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 الملخص

إتقان مهارات التفكير المكاني المرتبطة  استهدف البحث الحالي التعرف على مستوى     

، واستخدمت الباحثتان المنهج  بالجغرافيا لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمدينة بجدة

الوصفي، ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد اختبار لمهارات التفكير المكاني في المهارات التالية: 

فقرة من نوع اختيار متعدد، وبعد  ٤٢وتكون من المالحظة، ، القراءة البصرية، التمييز

تلميذة من تلميذات  ٢٤٨التحقق من صدق وثبات االختبار، تم تطبيقه على عينة بلغ عددها 

مهارات لتلميذات ال إتقان أن مستوىبمدينة جدة، وأظهرت النتائج  الخامس االبتدائيالصف 

  %٨8الذي تم تحديده  أعلى من المستوى ، وهو ٪٨868بلغت نسبته  التفكير المكاني ككل

 بلغت نسبةأما فيما يتعلق بمستوى إتقانهن لمهارات التفكير المكاني الفرعية، فقد  ،رفأكث

 هماو، ٪2.68 البصرية لمهارة القراءةنسبة إتقانهن و ،٪2٨6٤مهارة المالحظة إتقانهن ل

 فقد بلغت نسبة مهارة التمييز أما مستوى إتقانهن ل ،الذي تم تحديده أعلى من المستوى 

أوصت الباحثتان وفي ضوء هذه النتائج  الذي تم تحديده،من المستوى  دنىأ، وهي ٪٢6٢.

مهارات التفكير ضرورة توظيف ين إلى لمانتباه المعه ت تدريبية لتوجيراإقامة دو ضرورة ب

من أجل تعزيز هذه  ملية التعليعمأثناء  بصفة عامة ومهارة التمييز بصفة خاصة في  المكاني

 .المهارات

  الجغرافيا. ،التفكير المكاني، مهارات، إتقان المفتاحية:الكلمات 
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The Level of Mastery of Geospatial Thinking Skills among Fifth 

Elementary Grade Students in Jeddah 

Abstract 

This research examined the Level of Mastery of Geospatial Thinking 

Skills among Fifth Elementary Grade Students in Jeddah (Saudi 

Arabia) where the two researchers used the descriptive approach and 

prepared a test of spatial thinking skills involving the following skills: 

Visual, Distinguishing, Observation skills, and it contained 24 

multiple-choice items. After validating the validity and reliability of 

the test, it was applied to a sample of 328 fifth elementary grade 

students in Jeddah. The results showed that the level of the students’ 

mastery of spatial thinking skills as a whole was 86.6%. It was higher 

than the established level of 80% or more. As for their level of mastery 

of sub spatial thinking skills, their mastery of Observation Skill 

reached 98.2%, and their mastery of Visual Skill was 97.6%, which 

was higher than the established level. As for their mastery of the 

Distinguishing Skill, it reached 74.4%, which is lower than the 

established level. 

In the light of the research results, the researchers recommended the 

necessity of holding training courses to draw the attention of teachers  

to the need to employ spatial thinking skills in general and the 

Distinguishing Skill in particular during the education process in order 

to enhance these skills. 

Keywords: Mastery, skills, spatial thinking, geography. 
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 المقدمة

يتميز العصر الحالي بسرعة التقدم العلمي والتقني في المعرفة، وهذا يتطلب من        

المؤسسات التربوية تهيئة أفراد المجتمع لهذه التغيرات والتطورات التي أحدثتها الثورة 

المعرفية والتقنية في مختلف المجاالت، وإيجاد الطرق التربوية التي تساعد المتعلمين على 

 التغيرات واستيعابها بكل سهولة ويسر.  مواجهة هذه

التفكير ضرورة من ضروريات ومتطلبات التعلم الهادف الذي يمكن تنمية ويعد       

واكتساب المهارات  ،زيادة دافعيتهم نحو التعلمو ،من تطوير كفاءاتهم الذاتية المتعلمين

واتخاذ القرارات  ،والتخطيط ،واالكتشاف ،والخبرات التي تساعدهم على حل المشكالت

 ، لذلك نشطت(٤٢، ٤80٢، زوالتكيف مع الواقع ومتطلبات العصر )عبد العزي ،المناسبة

حركة تعليم التفكير في إطار المناهج الدراسية بهدف تضمين مهارات التفكير بطريقة 

 (.0٠٢،٤88٨مقصودة فيها وفق تنظيمات محددة )زيادة وسالم،

(،على ضرورة إتقان المتعلم لعدد من ٤٠،٤80٨) التعليمهيئة تقويم  تأكد كما        

المهارات مثل: التفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، والتواصل، واستخدام التقنية، والتعلم 

الذاتي، والتعاون والمشاركة المجتمعية، والتي تمكن المتعلم من التعليم المستمر واإلبداع 

ى المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية وطنه والمساهمة واالبتكار واإلنتاج، وتجعله قادًرا عل

 في برامجها ومستهدفاتها.

