسب0

أف المتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ المػػػػػدخؿ البصػػػػػري سػػػػػيؿ عمػػػػػى المػػػػػدرس تنػػػػػاوؿ المواضػػػػػيع وتعمػػػػػـ  -ٙ
شػػكؿ اجػػزاء وتشػػكيؿ المعمومػػات بمػػا يػػتالءـ مػػع البنيػػة المعرفيػػة والسػػماح لمطالبػػات  المعمومػػات عمػػى

 التعامؿ مع المخزوف ألذاكري بتتابع مناسب ليف0 
أف المتغير المسػتقؿ المػدخؿ البصػري راعػى الجاذبيػة والبسػاطة فػي عػرض المعػارؼ ورفػع  -ٚ

 مستوى تحصيؿ الطالبات وفؽ قدراتيف ورغباتيف في ذلؾ0
 النتائج التي تتعمؽ بفرضيات الثانية 

في ضوء نتائج البحث ، تبيف مف خالؿ مالحظة نتائج طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف 
وفػػػؽ التفكيػػػر البصػػػري وطالبػػػات المجموعػػػة الضػػػابطة المػػػواتي درسػػػف باسػػػتخداـ الطريقػػػة االعتياديػػػة ، 

جريبية عمػى طالبػات المجموعػة الضػابطة فػي (، تفوؽ طالبات المجموعة التٖوالموضحة في الجدوؿ)
االختبػػػار البعػػػدي لميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري، ، وىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع نتػػػائج دراسػػػة كػػػؿ مػػػف  دراسػػػة)ابراىيـ 

 ( ودراسةٕٓٔٓجبر، ( ودراسة )ٜٕٓٓ)حماده،( ودراسة ٕٛٓٓشعت، ( ودراسة)ٕٙٓٓ)
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 ( (Caren   M,eth, 2011( لػذلؾ يجػد الباحثػٕٔٔٓطػافش، ودراسػة )أف تفػوؽ طالبػات  فا
 -المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة يعزى إلى واحد أو أكثر مف األسباب اآلتية:

أف المداخؿ البصرية ميػدت الطريػؽ لمػا توصػؿ إليػو مػف اختبػار ميػارات التفكيػر البصػري  -ٔ
مػػرورًا وكانػت متسمسػػمة ومناسػػبة لممنيػاج ألنػػو عنػػدما تقػػع العػيف عمػػى األشػػياء واألشػكاؿ تتعػػرؼ عميػػو 

بالتحميػػؿ وربػػط ىػػذا الشػػكؿ باألشػػكاؿ األخػػرى ثػػـ االدراؾ وانتيػػاء بالوصػػوؿ إلػػى اسػػتخالص المعػػاني 
 لنتائج العممية المناسبة0وا

إف المداخؿ البصرية حددت المعالـ لمشكؿ اليندسي والتعرؼ عمى الصورة الكمية لػو ورسػـ  -ٕ
 صور شاممة لمشكؿ في عقوليف ترجمت إلى اشارات عند تحديد المشكالت الرياضية0

ير يرى بياجيو إف القدرات العقمية مرتبطة بالجوانب الحسية البصرية حيث يحدث ىذا التفك -ٖ
عندما يكوف ىناؾ تناسؽ متبادؿ بيف ما يراه الطالبات مف أشكاؿ ورسومات وعالقات وما يحػدث مػف 

( وىػػذا يتوافػػؽ مػػع نتػػائج ٕٗ، ٕٔٔٓريػػط ونتاجػػات عقميػػة متعػػددة عمػػى الرؤيػػا المعروضػػة0 )طػػافش، 
 البحث الحالي0

مػى ممارسػة ساعد الطالبػات عإف المداخؿ البصرية زادت مف االنتباه والوعي عند عرضيا  -ٗ
تحديػد نمػط التفكيػر واألسػموب عمميات ذىنية متقدمة واستراتيجيات تنشيط معرفية، قامت عمى أسػاس 

 ، ساعد عمى تعمـ أساليب جديدة في التعمـ0الذي عمييف إتباعو لموصوؿ إلى المعمومات الصحيحة
ي اغمػب إف المداخؿ البصػرية ىػي أفضػؿ الحػواس يعتمػد عمييػا البػالغيف اعتمػادًا أساسػيا فػ -٘

أنشػطتيـ اليوميػة مػف خػالؿ تكػويف صػورة فػي العقػؿ بعػد تشػكيميا بواسػطة الػذاكرة بفضػؿ سػعي العقػػؿ 
الدؤوب والطبيعي لمبحث عف المعاني والعالقات، فالصورة التي نبصػرىا تمكننػا مػف فيػـ الػذي نبصػره 

