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  :الملخص
هدفت الدراسة التعرف على مدى تضمین مهارات التفكیر البصري في مقررات الفقه 

، وتمثل )أسلوب تحلیل المحتوى(واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي . مرحلة المتوسطةلل
مجتمع الدراسة في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة، في حین تمثلت عینة الدراسة بجمیع 
الصور والجداول والخرائط الواردة في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة للفصلین األول 

وتمثلت أداة الدراسة في قائمة بمهارات التفكیر . ًشكال) 501(والثاني، والتي بلغت 
البصري التي ینبغي تضمینها في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة، تم تحویلها إلى بطاقة 

وأظهرت الدراسة أن األدوات . تحلیل محتوى، وتم التحقق من صدق بطاقة التحلیل وثباتها
كما أظهرت الدراسة .  المتوسطة بدرجة متوسطةالبصریة توافرت في مقررات الفقه للمرحلة

أن مهارات التفكیر البصري تم تضمینها في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة بدرجة 
التعرف على الشكل (متوسطة، حیث جاءت مهارة واحدة في المدى المرتفع وهي مهارة 

، في حین )توهي مهارة استنتاج المعلوما(، ومهارة واحدة في المدى المنخفض )ووصفه
  . حلت بقیة المهارات في المدى المتوسط

  . التفكیر البصري، مهارات التفكیر البصري، مقررات الفقه: الكلمات المفتاحیة
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The Amount of which the visual Thinking skills are Included in 
the ‘Fiqh’ Jurisprudence courses in intermediate Schools  
Abdullah Hamid Al-Hamid  
College of Education , Al-Imam Mohammed Ibn Saud Islamic 
University, KSA. 
Email: ahhamid@imamu.edu.sa 
Abstract: the study aimed at identifying the amount of visual 
thinking skills are included in the intermediate school 
jurisprudence ‘Fiqh’ courses. The study used the descriptive 
approach (the content analytical method). The study population 
represented the ‘Fiqh’ courses in the intermediate schools, while 
the population of the study represented in all pictures, tables, and 
maps found in the ‘Fiqh’ courses in both terms the first and the 
second in the intermediate level which made five hundred and one 
shapes. The instrument in this study consisted of a list of the visual 
thinking skills which should be included in ‘Fiqh’ courses for the 
intermediate level. The instrument was check for its reliability 
and validity. The results of the study showed that visual tools were 
available in the intermediate schools’ ‘Figh’ courses. The study 
also revealed that visual thinking skills are included in the courses 
with a medium degree. Only one skill came in high level which is 
‘identifying the shape and description’, and one skill came in the 
low level which is ‘deducing information skill’, while the rest of 
the skills appeared in the medium level.  
Keywords: Visual Thinking, visual Thinking skills, Fiqh 
jurisprudence. 
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:المقدمة  
          تولي المملكة العربیة السعودیة تدریس الفقه في التعلیم العام عنایة خاصة، 
ًوفي سبیل ذلك تم إقرار مقررات خاصة للفقه بدءا من الصفوف األولیة وحتى نهایة 

وتسعى جاهدة لبناء مناهج الفقه وفق أدق المواصفات العلمیة . المرحلة الثانویة
  .یة الحدیثةواالتجاهات التربو

ومن بین االتجاهات التربویة الحدیثة یبرز اتجاه تضمین مهارات التفكیر في 
حیث تسعى النظم التعلیمیة جاهدة إلى تزوید الطالب بمهارات التفكیر . المقررات الدراسیة

. المناسبة ألعمارهم لیكونون قادرین على العیش في عالم متجدد ومتغیر بشكل متسارع
 إن تعلیم مهارات التفكیر من خالل محتوى الكتاب المدرسي وتهیئة الفرص ویرى التربویون

ًالمثیرة للتفكیر أمر في غایة األهمیة، وینبغي أن یكون هدفا رئیسا للمؤسسات التعلیمیة  ً
  ).2002جروان، (

وقد دعت العدید من الدراسات والوثائق إلى تضمین مهارات التفكیر في المقررات 
وثیقة العلوم الشرعیة على ضرورة إكساب المتعلمین مهارات التفكیر الشرعیة، حیث نصت 

ٕالسلیم، والى أهمیة المرحلة المتوسطة في كونها المرحلة العمریة المهمة والتي یكون فیها 
النمو العقلي والعمري مناسبا التفكیر العلمي المناسب لسنهم، وهو ما یؤكده الهدف 

وزارة التربیة ( العلوم الشرعیة في المرحلة المتوسطة الثالثون من األهداف العامة لتدریس
بضرورة التركیز على ) 2010(في حین أوصت دراسة الجهیمي ). 96، 1427والتعلیم، 

مهارات التفكیر العلیا في عرض محتوى مقررات الفقه وبأسلوب شیق حتى یكون ذلك 
على تحقیق األهداف مدعاة للتفاعل اإلیجابي بین الطالب والكتاب المقرر، مما یعین 

 وفي هذا السیاق یؤكد العدید من التربویین على ضرورة بناء مناهج العلوم .المرجوة منه
ًالشرعیة وفقا لحاجات المتعلمین العصریة، مع التأكید على المهارات التي تفید المتعلم في 

  ).2012األكلبي، (حیاته العملیة والعلمیة ومنها مهارات التفكیر بشكل عام 
ًعتیر التفكیر البصري من أحدث أنماط التفكیر ظهورا، وبدأ االهتمام به یزداد وی

في القترة المعاصرة، حیث دعت الحاجة له مع شیوع الثقافة البصریة وطغیان وسائل 
التواصل وتقنیات اإلعالم الجدید، حیث أصبح الفرد یعیش في بیئة مشبعة بالرسائل 

ت التي تعینه على التعامل الواعي مع تلك الرسائل البصریة مما یحتاج معه إلى المهارا
وقد أثبتت العدید من الدراسات التجریبیة . بما یكفل استثمار التقنیة في أشكال إیجابیة

فعالیة التفكیر البصري في رفع مستوى التحصیل الدراسي ومساعدة الطالب على فهم 
ضوع الدرس، وتنمیة مهارة المفاهیم المجردة، وتمكین الطالب من الرؤیة الشاملة لمو

ٕدراسة األشكال وادراك التشابه واالختالف فیما بینها، والقدرة على التكیف مع التطورات 
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المحیطة، وحل المشكالت وتوجیه حیاته نحو األفضل، وذلك في مختلف المواد الدراسیة 
؛ الزهراني، 2012؛ صالح، 2005؛ الجابري، 2001عفانة، (والمراحل التعلیمیة 

2015.(  
ومن جانب آخر یعتبر الكتاب المدرسي أحد أوعیة المعرفة األساسیة للطالب، بما 

وتعد الصور بأنماطها المتعددة من العناصر المهمة . یتضمنه من لغة لفظیة ولغة بصریة
فهي أول ما تقع علیه عین الطالب كما أنها تساعد في . في محتوى الكتاب المدرسي

حیث تتمیز الصور . یصعب التعبیر عنها بالنص المقروءتوضیح وتفسیر األفكار التي 
بقدرتها على توضیح الحقائق واألفكار المجردة، ونتیجة لذلك أكدت العدید من الدراسات 

فباإلضافة ). 2016المقبل والجبر، (التربویة أهمیة الصور في الكتاب المدرسي بعامة 
حتوى الدراسي بالصور واألشكال، للوظیفة الجمالیة والنفسیة التي تتحقق من تضمین الم

ًتحقق الصور دورا وظیفیا مهما؛ یتمثل في مساعدة الطالب على فهم مضامین المقرر،  ً ً
ٕوایجاد فهم مشترك للمفاهیم المجردة، وتقلیل الفهم الخاطئ للمفاهیم الفقهیة قبل أن 

ین إال أن مجرد تضم. تترسخ لدى الطالب وتتحول إلى ممارسات یتعبد بها الطالب
ًالمحتوى الدراسي بالصور واألشكال قد ال یكون كافیا في ذاته لتحقیق الدور الوظیفي 
للصور واألشكال والخرائط المضمنة ما لم یتم تقدیمها في سیاقات علمیة مدروسة تساعد 
ًالطالب على التفكیر في األدوات البصریة تعرفا وتفسیرا وتحلیال وربطا واستنتاجا للمعاني  ً ً ً ً