، اإلبداعيويتضمن التفكير عدة أنواع منها التفكير العلمي، المنطقي، الناقد،         

يعد أحد أكثر أنماط التفكير التي يجب والذي  ؛يضاً التفكير المكانيأاالستداللي، التأملي، و

ا، نظراً العتماده على استثارة العقل بمثيرات بصرية يترتب عليها تحليل االهتمام بتنميته

 .(٤،٤808وتكوين التصورات الذهنية )إسماعيل، ،وإدراك العالقات ،الموقف

فإنه  ؛ينظر المشاهد إلى رسم ماعندما وقد نشأ هذا النوع من التفكير في مجال الفن، ف     

التفكير المكاني بين ويجمع تفكيراً بصرياً لفهم الرسالة المتضمنة في الرسم، فيه يفكر 

وسيط لالتصال والفهم األفضل  أنه يعتبر باإلضافة إلى، أشكال االتصال البصري واللفظي

أنه يتيح الفرصة لرؤية في  تهأهمي لذلك تعود، والتفكير فيهالرؤية الموضوعات المعقدة 

 ؛قارنات بصرية بين خواص تلك األشكالاألشكال بصرياً، وعمل م

مما يؤدي إلى ثبات خواص األشكال في ذهن المتعلم، وبقاء  ،لتصل مباشرة إلى المتعلم 

 (.8٢،٤808)عامر ومصري، لديهأثر التعلم 
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 مشكلة البحث وأسئلة 

         

في الموقف  ،يعتمد التفكير المكاني على األشكال والرسومات والصور المعروضة     

والعالقات الحقيقية المتضمنة فيها، حيث تقع األشكال والرسومات والصور بين يدي 

يرتبط ، كما أنه (٨٤،٤808المتعلم ويحاول أن يجد معنى للمضامين التي أمامه )جبر،

ارتباطا وثيقاً بالمكان الجغرافي، حيث أن المتعلم يمكن أن يستخدم المفاهيم الجغرافية 

 بطرق مختلفة التفكير فيهاويستطيع التعامل معها ومختلفة، والمكانية ال

  (.٤80٢،.٤٨)سويلم،

بتنمية مهارات التفكير  هتماماالبضرورة  السابقة وقد أوصت العديد من الدراسات       

عطية و(، ٤808(، وعبد الحكيم )٤80٢(، ويونس )٤80٤كدراسة عبد العزيز ) ،المكاني

(٤802.) 

ما يتطلب لها معرفتهن بو ،الرأي خبرة الباحثتان في مجال تعليم الجغرافياويعزز هذا        

 ،والتمييزوالمقارنة،  واالستنتاج، ،من مهارات عديدة، ألنها علم يعتمد على المالحظة

لذلك وجب على  ،والقراءة لألشكال والرسوم والصور ،وإدراك العالقات بين الظواهر

والتفكير  -بصفة عامة  -التفكيراالهتمام ب من خالل لعلم،المعلمين االهتمام بمتطلبات هذا ا

، كانت متدنيةعند التلميذات إذا والعمل على تنميتها  -بصفة خاصة  - ومهاراته المكاني

(، ٤800كدراسة عبد النبي والنحاس )وخاصة وأن بعض الدراسات أشارت إلى ذلك، 

 .لديهن تعزيزها إذا كانت عالية ومتوفرةو ،(٤80٢وعبد النبي )

لدى  المكاني مهارات التفكير إتقان مستوى معرفةالحاجة إلى  تظهرمن خالل ما سبق      

 التلميذات.