(Ching, 1990, p.10) 
 االستنتاجات

لمتغير التابع التحصيؿ لدى طالبات الصؼ إف المستقؿ المداخؿ البصرية ليا تأثير عمى ا -ٔ
 الخامس العممي في مادة الرياضيات0 

إف المستقؿ المداخؿ البصرية ليا تأثير عمى المتغير التابع ميارات التفكير البصري لدى  -ٕ
 طالبات الصؼ الخامس العممي في مادة الرياضيات0

كطرائؽ معمنة وضمنية داخؿ إف المداخؿ البصرية زادت أثر التعميـ والتعمـ عند استعمميا  -ٖ
قاعة الصؼ، وليا ألثر البالغ عمى اثراء عقوؿ الطالبات في الكثير مف الطرؽ ميدت ليف الطريؽ 
لالستحداث رؤى مف مصادر بسيطة وصمت إلى ارتفاع في مستوى تحصيميف لدى طالبات الصؼ 

 الخامس العممي في مادة الرياضيات0



 ~25 ~ 
 

يدة لدى الطالبات باإلضافة إلى استيعابيـ إف المداخؿ البصرية إضافة معارؼ جد -ٗ
 العالقات المتشابكة والمترابطة بيف المفاىيـ المجردة والمتعمقة بالرموز الرياضية البحتة0

إف قدرة الطالبات العقمية في مرحمة الخامس العممي ال زلف بحاجة إلى مثؿ تمؾ المداخؿ  -٘
 يبية وتفوقيف عف المجموعة الضابطة0البصرية وىذا ما انعكس باإليجاب نحو المجموعة التجر 

إف المداخؿ البصرية مف الصعب عمى أي منظومة تعميمية إال وتوظيفيا في مضامينيا   -ٙ
ومحتوياتيا ومناىجيا التعميمية، بؿ ىي طريقة خصبة لتحقيؽ العديد مف الميارات والكفايات التعميمية 

 المنتظر تحقيقيا لدى الطالبات0
 التوصيات

 الدراسة نوصي بما يمي:في ضوء نتائج 
استخداـ المداخؿ البصرية في تدريس مادة الرياضيات، إذ إف استخداـ األنشطة البصرية  -ٔ

 يحسف مف قدرات الطالبات في حؿ المشكالت الرياضية0
مراعاة مناىج الرياضيات عند تطورييا في اإلكثار مف المداخؿ البصرية في مضاميف  -ٕ

 ؿ ومنيا مرحمة الخامس العممي0محتوى كتب الرياضيات لكافة المراح
عمؿ دورات لمدرسي الرياضيات لتدريبيـ عمى استخداـ المدخؿ البصري في تعميـ مادة   -ٖ

 الرياضيات في المراحؿ الدراسية كافة إثناء وقبؿ الخدمة في مينة التدريس0
مة االىتماـ بالطالبات في التدريب عمى ميارات التفكير البصري باعتبارىا استنتاجات قائ  -ٗ

 عمى استخداـ صور عقمية تحوي عمى معمومات مكتسبة مف األشياء البصرية0
ضرورة تضميف كتب الرياضيات باختبارات ميارات التفكير البصري واستغالؿ مميزاتيا  -٘

 في رفع مستوى الطالبات0
 المقترحات

 إجراء دراسات مماثمة لدى طمبة الصؼ الخامس العممي ومقارنتيا بالدراسة الحالية0  -ٔ
جراء دراسات تحميمية تستيدؼ تحميؿ الكتب األساسية لتعميـ مادة الرياضيات ومنيا إ -ٕ

 مناىج الخامس العممي لمعرفة نسب محتوىا مف مداخؿ بصرية0 
إجراء دراسات مقارنة بيف المداخؿ البصرية وطرائؽ تدريس حديثة أخرى لموقوؼ عمى  -ٖ

 اييما أكثر فاعمية في تنمية التفكير الرياضي0 
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 المصادر
  القران الكريم 

ابػػػػػػراىيـ، عبػػػػػػػداهلل عمػػػػػػػي محمػػػػػػػد، فاعميػػػػػػػة اسػػػػػػتخداـ شػػػػػػػبكات التفكيػػػػػػػر البصػػػػػػػري فػػػػػػػي العمػػػػػػػـو  -ٔ
مسػتويات "جانيػو" المعرفيػة وميػارات التفكيػر البصػري لػدى طػالب المرحمػة              وتنميػة 

 (ٕٙٓٓ)كمية التربية،  –جامعة االزىر  –منشور(            )بحث المتوسطة 
ادريػػػس، احمػػػد البشػػػير احمػػػد، االعجػػػاز العممػػػي فػػػي االشػػػارة لمقمػػػب بانيػػػا المػػػدخؿ الوحيػػػد إلػػػى  -ٕ

