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في المسند إلى الدماغ في الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم  ةفاعلية وحدة مطور 
 متوسطالتنمية مهارات التفكير البصري لدى طالب الصف الثالث 

 علي بن يحيى آل سالم

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 هـ1438/ 4/ 6 وقبل -هـ 24/1/1438 قدم للنشر

لدماغ يف تنمية إىل اهدفت الدراسة إىل تعّرف فاعلية وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم املسند : مستخلصال
توس؛  ولتقيي  هدف الدراسة ععد الباحث قائمة همهارات التفكري البصري الالممة لطالب املمهارات التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث 

توس؛ هميرر الدراسات االجتماعية والوطنية  وقام ببنا  وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم املالصف الثالث 
  توس؛  واستددم الباحث املنه  بب  الترريـياملمهارات التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث  لدماغ لتعّرف فاعليتها يف تنميةإىل ا املسند

واألخرى  طالبًا من طالب الصف الثالث املتوس؛ همدينة الرياض  قسمت إىل جمموعتني إحدامها جتريبية (50)وقد تكونت عينة الدراسة من 
تأكد من صدق  وثبات   وقد عظهرت النتائ  وجود اختبار مهارات التفكري البصري  و  لباحث بإعدادضابطة  اختريت بالطريية العشوائية. كما قام ا

ارات فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعيت الدراسة لصاحل اجملموعة الترريبية  كما عكدت نتائ  الدراسة فاعلية الوحدة املطورة يف تنمية مه
لدماغ وتطبيياهتا الرتبوية ضمن حمتوى ميرر ا إىل توس؛. وتوصي الدراسة بإدرا  نظرية التعلم املستندالتفكري البصري لدى طالب الصف الثالث امل

يف ميرر الدراسات االجتماعية والوطنية يف خمتلف  يطرق التدريس يف كليات الرتبية  ووضع مصفوفة مدى وتتابع خاصة همهارات التفكري البصر 
                                           املراحل الدراسية. 

 
 الدراسات االجتماعية والوطنية  نظرية التعلم املسند إىل الدماغ  مهارات التفكري البصري الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

يف جمال  كبرياً   تيدماً  األلفية احلالية شهدت
املتعلية همرال الدماغ  البقوث واالكتشافات اجلديدة

  واليت ركزت على تنمية اليدرات العيلية  البشري
وحماولة تكييف   العالقة بني تركيب املخ والتعلمواكتشاف 

 املواقف التعليمية مع طبيعة الدماغ البشري.
نظرية التعلم املسند إىل  وقد ترتب على ظهور

يف جمال بنا   حتول    Brain Based  Learning  Theoryالدماغ
إذ تؤكد   ويف املمارسات الرتبوية والتعليمية التعليمية املناه 

على التعلم إذا ما  مبادئ هذه النظرية على عن كل فرد قادر  
توافرت ل  بيئة تعلم نشطة وحافزة وغنية باملثريات املتنوعة 

الرتبوية تفاعاًل صقيقاً  اليت تتيح ل  التفاعل مع اخلربات 
وحيدث من  يف الدماغ  فطري   وعن البقث عن املعىن عمر  

ويؤكد عدد من   ( (Caine&Caine,1994خالل عملية الرتميز
الرتبويني عن الربام  الرتبوية اليت تراعي مبادئ التعلم املسند 

وتوظف اسرتاتيريات تدريسية وعساليب تعلم إىل الدماغ 
تساعد وتدعم   تتواف  مع تركيب الدماغوعنشطة تعليمية 

  املتعلمني يف اكتساب معارف ععم  وعكثر ديناميكية
سهم يف حتسني وتومتكنهم من إتيان املهارات الالممة هلم  

وإتاحة الفرصة لكل متعلم عن يصل إىل   نوات  التعلم
 .(2002)السلطي  عقصى ما تسمح ب  قدرات  العيلية

ارات التفكري ضرورة ملقة وليد عصبح تعلم مه      
تتف  الربام  الرتبوية والنظريات األكادميية    إذللمتعلمني

  األهداف اليت ينبغي حتيييها لدى املتعلممن ن  ععلى 
يعد مدخاًل لتقصيل املعرفة واكتساب املهارة  كما عن  

وهذا ما جعل املؤسسات الرتبوية تويل التفكري بأنواع  
بالغًا من خالل توفري البيئة التعليمية اليت املدتلفة اهتمامًا 

 (.2003متكن املتعلم من اكتساب مهارات التفكري)سعادة 
عحد   Visual Thinkingالتفكري البصري ويعد         

عبكال مستويات التفكري العليا اليت استقوذت على 

ن املتعلم ميكّ  ن إ اهتمام الرتبويني يف السنوات األخرية  إذ
الشاملة ملوضوع ما دون فيدان عي جز  من  من الرؤية
يف تنمية اإلبداع واالبتكار   ابارمً  ان ل  دورً كما إ  جزئيات  

فاملتمكن من مهارات التفكري البصري يستطيع عن يبدع يف 
ويطور قدرات  على وصف البيئة إجياد ترابطات غري منطية  

(  ويعرف التفكري البصري بأن : 2007)الفرا  وفهمها
مة من العمليات ترتجم قدرة املتعلم على قرا ة الشكل منظو 

البصري وحتويل اللغة البصرية للشكل إىل لغة مكتوبة عو 
 منطوقة واستدالص املعلومات من   وتتضمن تلك املنظومة 

هي: مهارة التعرف على الشكل البصري و  عساسية مهارات
  حتديد عبعاد وطبيعة الشكل املعروض وتعين اليدرة على

رؤية  هارة حتليل الشكل البصري وتعين اليدرة علىوم
العالقات يف الشكل البصري وحتديد خصائص تلك 

العالقات يف الشكل  إدراكالعالقات وتصنيفها  ومهارة 
البصري وتعين اليدرة على الرب؛ بني عناصر العالقات يف 

متثيل  الشكل وإجياد التوافيات بينها واملغالطات  ومهارة
متثيل اللغة املكتوبة  ى الشكل البصري وتعيناملعلومات عل

املعىن   ومهارة استدالص عو املنطوقة على الشكل البصري
وتعين اليدرة على استنتا  معان  من الشكل البصري

جديدة والتوصل إىل مفاهيم ومبادئ عملية من خالل 
الشكل املعروض مع مراعاة تضمني هذه اخلطوة اخلطوات 
 السابية. وتتمثل عدوات التفكري البصري يف الصور والرموم

 .(2012والصاحب  الصفوان)والرسوم التدطيطية 
ن إمؤخرًا إذ  البصري وقد تزايد االهتمام بالتفكري       

ن ل    كما إ% من املعرفة اليت يكتسبها اإلنسان بصرية75
  عمهية كبرية يف إدراكنا للمثريات البصرية )الذاكرة البصرية(

التكيف مع البيئة احمليطة ب    من الفرد ومن خالل  يتمكن
فعند معاجلة املعلومات والبيانات ييوم اجلهام البصري 
بتوجي  االنتباه إىل موقع حمدد يف املشهد البصري  مث ييوم 
اجلهام البصري بعملية جتميع وتكامل ملالمح هذا الشكل 

دم آ) وإدراك  بنا  على خربات الفرد وتوقعات  السابية
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 Thomas West  توماس ويست  ويرى .(2015وبتات 