  . هیم الفقهیة المضمنة في تلك األدواتوالمفا
وبالرغم من التوجه العام لتضمین مهارات التفكیر في المقررات الشرعیة بما 
ًیشمل مقرر الفقه، إال أن واقع المقررات قد ال یصل إلى الحد المأمول تربویا، حیث أظهرت 

راسة الجندل بعض الدراسات قصور تضمین مهارات التفكیر في مقرر الفقه، فقد أظهرت د
قصور تضمین مهارات التفكیر الناقد في محتوى مقرر الفقه للصف األول ) 1431(

ضعف تضمین مهارات التفكیر ) 2018(المتوسط، في حین أظهرت دراسة المطیري 
فقد كشفت ) 2019(أما دراسة الوعالني . التحلیلي في مقرر الفقه للصف األول المتوسط

وقد كان . ستداللي في مقرر الفقه في المرحلة الثانویةضعف تضمین مهارات التفكیر اال
) 1428(لذلك أثره البارز على تفاعل الطالب مع المقررات الشرعیة، حیث ذكر األكلبي 

أن الطالب ال یقبلون على دراسة مناهج العلوم الشرعیة في المرحلتین المتوسطة والثانویة 
ًلتفكیر، وال تتطلب دراستها فهما وال تفكیراًظنا منهم بأنها مواد نظریة ال تنمي مهارات ا ً .

األمر الذي یدعو إلى متابعة تضمین مهارات التفكیر بما یشمل مهارات التفكیر البصري 
  . بشكل تتابعي من حین آلخر
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  : مشكلة الدراسة
  :تسعى الدراسة الحالیة لإلجابة عن السؤال الرئیس التالي          

  یر البصري في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة؟ما مدى تضمین مهارات التفك
  :ویتفرع عن السؤال الرئیس األسئلة التالیة

ما مهارات التفكیر البصري التي ینبغي تضمینها في مقررات الفقه للمرحلة : السؤال األول
  المتوسطة؟

  ما مدى توافر األدوات البصریة في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة؟: السؤال الثاني
ما مدى تضمین مهارات التفكیر البصري في مقررات الفقه للمرحلة : لسؤال الثالثا

  المتوسطة؟
  :أهداف الدراسة

  : سعت الدراسة لتحقیق األهداف اآلتیة         
إعداد قائمة بمهارات التفكیر البصري التي ینبغي توافرها في مقررات الفقه  -

  .للمرحلة المتوسطة
التفكیر البصري في مقررات الفقه للمرحلة الكشف عن مدى توافر أدوات  -

  .المتوسطة
الكشف عن مستوى تضمین مهارات التفكیر البصري في مقررات الفقه للمرحلة  -

  .المتوسطة
  :أهمیة الدراسة

  : یمكن إبراز أهمیة الدراسة من خالل اآلتي         
  .تتناول الدراسة جانب مهم من جوانب التفكیر .1
هارات التفكیر البصري في تطویر مقررات الفقه للمرحلة یمكن اإلفادة من قائمة م .2

 . المتوسطة
تفید الدراسة المعلمین في التعرف على مهارات التفكیر البصري التي ینبغي  .3

  .تدریسها لطالب المرحلة المتوسطة
تفید الدراسة مصممي مناهج الفقه في بیان مدى كفایة األدوات البصریة وتطویر  .4

  .كمناهج الفقه في ضوء ذل
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  :حدود الدراسة
اقتصر إجراء الدراسة في حدود ثالث أدوات بصریة تمثلـت فـي الـصور والجـداول 

للصفوف الثالثة ) الفصل األول والفصل الثاني(والخرائط الواردة في مقررات الفقه بجزئیها 
هـ، واقتصرت الدراسة علـى تحلیـل األدوات 1440في المرحلة المتوسطة، وفق نسخة عام 

  . في ضوء مهارات التفكیر البصري) صور والجداول والخرائطال(الثالث 
  : مصطلحات الدراسة

 :visual Thinkingالتفكیر البصري 
القــدرة العقلیــة العامــة للفــرد التــي : ًتعــرف الدراســة التفكیــر البــصري إجرائیــا بأنــه

تــساعده علــى ترجمــة مــا یــراه مــن مثیــرات بــصریة إلــى دالالت لفظیــة متمثلــة فــي وصــف 
ٕوات البصریة وادراك العالقات فیمـا بینهـا وتحلیـل وتفـسیر الغمـوض فیهـا، واسـتخالص األد

 . المعاني والمفاهیم الفقهیة
 :األدوات البصریة

الصور والجداول والخرائط المضمنة : ًتعرف الدراسة األدوات البصریة إجرائیا بأنها
وى التعلیمـي، بحیـث في مقررات الفقه للمرحلة المتوسـطة والتـي تهـدف إلـى تقریـب المحتـ

ًیتفاعل معها الطالب بإعمال عقله وقدراته تعرفا وتفسیرا وتحلیال وربطا واستنتاجا للمعاني  ً ً ً ً
  . والمفاهیم الفقهیة المضمنة في تلك األدوات

  
  : خلفیة الدراسة

  : نشأة التفكیر البصري
ورد في وقد . استخدم المعلمون الوسائل البصریة في تعلیم طالبهم منذ زمن بعید

َّخط : "السنة النبویة استخدام الوسائل البصریة، فعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال َ
ًالنبي صلى اهللا علیه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا  َ ُ َ َ َ َ ََّ ًَّ ِ ِ َ َ ً ََّ َُ َ َّ َُّ ُّ

ِصغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في  ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ً َالوسط، وقالَ َ ِ َ ُهذا اإلنسان، وهذا أجله : َ ُُ َْ َ
ٌمحیط به  ِ َقد أحاط به : ْ أو- ُ َ ُ وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار األعراض، -ْ َُ ُ َْ َ ُِّ ُ َ ُ َِ ٌ ِ

ُفإن أخطَأه هذا نهشه هذا، وان أخطَأه هذا نهشه هذا َُ ََ ََ ْ َ ُْ َُ َْ   ).رواه البخاري" (ْٕ
هـم أول مـن تنـاول ) الجـشطلت(ان علمـاء الـنفس أما في العـصر الحـدیث فقـد كـ

التفكیر البصري بالتطبیق والدراسة وذلك مطلع القرن العشرین، حـین قـاموا بدراسـة كیفیـة 
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اســتخدام اإلنــسان لعینــه فــي رؤیــة الــصورة الكلیــة لألشــیاء، وفــي التعــرف علــى األجــسام 
   )2015الدیب، . (وتحدید أماكنها

یــر البـصري فــي األوســاط التعلیمیــة فــي أواخــر وقـد شــاع اســتخدام مــصطلح التفك
حیث أظهرت الدراسات وجود عالقـة ًالثمانینیات من القرن العشرین في مجال الفن ابتداء، 

وثیقة بین التفكیر البصري والنجاح في مجل الفن، فالفنان حین یرسم لوحة ما فإنه یرسـل 
لوحـة فهـذا یعنـي بإنـه قـد رسالة من خالل لوحته الفنیة، وعندما یعجب شخص ما بهـذه ال

ًفكر تفكیرا بصریا وفهم الرسالة التي تضمنتها اللوحة الفنیة   )2012الكحلوت، . (ً
  : مفهوم التفكیر البصري

         تتعدد تعریفات التفكیر البصري بشكل كبیر، فمن الباحثین من یرى أن التفكیر 
ن التفكیر البصري یمثل البصري یمثل قدرة عقلیة، وفي المقابل هناك من یذهب إلى أ

مهارة عقلیة، وهناك فریق ثالث یرى أنه عملیة عقلیة تشتمل على مجموعة من المهارات 
  .والقدرات في سیاق واحد

منظومة من العملیات تترجم قدرة الفرد "بأنه ) 8، 2006(       ففي حین یعرفه مهدي 
 الشكل إلى لغة لفظیة على قراءة الشكل البصري، وتحویل اللغة البصریة الذي یحمله

وفي المقابل تعرفه إیمان طافش ". مكتوبة أو منطوقة واستخالص المعلومات منه
قدرة عقلیة تستخدم الصور واألشكال الهندسیة والجداول البیانیة : "بأنه) 42، 2011(

وتفسیرها وتحلیلها وتحولها من لغة الرؤیة إلى لغة لفظیة منطوقة أو مكتوبة، واستخالص 
أما فداء الشوبكي ". ئج والمعاني والتبریر للمعلومات من أجل التواصل مع اآلخرینالنتا