 (ٕٕٔٓالسوداف ) -االدراؾ في العقؿ البشري ، جامعة سنار       مراكز 
  ، األسس التصورية والنظرية في منػاىج انور حسيف عبد الرحمف وعدناف حقي شياب زنكنة -ٖ

 (0ٕٛٓٓ، دار الكتب والوثائؽ بغداد )ٔقية، الكتاب األوؿ، طالعمـو اإلنسانية والتطبي      
، بنياميف وآخروف -ٗ     ترجمة محمد اميف المفتي  ،تقييـ تعمـ الطالب التجميعي والتكويني ،بمـو
 (0ٜٖٔٛ0 ) الطبعة العربية، دار ماكجدويؿ ،وآخروف     
 الرياضية لدى طمبة برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حؿ المسألة  " :حسف رصرص -٘
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة(، الجامعػػػة  " (الصػػػؼ األوؿ الثػػػانوي األدبػػػي بمحافظػػػة غػػػزة    

 (2007)كمية التربية، غزة     اإلسالمية، 
   شبكات التفكير البصري في تنمية ميارات التفكير البصػري والقػدرة  محمد، فاعمية ،ػ حمادة -ٙ
     في الرياضيات واالتجاه نحو حمو التالميذ الصػؼ الخػامسعمى حؿ طرح المشكالت المفظية    
 (2009)رسالة ماجستير( كمية التربية، جامعة حمواف)   

    خيراهلل، سيد،عمـ النفس التربوي أسسو النظرية والتجريبية، منشورات دار النيضة العربية،  -ٚ
 :(1981)بيروت، لبناف    
 استراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية عمى تنمية المفاىيـ وميارات  أثر توظيؼ "  ، يحيىجبر -ٛ
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  " التفكير البصري في العمـو لدى طمبة العاشر األساسي    
 :(2010)اإلسالمية ،كمية التربية، غزة    
      ميػارات وصقؿ ءبنا ،الثالث الجزء .لمتصميـ األساسية ، صادؽ احمد صادؽ، الميارات -ٜ
   1-10  (ٔ، العدد )اليندسية لمبحوث اإلمارات مجمة  البصرية حركي والميارات-النفس المجاؿ   
   (2004) 

محتػػػوى اليندسػػة الفراغيػػػة فػػي منيػػاج الصػػػؼ العاشػػر األساسػػػي راء إثػػ ، ناىػػؿ، شػػعت -ٓٔ
كميػػة التربيػػة ،  رسػػالة ماجسػػتير(، ، الجامعػػة اإلسػػالمية، " (التفكيػػر البصػػري      بميػػارات 

 (2008)غزة
        الصامدي، عبدالمة، والدرابيع، ماىر، القياس والتقويـ النفسي والتربوي بيف النظرية  -ٔٔ

 (0ٕٗٓٓمركز يزيد) ٔوالتخطيط، ط   
 طافش، ايماف اسعد عيسى، اثر برنامج مقترح في ميارات التواصؿ الرياضي عمى تنمية  -ٕٔ

 التحصيؿ العممي ميارات التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة    
 ( ٕٔٔٓغزة، كمية التربية،)-)رسالة ماجستير( جامعة االزىر   

عبػػػد القػػػػادر، بمعيػػػػد عقيػػػؿ، فاعميػػػػة تطبيػػػػؽ برنػػػامج لتصػػػػور العقمػػػػي البصػػػري فػػػػي تطػػػػوير  -ٖٔ
 ٜو دو، األكاديمية لمدراسات االجتماعية واالنسانية، العدد األداء المياري لرياضيي الكاراتي   مستوى 

 ٕٗٔ-ٖٙٔ( صص  ٖٕٔٓ)        لسنة



 ~27 ~ 
 

     أسامة زكي السيد عمي نحو أداة موضوعية لتحميؿ وتقويـ مضموف سيمائية العربي،  -ٗٔ
     وط،يأسربية جامعة ة كمية التمالصورة في كتب تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا نشر مج   
 (ٕٕٔٓأكتوبر) -العدد الرابع (82) مدجلما   

، ط -٘ٔ  ، ٔعريفج، سامي سمطي، وسميماف، نايؼ احمد، أساسيات تدريس الرياضيات والعمـو
 (0ٕ٘ٓٓدار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، )   

 أثر استخداـ المدخؿ البصري في تنمية القدرة عمى حؿ المسائؿ  " عفانو، عزو اسماعيؿ -ٙٔ
  منػاىج ) الثالث عشر .(المؤتمر العممي ." يا لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزةواالحتفاظ ب  
     ٕ٘ – 24 جامعة عػيف الشػمس–الجزء الثاني (التعميـ والثورة المعرفية، والتكنولوجية المعاصرة  
 (2001)يوليو  