عن  قد عصبح The Minds Eys صاحب كتاب عني العيل 
للتفكري البصري يف العصر احلايل عمهية بالغة يف إعطا  

النماذ  البصرية   للمشكالت باستددام  ةإجابات ابتكاري
ويسهم يف   ن  يعد عداة فعالة لتبادل األفكاركما إ

كما    (West,1997)إكساب الطالب مهارات التعلم الذايت
عمليات العلم املدتلفة  ن  يساعد املتعلمني على ممارسة إ

 2014كاملالحظة والتقليل والتفسري واالستنتا  )جماهد 
 (.2010 الشوبكي 

وتتطلب مناه  الدراسات االجتماعية والوطنية 
طبيعة تنمية مهارات التفكر البصري لدى الطالب  نظرًا ل

 على الترريد والعمومية تعتمد إذاملناه    تلكحمتوى 
مما جيعل املتعلمني  وتتضمن مفاهيم الزمان واملكان 

ومن مث  يعتمدون يف تعلمها على احلفظ واالستظهار 
  سرعة نسياهنا بعد االنتها  من عدا  االختبارات املرتبطة هبا

لذلك البـد من مساعدة الطالب على ربطها خبرباهتم 
والرسوم البيانية   نواعها ( فاخلرائ؛ بأ1986 )سليمان 

تعد عدوات بصرية ختتزل يف حمتواها بكال والصور  ألوا
ملتعلم الكتشاف اثري تو   العديد من املعلومات اخلطية

العالقات واستدالص املعاين واليدرة على التنبؤ ملا ميكن 
وتساعده يف كثري من   حدوث  يف املستيبل  وتلفت انتباه

ة واإلدراك  مما يؤدي إىل ميادة عمليات الرتميز يف الذاكر 
)حممد  قدرت  على تذكر املعلومات واسرتجاعها بسهولة

( لذا عصبح تنمية مهارات التفكري البصري 2015 واملصري 
من األهداف املهمة اليت يسعى تدريس الدراسات 

وحتتا  تلك  (2011)عطية  االجتماعية إىل حتيييها
املناسب يف و  الوسائل واألدوات البصرية التوظيف الفعال

جمال التعلم من خالل البقث عن املداخل واالسرتاتيريات 
املالئمة اليت تسهم يف توظيف املعاجلة البصرية للمعلومات 
اجملردة وتنمية قدرات املتعلمني على التفكري البصري كنظرية 

 تسري فيها عملية التعلم وف  التعلم املسند إىل الدماغ اليت
 املراحل اآلتية: 

وتتضمن هذه املرحلة إعطا  فكرة عامة  مرحلة اإلعداد:
عن املوضوع  وتصور ذهين ملا يرتب؛ ب  من موضوعات 

كأن   متنوعة  عخرى  من خالل عرض مثريات بصرية
 .يعرض املعلم فيلم فيديو ل  ارتباط هموضوع الدرس

لة التعلم واكتساب اخلربات وهي مرح مرحلة االكتساب:
اجلديدة  ودجمها يف البنية العيلية  وتركز هذه املرحلة على 

مزيد  تكونتتكوين الرواب؛  فكلما كانت اخلربات مرتابطة 
 من التشابكات العصبية  ويدعم ذلك مصادر التعلم
املدتلفة كاألبكال البيانية والصور واخلرائ؛ واألنشطة 

 .املكانية

وهي مرحلة تعمي  الفهم من  والتفصيل: مرحلة اإلسهاب
خالل دم  الطالب يف عنشطة تعليمية لتعزيز التعلم النات  
 ةواخلربات املكتسبة  وكلما توفر للمتعلم تغذية راجع

وتعم  فهم  ملواطن اليوة والضعف  حتسن عداؤهمناسبة 
 لدي .

وهي مرحلة تأكيد التعلم  مرحلة التعلم وتكوين الذاكرة:
عاجلات الدماغية اليت مرت هبا عملية التعلم  وتعمي  امل

فكلما عمكن تعزيز فرص املتعلم يف تطبي  خربات التعلم 
يف مواقف جديدة غري منطية  تأصل التعلم ومادت قدرة 

 معىن. ياملتعلم على تكوين تعلم ذ

الرتابطات بني  ةوهي مرحلة تيوي مرحلة التكامل الوظيفي:
املعرفة املكتسبة وبني معارف عخرى متنوعة وإجياد تكامل 

 .(2001 جنسن) وظيفي يعكس وحدة املعرفة الوظيفية
ربادات اليت إلمن ا اقدم مفكرو هذه النظرية عددً  كما

غنا  بيئة إينبغي مراعاهتا عند تنظيم بيئة التعلم من عمهها 
واد  املو لوان  مثل: األباملثريات البصرية التعلم واحملتوى 
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  عيناتالو رسوم  الو بيانية  البكال األو لصيات  املو 
 (.2010)ميتون  اخلرائ؛.و 

اليت  وبيئت  مراحل التعلم وف التدريس ويسهم        
يف تنمية الوصالت العصبية لليشرة النظرية  هذه تيرتحها

اإلبصار  وحيدث  بصرياً  عاملاً  يبتدعالدماغ فالدماغية  
وينت  عن  تنمية االستدالل   ن واحدآا يف والفهم معً 

وإدراك العالقات وذلك عند استددام األبكال البيانية 
وعي وسائل لتمثيل   والصور واخلرائ؛ واألنشطة املكانية

ولذلك فإن امليررات  ,(2013)حممد  األفكار بصرياً 
  Brain Basedنظرية التعلم املسند إىل الدماغ  اليائمة على

Learning  Theory   ميكن عن تسهم يف تنمية مهارات
 التفكري البصري.

إىل ( اليت هدفت 2013 دراسة )حممد  فيد عبارت        
تعرف فاعلية تصميم تعليمي بالوسائ؛ املتعددة قائم على 
نظرية التعلم املستند للدماغ يف تنمية مهارات التفكري 

جيابية إالبصري يف مادة التينيات الرتبوية  إىل وجود عالقة 
مبادئ التعلم املسند إىل الدماغ  تبىن وف  بني الربام  اليت

دم آ)راسة دذلك كما عكدت ومهارات التفكري البصري   
واليت هدفت إىل معرفة فعالية اسرتاتيرية  ( 2015وبتات 

دماغ الميرتحة يف ضو  نظرية التعلم املستند إىل جاني 
على التقصيل ومهارات التفكري البصري والكفا ة الذاتية 

توصلت ويف امليابل   املدركة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية
الدراسات عدد من الدراسات إىل قصور مناه  

االجتماعية يف تناول مهارات التفكري البصري مما عدى إىل 
تدين تلك املهارات لدى الطالب مثل دراسة 

ليت هدفت إىل تعرف فاعلية توظيف ا ( 2012)الكقلوت 
اسرتاتيرية البيت الدائري يف تنمية املفاهيم ومهارات 
التفكري البصري يف اجلغرافيا لدى طالبات الصف احلادي 

اليت هدفت  (2010 وكذلك دراسة )عبد الرمحن  عشر 
تعرف فاعلية برنام  قائم على البنائية االجتماعية  ىلإ

باستددام التعلم اخللي؛ يف تدريس الدراسات االجتماعية 
على تنمية املفاهيم اجلغرافية والتفكري البصري واملهارات 

اليت عكدت  عداديةإلاحلياتية لدى التالميذ الصم باملرحلة ا
 كما عكدت  قلة االهتمام بتنمية مهارات التفكري البصري 