قدرة الفرد على التعامل مع المواد المحسوسة "فتعرف التفكیر البصري بأنه ) 35، 2010(
وتمییزها بصریا بحیث تكون له القدرة على إدراك العالقات المكانیة وتفسیر المعلومات 

نشاط ومهارة "بانه ) 30، 2009(في حین یعرفه شعث . "وضوتحلیلها وتفسیر الغم
ٕعقلیة تساعد اإلنسان في الحصول على المعلومات وتمثیلها وتسییرها وادراكها وحفظها ثم 
التعبیر عنها وعن أفكاره الخاصة بصریا ولفظیا، وذلك من أجل تحقیق التواصل مع 

  ". اآلخرین
ركة بین التعریفات التـي تعرضـت ومما سبق یظهر وجود عدد من العناصر المشت

  ):2015الدیب، : (لتعریف التفكیر البصري تتمثل في التالي
 .أنه عملیة ذهنیة معقدة -
 .یتضمن منظومة من العملیات والمهارات -
 .یعتمد على ترجمة المثیرات المعروضة إلى لغة منطوقة أو مكتوبة -
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 .له عالقة بالجوانب البصریة الحسیة -
 أن التفكیــر البــصري نمــط تفكیــري غیــر تحلیلــي وال )24، 2006(ویــرى مهــدي 

التفكیر بالتـصمیم، والتفكیـر بالرؤیـة، : خوارزمي، یتكون من تداخل ثالث استراتیجیات هي
   .والتفكیر بالتصور

القدرة : وفي ضوء التعریفات السابقة یمكن للباحث أن یعرف التفكیر البصري بأنه
ترجمة ما یراه من مثیرات بصریة إلى دالالت لفظیة العقلیة العامة للفرد التي تساعده على 

ٕمتمثلة في وصف األدوات البـصریة وادراك العالقـات فیمـا بینهـا وتحلیـل وتفـسیر الغمـوض 
  . فیها، واستخالص المعاني والمفاهیم الفقهیة

  : ممیزات التفكیر البصري
ًإن إمداد الطالب بمهارات التفكیر البصري أصبح أمرا ملحا، خاصة مع  تطور ً

وسائل وتقنیات االتصال، حیث أصبح الفرد یعیش في عالم مشبع بالصور واألشكال 
واألنماط البصریة المتعددة، مما یجعله بحاجة إلى تحلیل مضامین تلك األشكال وفهمها 

وفي هذا الصدد تذكر . ومن ثم إعادة استخدامها في التواصل مع اآلخرین من خاللها
ّا لتنمیة التفكیر البصري لدى الطالب، فهو یحسن من نوعیة ًاألدبیات عددا من المزای

ّالتعلم ویسرع من التفاعل بین الطلبة، ویزید من التزام الطلبة، ویدعم طرق جدیدة لتبادل 
األفكار والتعبیر عنها، ویسهم في حل القضایا العالقة بتوفیر العدید من خیارات الحل، 

مهدي، (وینمي مهارات حل المشكالت لدى الطلبة ّویعمق التفكیر وبناء منظورات جدیدة، 
: ّكما أنه یدعم طرق التدریس المختلفة، وینمي عملیات العلم المختلفة). 2006

ویكسب المتعلم مهارات التعلم الذاتي . كالمالحظة، والتحلیل، والتفسیر، واالستنتاج
 أنماط التفكیر ویرى البعض أن التفكیر البصري یتمیز عن بقیة). 49، 2010الشوبكي، (

األخرى من حیث أنه یساعد الطالب على تنمیة مهارة االستدالل من خالل رؤیة العالقات 
الداخلیة المكانیة للشكل المعروض، والكشف عن العالقات النسبیة ضمن الشكل 

  ). 76، 2010جبر، (المعروض 
  : مهارات التفكیر البصري

لبصري یلحظ تعدد تصنیفات مهاراته بشكل        عند النظر في الدراسات حول التفكیر ا
ظاهر؛ ولعل السبب في ذلك یرجع إلى أن مهارات التفكیر البصري تعمل في نسق منظومي 
متكامل، ولكن یختلف ترتیبها من مهمة إلى أخرى، بحیث تكون إحدى المهارات سائدة في 

دل األدوار بین مهمة معینة، في حین تكون ذات المهارة فرعیة في مهمة أخرى، ویتم تبا
ًاألمر الذي كان سببا في اختالف التصنیفات حول مهارات . المهارات حسب الهدف والغایة
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وفي هذا الصدد فقد تباینت الدراسات التربویة في ). 2011منصور، (التفكیر البصري 
حصر مهارات التفكیر البصري من حیث اإلجمال والتفصیل، فمنهم من یجملها في ثالث 

الدیب، (اإلبصار والتخیل والرسم : ى تتفرع عنها بقیة المهارات، وتتمثل فيمهارات كبر
التمثیل، : ، وفي المقابل یفصلها البعض إلى ست مهارات تتمثل في)21، 2015

الكحلوت، (والتفسیر، والتحلیل، وربط العالقات، والتمییز البصري، واستخالص النتائج 
وسلیمان ) 2009(أما شعث . )2016؛ المقبل والجبر، 2011؛ طافش، 2008

المطابقة، والثبات الحركي، االغالق : فیوردان ست مهارات أخرى، تتمثل في) 2002(
مهارة ) 2012(ویضیف صالح . البصري، وادارك العالقات المكانیة، والتآزر البصري

؛ محمد، 2007؛ الخزندار، 2006مهدي، (في حین فإن البعض . الترجمة البصریة
مهارة : یجعلها خمس مهارات تتمثل في) 2017؛ الشلوي، 2015؛ الدیب، 2016

التعرف على الشكل ووصفه، ومهارة تفسیر المعلومات، ومهارة تحلیل الشكل، ومهارة ربط 
  . العالقات، ومهارة استنتاج المعاني

       ومن خالل استعراض األدب التربوي یظهر أنه بالرغم من تعدد تصنیفات مهارات 
  : صري إال أنها تتفق على خمس مهارات أساسیة، تتمثل في التاليالتفكیر الب

وتعني القدرة على تحدید أبعاد وطبیعة الشكل : مهارة التعرف على الشكل ووصفه .1
  .المعروض

وتعني القدرة على القدرة على إیضاح مدلوالت الكلمات : مهارة تفسیر المعلومات .2
  .علومات وتفسیرهالتي تعمل على توضیح الماوالرموز أو اإلشارات 

وتعني القدرة على رؤیة العالقات في الشكل وتحدید : مهارة تحلیل الشكل .3
  .خصائصها وتصنیفها

وتعني القدرة على الربط بین عناصر العالقات في الشكل : مهارة ربط العالقات .4
 .ٕوایجاد التوافقات واالختالفات بینها

لى مفاهیم ومبادئ علمیة التوصل إوتعني القدرة على : مهارة استنتاج المعاني .5
  . من خالل الشكل المعروض مع مراعاة تضمنها للخطوات السابقة

  : األدوات البصریة
       یقرر التربویون أن التفكیر ال یمكن أن یتم في فراغ، وكذلك التفكیر البصري ال 

 واألدوات البصریة. یمكن أن یستكمل دورته ویصل ذروته دون استخدام لألدوات البصریة
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بعبارة مبسطة هي مثیرات بصریة تخاطب حاسة البصر، وتنفذ من خاللها إلى عقل 
  . اإلنسان، فتستثیر فیه العملیات العقلیة المقصودة

ٕ       وتساعد أدوات التفكیر البصري على تنظیم خبرات التعلم واقامة عالقات بین 
ي وقت أقل، واالحتفاظ المعارف واألفكار، وتسهم في تناول موضوعات المحتوى التعلیمي ف

بالمعارف المكتسبة مدة أطول، وتعمق فهم الطالب للمفاهیم، وتسهم كذلك بتحسین قدرات 
التفكیر لدى الطالب وتزودهم بمهارات حل المشكالت وتصنیف المعلومات ومعالجتها 

  ). 2012صالح، (وتقویمها 
فأما ). 2009شعث، (یة وتتعدد األدوات البصریة لتشمل الصور والرموز والرسوم التخطیط

الصور فهي أكثر األدوات دقة في االتصال، في حین یشیع استعمال الرموز رغم كونها 
ًأكثر تجریدا، أما الرسوم التخطیطیة فمنها ما یتعلق بصور، ومنها ما یتعلق بمفهوم، 