 

 ويحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

مهارات التفكير المكاني المرتبطة بالجغرافيا لدى تلميذات الصف  إتقان ما مستوى      

 ؟ البتدائي بمدينة جدةالخامس ا

 ويتطلب هذا السؤال اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:
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القراءة البصرية، التمييز، التالية:  المكانيإتقان مهارات التفكير  مستوىما  .0س

 ؟بمدينة جدة المرتبطة بالجغرافيا لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي ،المالحظة

 البتدائيا الخامسالصف  تلميذات لدىالقراءة البصرية  ما مستوى إتقان مهارة. ٤س

 ؟بمدينة جدة

في  بمدينة جدة البتدائيا الخامسالصف  تلميذات لدى التمييز إتقان مهارة مستوىما . ٢س

  ؟مهارة

بمدينة  البتدائيا الخامسالصف  لدى تلميذاتلدى  المالحظة إتقان مهارة مستوىما . ٢س

  ؟جدة

 

 أهداف البحث

القراءة : المكانيمهارات التفكير  إتقان مستوى علىالبحث الحالي التعرف  يهدف     

 البتدائي.الخامس الدى تلميذات الصف  المرتبطة بالجغرافيا ،البصرية، التمييز، المالحظة

 

 أهمية البحث

 :لتاليتتضح أهمية البحث في ا   

مقرر أنظار القائمين على التخطيط وتطوير المناهج إلى ضرورة تضمين  توجيه .0

موضوعات تساعد على تنمية مهارات التفكير الدراسات االجتماعية )الجغرافيا( 

 .المتعلمينالمكاني لدى 

التركيز لتوعية المعلمين بضرورة  المختصين لفت نظر علىلبحث يساعد هذا ا .٤

 مهاراته المختلفة.على استخدام وتحفيزه وتشجيعه للمتعلم على الدور اإليجابي 

يمكن أن يسترشد به معلم الجغرافيا لقياس  ،مهارات التفكير المكانيلاختبار تقديم  .٢

 تالميذه.لدى  مهارات التفكير المكاني

 حدود البحث

 اشتمل البحث على الحدود التالية:        
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القراءة  مهارات التفكير المكاني التالية: الحدود الموضوعية: اقتصر البحث على .أ

ولمناسبتها لتلميذات  ،وذلك الرتباطها بعلم الجغرافيا البصرية، التمييز، المالحظة،

 البتدائي. ا الخامسالصف 

 ابتدائية أداه البحث في ثالث مدارس تطبيق تم: والبشرية والمكانية الزمانية الحدود .ب

 هـ،0٢٢8/0٢٢0 الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصلحكومية بمدينة جدة، خالل 

تلميذة من تلميذات الصف  (٢٤٨) ثالثمائة وثمانية وعشرون من مكونة عيّنة على

 جدة.البتدائي بمدينة ا الخامس

 مصطلحات البحث

 (Mastery Learning) تقانالتعلم لإل      

أسلوب منظم، ومخطط مبني على أسس مأخوذة من العلوم  :( بأنه0228) العارف هعرف       

   %٨8ذو فاعلية كبيرة في تحقيق األهداف التعليمية المختارة، حيث ينبغي أن يحقق و، السلوكية

 (.٢8،٤88٨عن مشالي ، فأكثر. )نقالً 

 مهارات التفكير المكاني فيتلميذات الصف الخامس االبتدائي " وصول بأنه:ويعرف إجرائياً    

 %٨8مستوى إتقانإلى التالية: المالحظة، القراءة البصرية، التمييز، والمرتبطة بالجغرافيا 

  .فأكثر

 ((Spatial Thinkingالتفكير المكاني 

 "عملية عقلية تمكن الفرد من القدرة على إدراك ( بأنه:٤80٤عرفته الكحلوت )   

وتحليلها واستنتاجها وترجمتها بلغة العالقات المكانية وتفسير األشكال والصور والخرائط 

  .(٢٢)صمكتوبة او منطوقة"

البتدائي من القيام بعدة الخامس اعملية عقلية تمكن تلميذات الصف : بأنه إجرائيا   ويعرف   

 عمليات تساعدها على مالحظة وتمييز وقراءة األشكال والصور والخرائط الجغرافية. 