تعرف فاعلية  ىلإاليت سعت  (2014)جماهد ذلك دراسة 
وحدة ميرتحة لتدريس التاريخ باستددام خرائ؛ العيل يف 
تنمية مهارات التفكري البصري والدافعية لإلجنام لدى 

 (Dilek,2010)عما دراسة   تالميذ الصف األول اإلعدادي
تناولت التفكري البصري يف ميرر التاريخ من خالل  فيد

 بلغت تعرف مهارات التفكري البصرية لدى الطالب الذين
سطنبول الرتكية وعبارت إعامًا يف مدينة 12 ععمارهم 

 اىل تدين مهارات التفكري البصري لدى الطالبها نتائر
ىل تعرف إاليت هدفت  (2010وجابر  )مهرانوتشري دراسة 

لعاب الكمبيوترية يف تنمية مهارات ألفاعلية استددام ا
التصور املكاين للدرائ؛ واالجتاه لدى طالب املرحلة 

إىل هدفت اليت  2015))عبد الرحيم    ودراسةعداديةإلا
لكرتونية يف ب التعليمية اإلتعرف فاعلية استددام األلعا

تدريس الدراسات االجتماعية لتالميذ الصف اخلامس 
االبتدائي يف مدينة ينبع باململكة العربية السعودية لتنمية 

ىل قصور مناه  إ مهارات التفكري البصري املكاين 
الدراسات االجتماعية يف توظيف اخلرائ؛ واألبكال 

مما عدى إىل تدين  البيانية يف تنمية مهارات التفكري البصري
 تلك املهارات لدى الطالب.

الضعف سعت العديد من ا ويف حماولة لعال  هذ
ىل بنا  وتصميم برام  تستهدف تنمية تلك الدراسات إ

 مثل دراسة املهارات يف الدراسات االجتماعية
اليت اقرتحت وحدة لتدريس التاريخ  (2014)جماهد 

باستددام خرائ؛ العيل يف تنمية مهارات التفكري البصري  
 ىلإهدفت  اليت( 2014 عبد الرمحن)مسعود و  ودراسة
فاعلية برنام  قائم على خرائ؛ التفكري يف تنمية  تعرف

بعض مهارات التفكري البصري من خالل مناه  
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الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف اخلامس 
ىل بنا  إ( 2010)عبد املوىل  كما سعت دراسة  .االبتدائي

برنام  قائم على البنائية االجتماعية باستددام التعلم 
الدراسات االجتماعية وقياس فاعليت  يف اخللي؛ يف تدريس 

تنمية املفاهيم اجلغرافية والتفكري البصري يف اهلندسة لدى 
عكدت تلك وقد ساسي بغزة  ألطالبات الصف الثامن ا

م ملهارات التفكري البصري يف الدراسات على الدور امله
  وعظهرت نتائرها حتسنًا يف الدراسات االجتماعية
 .ت التفكري البصرياكتساب الطالب ملهارا

ويف سياق مرتب؛ بتنمية مهارات التفكري البصري         
 ,(2011) مثل: دراسة عسعد عوصت العديد من الدراسات

بضرورة تنمية مهارات   Whery (2012) ( 2010) حممود
التفكري البصري لدى الطالب من خالل املواد الدراسية 

والبقث عن ع مراحل التعلم العام  يمج ويفاملدتلفة 
 وذلك اسرتاتيريات حديثة تسهم يف تطوير تلك املهارات

حيتم علينا البقث عن مداخل وعساليب تدريسية تتيح 
للطالب النشاط والدافعية واملمارسة وتسهم يف تنمية 

 مهارات التفكري البصري.

 مشكلة الدراسة: 

من خالل ما اتضح للباحث من نتائ  
هناك تدنيًا يف مهارات الدراسات السابية  يتبنّي عن 

  التفكري البصري يف ميرر الدراسات االجتماعية والوطنية
يعزى ذلك إىل اليصور يف الطرق واألساليب رهما و 

ن امليرر بصورت  تيريات املتبعة يف تعليمها  كما إواالسرتا
لذا فإن   يسهم يف تنمية تلك املهارات ال قد احلالية

على نظرية التعليم املستند استددام االسرتاتيريات اليائمة 
إىل الدماغ  ميكن عن تسهم يف تنمية مهارات التفكري 
البصري لديهم. وهذا ما دفع الباحث إىل تطوير وحدة يف 
الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم 

فاعليتها يف تنمية بعض  على تعّرفالاملستند إىل الدماغ و 

ى طالب الصف الثالث مهارات التفكري البصري لد
 توس؛.امل

  أسئلة الدراسة:

ميكن عن تتقدد مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال الرئيس 
 اآليت:

ما فاعلية وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية 
قائمة على نظرية التعلم املسند إىل الدماغ يف تنمية مهارات 

 املتوس؛؟التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث 

 ويتفرع من  األسئلة الفرعية اآلتية:

ما مهارات التفكري البصري الالممة لطالب الصف  1-
 الثالث املتوس؛ هميرر الدراسات االجتماعية والوطنية؟

ما فاعلية وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية 2- 
والوطنية قائمة على نظرية التعلم املسند إىل الدماغ يف تنمية 

لتفكري البصري لدى طالب الصف الثالث مهارات ا
 املتوس؛؟

 أهداف الدراسة:

حتديد مهارات التفكري البصري الالممة لطالب الصف 1-
 الثالث املتوس؛ هميرر الدراسات االجتماعية والوطنية.

تعّرف فاعلية وحدة مطورة يف ميرر الدراسات 2-
االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم املسند إىل 
الدماغ يف تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب 

 الصف الثالث املتوس؛.

 أهمية الدراسة:

تيدم وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية 1-
قائمة على نظرية التعلم املسند للدماغ  قد تسهم يف تنمية 

 مهارات التفكري البصري لدى الطالب. 
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لكيفية استددام نظرية تيدم هذه الدراسة مناذ  إجرائية 2-
التعلم املسند للدماغ يف تدريس الدراسات االجتماعية 

 واالسرتباد هبا يف تصميم وإعداد الدروس. 

تواكب هذه الدراسة االجتاهات الرتبوية احلديثة اليت تنادي 3-
بتنمية مهارات الطالب املدتلفة عامة  ومهارات التفكري 

 . خاصةالبصري 

 فرضا الدراسة:

بني  (0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 1-
 يف متوسطي درجات طالب اجملموعتني الترريبية والضابطة

لصاحل طالب اجملموعة  البعدي البصري التفكري مهارات اختبار
  .الترريبية

بني (0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 2-
يف التطبييني اليبلي متوسطي درجات طالب اجملموعة الترريبية 

والبعدي الختبار مهارات التفكري البصري لصاحل التطبي  
 البعدي.

 حدود الدراسة:

  وحدة "سكان اململكة العربية السعودية" يف ميرر
 توس؛املالدراسات االجتماعية والوطنية لطالب الصف الثالث 

  هـ1437هـ/ 1436طبعة
  املدارس توس؛ من املعينة من طالب الصف الثالث

 الثانوية احلكومية النهارية همدينة الرياض خالل الفصل الدراسي
  .هـ 1437هـ/ 1436الثاين
  قياس فاعلية الوحدة املطورة على متغري مهارات التفكري

وهي: مهارة التعرف على الشكل البصري  مهارة  البصري
حتليل الشكل البصري  مهارة إدراك العالقات يف الشكل 

  مهارة البصري متثيل املعلومات على الشكل البصري  مهارة
لدى طالب الصف استدالص املعىن من الشكل البصري.  