وفي هذه الدراسة تم االقتصار على ). 2006مهدي، (ومنها ما یمثل رسومات اعتباطیة 
  .الصور، والجداول، والخرائط بأنواعها:  أدوات بصریة، تمثلت فيثالث

      ویمكن تعریف الصور بأنها عبارة عن حبس الضوء على إطار محدد لیظهر انعكاسه 
أما الجداول فهي صفوف وأعمدة متداخلة تستخدم لعرض . على آلة یمكن طباعته وتداوله

فهي أشكال ثنائیة البعد تبرز العالقات بین أما الخرائط . البیانات ومقارنتها بشكل مبسط
  .  المفاهیم العامة والمفاهیم الخاصة في تنظیم منطقي

      وحیث إن موضوع الفقه هو فعل المكلف من حیث ما یثبت له من األحكام الشرعیة 
خالف، (العملیة في عباداته ومعامالته كالوجوب والندب والكراهة والتحریم واإلباحة 

و بهذه المثابة یعد أكثر العلوم الشرعیة حاجة للتدعیم باألدوات البصریة من ؛ فه)1423
صور وجداول خرائط تقرب المعنى وتظهره بصورة قابلة للفهم، وتیسر تطبیق األحكام 

  . الشرعیة في واقع الطالب وحیاتهم العملیة
  :الدراسات السابقة

یر البصري في المقررات الدراسیة            المتتبع للدراسات حول توافر مهارات التفك
وفیما یلي عرض مختصر لما وقف علیه . یلحظ قلة الدراسات في هذا المجال بشكل ظاهر

  . ًالباحث من دراسات سابقة في هذا المجال، مع ترتیبها وفقا لظهورها الزمني
إلى تقویم محتوى كتب الریاضیات للمرحلة ) 2007(حیث سعت دراسة الخزندار 

العلیا بفلسطین في ضوء مهارات التفكیر البصري، واستخدمت الباحثة المنهج األساسیة 
وجود تكامل الوصفي، وتمثلت أداة الدراسة في بطاقة لتحلیل المحتوى، وأظهرت النتائج 

في تضمین مهارات التفكیر البصري في محتوى كتب الریاضیات للمرحلة األساسیة العلیا؛ 
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ً تصاعدیا بدءا من محتوى كتاب الریاضیات للصف حیث جاءت النسب المئویة متدرجة ً
فكتاب الریاضیات للصف %) 12(فكتاب الریاضیات للصف الثامن %) 10.4(السابع 
  %). 39.5(، ثم كتاب الریاضیات للصف العاشر %)38.1(التاسع 

فهدفت إثراء محتوى الهندسة الفراغیة في منهاج ) 2009(أما دراسة شعث 
بمهارات التفكیر البصري، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، الصف العاشر األساسي 

وتمثلت أداة الدراسة في بطاقة تحلیل المحتوى، واقتصرت الدراسة على ثالث مهارات 
تمثیل المعلومات وتفسیر المعلومات وتحلیل المعلومات، وأظهرت : للتفكیر البصري، هي

  .محتوى الهندسة الفراغیةالدراسة تدني نسب توافر مهارات التفكیر البصري في 
دراسة هدفت تقویم محتوى كتب العلوم بالمرحلة ) 2012(وأجرى صالح 

اإلعدادیة بمصر في ضوء مهارات التفكیر البصري ومدى اكتساب التالمیذ لها، واستخدم 
الباحث المنهج الوصفي، حیث تمثلت أدوات الدراسة في بطاقة لتحلیل المحتوى واختبار 

ًطالبا وطالبة، وأظهرت النتائج أن مهارات ) 436(البصري تم تطبیقه على مهارات التفكیر 
للصف %) 50(التفكیر البصري توافرت في محتوى كتب العلوم بالمرحلة اإلعدادیة بنسبة 

%) 64.41(للصف الثاني اإلعدادي، وبنسبة %) 56.67(األول اإلعدادي، وبنسبة 
دنى اكتساب تالمیذ الصف الثالث المتوسط للصف الثالث اإلعدادي، كما أظهرت الدراسة ت

  %).45.71(لمهارات التفكیر البصري 
إلى الكشف عن واقع محتوى ) 2016(وفي السیاق ذاته سعت دراسة محمد 

كتاب ریاضیات الصف األول الثانوي العام بمصر ومدى تضمینه لمستویات التفكیر وأبعاده 
 الباحث بإعداد أداتین لتحلیل المحتوى، ولتحقیق أهداف الدراسة قام. ومهاراته الفرعیة

 – العلیا –الدنیا (األولى بهدف تحلیل محتوى الكتاب في ضوء مستویات التفكیر المختلفة 
، والثانیة بهدف تحلیل المحتوى في ضوء أبعاد التفكیر في الریاضیات ومهاراته )األرقى

ده في المحتوى الدراسي، قصور تضمین مستویات التفكیر وأبعاالفرعیة، وأظهرت الدراسة 
وهي أقل من المتوسط % 18.22أن مهارات التفكیر البصري تم تضمینها بنسبة و

، وقد جاءت مهارتین من خمس مهارات دون النسبة المقبولة وهذه )61.55(المطلوب 
المهارات هي مهارة إدراك الغموض في األشكال الهندسیة، ومهارة استخالص المعاني 

  .  على الترتیب1.87 ،2.86والتي بلغت 
إلى تقویم كتاب علوم الصف دراسة سعت ) 2016(كما أجرى المقبل والجبر 

وتمثل األول المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء مهارات التفكیر البصري، 
مجتمع الدراسة في كامل كتاب علوم الصف األول المتوسط، والمطبق في العام الدراسي 

: ین شكلت عینتها جمیع الصور المتضمنة في الكتاب بجزأیهفي ح) هـ1436/1437(
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صورة، ولتحقیق أهداف الدراسة، صمم الباحثان أداة ) 234(األول والثاني والتي بلغت 
عبارة عن قائمة بمهارات التفكیر البصري، والتي ینبغي تضمینها في كتاب علوم الصف 

وقد أظهرت نتائج الدراسة . محتوىاألول المتوسط، ومن ثم تحویلها إلى بطاقة تحلیل ال
اهتمام كتاب علوم الصف األول المتوسط بتضمین مهارات التفكیر البصري بوجه عام، إال 

تمثیل المعلومات، والتمیز : أن تلك المهارات تفاوتت بنسبة تضمینها، حیث ضمنت مهارات
اني فقد ضمنت البصري، والتفسیر بمستویات مرتفعة، أما مهارتي التحلیل واستخالص المع

  . بمستوى متوسط
تقویم محتوى كتب الریاضیات للمرحلة فسعت إلى ) 2016(أما دراسة شویهي 

المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء مهارات التفكیر البصري، واستخدم الباحث 
، واظهرت الدراسة وجود تكامل في تضمین )أسلوب تحلیل المحتوى(المنهج الوصفي 

فكیر البصري في محتوى كتب الریاضیات للمرحلة المتوسطة حیث جاءت مهارات الت
ًالنسب المئویة متدرجة تصاعدیا بدءا من محتوى كتاب الریاضیات للصف األول المتوسط  ً

فكتاب الریاضیات للصف %) 33(فكتاب الریاضیات للصف الثاني المتوسط %) 31(
  %). 36(الثالث المتوسط 

ة هدفت التعرف على مدى توافر مهارات التفكیر دراس) 2017(وأجرى الشلوي 
البصري في مقرر العلوم للصف السادس االبتدائي في المملكة العربیة السعودیة، واستخدم 
الباحث أسلوب تحلیل المحتوى، وتمثلت عینة الدراسة في جمیع الصور الواردة في مقرر 

ة في بطاقة لتحلیل ، وتمثلت أداة الدراس) صورة218بلغت (العلوم للصف السادس 
المحتوى، وأظهرت الدراسة قصور تضمین مهارات التفكیر البصري في مقرر العلوم للصف 

مهارة : وهي(األول المتوسط بشكل عام، حیث وقعت ثالث مهارات في المدى الضعیف 
في حین جاءت مهارتین في ) ربط العالقات، مهارة تحلیل الشكل، مهارة استنتاج المعاني

  . مهارة التعرف على الشكل ووصفه، ومهارة تفسیر المعلومات: وهما(توسط المدى الم
فأجرى دراسة هدفت إلى معرفة مدى توافر مهارات التفكیر ) 2017(أما الدلیمي 