 مهارات التفكير المكاني:

 ( Visual Skill) القراءة البصريةمهارة      

أو الصورة  ،نها: " تحديد أبعاد وطبيعة الشكلأ( ب٤80٠رزوقي وعبد الكريم ) اعرفه    

 (.٢08ص)"المعروضة 
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أو الشكل  لقراءةاالبتدائي  الخامستلميذة الصف  تمارسهاألداء الذي : إجرائيا  وتعرف     

وتقاس بالدرجة التي تحصل  ،الجغرافيةبأحد الظواهر  والمرتبط الصورة التي أمامها،

 .القراءة البصريةمهارة  عليها التلميذة في اختبار

 Distinguishing Skill))مهارة التمييز         

القدرة على التعرف على األشكال  ( بأنها:"٤808) عامر والمصري اعرفه        

 .(.٨المعروضة وتمييزها عن األشكال األخرى ")ص

 تمييز الشكلتلميذة الصف الخامس االبتدائي ل تمارسهاألداء الذي  :إجرائيا  وتعرف     

قاس بالدرجة يو ،عن األشكال األخرىبأحد الظواهر الجغرافية  والمرتبط الذي أمامها،

 التي تحصل عليها التلميذة في اختبار مهارة التمييز.

 (Observation Skill) مهارة المالحظة       

 ( بأنها: " استخدام واحد أو أكثر من الحواس الخمسة،٤88٢)شحاته والنجار  اعرفه    

 (.٤2٢")ص تقع عليها المالحظة، أو ظاهرة ءللحصول على المعلومات عن شي

 الشكل لمالحظةاالبتدائي  الخامستلميذة الصف  تمارسهاألداء الذي : إجرائيا  وتعرف     

مستعينة بحاسة أو أكثر من الحواس  ،الجغرافيةوالمرتبط بأحد الظواهر  ،الذي أمامها

 .المالحظةقاس بالدرجة التي تحصل عليها التلميذة في اختبار مهارة ت، والخمسة

 أدبيات البحث

 األول: التفكيرالمحور    

التعليم من  ل، والمعرفة تكتسب بالتفكير، وهذا ما جعالمعرفة مدخليعد التفكير هو      

واستخدام  ،لتنمية قدرات المتعلمين على التفكير ،أجل التفكير هدفاً رئيساً من أهداف التربية

 ،طرق ووسائل متعددة للوصول إلى المعارف والمعلومات، وحل ما يوجههم من مشكالت

ليكونوا قادرين على النجاح في المستقبل والمساهمة في تنمية المجتمع )حمادة، 

0٠،٤882).   

 :مفهوم التفكير( ١

" بأنه:( ٤888سعادة )عرفه ، حيث األدبيات التربوية تعددت تعريفات التفكير في     

 مفهوم معقد يتألف من ثالثة عناصر، تتمثل في العلميات المعرفية المعقدة،
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وعلى رأسها حل المشكالت، واألقل تعقيدا كالفهم والتطبيق، باإلضافة إلى معرفة خاصة  

بمحتوى المادة، أو الموضوع، مع توفر االستعدادات والعوامل الشخصية 

" منظومة من العلميات التي يوظفها ( عرفه بأنه:٤888(. أما مهدي )٢٤المختلفة")ص

العقل لتنظيم خبراته بطريقة جديدة لحل مشكلة معينة، بحيث تشتمل هذه المنظومة على 

والنتيجة، عمليات إدراك العالقة بين المقدمات والنتائج، وعمليات إدراك العالقة بين السبب 

ة هادفة وموجهة العام والخاص، وبين المعلوم والمجهول، وتكون هذه المنظوم وبين

حل لمشكلة ما، أو اتخاذ  ظاهرة، أولتحقيق غاية مقصودة قد تكون فكرة ما، أو الحكم على 

سلسلة من النشاطات  عبارة عن ":( بأنه.٤88) إبراهيم(. بينما عرفه 0٢قرار")ص

ض لمثير عن طريق رعندما يتع ،يقوم بها الدماغ الذهنية، التيأو الممارسات  ،العقلية

 .(080صالحواس الخمس")إحدى 

 :التفكير نواعأ( ٢

التفكير العلمي، ومهاراته، ومن أكثر أنواع التفكير الشائعة هي:  التفكيرأنواع تعددت        

أنواع ويعد التفكير المكاني أحد  ،المنطقي، الناقد، اإلبداعي، االستداللي، المكاني، التأملي

ما له من أهمية كبيرة؛ فمن خالله لالمتعلمين؛ عند  إلى تنميتهيسعى التربويين  ذيالتفكير ال