 .توس؛املالثالث 

 مصطلحات الدراسة :

مصطلح إحصائي يدل على  "وهي :Efficiency))الفاعلية 
جمموعة من املياييس اإلحصائية اليت ميكن عن يستددمها 
الباحث يف العلوم الرتبوية واالجتماعية والنفسية للتعرف 
على األمهية العملية للنتائ  اليت عسفرت عنها حبوث  

ف الدراسة احلالية ر  وتُع .(646,ص2003)عصر "ودراسات 
تنمية يف البعدي للوحدة املطورة الفاعلية بأهنا: ميدار األثر 
يف ميرر الدراسات االجتماعية  مهارات التفكري البصري

 توس؛. امللدى طالب الصف الثالث  والوطنية
تعرف الوحدة بأهنا" تنظيم معارف من  :(unit)الوحدة 

جماالت دراسية عديدة  تدور حول فكرة عو موضوع  عو 
اليومية  وهذا مشكلة معينة يشعر هبا املتعلم يف حيات  

التنظيم يتراوم احلدود الفاصلة بني املواد الدراسية املنفصلة 
وتتاح الفرص للمتعلم كي يكون إجيابًيا ومشارًكا فعااًل يف 

 .(201, ص1996واجلمل   العملية التعليمية" )اللياين
الدراسة احلالية الوحدة بأهنا: تنظيم جملموعة من ف ر  وتُع

الرتبوية واملهارات املرتبطة بوحدة سكان املعارف واخلربات 
براف حتت إ اململكة العربية السعودية ينفذها الطالب

 املعلم هبدف تنمية مهارات التفكري البصري لديهم.
  Brain Based): نظرية التعلم المستند للدماغ 

Learning)    نظرية يف التعلم تؤكد على التعلم "ف بأهنا: تُعر
واالستشارة العالية والواقعية واملتعة مع حضور الذهن 

والتشوي  واملرح والتعاون  وغياب التهديد  وتعدد وتداخل 
ة وغري ذلك من خصائص ياألنظمة يف العملية التعليم
 فوتُعر   .(Jensen, 2002, p3) "التعلم املتناغمة مع الدماغ

النظرية اليت اعتمد عليها الباحث يف تطوير  :بأهنا اإجرائيً 
مية هميرر الدراسات االجتماعية يوتدريس وحدة تعل

توس؛  هما حيي  عفضل استشارة املوالوطنية للصف الثالث 
فضل النتائ  لتنمية مهارات التفكر عممكنة للدماغ لتقيي  

 البصري.
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 :(Visual Thinking Skills)مهارات التفكير البصري
قدرة الفرد على املهارات اليت تشري إىل " بأهنا: فتُعر  

والصور املعروضة علي   بكال والرسوماتألالتعامل مع ا
 ,Campbell, 1995) "حتويهاإلجياد معىن للمضامني اليت 

p182)    منظومة من العمليات اليت بأهنا إجرائياً  فوتُعر :
بكال والصور واخلرائ؛ ألمتكن املتعلم من قرا ة وفهم ا

جياد العالقات فيما بينها وحتويل إوالرسوم البيانية وحتليلها و 
املنظومة   لفظية مفهومة  وهذه ةىل داللإلغتها البصرية 

مهارة التعرف على الشكل  :تشمل املهارات اآلتية
  مهارة إدراك لبصري  مهارة حتليل الشكل البصريا

العالقات يف الشكل البصري  مهارة متثيل املعلومات على 
الشكل  مهارة استدالص املعىن من الشكل البصري. 
وتياس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار 

 مهارات التفكري البصري الذي ععده الباحث.

 :منهج الدراسة

 ةلتعرف فاعليالترريـي  بب  الباحث املنه  استددم      
 (العامل التابع) الوحدة املطورة على ملستيبل( وهوا)املتغري 

لدى طالب الصف الثالث  مهارات التفكري البصريوهو 
ددم يف هذه الدراسة عحد تصميمات املنه  استُ و متوس؛  

الذي يعتمد  (Quazi Experimental Design) بب  الترريي
على اليياس اليبلي والبعدي جملموعتني جتريبية وضابطة 

(Pre-Test, Post Test Control Group Design) 

 .(2000العساف )

 مجتمع الدراسة:

تألف جمتمع الدراسة من مجيع طالب الصف الثالث       
توس؛ باملدارس احلكومية النهارية التابعة لومارة التعليم يف امل

مدينة الرياض التعليمية  والذين هم على مياعد الدراسة 
طالباً  (3825) وعددهم هـ1437هـ/1436 للعام الدراسي
 (. هـ1437 مدرسة )ومارة التعليم  (291) مومعني على

 عينة الدراسة:

نظرًا لكثرة عفراد جمتمع الدراسة  جلأ الباحث الختاذ 
اجملموعة وحدة للعينة وتسمى هذه الطريية بالعينة العشوائية 

مت اختيار عينة الدراسة  إذ  Multi-Stage Sampleالعنيودية
من إحدى مدارس جمتمع الدراسة بالطريية العشوائية 

 :على النقو اآليتالعنيودية البسيطة 

مت االختيار العشوائي ملركز من مراكز اإلبراف الرتبوي  -
التابعة لإلدارة العامة للتعليم همدينة الرياض  وقد وقع 

 االختيار على مركز اإلبراف الرتبوي بالشرق. 

الختيار العشوائي ملدرسة من املدارس التابعة هلذا املركز ا -
لتمثيل اجملموعة الترريبية  اليت ستدرس وفيًا للوحدة 
املطورة  واجملموعة الضابطة واليت سُتدرس وفيًا للطريية 
املتبعة )املعتادة(  وقد وقع االختيار على متوسطة عيب هالل 

 العسكري.

ول اليت متثل جمموعيت عخريًا مت عشوائيًا اختيار الفص -
الدراسة من املدرسة اليت وقع عليها االختيار  وقد مثل 

اجملموعة الضابطة  يف حني مثل الصف  1/م/3الصف 
اجملموعة الترريبية  وبذلك فيد بلغ عدد عينة  2/م/3

 ( طالباً.50الدراسة )

 :أدوات ومواد الدراسة

ر البصري الالزمة لطالب الصف الثالث يقائمة مهارات التفك1- 
 :متوسط بمقرر الدراسات االجتماعية والوطنيةال

استدلص الباحث مهارات التفكري البصري الالممة  
توس؛ هميرر الدراسات االجتماعية امللطالب الصف الثالث 

من خالل االطالع على الدراسات والبقوث  والوطنية
دراسة  مثل: لبصريالتفكري االسابية املرتبطة همهارات 

 جرب  (2009) محادة ,(2009) بعث ,(2006) مهدي
مسعود   (2010)عبد الرمحن ,(2010) الشوبكي ,(2010)
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دبيات الرتبوية املتعلية هبا  ألوا (2014) عبد الرمحنو 
را  بعض اخلربا  يف جمال مناه  وطرق آوكذلك استطالع 

تدريس الدراسات االجتماعية  مث عرضت اليائمة على 
جمموعة من احملكمني واملتدصصني يف املناه  وطرق 
التدريس ملعرفة مدى صدق اليائمة وحتديد الومن النسي 

 إذوقد عسفر ذلك عن بعض امللقوظات لكل مهارة  
ل ووصف  إىل مهارة صياغة مهارة التعرف على الشك ُعدلت

التعرف على الشكل البصري  وتعديل صياغة مهارات رب؛ 

العالقات يف الشكل البصري إىل مهارة إدراك العالقات يف 
 على املعلومات ضافة مهارة متثيلإو الشكل البصري  

البصري الرتباطها الوثي  بطبيعة نشاطات التعلم  الشكل
وبذلك عصبقت   والوطنية الدراسات االجتماعية ميرر يف

يبني تلك  (1)واجلدول رقم   مهارات (5) اليائمة تضم
هلا وعرقام األسئلة لكل  النسي املهارات وكذلك الومن

 مهارة.