   الطبعة األولػى غػزة  "التدريس االستراتيجي لمرياضيات الحديثة"، عفانة، عزو إسماعيؿ -ٚٔ
 (ٜٜٙٔفمسطيف، مطبعة المقداد)  

      ، دارالفكرالعربي، ٔعالـ، صالح الديف محمود، القياس والتقويـ التربوي والنفسي، ط -ٛٔ
 (0ٕٕٓٓالقاىرة، ) 

عػػػالـ، صػػػالح الػػػديف محمػػػود، االسػػػاليب االحصػػػائية االسػػػتداللية البارامتريػػػة والالبارامتريػػػة  -ٜٔ
 (ٕٓٓٓالبحوث التفسية والتربوية، القاىرة، دار الفكر العربي ،)تحميؿ بيانات في    في 

، دار األمػػػػؿ لمنشػػػػر ٕعػػػػودة، أحمػػػػد سػػػػميماف، القيػػػػاس والتقػػػػويـ فػػػػي العمميػػػػة التدريسػػػػية، ط -ٕٓ
 (0ٜٜٛٔوالتوزيع، اربد، )

التاسػػع الغػوطي، عاطؼ،العمميػات الرياضػية الفاعمػة فػي جػػانبي الػدماغ عنػد طمبػة الصػؼ  -ٕٔ
 (:(2007كمية التربية، غزة ، الجامعة اإلسالمية،(ر غير منشورةبغزة،) رسالة ماجستي

أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تنمية المفػاىيـ وميػارات التفكيػر "الشوبكي فداء محمود  -ٕٕ
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة، الجامعػػػة  "البصػػػري بالفيزيػػػاء لػػػدى طالبػػػات الصػػػؼ الحػػػادي عشػػػر

 .(2010) .غزة،اإلسالمية، كمية التربية
الكيالنػػي، عبػػداهلل زيػػد، والشػػريفيف، نضػػاؿ كمػػاؿ، مػػدخؿ إلػػى البحػػث فػػي العمػػـو والتربويػػة  -ٖٕ

 (0ٕٚٓٓ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، )ٕواالجتماعية، ط
المولػػػػو، فتحيػػػػة صػػػػبحي سػػػػالـ، اسػػػػتراتيجيات حديثػػػػة فػػػػي التػػػػدريس، كميػػػػة التربيػػػػة، جامعػػػػة  -ٕٗ
 (ٕٙٓٓ)       غزة، 
   ، دار المسيرة، عماف، ٔد، مناىج البحث في التربية وعمـ النفس، طممحـ، سامي محم -ٕ٘

   (ٕٓٓٓ0) 
، منشػػػورات دار الفكػػػر الجػػػامعي، 2 القػػػدرات العقميػػػة، ط ، معػػػوض خميػػػؿ ميخائيػػػؿ -ٕٙ

 :(1994) .اإلسكندرية، مصر
المنير، راندا عبد العميـ احمد، فاعمية برنامج قائـ عمى المدخؿ البصري المكاني في تنمية  -ٕٚ

ميارات ما وراء المعرفة والذكاء الوجداني لدى الفػائقيف مػف اطفػاؿ الريػاض جامعػة قنػاة السػويس كميػة 
 (ٕٚٓٓ)دكتوراه الفمسفة في التربية ،التربية باإلسماعيمية، قسـ المناىج وطرؽ التدريس

ميدي، حسف ربحي، فاعمية اسػتخداـ برامجيػات تعميميػة عمػى التفكيػر البصػري والتحصػيؿ  -ٕٛ
لوجيػػػا المعمومػػػات لػػػدى طالبػػػات الصػػػؼ الحػػػادي عشػػػر ، " رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة، فػػػي تكنو 

 (0ٕٙٓٓالجامعة اإلسالمية، كمية التربية،غزة0 ) 
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النبيػػػػاف، موسػػػػى، أساسػػػػيات القيػػػػاس فػػػػي العمػػػػـو السػػػػموكية، الطبعػػػػة العربيػػػػة ألولػػػػى، دار  -ٜٕ
 (ٕٗٓٓالشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف)

اثر المنطؽ الرياضي والتدريس بالمدخؿ البصري المكاني نعيمة حسف، سحر عبد الكريـ،  -ٖٓ
فػي أنمػػاط التعمػػيـ والتفكيػػر وتنميػة القػػدرة المكانيػػة وتحصػػيؿ تالميػػذ الصػؼ الثػػاني االعػػدادي فػػي مػػادة 
العمػػػػػوـ، الجمعيػػػػػة المصػػػػػرية لمتربيػػػػػة العمميػػػػػة، المػػػػػؤتمر العممػػػػػي الخػػػػػامس التربيػػػػػة العمميػػػػػة لممواطنػػػػػة، 