 (.  ٢2،٤80٤)الكحلوت، ما يحيط به من حقائق ومعارف ومفاهيمالمتعلم يدرك 

  :التفكير المكانيمفهوم ( 3 

 تعددت تعريفات التفكير المكاني في األدبيات التربوية، حيث عرفة كلين        

(Klein2003,147ب ) واألثار المترتبة وأسباب تواجدها، الظواهرجد اتو مكانأنها: فهم ،

( بأنه: "قدرة عقلية تعتمد بصورة مباشرة على ٤88٢) أما السنكري عرفه .توزيعاتهاعن 

( بأنه: Baeh & Logie,2005,5عرفه بيه ولوجي )و. (8٢)صالرؤية والرسم والتخيل"

( بأنه: ٤888)عرفه مهدي  اكم االستخدام الفعال لألشكال والرموز واأللوان والمخططات. 

من العمليات تترجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصري، وتحويل اللغة البصرية  ة"منظوم

بينما  .(٤٠)صالتي يحملها إلى لغة لفظية مكتوبة أو منطوقة، واستخالص المعلومات منه"

 باستخدام مثيراتنمط من أنماط التفكير التي تثير عقل المتعلمين "( بأنه: ٤882عرفه حمادة )

بصرية، إلدراك العالقة بين المعارف والمعلومات واستيعابها، وتمثيلها، وتنظيمها، ودمجها 

 في بنيته العرفية،
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 (.٤٢")صوالمواءمة بينها وبين خبراته السابقة وتحويلها إلى خبرة مكتسبة ذات معنى 

المحسوسة وتميزها  قدرة الفرد على التعامل مع المواد( بأنه: " ٤808) الشوبكيعرفه و

 وتفسير المعلومات وتحليلها ،بحيث تكون له القدرة على إدراك العالقات المكانية ؛بصرياً 

 (.٢٠)ص

 أهمية التفكير المكاني( 4

 ما يلي: ساعد على تنميةفي أنه ي أهمية التفكير المكاني (8٢،٤808)عامر ومصري  حدد    

 . مهارات اللغة البصرية لدى المتعلمين.0

 زيادة قدرة المتعلمين على االتصال باآلخرين، وزيادة ثقة المتعلم بنفسه. .٤

فهم الرسائل البصرية المحيطة بأفراد العملية التعليمية في كل جهة، نتيجة التقدم العلمي . ٢

 والتكنولوجي.

ذكاء ال. حل المشكالت، من خالل اختيار وتحديد المفاهيم البصرية، أو ما يطلق عليه ٢

 .ياإلدراك

 وإنتاج األفكار بطريقة سهلة وجذابة. تنظيم المعلومات. ٠

بصور وأشكال ورموز بصرية، مما يسهل استيعابها  ،األفكار والمعلومات الربط بين. 8

 .وفهمها

 :مهارات التفكير المكانيتصنيف ( 3

صنف العديد من الباحثين مهارات التفكير المكاني إلى تصنيفات متعددة، وفيما يلي هذه     

 التصنيفات:

  :لتاليمهارات التفكير المكاني في ا( 4١-٤،،4٠٢) حدد مهديأ. 

مهارة التعرف على األشكال ووصفها: القدرة على تحديد أبعاد طبيعة الشكل  -

 المعروض، أو الصورة المعروضة.

تحليل الشكل: القدرة على رؤية العالقات في الشكل، والربط بين عناصره،  مهارة -

 وإيجاد التوافقات بينها.
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مهارة إدراك وتفسير الغموض: القدرة على توضيح الرموز، واألشكال، والغموض  -

 في الشكل أو الصورة المعروضة.

إلى مهارة استخالص المعاني: القدرة على استخالص معاني جديدة، والتوصل  -

 مفاهيم، ومبادئ علمية، من خالل الشكل أو الصورة المعروضة

 :فقد صنفها إلى ما يلي) ٢١٠٢،١4(ديبة أما  .ب

 المعروض.مهارة القراءة البصرية: القدرة على تحديد الصورة أو الشكل  -

وتمييزها عن  ،أو الشكل ،القدرة على التعرف إلى الصورة :مهارة التمييز البصري -

 .األخرى الصورة األخرى واألشكال

أو  ،القدرة على رؤية العالقات المكانية في الصورة :مهارة إدراك العالقات المكانية -