 (1)جدول رقم 

 لكل مهارةمهارات التفكير البصري والوزن النسبي لها وأرقام األسئلة 
 المجموع الوزن النسبي لمهارات التفكير البصري البيان

مهارة التعرف على 
 الشكل البصري

مهارة حتليل الشكل 
 البصري

مهارة إدراك العالقات 
 يف الشكل البصري

مهارة متثيل املعلومات 
 على الشكل البصري

مهارة استدالص املعىن 
 من الشكل البصري

عدد 
 األسئلة

4 7 3 3 6 23 

 %100 %26 %13 %13 %30 %17 النسبة
أرقام 

 األسئلة
-)ب  (8-)ع(5-1 )ع ب  ( 6-15

 )ع(14-)ع ب(11
 )ع ب(7

 )ب(14
-12-10-9)ب(5-3 )ع(2-4-8

13 
 

-

العربية سكان اململكة "وحدة  اختريتلوحدة المطورة: ا2
فصل للمن ميرر الدراسات االجتماعية والوطنية  "السعودية

 تتضمن وذلك ملا  هـ 1437هـ/ 1436طبعة  الدراسي الثاين
تلك الوحدة من موضوعات ميكن تطويرها يف ضو  نظرية 

وقد   التعلم املستند للدماغ لتنمية مهارات التفكري البصري
وطرق  هداف التعليمية  واحملتوى ألطور الباحث ا

التدريس  وتينيات التعليم  ونشاطات التعلم والتعليم  
دوات التيومي لتلك الوحدة يف ضو  نظرية عساليب و عو 

لتنمية مهارات التفكري البصري لدى   التعلم املستند للدماغ
ذلك  وتُرجم دروس (7)طالب  وقد تكونت الوحدة من ال

 على النقو اآليت:يف كتاب للطالب  ودليل للمعلم 

ععد الباحث  ب الطالب لدراسة الوحدة المطورة :كتا-
ميدمة  للطالب لدراسة الوحدة املطورة  ويتضمن: اً كتاب

عامة  األهداف العامة للوحدة  وعهداف الدروس واحملتوى 
ما  يف الوحدة املطورةوقد روعي   (1) ملق  رقم العلمي
صائص خل مراعاهتا  احملتوى بأهداف الوحدة ارتباط يأيت:

وتتابعها مع الوحدات السابية  تكاملها وترابطها  الطالب
مبنية يف ضو  مبادئ التعلم املستند   عن تكون والالحية

ارة  املتعة  التشوي   التعاون  غياب ثاالست) لدماغإىل ا
التهديد  الذكا  املتعدد  التعلم النش؛  استددام الوسائل 

اليت تتضمنها  تيوم نشاطات التعلم  عن (التعليمية املتنوعة
 اً دور املعلم ميسر   ويكون جيابية املتعلمالوحدة على إ

اخلرائ؛ والصور   إغنا  احملتوى باً وميوم اً ومستشار  اً ومشوق
تستهدف  اليت تعليميةال نشطة  واألبكال البيانيةألوا

 مهارات التفكري البصري. اكتساب الطالب
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 ععد المعلم لتدريس الوحدة المطورة:دليل  -
للمعلم يسرتبد ب  يف تدريس الوحدة  الباحث دليالً 

  حملة عامة : ميدمةما يأيت الدليل هذا املطورة ويتضمن
موجزة عن نظرية التعلم املستند للدماغ مع بعض 

ع يهداف العامة للوحدة  التوم ألللمعلم  ا اإلربادات
ا دروس اليومية وفيً ختطي؛ الو الزمين لدروس الوحدة  

هداف ألا :يتضمنو لنظرية التعلم املستند للدماغ 
 تينيات  خطة السري يف الدرس  للدرس السلوكية
اليت قد حيتا  إليها  ساليب التيومي  املراجععالتعليم  

 . (2)املعلم يف تدريس الوحدة ملق  رقم

 ضبط الوحدة المطورة والتأكد من صالحيتها:

 للوحدة املطورة كتاب الطالب ودليل املعلم  ُعِرض       
على جمموعة من اخلربا  يف املناه  وطرق التدريس 

  وقد عسفر (4) ملق  رقم ستطالع آرائهم حوهلاال
ضافة إجرا  بعض التعديالت متثلت يف إذلك عن 

نشطة للدروس  وحذف بعض الصور ألبعض ا
ذت خِ وقد عُ   بكال اليت ال ترتب؛ هموضوع الوحدةألوا

صبح كتاب عتلك املالحظات يف االعتبار  وبذلك 
 لالستددام. صاحلنيالطالب ودليل املعلم 

 ار مهارات التفكير البصري. باخت3-

قياس مهارات التفكري  ىلإيهدف االختبار       
  البصري لدى طالب اجملموعتني الترريبية والضابطة

  وقد مت وبعدها تدريس الوحدة املطورة وذلك قبل
 تية:آلإعداد هذا االختبار وفياً للدطوات ا

حتديد مهارات التفكري البصري: قام الباحث بتقديد -
مهارات التفكري البصري الالممة لطالب الصف الثالث 

ا توس؛ هميرر الدراسات االجتماعية والوطنية  وفيً امل
 إليهابارة إللعدد من اخلطوات العلمية اليت متت ا

 سابياً.

االختبار: صيغت مفردات االختبار  صياغة مفردات -
وامليال اليصري  ار من متعدد يعلى صورة فيرات اخت

كمال الفراغ(  ومتثيل املعلومات على الشكل إ)
 مفردة. (23)وبلغ عدد املفردات  البصري 

قام الباحث بعرض الصورة املبدئية  صدق االختبار:-
 (4) لالختبار على جمموعة من احملكمني ملق  رقم

وصدق   من الصدق الظاهري تأكد الباحثوقد 
وضوح تعليمات يف: احملتوى من خالل تعرف آرائهم 

  سالمة الصياغة اللغوية ألسئلة االختبار  االختبار
 ليياس السؤال مناسبة  الدقة العلمية ألسئلة االختبار

التعديالت  عجريتوبناً  على آرا  احملكمني   املهارة
تصقيح   سئلة لغوياً إعادة صياغة بعض األ ية:اآلت

يف  التدقي  يف بدائل اإلجابة  بعض األسئلة علمياً 
 .بعض األسئلة

اختبار مهارات طُب     الترربة االستطالعية لالختبار:- 
التفكري البصري بصورت  املبدئية على عينة استطالعية 
من جمتمع الدراسة ومن خار  عينتها تكونت من 

توس؛  وقد هدفت املالثالث  من الصفطالبًا ( 32)
 :الترربة االستطالعية لالختبار إىل

ا -
 مدى وضوح تعليمات االختبار ومفردات . علىلتعرف 
ح -

مت حساب معامل علفا   :ساب معامل ثبات االختبار
للتأكد من ثبات االختبار   (Alpha Cronbak)كرونباخ 

لالختبار   (0.85)ثبات يساوي الووجد عن معامل 
عن االختبار ل  درجة مناسبة من   مما يشري إىل كاماًل 

 الثبات  وعن  صاحل للتطبي .