المجمد الثاني،  ٛ/ٔ – ٚ/ٜٕـ والتكنولوجيا والتقؿ البحري، ابوقير االسكندرية األكاديمية العربية لمعمو 
ٕ٘٘-٘ٚٚ(ٕٓٓٔ) 

، وزارة التعمػػػيـ العػػػالي والبحػػػث ٔالنقيػػػب، عبػػػد الخػػػالؽ عبػػػد الجبػػػار اإلحصػػػاء الحيػػػوي، ط -ٖٔ
 (ٖٜٜٔالعممي، بغداد )

نميػة الدافعيػة تعممي مسػتند إلننظريػة اإلبػداع الجػاد فػي ت–أثر برنامج تعميمي نوفؿ،محمد،. -ٕٖ
الطالب،العػػدد /العقميػػة لػػدى طمبػػة الجامعػػة مػػف ذوي السػػيطرة الدماغيػػة اليسػػرى ،مجمػػة دراسػػات المعمػػـ

 : ( 2004 )  42-60. : األوؿ والثاني ،معيد التربية التابع لألونر و اليونسكو،عماف،ص
حػػػوؿ  ولػػيـ عبيػػػد، فسػػػيولوجيا العقػػػؿ البشػػػرى ومنظومػػػة اإلبػػػداع، المػػػؤتمر العربػػػى الخػػػامس -ٖٖ

نظمو مركز تطوير تدريس العموـ بجامعػة عػيف شػمس القػاىرة -المدخؿ المنظومى فى التدريس والتعمـ
 ( ٕ٘ٓٓابريؿ )-

، 1 ، ط"تعميـ الرياضػيات لجميػع األطفػاؿ فػي ضػوء متطمبػات المعػايير وثقافتػو "وليـ عبيد -ٖٗ
 :(2004)دار المسيرة لمنشر والتوزيع

عبدالمة، دليؿ المعمـ في تقػويـ الطمبػة، وزارة التربيػة الييتي، خمؼ ناصر، والصوفي محمد  -ٖ٘
 (0ٕٕٓٓوالتعميـ، اليمف، صنعاء، )
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  التفكٌر البصرياختبار 

:نوع المتتالٌتٌن2س

 

-c           عددٌة         – b          هندسٌة        -a        هندسةوعددٌة                -d  لٌست

  هندسٌة

 abc ،ABC: فً المثلثٌن 3س

 

 

 

 

 

 فً الشكلٌن تساوي:  :طول قطعة المستقٌم  4س

                -d                               -c                                  – d                                -a 

 : فً الشكل مثلث مرسوم داخل دائرة 5س

 

•1   

1 •2 

5 •4 

9 •8 

13  
• 16 

17 
•32 

21 

m 

b 
a 

d 

C   c   

   b  a 

      

      

B     A 

           

 

𝑚∡𝑎𝑐𝑏  ≠   𝑚∡𝐴𝐶𝐵            - a 

𝑚∡𝑎𝑐𝑏  <   𝑚∡𝐴𝐶𝐵             -b 

𝑚∡𝑎𝑐𝑏  >   𝑚∡𝐴𝐶𝐵            -c 

𝑚∡𝑎𝑐𝑏  =   𝑚∡𝐴𝐶𝐵           - d 

g 
m 

e 

f 

 3سم  

  7 سم

d 

e 

a 
e d 

b 

c 

 3سم 

 10سم  

 7 سم
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=    إذا كان     =  تساوي. m        ∡فان قٌاس    

  ∡  b         -d         m  ∢        - c      m ∢            - d            m  ∢      - a 

 : مساحة الشكل6س

 

 

 

 

 

a-      A∩B)                  A∩B)          -b                  

                       -d                                           A∩B)      –c  

 هً واحدة استقامة على لٌست نقاط خمسة من المرسومة المثلثات عدد:  7س

 

               - b                             -a          -c             20  22             -d                      

 

12 

1 
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2 
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10 
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11 
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A 

A∩B 
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 : حدد طبٌعة الشكل المعروض 4س 

لٌست         d-متتالٌتٌن هندسٌتٌن     a     -c-     متتالٌة عددٌة      b -      متتالٌتٌن عددٌة     

 متتالٌات

:اذا علمت ان المضلع هو شكل مركب من خطوط مستقٌمة  ال تقل عن ثالثة اضالع و انها 9س

 مضلع رباعً هومغلقة  .فان من االشكال االتٌة 

 

 

 

 

 

           -d                                -c                              - b                                    -

a  

    =            القانون الصحٌح الذي ٌحقق 8س:

 

 

 

 

 

 

 

 

( 
        

 
)           -b                     (

       

 
)                        -a 

 
 

 
                                     (

       