 عالقة االرتباط بينهما.تحديد و ،الشكل المعروض

 القدرة على إيضاح مدلوالت الصور واألشكال، وتفسيرها. المعلومات:مهارة تفسير  -

في  ،قدرة في التركيز على األشكال الجزئية والكليةالمعلومات هي: مهارة تحليل ال -

 بطريقة استقرائية أو استنباطية. ،البيانات تحليلولشكل ا

من خالل الصورة  ،التوصل إلى معلومات جديدةعلى قدرة المهارة استنتاج المعنى:  -

 المعروض.أو الشكل 

 :لتاليفي ا بتحديدها( ٨١٧٠٢،١٧الحربي ) وقام. ج

 رصد أماكن الظاهرات الجغرافية وتوزيعها.مهارة المالحظة:  -

 مهارة المقارنة: القدرة على إيجاد الفرق بين مكان وآخر. -

     مهارة إدراك العالقات: تحديد العالقة للتوزيع المكاني لظاهرتين جغرافيتين أو أكثر. -

 الجغرافيا الثاني: علمالمحور 

 ،ألنها نشأت مع بداية نشأة اإلنسان على سطح األرضتعد الجغرافيا من أقدم العلوم؛ 

ومالحظته لما يحيط به من ظاهرات، وقد مر علم الجغرافيا بعدة مراحل تطورية أسهمت في 

  .(0٠،٤800عبد العال ) تشكيل فلسفته وبنيته

 علم الجغرافيا: مفهوم( ١  

( بأنه: " دراسة 02.٨حيث عرفه اللقاني ومحمد ورضوان ) ،تعددت تعريفات علم الجغرافيا      

 (.08)صاألرض وما عليها من ظواهر طبيعية، وعالقات التأثير والتأثر بينها وبين اإلنسان"
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( فقد عرفه بأنه: "العلم الذي يهتم بدراسة اإلنسان والبيئة التي يعيش فيها، ٤88٤أما السيد ) 

عبد المنعم  هاعرفكما  (.2)صعله معها، ونتائج ذلك التفاعل"وعالقة اإلنسان ببيئته وأساليب تفا

: "يوضح عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية، وما ينشأ عن ذلك من تفاعل ا( بأنه٤888وعبد الباسط )

يتمثل فيما يقوم به اإلنسان من أنواع النشاط البشري؛ ليستغل ويستثمر بيئته وما تتضمنه من 

  (.0٠)صموارد على الوجه األكمل"

  ( أهمية علم الجغرافيا:٢

الجغرافيا ذلك العلم الذي يهتم بوصف الظواهر وصفاً سطحياً بعيداً عن لم يعد علم      

بل أصبح ذلك التخصص الذي يتماشى والتطور العلمي الحديث المعتمد على التحليل  ؛الواقع

     والقياس والربط، واستخدام النماذج والنظريات الحديثة

 : التالي( في ٤80٢،.0يمكن تلخيص أهمية علم الجغرافيا كما ذكرها الوليعي )و

دراسة البيئات المختلفة، سواء كانت طبيعية أم بشرية، وتوضيح الفروق بينها، والنشاط . 0

 االقتصادي واإلنتاج في كل منها. 

جغرافيا الدراسة التنمية الحضرية والريفية عبر تطبيق منهج الجغرافيا اإلقليمية و. ٤

 ية.والتنم ةجغرافيالو يةالتخطيط

 دراسة مواطن الشعوب، خاصة مواطن الشعوب اإلسالمية.. ٢

النهضة الزراعية والصناعية عبر تطبيق مناهج الجغرافيا الزراعية ب . االهتمام٢

 والصناعية.

 النقل. اتطبيق منهج جغرافي والنقل بأنواعه وشبكاته عبر دراسة مشكالت المرور. ٠

وكيفية  ،ومعيشته ،حياته أساليبو ،الجغرافيا من العلوم التي تهتم ببيئة اإلنسان علم عتبريو    

لذا فإن  ؛تتناول دراسة البعد المكانيكما أنها تعامل اإلنسان مع تلك البيئة الطبيعية والبشرية، 

 والتفكير االستقرائي ،وجمع المعلومات وتنظيمها ،إلى المالحظة لفهم هذا البعدالمتعلم يحتاج 

(Johson, ,2000,13). 