ت -
تراوحت  :ملفردات االختبار السهولةحديد معامالت 

 معامالت السهولة ملفردات االختبار التقصيلي ما بني

 ميبولة. وهي تعد معامالت سهولة (0.20-0.80)
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تعد الفيرة : حتديد معامالت التمييز ملفردات االختبار -
 0.20ميبولة إذا مل ييل فيها معامل التمييز عن 

(Mitra,2009, et al.,p2-7)  دلت قيم معامل التمييز وقد
احملسوبة  على صالحية مجيع عسئلة االختبار لوقوعها 

تراوحت  معامالت التمييز بني    إذضمن هذا املعيار
(0.33-0.78) . 

 دقيية. (40)ووجد عن  ساب ممن االختباركما مت ح -

جرا  الترربة إبعد النهائية:   االختبار يف صورت -
االستطالعية وحساب معامل الثبات  عصبح االختبار يف 

صفقة البيانات والتعليمات مث  صورت  النهائية يتكون من:
  وخصصت درجة لكل الً اسؤ  (23) سئلة وعددهااأل

وبذلك تكون الدرجة الصغرى صفر والدرجة   سؤال
 . (3)ملق  رقم  درجة (23)النهائية 

 

 التطبيق القبلي ألداة الدراسة:
اختبار مهارات التفكري الدراسة ) اةطب  الباحث عد

( على مجيع عفراد عينة الدراسة  بإبراف ومتابعة البصري
من الفصل  الثاينمبابرة من  وذلك خالل األسبوع 

يف يوم   هـ 1437هـ/ 1436الثاين للعام الدراسيالدراسي 
وقد حرص الباحث على   هـ15/4/1437االثنني املواف  

توحيد التوجيهات اليت تعطى جلميع عفراد اجملموعتني  وبعد 
االنتها  قام الباحث بتصقيقها  للتقي  من عن طالب  

من مستوى  انطليتاكلتا اجملموعتني الترريبية والضابطة 
للتعرف عما إذا كانت  T,testطب  الباحث اختبار و واحد  

مهارات هناك فروق ذات داللة إحصائية يف نتيرة اختبار 
بني طالب اجملموعتني الترريبية والضابطة.  التفكري البصري

 .(2)قم ر  لفقصل على املعطيات الرقمية املبينة يف اجلدو 

 (2)جدول 
نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و اختبار ) ت ( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  

 الضابطة في اختبار مهارات التفكير البصري االختبار القبلي.
                       

 البيانات
 المهارات

التطبيققققققق القبلققققققي للمجموعققققققة 
 التجريبية

التطبيققققققق القبلققققققي للمجموعققققققة 
 الضابطة

درجقققققققققققققققققققة 
 الحرية

 قيمة "ت"
 المحسوبة

مسققققققققققققققققققققققتوى 
 الداللة

املتوســــــــــــــــــــــــــــــــ؛ 
 احلسايب

االحنـــــــــــــــــــــــــــراف 
 املعياري

املتوســــــــــــــــــــــــــــــــ؛ 
 احلسايب

االحنـــــــــــــــــــــــــــراف 
 املعياري

التعقققققققرف علقققققققى الشقققققققكل 
 البصري

 غري دالة 1.00 48 0.37 1.16 0.76 1.00

 غري دالة 0.88 1.05 2.76 0.96 2.52 تحليل الشكل البصري

إدراك العالقققققققققققققات فققققققققققققي 
 الشكل البصري

 غري دالة 0.77 0.68 0.72 0.58 0.60

تمثيققققل المعلومققققات علققققى 
 الشكل البصري

 غري دالة 0.85 0.81 0.60 0.51 0.44

اسقققققتخالع المعنقققققى مقققققن 
 الشكل البصري

 غري دالة 0.80 0.90 3.16 0.89 2.96

 غير دالة 1.83 1.95 8.40 1.94 7.52 اماًل االختبار ك
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عن  ال يوجد فروق ذات داللة  (2)ويستدل من اجلدول رقم 
إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة الترريبية واجملموعة 

يف اختبار مهارات التفكري  T,testالضابطة يف اختبار)ت( 
د  بالترربة الب على التكافؤ وإمكان هذا يدلو البصري  

 .على جمموعيت الدراسة

 تدريس الوحدة:
قام الباحث بالتنسي  مع معلم اجملموعتني الترريبية       

يف تدريس موضوعات الوحدة يف  يبدعوالضابطة  لكي 
حد  وبالفعل مت تدريس اجملموعتني يف الفرتة من اوقٍت و 

املواف   األربعا   إىل يوم هـ17/4/1437املواف   األربعا يوم 
 مت تدريس اجملموعة الضابطة وحدة فيد هـ15/5/1437
" بالطريية املتبعة سكان اململكة العربية السعودية"

عما اجملموعة الترريبية فيد عُعدت ونُفذت   )املعتادة(
  التعلم املستند للدماغوفيًا لنظرية املطورة دروس الوحدة 

درست دراسية للمرموعتني  تسع حصصتنفيذ الوتطلب 
االختبار اليبلي إجرا  و   احملددة للدراسة املوضوعات خالهلا

  والبعدي.

 الدراسة:ألداة التطبيق البعدي 

اختبار مهارات الدراسة ) ألداةمت التطبي  البعدي      
 لتا( بعد االنتها  من تدريس الوحدة لكالتفكري البصري

املواف   ربعا ألاوذلك يوم   اجملموعتني الترريبية والضابطة
بإبراف مبابر من الباحث  وهمساعدة من  هـ15/5/1437

فاعلية وحدة  تعّرف   هبدفللوحدة املطورةاملعلم املنفذ 
مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية 
التعلم املسند للدماغ يف تنمية مهارات التفكري البصري 

  مث رصد الدرجات توس؛امللدى طالب الصف الثالث 
 . وتفسري النتائ اجملموعتني لكلتا

 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

حصائيًا األساليب استددم الباحث يف معاجلة البيانات إ
 : اإلحصائية اآلتية

حلساب ثبات  (Alpha Cronbak)معامل علفا كرونباخ  -
 االختبار.

للكشف عن داللة الفروق بني  T.TESTاختبار) ت (  -
 املتوسطات. 

 Blacke Ratioحساب نسبة بليك للكسب املعدل  -
 للتأكد من فاعلية الربنام  امليرتح.

 تائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:ن

فيد تناول الباحث  سابياً متت اإلجابة عن السؤال األول 
اإلجرا ات واخلطوات املتبعة لتقديد مهارات التفكري 

 الالممة لطالب الصف الثالث متوس؛ هميرر البصري
سيعرض الباحث النتائ  و   الدراسات االجتماعية والوطنية

اليت توصلت إليها الدراسـة ومعاجلتها إحصائيًا ووصفياً 
وحتليليًا يف ضو  الدراسات والبقوث السابية واإلطار 

 . الدراسة السؤال الثاين وفرضي عن لإلجابةوذلك  النظري
 :األول الفرض صحة اختبار

توجد فروق ذات داللة إحصائية  :"وقد نص  على عن       
بني متوسطي درجات طالب  (0.05)عند مستوى 

 التفكري مهارات اختبار يف اجملموعتني الترريبية والضابطة
 ".لصاحل طالب اجملموعة الترريبية البعدي البصري
وللتقي  من صقة هذا الفرض قام الباحث        

املعيارية لدرجات  حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
اختبار  كل من اجملموعة الضابطة واجملموعة الترريبية يف

من  مهارةويف كل  البعدي كاماًل  مهارات التفكري البصري
للمرموعات املستيلة  T.test  مث طب  اختبار )ت( مهارات 

اختبار مهارات  لداللة الفروق بني متوسطي اجملموعتني يف
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 :(3)اجلدول رقم املدتلفة كما هو مبني يف  همهارات البعدي  التفكري البصري
  (3)جدول 

اختبار ) ت ( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الحسابية واالنحرافات المعيارية و نتائج المتوسطات 
 االختبار البعدي. اختبار مهارات التفكير البصري الضابطة في

 
 البيانات 
 المهارات

 بعقققققققققققققققققققديالتطبيقققققققققققققققققققق ال
 للمجموعة التجريبية

 بعققققققققققققققققققديالتطبيققققققققققققققققققق ال
 للمجموعة الضابطة

الفرق يبن 
 المتوسطين

درجقققققققققققة 
 الحرية

 قيمة "ت"
 المحسوبة

مسقققققققققققققتوى 
 الداللة

املتوســـــــــــــــــــ؛ 
 احلسايب

االحنــــــــــــــراف 
 املعياري

املتوســـــــــــــــــــ؛ 
 احلسايب

االحنــــــــــــراف 
 املعياري

التعققققققرف علققققققى الشققققققكل 
 البصري

 دالة 12.70 48 2.16 0.65 1.56 0.46 3.72

 دالة 5.25 2.13 1.36 4.48 0.80 6.61 تحليل الشكل البصري
إدراك العالققققققققققققات فقققققققققققي 

 الشكل البصري
 دالة 4.26 0.84 0.80 1.84 0.57 2.68

تمثيققققل المعلومققققات علققققى 
 الشكل البصري

 دالة 2.82 0.72 1.05 1.76 0.59 2.48

اسققققتخالع المعنققققى مققققن 
 الشكل البصري

 دالة 10.82 2.84 1.31 2.84 0.56 5.68

 دالة 10.34 7.64 2.79 12.44 2.36 20.08 اماًل االختبار ك
إىل وجود فروق ذات داللة  (3)شري اجلدول رقم ي      

بني متوسطي درجات  (0.05)إحصائية عند مستوى 
اختبار  طالب اجملموعة الترريبية واجملموعة الضابطة يف

كل   وكذلك عند  البعدي كاماًل  مهارات التفكري البصري
لصاحل اجملموعة  مهارة من مهارات التفكري البصري

على الطريية  الوحدة املطورةالترريبية. وهذا يعين تفوق 
مهارات التفكري  اختبار املتبعة )املعتادة( إحصائيًا يف

كل مهارة من مهارات     وكذلك عنداماًل البعدي ك البصري
. عما من حيث قيمة الفروق بني متوسطات التفكري البصري

اختبار  درجات اجملموعة الترريبية واجملموعة الضابطة يف
  فيد مهارات من  مهارةيف كل  مهارات التفكري البصري

درجات ُسرلت ععلى قيمة للفروق بني متوسطات 
استدالص املعىن من الشكل ) مهارةاجملموعتني يف 

التعرف ) مهارةالفرق يف  ا  تاله(2.84)بلغت  إذ( البصري

الفرق يف  ا  تاله(2.16)بلغ  إذ( على الشكل البصري
  مث الفرق (2.13)بلغ  إذ( حتليل الشكل البصري) مهارة
 بلغ إذ( إدراك العالقات يف الشكل البصري) مهارةيف 

مهارة وعخريًا ُسرلت عقل قيمة هلذه الفروق يف   (0.84)
   (.0.72) بلغت إذ( متثيل املعلومات على الشكل البصري)

يف  اعثرً  للوحدة املطورةوتعطي هذه الفروق مؤبرًا على عن 
لدى طالب اجملموعة تنمية مهارات التفكري البصري 

 تؤكد هذه النتائ  حتي  الفرض األول منكما   الترريبية
 .فروض الدراسة

 اختبار صحة الفرض الثاني:
توجد فروق ذات داللة إحصائية  وقد نص  على عن "

بني متوسطي درجات طالب  (0.05)عند مستوى 
اجملموعة الترريبية يف التطبييني اليبلي والبعدي الختبار 

 ".مهارات التفكري البصري لصاحل التطبي  البعدي
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وللتقي  من صقة هذا الفرض  قام الباحث حبساب 
  هبدف التأكد من Blackeنسبة الكسب املعدل لبليك 

باليدر املالئم وامليبول تربويًا من  الوحدة املطورةاتصاف 
تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب الفاعلية يف 

 توس؛ هميرر الدراسات االجتماعية".املالصف الثالث 
 : يمعادلة بليك وهمستددماً  

 س       -س    +     ع    -نسبة بليك =     ع
 د           س  -د                      

 حيث :                 

س  = املتوس؛ احلسايب لدرجات اجملموعة                 
 يف االختبار التقصيلي اليبلي .

ص  =  املتوس؛ احلسايب لدرجات اجملموعة                
 يف االختبار التقصيلي البعدي .

د =الدرجة العظمى لالختبار التقصيلي                
(Cleary, 1971,473). 

وحبساب نسبة الكسب املعدل لبليك  مت احلصول      
 (.4) على املعطيات املبينة يف اجلدول رقم

 (4)جدول 

الدراسات )المجموعة التجريبية( بمقرر  متوسطاللدى طالب الصف الثالث  تنمية مهارات التفكير البصريفي  الوحدة المطورةفاعلية 
  االجتماعية

 البيان           
 األبعاد

 النهاية العظمى
 )د(

المتوسط القبلي 
 )س(

 البعديالمتوسط 
 )ع(

نسبة 
الكسب 
 المعدل

 الداللة

 دالة 1.6 3.72 1.00 4 التعرف على الشكل البصري
 دالة 1.5 6.61 2.52 7 تحليل الشكل البصري

 دالة 1.6 2.68 0.60 3 إدراك العالقات في الشكل البصري
 دالة 1.4 2.48 0.44 3 تمثيل المعلومات على الشكل البصري
 دالة 1.3 5.68 2.96 6 استخالع المعنى من الشكل البصري

 دالة 1.3 20.08 7.52 23 اماًل االختبار ك
عن نسبة الكسب املعدل  (4)يتضح من نتائ  اجلدول رقم 

   للمرموعة الترريبية اختبار مهارات التفكري البصرييف 
كانت عالية فيد وصلت إىل    الوحدة املطورة لدراسةنتيرة 

وهي ععلى من احلد األدىن لنسبة الكسب املعدل  (1.3)
فاعلية الوحدة املطورة يف حسب قانون بليك. مما يدل على 

تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث 
اجملموعة  هادرست اليت توس؛ هميرر الدراسات االجتماعيةامل