 
)                       -c  

 
   القانون الصحٌح الذي ٌحقق مجموع المربعات المظلله.  8س:
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                      -b                               -a 

 
                                                    -c 

  فان خط سٌر الكرة Cباتجاه الركن   A:  اراد العب بلٌارد رمً الكرة من ركن 22س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a            20           -  b       30           45          - c            60              -  d 

 ةاي من االشكال التالٌة ٌمثل أسطوان23 س

 

 

 

- a                                           -  b                              - c                         -  d  
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30   
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 .: عدد القواعد الدائرٌة فً الشكال  24س
 
 
 
 

                                                                                                                                               

4    -a           -  b     6                     - c     8                      -  d 10 

 
 -تحسب عن طرٌق القانون : a  ،L: مجموع  قٌمتً ، 25س

 

 

 

 

 كم مضلع سداسً فً الشكل المستوي: 26س

 
- a            2            -  b            3                         - c   4                           -  d 5 

 حجوم متناصفة. إلى: عدد الخطوط التً تقسم الشكل 27س

 

 

 

100 L 98 3 a 1      68 33 

 101 

    𝑛   

         
  𝑎      𝐿                𝑎       

𝑛    

 
  𝑎      𝐿               𝑏       

𝑛   

 
  𝑎      𝐿                  𝑐           

𝑛

  
  𝑎      𝐿                   𝑑         
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- a            6           -  b            8                         - c   9             10           - d  

 من االختٌارات صحٌح أي: 24س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : معادلة الدائرة فً الشكل هً:29س

 

 

 

 

   

 

 : فً الشكل 28س

 

 

 

        

       

      

      

       

        

        

        

  𝑚∡𝐴𝐵𝐷   <   𝑚∡𝐴𝐶𝐷              𝑎  

 𝑚∡𝐴𝐵𝐷  =    𝑚∡𝐴𝐶𝐷                𝑏  

 𝑚∡𝐴𝐵𝐷   >    𝑚∡𝐴𝐶𝐷              𝑐  

𝑚∡𝐴𝐵𝐷         𝑚∡𝐴𝐶𝐷              𝑑 

 m ∡     تبادل    m ∡               𝑎       m  ∡       تبادل     m  ∡ 7            - b    

                     
m  ∡  9  تناظر   m   ∡           𝑐   m  ∡       تناظر     𝑚 ∡               -d 

  

22 
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11 

26 23 
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x  𝑦   𝑥   𝑦   =      𝑎 

x  𝑦   x   y   =      𝑏 

x  𝑦   𝑥   𝑦   =        𝑐 

x  y   x   y   =       𝑑 
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 من االشكال ال ٌرص المستوي أي: 31س

 

 

 

 

 

 

 

- a         المثلث        -  b         المربع                - c   المخمس                -  d  المسدس 

 

 الخطة الٌومٌة 

 المدخل البصريوفق خطة تدرٌسٌة 

 الصؼ: الخامس العممي                                                  اليوـ:   
 )المجموعة التجريبية(                                     التاري :     B الشعبة:

 الموضوع: التوافيؽ 
 : أف تتمكف الطالبات في نياية الدرس  العامةأوال: األىداؼ 

 ثانيًا: المحتوى التعميمي 
 قوانيف التوافيؽ
   ( 

 
) =

  
 

  
   ،( 

 
) =  

  

          
  ،(  

   
) ( 

 
) = ،( 

 
) =   ( 

 
) = ،( 

 
) =   

 : اٌ تكوٌ انطانبت قادرة عهى اٌثانثا : االغراض انسهوكٍت 

 تعرف انتوافٍق  -1

 تعرف ريز انتوافٍق ت -2

 تحذد قواٍٍَ انتوافق -3

 تًٍز بٍٍ انتوافٍق وانتبادٌم  -4

 تًٍز بٍٍ انتوافٍق ويبذأ انعذ  -5
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 تطبق يجًوعت ايثهت عٍ انتوافٍق  -6

 ھُذسٍت. وانعادي( أدواث)يهوٌ ، طباشٍر ةانتعهًٍٍت. انسبور رابعا : انوسائم

 .خايسا : سٍر انذرس

 دقائؽ( ٘التقديـ: )
 يسترجع الطالبات قوانيف مبدا العد وقوانيف التباديؿ 

= طالبة : مبدا العد                  ،n  عدد طبيعي 
 1 ,5,4,3,2مثاؿ: كـ عدد رمزه مكوف مف رقميف وأكبر مف ثالثيف يمكف تكوينو باستخداـ االرقاـ 

 ال يسمح بالتكرار الرقـ في العدد نفسو-ٕيسمح بتكرار الرقـ في العدد نفسو    -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سترجع الطالبات قانون التبادٌل ٌ