 أساسية هي: رثالث محاو على( ٢80،٤880الجغرافيا كما حددها يحي ) وتشمل   

 التعميمات المرتبطة بالموضوعات الجغرافية.والحقائق والمفاهيم . 0

 . االتجاهات والقيم والميول واألنماط السلوكية المرغوب فيها.٤

 .المختلفة . المهارات الجغرافية٢
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 الدراسات السابقة

دراسة هدفت التعرف على  Lee & Bednarz, 2009)أجرى لي و بيدنرز)          

التفكير المكاني لدى طالب  تنمية مهارات مدى تأثير نظم المعلومات الجغرافية على

الجامعة في أمريكا، وتم استخدم المنهج التجريبي، وتم إعداد اختبار مهارات التفكير 

إلى مجموعتين تجريبية  قسموا( طالباً، ٨8على عينة مكونة من ) تم تطبيقهالمكاني، 

(، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة ٢8) وضابطة وعددها، (٢8) وعددها

المجموعتين التجريبية والضابطة درجات  ( بين متوسطي868٠ة عند مستوى )إحصائي

 اختبار مهارات التفكير المكاني لصالح المجموعة التجريبية.في 

( بدراسة هدفت التعرف على فاعلية استخدام ٤800) والنحاس النبيكما قام عبد          

ب شعبة الجغرافيا في كلية التربية التصورات الجغرافية في تنمية التفكير المكاني لدى طال

تم  المكاني،جامعة اإلسكندرية، تم استخدم المنهج شبة التجريبي، وتم إعداد اختبار التفكير 

( 0٤إلى مجموعتين تجريبية وعددها ) قسموا ،(٤٢على عينة مكونة من )تطبيقه 

طالباً، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  (00وعددها ) ،وضابطة

اختبار  في( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 868٠مستوى )

 التفكير المكاني لصالح المجموعة التجريبية.

( دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح في تدريس ٤80٢كما أجرى ديبة )        

م على استراتيجية التخيل الموجه في تنمية مهارات التفكير المكاني لدى طالب العلوم قائ

وتم إعداد اختبار التفكير المكاني،  تم استخدم المنهج شبة التجريبي،و الصف التاسع بغزه،

( ٢٨عددها )وإلى مجموعتين تجريبية  قسموا( طالباً ، 8.علي عينة مكونة من ) تم تطبيقه

 النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وأظهرت ،(٢٨وضابطة )

الضابطة في اختبار مهارات والتجريبية  تين( بين متوسطي درجات المجموع868٠)

 التفكير المكاني لصالح المجموعة التجريبية.

( دراسة هدفت التعرف على أثر التفاعل بين ٤808كما أجرى محمود ومالك )           

في ونمط التفاعل مع نظم المعلومات الجغرافية في تنمية التفكير المكاني األسلوب المعر

تم استخدم المنهج التجريبي، وتم إعداد مقياس و، رلطالب الصف األول اإلعدادي بمص

 ( طالب،088)على عينة مكونة من تم تطبيقه مهارات التفكير المكاني، 
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متوسطي  ( بين868٠)ستوى إحصائية عند مذات داللة وأظهرت النتائج وجود فروق  

مقياس مهارات التفكير المكاني في  الضابطةوالتجريبية  تينالمجموعدرجات طالب 

 لصالح المجموعة التجريبية.

( بدراسة هدفت التعرف على فاعلية استخدام استراتيجية .٤80كما قامت خليفة )        

المكاني والكفاءة الذاتية لدى طالب البيت الدائري أثناء تدريس التاريخ في تنمية التفكير 

ردن، وتم استخدم المنهج شبة التجريبي، وتم إعداد اختبار ألالصف العاشر األساسي في ا

( طالباً وطالبة ٤.على عينة مكونة من )تم تطبيقه ومقياس للكفاءة الذاتية،  ،للتفكير المكاني

( طالب وطالبة ، ٢٢)وضابطه وعددها  ،(٢2إلى مجموعتين تجريبية وعددهم ) قسموا

( بين 868٠عند مستوى الداللة ) ذات داللة إحصائيةوأظهرت النتائج وجود فروق 

ومقياس  ،اختبار التفكير المكاني فيالتجريبية والضابطة  تينمتوسطي درجات المجموع

 الكفاءة الذاتية لصالح المجموعة التجريبية.