، واستخدم الباحث المنهج البصري في كتب الجغرافیا للمرحلة المتوسطة في العراق
دراسة في بطاقة لتحلیل محتوى ، وتمثلت أداة ال)أسلوب تحلیل المحتوى(الوصفي 

المقررات، واظهرت النتائج أن كتب الجغرافیا للمرحلة المتوسطة تضمنت مهارات التفكیر 
بشكل عام، وجاء كتاب الصف الثالث المتوسط في المرتبة األولى %) 40(البصري بنسبة 

ثاني ًوأخیرا كتاب الصف ال%) 38(ثم كتاب الصف األول المتوسط بنسبة %) 49(بنسبة 
  %). 26(المتوسط بنسبة 
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فسعت إلى الكشف عن مدى تضمن كتب الریاضیات ) 2018(أما دراسة نتیل 
المطورة للمرحلة األساسیة الدنیا في فلسطین لمهارات التفكیر البصري ومدى اكتساب 

، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتمثلت أدوات الدراسة في أداة طلبة الصف الرابع لها
وى واختبار مهارات التفكیر البصري وزع على عینة عشوائیة من طالب تحلیل المحت

طالب وطالبة، واظهرت الدراسة أن كتب الریاضیات ) 1000(الصف الرابع بلغ عددهم 
مهارة التمییز البصري ومهارة : لصفوف المرحلة األساسیة الدنیا تضمنت ثالث مهارات هي

و % 31.78و % 50.65نسب بلغت تمثیل المعلومات ومهارة تفسیر المعلومات ب
 على الترتیب، بینما لم یتضمن المحتوى مهارة الربط بین العالقات ومهارة تحلیل 17.58

المعلومات ومهارة استخالص المعاني، وأظهرت الدراسة أن اكتساب طلبة الصف الرابع 
  %.75األساسي لمهارات التفكیر البصري ال یصل لـ 

  :ةالتعلیق على الدراسات السابق
یظهر من استعراض الدراسات السابقة تباین المراحل التعلیمیة المستهدفة  .1

) 2016(وشویهي ) 2012(حیث استهدفت دراسة كل من صالح : بالدراسة
في . مقررات المرحلة المتوسطة) 2017(والدلیمي ) 2016(والمقبل والجبر 

لة تحلیل مقررات المرح) 2016(ومحمد ) 2009(حین استهدفت دراسة شعث 
فقد ) 2018(ونتیل ) 2017(والشلوي ) 2007(أما دراسة الخزندار . الثانویة

وهذا یظهر حرص الباحثین على تتبع . توجهت لتحلیل مقررات المرحلة االبتدائیة
 .توافر مهارات التفكیر البصري في المقررات الدراسیة على مدى المراحل الدراسیة

نها توجهت نحو مقررات محددة، كما یظهر من استعراض الدارسات السابقة أ .2
) 2018(ونتیل ) 2016(وشویهي ) 2016(حیث توجهت دراسة كل من محمد 

لتحلیل مقررات الریاضیات، أما دراسة ) 2009(وشعث ) 2007(والخزندار 
فقد توجهت لتحلیل ) 2012(وصالح ) 2016(والمقبل والجبر ) 2017(الشلوي 

لتحلیل مقررات ) 2017(لیمي مقررات العلوم، في حین توجهت دراسة الد
ولم تتوجه أي دراسة لتحلیل مدى توافر مهارات التفكیر البصري في . الجغرافیا

  .أي مقرر من مقررات العلوم الشرعیة
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  :إجراءات الدراسة
  :منهج الدراسة

ًتبعا لطبیعة الدراسة فقد تم استخدام أسلوب تحلیل المحتوى وهو أحد أسالیب المنهج 
  . الوصفي

  :مجتمع الدراسة
تمثل مجتمع الدراسة بجمیع مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة المقررة للعام الدراسي 

صفحات، في حین تمثلت ) 505(هـ، للفصلین األول والثاني، وقد حوت 1440/1441
عینة الدراسة بجمیع الصور والجداول والخرائط الواردة في مقررات الفقه للمرحلة 

  . ًشكال) 501(ول والثاني، والتي بلغت المتوسطة للفصلین األ
  :أدوات الدراسة

  :قائمة مهارات التفكیر البصري: ًأوال
لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة قام الباحث ببناء قائمة بمهارات التفكیر 

وقد تم اعداد القائمة . البصري الالزم توافرها في محتوى مقررات الفقه للمرحة المتوسطة
  : لخطوات اآلتیةوفق ا
 : تحدید الهدف من إعداد القائمة -

وتمثل الهدف في تحدید مهارات التفكیر البصري المناسبة لطالب المرحلة 
. المتوسطة والتي یلزم توافرها في محتوى مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة  

  .مراجعة األدب التربوي والدراسات ذات العالقة بالتفكیر البصري ومهاراته -
قائمة مهارات التفكیر البصري الالزم توافرها في محتوى مقررات الفقه بناء  -

 . للمرحة المتوسطة في صورتها األولیة
بناء استمارة لتحكیم قائمة مهارات التفكیر البصري الالزم توافرها في محتوى  -

. مقررات الفقه للمرحة المتوسطة من حیث مناسبتها لطالب المرحلة المتوسطة
مناسبة بدرجة كبیرة، مناسبة بدرجة متوسطة، غیر : ویاتتشمل ثالثة مست

 .مناسبة
للتحقق من صدق قائمة مهارات التفكیر البصري تم عرضها في صورتها األولیة  -

ًمحكما من ذوي االختصاص ) 11(على مجموعة من المحكمین بلغ عددهم 
اسبة واالهتمام بمناهج وطرق تدریس العلوم الشرعیة، ألبداء الرأي حول مدى من

ًالمهارات لطالب المرحلة المتوسطة، واضافة ما یرونه مناسبا ٕ . 
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 :تم استخدام مقیاس لیكرت الثالثي في تقدیر درجات التحكیم على النحو التالي -
o  مناسبة بدرجة كبیرة(ثالث درجات.( 
o  مناسبة بدرجة متوسطة(درجتان.( 
o  غیر مناسبة(درجة واحدة.( 

، حیث تم حساب التكرارات واألوزان تجمیع االستمارات وتفریغ البیانات -
والمتوسطات لكل مهارة، وتم استبعاد كل مهارة حصلت على متوسط أقل من 

)2 .( 
بناء قائمة مهارات التفكیر البصري الالزم توافرها في محتوى مقررات الفقه  -

للمرحة المتوسطة في صورتها النهائیة في ضوء مقترحات ومالحظات 
  .المحكمین

  : تحلیل المحتوىبطاقة: ًثانیا
لإلجابة عن السؤالین الثاني والثالث من أسئلة الدراسة قام الباحث ببناء بطاقة لتحلیل 
محتوى مقررات الفقه في المرحلة المتوسطة في ضوء مهارات التفكیر البصري التي تم 

  :وقد تم بناء بطاقة تحلیل المحتوى وفق الخطوات اآلتیة.  تحدیدها
  : یلتحدید الهدف من التحل .1

  :هدفت عملیة تحلیل المحتوى إلى ما یلي
 .تحدید مدى توافر األدوات البصریة في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة -
تحدید مدى تضمین مهارات التفكیر البصري الواردة في القائمة في محتوى  -

  .مقررات الفقه المقررة على طالب المرحلة المتوسطة
  : تحدید وحدات التحلیل .2

 الصورة والجدول والخریطة كوحدات لتحلیل محتوى مقررات الفقه في اعتمد الباحث
  . المرحلة المتوسطة

  : تحدید فئات التحلیل .3
  .تمثلت فئات التحلیل في مهارات التفكیر البصري الواردة في بطاقة التحلیل        
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  : تحدید حدود التحلیل .4
لیل المضمون المكتوب لمادة یقتصر التحلیل المستخدم في هذه الدراسة على تح         

مقررات الفقه المقررة على تالمیذ المرحلة المتوسطة؛ ومن ثم فإن التحلیل الحالي ال 
صحة المادة العلمیة، مستوى صعوبة المادة العلمیة، جوانب اخراج الكتاب، : یشمل

  .والفهارس
  :التحقق من صدق بطاقة التحلیل .5

یة لبطاقة التحلیل على مجموعة من المحكمین قام الباحث بعرض الصورة األول          
ًفردا، إلبداء الرأي حول مدى ) 11(المختصین في المناهج وطرق التدریس بلغ عددهم 