11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 

31 32 33 34 35 

41 42 43 44 45 

51 52 53 54 55 
 

 المسموح 

 3عدد اختٌار رقم العشرات =

   5عدد اختٌار رقم االحاد =

=  3 5عدد االعداد ٌساوي = ∴

15 
 

 

 

11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 

31 32 33 34 35 

41 42 43 44 45 

51 52 53 54 55 

 غٌر مسموح 

 3عدد اختٌار رقم العشرات =

  4عدد اختٌار رقم االحاد =

=  3 4عدد االعداد ٌساوي = ∴

12 
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 = {

                                                              =   
                           <  

                                                            =   
 

 

                              r,n  N , r  n    
 =  

  

       
                     

 

 

 1 ,5,4,3,2:كـ عدد رمزه مكوف مف رقميف يمكف تكوينو باستخداـ االرقاـ مثال
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة(ٕٓالعرض) 
 المدرس: يعرؼ التوافيؽ 

بصرؼ النظر عف كميا او بعضيا ىو كؿ مجموعة يمكف تكوينيا مف مجموعة االشياء مأخوذة 
 الترتيب 

 يمعب العراؽ والبحريف واالردف والسعودية في دورة كرة قدـ فاف عدد المباريات
 
 

 

 

 

11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 

31 32 33 34 35 

41 42 43 44 45 

51 52 53 54 55 

𝑝𝑟
𝑛 =  

𝑛 

 𝑛  𝑟   
 

=  
  

       
 

 =   
          

        
=    
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ولتوضٌح ذلك فان الفرٌق العراقً سوف ٌلعب مع الفرق الثالث االخرى فالمباراة تحسب واحدة 

ان كانت العراق والسعودٌة او السعودٌة والعراق لذا نالحظ ان الترتٌب غٌر مهم اما السعودٌة 

فسوف تلعب مبارتٌن الن االولى حسبت عندما لعبت مع العراق فً حٌن تحسب المبارات االخٌرة 

 ٌن االردن والبحرٌن وبهذا ٌمكن ان نطبق قانون التوافٌق لحسلب عدد المباراة ب

(
 

 
) = (

 

  
) =

   

   
=   

 ولكً نوضح الصورة أكثر ذلك نؤخذ المثال االتً 

 مثال: ما عدد المثلثات الناتجة من خمس نقاط لٌست على استقامة واحدة 

 المسالة الرٌاضٌةالخطوة األولى: عرض الشكل أو النموذج الرٌاضً المعبر عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخطوة الثانٌة: النظر للشكل الرٌاضً وتحدٌد خصائص تلك العالقات سواء كانت منطقٌة أو 

 وامكانٌة االستفادة منهاسببٌة بحٌث ٌمكن حصرها 

الخصائص عدد المثلثات )ٌسال الطالبات عن عدد المثلثات فً الشكل وٌنتظر اإلجابة على شكل 

 فردي أو على شكل مجموعات(

          A                

 

E                                        B     

 

C                                   D   
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Saudi_Arabia.svg
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Bahrain.svg
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 خمس نقاط لٌست على استقامة واحدة  -

العالقات القائمة من خالل الشكل واستنتاجات عالقات جدٌده فً ضوء  طالخطوة الثالثة: رب

 أو المعطٌات المحددة فً الشكل. العالقات

 ٌطلب من الطلبة رسم اشكال اضافٌة لنقاط تقع على استقامة واحدة

 النقاط التً تكون على استقامة واحده هً التً تقع على خط المستقٌم كما فً الشكل  -

 

 أو تكون باشكال مختلفة كاالتً  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكّون مستوي  أوتكون على مستوي واحد  إنبهذا الترتٌب ٌمكن  تالنقاط إذا أصبح إنٌستنتج 

 واحد. 

الخطوة الرابعة: إدراك الغموض أو الفجوات من خالل الشكل، وذلك بعد دراسة العالقات القائمة  

الثالثة من هذه االستراتٌجٌة، ووضع مواطن الغموض أو ووالمستنتجة مسبقاً فً الخطوتٌن الثانٌة 

 الفجوات موضع الدراسة والتفحص.