الترريبية  وهذا يؤكد صقة الفرض الثاين من فروض 
توجد فروق ذات داللة  الذي ينص على عن  :"الدراسة 

بني متوسطي درجات (0.05)إحصائية عند مستوى 

طالب اجملموعة الترريبية يف التطبييني اليبلي والبعدي 
 ". الختبار مهارات التفكري البصري لصاحل التطبي  البعدي

  :ثانياً: مناقشة وتفسير النتائج
وحتليل النتائ  اليت اتضح من خالل املعاجلة اإلحصائية  

مهارات التفكري  اختبار حييتها جمموعتا الدراسة يف
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي البصري 

 درجات طالب اجملموعة الترريبية واجملموعة الضابطة يف
ويف كل  كاماًل   البعدي اختبار مهارات التفكري البصري

لصاحل طالب اجملموعة  مهارة من مهارات التفكري البصري
 االدراسة. كمهلذه وبذلك يُيبل الفرض األول  الترريبية 

الوحدة عبارت النتائ  اليت توصلت هلا الدراسة إىل عن 
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 تصف باليدر املالئم وامليبول تربويًا من الفاعليةت املطورة
تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب الصف  يف

 جتاومت   فيداالجتماعية توس؛ هميرر الدراساتاملالثالث 
الذي حدده  األدىن للفاعليةنسبة الكسب املعدل احلد 

الوحدة   وهذه النتائ  تعين عن (1.3)بلغت  إذ  بليك
تنمية مهارات التفكري  فاعلية يف تذا تكان  املطورة

توس؛ هميرر املالبصري لدى طالب الصف الثالث 
هلذه يُيبل الفرض الثاين وبذلك  الدراسات االجتماعية.

 الدراسة.
 ي :ويمكن تفسير هذه النتائج  بما يأت

عادة صياغة وتنظيم حمتوى الوحدة يف ضو  نظرية إن إ -
دماغ  وتضمني الوحدة املطورة عنشطة للالتعلم املستند 

تعليمية لتنمية مهارات التفكري البصري الالممة لطالب 
االجتماعية توس؛ هميرر الدراسات املالصف الثالث 

فكار يف صورة ألوالوطنية  كان ل  عثر كبري يف تنظيم ا
ن إبصرية عكثر من االعتماد على اللغة اللفظية  إذ 

استدعا  الذاكرة البصرية عسهل على املتعلمني من استدعا  
الذاكرة اللفظية  مما ساعد يف تنمية مهارات التفكري 

 البصري .
مية وعساليب األنشطة التعليمية التعل تعددساعد  -

  ىل الدماغإالتعلم املستند التدريس اليائمة على نظرية 
على  صور عرض البيانات واملعلومات تنوعوكذلك 

الوحدة املطورة يف تعلم حمتوى  هاتوظيفو  استثمار احلواس
ن يعمل وينش؛ عتاح لكل طالب عمما  ا وحتيي  عهدافه

   لديبأساليب وطرق تتناغم مع طبيعة السيادة الدماغية 
واكتساب مهارات التفكري  االستيعاب ىل ميادةإوهذا عدى 

 .البصري

نظرية وسريه وف  مراحل  ساهم اختالف دور املعلم -
يف إجياد بيئة تعليمية تتمقور دماغ إىل الالتعلم املستند 

خربات متتابعة  ماكتساهب   وتساعد علىاملتعلمنيحول 
 .سامهت يف تنمية مهاراهتم البصرية

ساعدت البيئة التعليمية اليت راعت مبادئ التعلم  -
ىل الدماغ واليت ركزت على مراعاة اجلانب إاملستند 
يف  ثارة  التشوي (إلمان  املتعة  األ)احلفز  ا االنفعايل

إحداث تفاعل بني املعلم والطالب  وبني الطالب عنفسهم 
عثنا  عملية التدريس  وقد ترتب على ذلك بعور الطالب 

يف ميرر باملرونة يف التعامل مع املعلومات واملفاهيم واملبادئ 
يف اكتساهبم  وقد عسهم ذلك عيضاً   الدراسات االجتماعية

 مهارات التفكري البصري.

 ورسومات وخرائ؛ بيانية بكااًل عنشطة تتضمن عتوفر  -
وفهمها  معهاالتعامل تتطلب من املتعلمني  اوصورً  متنوعة

مما ساعد على   منهاوإدراك العالقات واستدالص املعاين 
خرى وهذا ألىل احلواس اإبراك حاسة البصر باإلضافة إ

 عسهم يف تنمية مهارات التفكري البصري.

توصلت إلي  بعض والنتائ  السابية تتف  مع ما       
 الدراسات السابية اليت عسفرت نتائرها عن فاعلية الربام 

دماغ يف إىل الملستند االتعلم اليائمة على نظرية  والوحدات
مثل دراسات:  تنمية مهارات التفكري البصري

 .( 2015آدم وبتات و) ( 2013حممد )

 توصيات الدراسة: في ضوء ما سبق توصي الدراسة بما يأتي:

دماغ وتطبيياهتا الرتبوية ضمن للإدرا  نظرية التعلم  -
الجتماعية على وج  احمتوى ميرر طرق تدريس الدراسات 

 اخلصوص  وبيية التدصصات يف كليات الرتبية.

التفكري البصري لدى االهتمام بتنمية مهارات  -
التفكري  ووضع  مهارات عحد عهداف تنميةالطالب  وهو 

يف  مصفوفة مدى وتتابع خاصة همهارات التفكري البصري
 .خمتلف املراحل الدراسية

نشطة اليت يتضمنها ميرر الدراسات ألضرورة تنوع ا -
بكال األرسوم و الصور و بال هاميتدعو  والوطنية االجتماعية

 تسهم يف تنمية مهاراتحبيث   تنوعةاملرائ؛ اخلبيانية و ال
 الطالب. لدىة التفكري املدتلف
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تطوير عهداف وحمتوى منه  الدراسات االجتماعية  -
توس؛ يف ضو  مبادئ نظرية املوالوطنية للصف الثالث 
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عدادية يف ضو  مهارات التفكري البصري ومدى اإل

 اكتساب الطالب هلا.
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Abstract: The current study aimed to investigate the Effectiveness of A developed unit in the Social and National 

Studies based on brain based learning theory on development visual thinking skills for the third Grade middle Students in 

Kingdom of Saudi Arabia, To achieve the objectives of the study The researcher prepared A List OF visual thinking 

skills for third Grade middle Students in Social studies Curricula, and A developed unit in the social studies based on 

brain based learning theory to investigate its Effectiveness on development visual thinking skills for the third Grade 

middle Students. The researcher Employed the quiz experimental design, the sample of the study consisted of (50) 

students, they were divided into two equal groups; experimental and control was selected by randomly method, also the 

researcher prepared visual thinking skills test, The finding indicated that there were statistically significant differences 

between the mean rank scores of the groups in favor of the experimental group, The finding also indicated The 

Effectiveness of A developed unit on developing visual thinking skills for the third Grade middle Students, The study 

concluded  by offering a group of recommendation; the necessity of inclusion brain based learning theory and its 

educational applications on teaching methods Courses  at faculties of education, A matrix of sequence and continuous for 

visual thinking skills must be prepared on the Social and National Studies in varied instructional stages. 

Key words: The Social and National Studies, Brain Based  Learning Theory, Visual Thinking Skills 