ومناسبة كل من فئات . مناسب األداة لتحلیل محتوى مقررات الفقه في المرحلة المتوسطة
اقة التحلیل وقد اتفق المحكمون على صالحیة بط. ووحدات التحلیل لغرض الدراسة

  .ومناسبة وحدات التحلیل وفئاته لغرض الدراسة
 :حساب ثبات التحلیل .6

حیث . لقیاس ثبات التحلیل استخدم الباحث طریقة اتساق المحلل مع محلل آخر          
استعان الباحث بأحد معلمي المرحلة المتوسطة المتعاونین وذوي الخبرة الطویلة في 

) 150(ل في أول خمسین صفحة من كل كتاب، بمجموع التدریس، وتحددت عینة التحلی
وللتعرف على مدى تطابق المحللین . من مجتمع الدراسة%) 30(صفحة، وهو ما یعادل 

تم حساب معامل الثبات بین التحلیلین باستخدام معادلة كوبر لقیاس الثبات، وجاءت 
  ).1(النتائج كما هو مبین في جدول 

  ومدى االتفاق واالختالف بینهما) باحث وللمحلل اآلخرلل(نتائج التحلیلین ) 1(جدول 

تحلیل  المقرر
 الباحث

المحلل 
 االختالف  االتفاق اآلخر

  معامل
  االتفاق

 0.97 2 38 38 40  مقرر الفقه للصف األول المتوسط
 0.99 1 44 45 44  مقرر الفقه للصف الثاني المتوسط
 0.97 2 37 39 37 مقرر الفقه للصف الثالث المتوسط

 0.98 5 119 122 121 المجموع
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، وهو )0.98(أن معامل االتفاق بین التحلیلین بلغ ) 1(یتضح من الجدول           
ٕمعامل مرتفع؛ مما یعني ثبات أداة الدراسة، وبالتالي صالحیتها لالستخدام، وامكان الثقة 

  . بنتائجها
  :ٕضوابط التحلیل واجراءاته

 .اإلجرائي لمهارات التفكیر البصريتمت عملیة التحلیل وفق التعریف  -
والتي ظهرت في المقررات ) الصور والجداول والخرائط(تم تحلیل جمیع األشكال  -

الثالث وفي الجزئین األول والثاني، واستبعد من التحلیل صورة الغالف، والصور 
 .الواردة في الفهارس

لتعریف ًتم استخراج ما یحویه كل شكل من مهارات التفكیر البصري وفقا ل -
 .اإلجرائي لمهارات التفكیر البصري

 .تم ترقیم األشكال بشكل تسلسلي بحسب ظهورها -
فرغت بیانات التحلیل في جداول تفریغ مناسبة، وتم تسجیل التكرارات والنسب  -

 .المئویة لكل مهارة من مهارات التفكیر البصري
 إلى ، وتم توزیع المقیاس)33.3(تم حساب طول فئة المقیاس، والذي بلغ  -

 ).2(ثالثة مستویات متساویة، كما في الجدول 
توزیع المستویات في أداة الدِّراسة) 2(جدول   

  مدى المتوسطات  مستویات المقیاس
  33.33 أقل من - 0.01  ضعیفة
  66.66 أقل من – 33.33  متوسطة
  100 - 66.66  عالیة

  :أسالیب المعالجة اإلحصائیة للبیانات
  :لدراسة تم استخدام األسالیب االحصائیة التالیةلتحقیق أهداف ا          

 .التكرارات .1
 . النسب المئویة .2
 .المتوسط الحسابي .3
 . معادلة كوبر لقیاس الثبات .4
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  :عرض النتائج ومناقشتها
  :اإلجابة عن السؤال األول: ًأوال

 ما مهارات التفكیر البصري التي ینبغي تضمینها في مقررات :نص السؤال األول على
  مرحلة المتوسطة؟الفقه لل

ولإلجابة عن السؤال األول قام الباحث بمراجعة األدب التربوي والدراسات ذات           
مهارات ) 8(العالقة بالتفكیر البصري ومهاراته، ثم قام ببناء قائمة أولیة اشتملت على 

 وتم عرض القائمة. للتفكیر البصري یلزم تضمینها في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة
ًمحكما من المختصین في مناهج وطرق تدریس العلوم ) 11(في صورتها األولیة على 

  ).3(وجاءت نتائج التحكیم كما هو مبین في الجدول . الشرعیة
  نتائج تحكیم مهارات التفكیر البصري) 3(جدول 

  التكرارات

  المهارة
  مناسبة
بدرجة 
  كبیرة

)3(  

  مناسبة
ة بدرج

  متوسطة
)2(  

  غیر 
  مناسبة

)1(  
  مجموع
  الترتیب  المتوسط  النقاط

مهارة التعرف على 
  الشكل ووصفه

11  0  0  33  3  1  

  2  3  33  0  0  11  مهارة تفسیر المعلومات
  3  2.9  32  0  1  10  مهارة تحلیل الشكل
  4  2.8  31  1  0  10  مهارة ربط العالقات

  5  2.7  30  1  1  9  مهارة استنتاج المعاني 
  6  1.6  17  7  2  2  مهارة التمییز البصري

  7  1.5  16  8  1  2  مهارة تمثیل المعلومات
  8  1.4  15  9  0  2  مهارة الترجمة البصریة

فأكثر، وعلیه ) 2(وقد تم اعتماد المهارات التي حصلت على متوسط حسابي          
فتحددت مهارات التفكیر البصري التي ینبغي تضمینها في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة 

  :في المهارات التالیة
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  .مهارة التعرف على الشكل ووصفه .1
  .مهارة تفسیر المعلومات .2
  .مهارة تحلیل الشكل .3
  .مهارة ربط العالقات .4
  .مهارة استنتاج المعاني .5

، ومحمد )2007(، والخزندار )2006(ًویتفق ذلك تماما مع دراسة مهدي          
  ). 2017(، والشلوي )2016(، شویهي )2015(، والدیب )2016(

  :ابة عن السؤال الثانياإلج: ًثانیا
 ما مدى توافر األدوات البصریة في مقررات الفقه للمرحلة :نص السؤال الثاني على

  المتوسطة؟
ولإلجابة عن السؤال الثاني قام الباحث بتحلیل مقررات الفقه للمرحلة           

المتوسطة، وتم حساب التكرارات، والنسب المئویة، وقد جاءت النتائج هو مبین في 
  ).4(الجدول 

  األشكال الواردة في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة) 4(جدول 
األول   األشكال

  المتوسط
الثاني 
  المتوسط

الثالث 
  المتوسط

درجة   النسبة  المجموع
  التوافر

  متوسطة  %57.5  288  14  97  177  الصور
  ضعیفة  %27  135  53  41  41  الجداول
  ضعیفة  %15.5  78  15  22  41  الخرائط
    %100  501  82  160  259  عالمجمو
      %100  %16.3  %32  %51.7  النسبة
درجة 
= متوسط النسب  ضعیفة  ضعیفة  متوسطة  التوافر

33.3  
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  : یمكن استنتاج ما یلي) 4(من خالل الجدول           
أن األدوات البصریة توافرت في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة بدرجة متوسطة، : 2/1

وهي تقع %) 33.33(ًشكال، وبنسبة ) 501(د األدوات البصریة حیث بلغ عد
  . في المدى المتوسط

من %) 57.5(صورة، تمثل ) 288(جاءت الصور في المرتبة األولى، حیث بلغت : 2/2
. مجمل األشكال الواردة في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة، في المدى المتوسط

ًجدوال، تمثل ) 135(، حیث بلغت في حین حلت الجداول في المرتبة الثانیة
من مجمل األشكال الواردة في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة، في %) 27(

خریطة، ) 78(المدى المنخفض، أما الخرائط فجاءت في المرتبة الثالثة بواقع 
من مجمل األشكال الواردة في مقررات الفقه للمرحلة %) 15.5(تمثل 

  . المتوسطة، في المدى المنخفض
ًشكال، تمثل ) 259(جاء كتاب الصف األول المتوسط في المرتبة األولى بواقع : 2/2

من مجمل األشكال الواردة في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة، في %) 51.7(
المدى المتوسط، في حین حل كتاب الصف الثاني المتوسط في المرتبة الثانیة 