واالشكال الجدٌدة وتركٌزهم على عدد  ٌكلف الطلبة االبصار جٌداً على الشكل المعروض اوالً  

 عدد النقاط ثابت وهً خمس نقاط أنوسبب اختالفها علماً  األشكالالمثلثات فً 

بصرٌاً ، فً الشكل فً ضوء مواطن الغموض أو الفجوات التً تم  رالخطوة الخامسة: التفكٌ

قة للتخلص من الغموض استخدام مفاهٌم أو قوانٌٌن أو نظرٌات أو براهٌن ساب ةتحدٌدها ، ومحاول

 أو الفجوات المحددة وذلك لمد جسراً بٌن المسالة والحلها

     ( 
   
) =   

  

         
=            او     

  
 

  
  او  

 =
  

           
   

   A               B                  C                  D                      E 

         

          A                               B           

  

 

 

 

       C                     D                          

A                            

 

 

 

  B         C                E          D 
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من ثالثة مثال/ عدد طرق اختٌار لجنة 

اشخاص من بٌن عشرة اشخاص الواحد 

 معاً )بدون بترتٌب ودون االرجاع(

(
 

   
) =   

𝑛 

 𝑛  𝑟   𝑟  
 

= 
   

           
 

=  
   

           
=     

  
 = 

     

     
=    

 

الحل من خالل الشكل المعروض مع مراعاة هذه الخطوة الخطوة  لالخطوة السادسة: تخٌ

السابقة، إذ أن هذه الخطوة من محصلة الخطوات الخمس السابقة، وٌكون التخٌل للحل عقلٌاً من 

االشكال ٌمكن رسمها من خالل الهندسة المستوٌة)بعدٌن(، فً  إننالحظ ) خالل الشكل المعروض

 (إبعادسة الفضائٌة )ثالث حٌن الشكل الرئٌسً رسم فً الهند

هناك مثلثات ال ٌمكن حسابها ألنها ال تتقاطع مع النقاط الخمس وال حتى مع قطع  -

المستقٌمات الواصلة بٌن نقاط الخمس كون النقاط لٌست فً مستوي واحد وهذا الشكل ٌمكن أن 

ب التمٌز بٌن ٌكون فً الفراغ وٌدرس فً الهندسة الفراغٌة ولٌست فً الهندسة المستوٌة، لذا ٌج

 الهندسة الفراغٌة والهندسة الجبرٌة 

 دقائق( 11)ويًارست  بسادسا : تذرٌ

  

 

 

 

 

 

 

 

 تقذٌى يجًوعت ايثهت ٌقوو عذد يٍ انطانباث بحهھا / تذرٌب.

 

 

 

 

𝑝 
  =  

   

        
 

 =   
   9  8  7 

7  
 

 =    7   

مثال/ عدد طرق اختٌار لجنة من ثالثة 

اشخاص من بٌن عشرة اشخاص 

الواحد تلو االخر )بترتٌب ودون 

 االرجاع(

(
8

  
) =   

𝑛 

 𝑛  𝑟   𝑟  
 

 =   
8 

 8         
=  8 

 جد ناتج 

 

(
8

  
) =   

𝑛 

 𝑛  𝑟   𝑟  
 

=  
8 

 8         
=  8 

 جد ناتج
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 دقائق( 5)انتهخٍص 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقائق( 5)ثايُا : انتقوٌى 

) ججذ َات   
    

)   = (    
  

) 

3r-5 = 2r   =                                                         

3r-5 + 2r=25    =     =                                                   

 بدون ارجاع 

   

 وجود ترتٌب 

 

𝑐 
      

 ن ترتٌببدو

(
 

   
) =   

𝑛 

 𝑛  𝑟  𝑟  
 

 وجود ترتٌب  ن ترتٌبوبد     

   𝑝𝑟
𝑛 =  

𝑛 

 𝑛 𝑟   
 

 ( n( من مجتمع )r)عٌنة  عدد طرق سحب

  باإلرجاع

11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 

31 32 33 34 35 

41 42 43 44 45 

51 52 53 54 55 
 

11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 

31 32 33 34 35 

41 42 43 44 45 

51 52 53 54 55 
 

11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 

31 32 33 34 35 

41 42 43 44 45 

51 52 53 54 55 
 

11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 

31 32 33 34 35 

41 42 43 44 45 

51 52 53 54 55 
 

𝑐 
     = 𝑐 

     
 

= 𝑐 
6 =

   

   
=    

 وبإرجاعترتٌب  دون ترتٌب وبإرجاع 

  =    =    

 

𝑝𝑟
𝑛 =  

  

       
 

 وبدون ارجاع ترتٌب  

   𝑝𝑟
𝑛 =  

𝑛 

 𝑛 𝑟   
 

𝑝 
 =  

   4   

     
 =    20  

(
 

   
) =   

𝑛 

 𝑛  𝑟  𝑟  
 

(
  

   
) =   

  

         
 

=  
         

         

=      

 ن ترتٌبوبد     
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)إذا كان    m  اوجد قٌمة    
   

 ) =    

∴ (
 

   
)   = (

  

 
) 

m= m-2 + r   

r=2 

(  
  

) =  
      

   
=  9  

m (    = 7        7 =      9    8 =   

m=9  

 

  )دقٍقتاٌ(. 224( ص 9-1تًارٌٍ ) تاسعا : انواجب انبٍتً

 

 