كال الواردة في كتب الفقه من مجمل األش%) 32(ًشكال، تمثل ) 160(بواقع 
للمرحلة المتوسطة، في المدى المنخفض، أما كتاب الصف الثالث المتوسط 

من مجمل األشكال %) 16.3(ًشكال، تمثل ) 82(فجاء في المرتبة الثالثة بواقع 
  . الواردة في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة، في المدى المنخفض

  :اإلجابة عن السؤال الثالث: ًثالثا
 ما مدى تضمین مهارات التفكیر البصري في مقررات الفقه :نص السؤال الثالث على

  للمرحلة المتوسطة؟
ولإلجابة عن السؤال الثالث قام الباحث بتحلیل مقررات الفقه للمرحلة            

المتوسطة، وتم حساب التكرارات، والمتوسطات الحسابیة، والنسب المئویة، وقد جاءت 
  ).5(ین في الجدول النتائج هو مب
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  مهارات التفكیر البصري المضمنة في مقررات الفقه للمرحلة المتوسطة) 5(جدول 

األول   المهارة
  المتوسط

الثاني 
  المتوسط

الثالث 
  النسبة المئویة  المجموع  المتوسط

مهارة التعرف على 
  الشكل ووصفه

205  122  42  369  74%  

  %59  293  30  89  174  مهارة تفسیر المعلومات
  %40  198  59  54  85  مهارة تحلیل الشكل
  %35  176  52  50  74  مهارة ربط العالقات

  %14  70  19  20  31  مهارة استنتاج المعاني 
متوسط النسب   1106  172  305  519  مجموع التكرارات

 =44%  
  : یمكن مالحظة ما یلي) 5(ومن الجدول 

الفقه للمرحلة أن مهارات التفكیر البصري تم تضمینها في مقررات : 3/1
وهي تقع في المدى المتوسط، بتكرارات بلغ مجموعها %) 44(بنسبة المتوسطة 

، %)74 -% 14(وتراوحت متوسطات مهارات التفكیر البصري بین ). 1106(
التعرف على الشكل (حیث جاءت مهارة واحدة في المدى المرتفع وهي مهارة 

دى المتوسط، وهي مهارة ، وحلت ثالث مهارات في الم)0.74(بمتوسط ) ووصفه
تفسیر المعلومات، ومهارة تحلیل الشكل، ومهارة ربط العالقات بمتوسطات بلغت 

في حین جاءت مهارة واحدة في المدى . على الترتیب%) 35، 40%، 59%(
  %).  14(بمتوسط ) وهي مهارة استنتاج المعلومات(المنخفض 

ي أظهرت أن مهارات التفكیر البصري والت) 2017(        وهذا یتوافق مع دراسة الشلوي 
ودراسة صالح . تم تضمینها في كتاب علوم الصف السادس االبتدائي بنسبة متوسطة

والتي أظهرت توافر مهارات التفكیر البصري في محتوى كتب العلوم بالمرحلة ) 2012(
والتي ) 2017(وتتوافق كذلك مع دراسة الدلیمي . اإلعدادیة في مصر بدرجة متوسطة

أن كتب الجغرافیا للمرحلة المتوسطة في العراق تضمنت مهارات التفكیر البصري ظهرت أ
  . بشكل عام%) 40(بنسبة 
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       وتتباین نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات التي أظهرت تدني تضمین مهارات 
، ونتیل )2009(، وشعث )2016(التفكیر البصري في المقررات الدراسیة؛ كدراسة محمد 

، كما تتباین نتیجة الدراسة مع الدراسات التي أظهرت ارتفاع مستوى تضمین )2018(
ودراسة المقبل ) 2008(مهارات التفكیر البصري في المقررات الدراسیة كدراسة الخزندار 

  ).  2016(والجبر 
  :عرض تفصیلي لنتائج الدراسة بحسب المهارات: 3/2

ووصفه جاءت في المرتبة أن مهارة التعرف على الشكل ) 5(یظهر الجدول  -
في المدى %) 74(وبنسبة مئویة ) 369(األولى من حیث التوافر بتكرارات بلغت 

ویعزو الباحث ذلك إلى أن مهارة التعرف على الشكل ووصفه مهارة . المرتفع
بصریة بسیطة وأساسیة یستند علیها كل المهارات الالحقة، كما أن الكتاب 

هیئة واستثارة تفكیر الطالب حول األفكار یصدر كل درس بعدد من الصور للت
وهذا یتوافق مع أبرزته دراسة . ًوالمضامین الممثلة بصریا في تلك الصور

وشویهي ) 2016(والمقبل والجبر ) 2012(وصالح ) 2007(الخزندار 
والتي أظهرت جمیعها تصدر مهارة التعرف على ) 2017(والشلوي ) 2016(

  .الشكل ووصفه بشكل واضح
أن مهارة تفسیر المعلومات جاءت في المرتبة الثانیة من ) 5(لجدول یظهر ا -

. في المدى المتوسط%) 59(وبنسبة مئویة ) 293(حیث التوافر بتكرارات بلغت 
وضوح الصور وتناسق ألوانها ومناسبة : ویعزو الباحث ذلك إلى عدة أمور، منها

ة تفسیر حجمها، واستخدام صور من بیئة الطالب، ومنها كذلك أن مهار
المعلومات مرتبطة بمهارة التعرف على الشكل ووصفه وغالب الصور كانت تخدم 
المهارتین، ومن أسباب ذلك أن كثیر من دروس مقرر الفقه كانت دورس وصفیة 
ٕیكون للصورة دور وظیفي في فهم المضمون وازالة الغموض؛ كدرس صفة 

الة الخسوف، الصالة، ودرس صفة الحج، ودرس صفة العمرة، ودرس صفة ص
والتي أظهرت أن ) 2017(وهذا یتفق مع ما أظهرته دراسة الشلوي . وغیرها

مهارة تفسیر المعلومات جاءت في المدى المتوسط، كما تتفق الدراسة الحالیة 
والتي أظهرت أن مهارة تفسیر المعلومات جاءت تالیة ) 2018(مع دراسة نتیل 

  . لمهارة التعرف على الشكل ووصفه
أن مهارة تحلیل الشكل جاءت في المرتبة الثالثة من حیث ) 5(جدول یظهر ال -

. في المدى المتوسط%) 40(وبنسبة مئویة ) 198(التوافر بتكرارات بلغت 
ویعزو الباحث ذلك إلى قلة تركیز األشكال على التفاصیل الدقیقة، واهتمام 
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ة مهارة تحلیل ًاألشكال المستخدمة بالبیانات الجزئیة، وقد یكون ذلك راجعا لحاج
الشكل إلى التركیز على التفاصیل الدقیقة، األمر الذي قد یشعر الطالب بشيء 

والتي أظهرت ) 2016(وهذا یوافق دراسة المقبل والجبر . من اإلرهاق والتعب
  .  وقوع مهارة تحلیل الشكل في المدى المتوسط

عة من حیث أن مهارة ربط العالقات جاءت في المرتبة الراب) 5(یظهر الجدول  -
. في المدى المتوسط%) 35(وبنسبة مئویة ) 176(التوافر بتكرارات بلغت 

ویعزو الباحث ذلك إلى أن الترابط بین أجزاء الصور كان دون المأمول حیث 
أغفلت الصور خاصة الربط بین المعلومات الجدیدة والمعلومات السابقة، وفي 

ت الالزمة للقیام بعملیة بعض األحیان تكون الصورة قاصرة من حیث البیانا
الربط، ولعل وجود كم كبیر من الجداول والخرائط ساعد على ارتفاع مستوى 

وتختلف هذه النتیجة مع ما أظهرته دراسة . ًتضمین مهارة ربط العالقات نسبیا
والتي أظهرت جمیعها ) 2017(والشلوي ) 2016(وشویهي ) 2007(الخزندار 

ستوى المنخفض، في حین أظهرت دراسة المقبل ورود مهارة ربط العالقات في الم
  .ورود مهارة ربط العالقات في المستوى المرتفع) 2016(والجبر 

أن مهارة استنتاج المعاني جاءت في المرتبة الخامسة من ) 5(یظهر الجدول  -
. في المدى المنخفض%) 14(وبنسبة مئویة ) 70(حیث التوافر بتكرارات بلغت 

ن كثیر من الصور خاصة لم تأت في سیاقات تتطلب ویعزو الباحث ذلك إلى أ
عملیات تفكیر علیا، بل كانت تتمحور في الغالب على التعرف على الشكل، أو 

كما أن مهارة استنتاج المعاني تعتمد على . تفسیر المعلومات في الغالب
المهارات األربع السابقة، فوجود ضعف في تضمین المهارات السابقة سینعكس 

ومن المالحظ أن معظم األشكال التي .  ورود مهارة استنتاج المعانيبدوره على
وهذا یتوافق مع أبرزته . حققت مهارة استنتاج المعاني كانت خرائط مفاهیمیة

أغلب الدراسات السابقة من ورود مهارة استنتاج المعاني في آخر قائمة مهارات 
 والمقبل والجبر )2016(وشویهي ) 2007(التفكیر البصري، كدراسة الخزندار 

 ). 2017(والشلوي ) 2016(
  : عرض تفصیلي لنتائج الدراسة بحسب الصفوف: 3/3

أظهرت الدراسة أن مقرر الفقه للصف الثالث المتوسط جاء في المرتبة األولى  -
وبنسبة مئویة ) 176(من حیث توافر مهارات التفكیر البصري، بتكرارات بلغت 

، %37، %51(ب توافر المهارات وجاءت نس. في المدى المتوسط%) 49(
  ).6(على الترتیب، كما هو موضح في الجدول %) 23، 63%، 72%
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  مهارات التفكیر البصري المضمنة في مقرر الفقه للصف الثالث المتوسط) 6(جدول 
  النسبة المئویة  التكرار  المهارة

  %51  42  مهارة التعرف على الشكل ووصفه
  %37  30  مهارة تفسیر المعلومات

  %72  59  هارة تحلیل الشكلم
  %63  52  مهارة ربط العالقات

  %23  19  مهارة استنتاج المعاني 
  %49= متوسط النسب   172  المجموع

  82= مجموع األشكال في الصف األول المتوسط
أظهرت الدراسة أن مقرر الفقه للصف األول المتوسط جاء في المرتبة الثانیة  -

وبنسبة مئویة ) 519(صري، بتكرارات بلغت من حیث توافر مهارات التفكیر الب
، %67، %79(وجاءت نسب توافر المهارات . في المدى المتوسط%) 44(

  ).7(على الترتیب، كما هو موضح في الجدول %) 12، 29%، 33%
  مهارات التفكیر البصري المضمنة في مقرر الفقه للصف األول المتوسط) 7(جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  المهارة
  %79  205  مهارة التعرف على الشكل ووصفه

  %67  174  مهارة تفسیر المعلومات
  %33  85  مهارة تحلیل الشكل
  %29  74  مهارة ربط العالقات

  %12  31  مهارة استنتاج المعاني 
  %44= متوسط النسب   519  المجموع

  259= مجموع األشكال في الصف األول المتوسط
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للصف الثاني المتوسط جاء في المرتبة الثالثة أظهرت الدراسة أن مقرر الفقه  -
وبنسبة مئویة ) 305(من حیث توافر مهارات التفكیر البصري، بتكرارات بلغت 

، %56، %76(وجاءت نسب توافر المهارات . في المدى المتوسط%) 42(
  ). 8(على الترتیب، كما هو موضح في الجدول %) 13، 31%، 34%

  ري المضمنة في مقرر الفقه للصف الثاني المتوسطمهارات التفكیر البص) 8(جدول 
  النسبة المئویة  التكرار  المهارة

  %76  122  مهارة التعرف على الشكل ووصفه
  %56  89  مهارة تفسیر المعلومات

  %34  54  مهارة تحلیل الشكل
  %31  50  مهارة ربط العالقات

  %13  20  مهارة استنتاج المعاني 
  %42= متوسط النسب   305  المجموع

  160= مجموع األشكال في الصف األول المتوسط
  :التوصیات
  :في ضوء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة فإن الباحث یوصي باآلتي          

 .االهتمام بتضمین مهارات التفكیر في مقررات الفقه بنسب متوازنة -
اعدهم في إعداد دورات تدریبیة لتعریف المعلمین بمهارات التفكیر البصري بما یس -

 .تنمیتها لدى طالبهم
االهتمام بالصور من حیث وضوحها وبیان داللتها ووضعها في سیاقات تساعد  -

  . في تحقیق مهارات التفكیر البصري
  :المقترحات
  :في نهایة الدراسة یقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتیة          

 مقررات الفقه في إجراء دراسة لتقویم مدى توافر مهارات التفكیر البصري في -
 .المرحلة االبتدائیة والمرحلة الثانویة

إجراء دراسة تتبعیة حول مدى نمو مهارات التفكیر البصري لدى الطالب عبر  -
 .مراحل التعلیم العام

إجراء دارسة حول قیاس أثر تضمین مقررات الفقه بمهارات التفكیر البصري في  -
  . لة المتوسطةتنمیة مهارات التفكیر البصري لدى طالب المرح
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  :المراجع
 مادة تدریس في التعاوني التعلم استراتیجیة فعالیة). 1428. (األكلبي، مفلح بن دخیل

 الصف طالب لدى الناقد التفكیر ومهارات الدراسي التحصیل في اإلسالمیة والثقافة الحدیث
  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة. رسالة دكتوراه غیر منشورة. الثانوي األول

دور مقررات الفقه والسلوك في تنمیة مهارات التفكیر ). 2012. (كلبي، مفلح بن دخیلاأل
الناقد لدى طالب وطالبات الصفوف العلیا بالمرحلة االبتدائیة في المملكة العربیة السعودیة، 

  . 287 - 249، 2، مجلة البحوث النفسیة والتربویة
) المطور(تقییم مقرر الفقه ). 0182. (البلوي، محمد ساعد، و الجمل، دینا عبدالحمید
 - فیصل الملك لجامعة العلمیة المجلة. للصف األول المتوسط من وجهة نظر المعلمین

  . 142 -121، )2( 19 ،فیصل الملك جامعة :واإلداریة اإلنسانیة العلوم
العالقة بین كثافة العناصر في الرسومات التوضیحیة وخلفیاتها ) 2005. (الجابري، أمیرة

مجلة دراسات تربویة . مو اإلدراك البصري للمفاهیم البیئیة لدى أطفال ما قبل المدرسةون
  . 28 - 16، )4 (11، واجتماعیة

 تنمیة على المعرفیة فوق التعلم دورة إستراتیجیة توظیف أثر ).2010. (جبر، یحیى سعید
بحث . سياألسا العاشر الصف طلبة لدى العلوم في البصرى التفكیر ومهارات المفاهیم

  .الجامعة اإلسالمیة، غزة. مكمل للماجستیر غیر منشور
  .دار الفكر للنشر والتوزیع: ّ، عمانتعلیم التفكیر). 2002. (جروان، عبدالرحمن فتحي
دراسة تحلیلیة لمحتوى كتاب الفقه للصف األول ).  1431. (الجندل، أمل بنت عبداهللا

كلیة . بحث مكمل للماجستیر غیر منشور. دالمتوسط للبنات في ضوء مهارات التفكیر الناق
  .الریاض. التربیة، جامعة الملك سعود

المقرر على طالب ) المطور(تقویم كتاب الفقه ). 2010. (الجهیمي، أحمد بن عبدالرحمن
 الخلیج رسالة .الصف الثالث الثانوي شرعي في ضوء المعاییر المعاصرة للكتاب المدرسي

  . 278 – 211، )116( 31 ،الخلیج لدول يالعرب التربیة مكتب :العربي
تقویم محتوى كتب الریاضیات للمرحلة األساسیة العلیا في ). 2007. (الخزندار، نائلة نجیب

اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة :  مجلة التربیة. ضوء مهارات التفكیر البصري
  .  166 – 148، )161 (36، والعلوم

  . دار الحدیث: مكة المكرمة. علم أصول الفقه). 1423. (خالف، عبدالوهاب
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تحلیل محتوى كتب الجغرافیا للمرحلة المتوسطة ). 2017. (الدلیمي، طالل حماد عرمیط
. بحث مكمل لدرجة الماجستیر غیر منشور. في العراق في ضوء مهارات التفكیر البصري

  . جامعة آل البیت، المفرق
على تنمیة ) فكر، شارك، زاوج(استخدام استراتیجیة فاعلیة ). 2015. (الدیب، نضال ماجد

بحث . مهارات التفكیر البصري والتواصل الریاضي لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة
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