ة فاعلية توظيف خرائط التفكير ( بدراسة هدفت إلى معرف٤80٨الحربي ) وأجرت      

المحوسبة في تنمية مهارات التفكير المكاني والتحصيل المعرفي في مقرر الدراسات 

االجتماعية والوطنية لدى طالبات المستوى الثاني الثانوي في مدينة مكة المكرمة، وتم 

التحصيل واختبار  ،استخدم المنهج التجريبي، وتم إعداد مقياس مهارات التفكير المكاني

إلى مجموعتين تجريبية  ، قسموا( طالبة 88على عينة مكونة من )تم تطبيقهم المعرفي، 

وجود فروق ذات داللة  ( طالبة، وأظهرت النتائج٢8وضابطة وعددها ) ،(٢8وعددها )

في الضابطة والتجريبية  تين( بين متوسطي درجات المجموع8،8٠) إحصائية عند مستوى

 واختبار التحصيل المعرفي لصالح المجموعة التجريبية. ،المكانيمقياس مهارات التفكير 

( دراسة هدفت التعرف على فاعلية استراتيجية التعلم ٤80٨العبد هللا )وأعدت           

القائم على حل المشكالت في تحسين التفكير المكاني ومهارات التواصل الرياضي لدى 

، وتم استخدام المنهج شبة  األردنياضيات في المرحلة األساسية واتجاهاتهم نحو الر البط

ومقياس االتجاه  ،ومقياس التواصل الرياضي ،التجريبي ، وتم إعداد اختبار التفكير المكاني

إلى مجموعتين  قسموا( طالبة ٠٤على عينة مكونة من ) ، تم تطبيقهمنحو الرياضيات

 (،٤8وضابطة وعددها ) ،(٤8تجريبية وعددها )



 

 14 

بين  ( 8،8٠)عند مستوى داللة  ةاحصائي ذات داللةوجود فروق وأظهرت النتائج  

اختبار التفكير المكاني ومقياس في التجريبية الضابطة  تينمتوسطي درجات المجموع

 التواصل الرياضي ومقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية.

( دراسة هدفت التعرف على فاعلية برنامج مقترح قائم على ٤802أجرى عطية )و        

Google Earth  في الجغرافيا لتنمية بعض مهارات التفكير البصري المكاني لدى طالب

المرحلة الثانوية في مصر، وتم استخدام المنهج التجريبي ، وتم إعداد اختبار لمهارات 

إلى  قسموا ،( طالبة٨8على عينة مكونه من )، تم تطبيقه التفكير البصري المكاني

وأظهرت النتائج وجود  ،(٢8وضابطة وعددها ) ،(٢8مجموعتين تجريبية وعددها )

( بين متوسطي درجات طالب 868٠فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

اني لصالح التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير البصري المك تينالمجموع

 المجموعة التجريبية.

 السابقةالتعليق على الدراسات  

 من خالل عرض الدراسات السابقة نستخلص ما يلي:      

، ) Lee& Bednarz,2009) لي وبيدنرز دراسة كالً من( اتفقت الدراسة الحالية مع 0

 ،(٤80٨الحربي )، و(٤808وحمود ومالك )(، ٤80٢(، وديبة )٤800) يوعبد النب

مهارات التفكير  في تناولها (٤802وعطية ) ،(٤80٨(، والعبد هللا ).٤80وخليفة )

 المكاني 

على تلميذات أنها طبقت ( اختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدارسات السابقة في ٤

(، والعبد هللا ٤808(، ومحمود ومالك )٤80٢عن دراسة ديبة ) ،المرحلة االبتدائية

(، .٤80ة )فخليدراسة طالبات المرحلة المتوسطة، وطبقت على والتي (، ٤80٨)

طبقت على المرحلة الثانوية، ولي وبيدنرز التي  ،(٤802(، وعطية )٤80٨)والحربي 

(Lee& Bednarz,2009)( ٤800، وعبد النبي )طبقت على طالب المرحلة  التي

 الجامعية.

في  ،(٤802وعطية ) ،(٤808محمود ومالك )دراسة الدراسة الحالية مع تشابهت ( ٢

 &Lee)) دراسة لي وبيدنرزعن في تطبيقها واختلفت  على الجغرافيا،تطبيقها 

Bednarz,2009،  (،٤80٨والحربي ) (،٤800)النبي وعبد 
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طبقت  التي( ٤80٢ديبة )وعن دراسة  االجتماعية،مقرر الدراسات  والتي طبقت على 

 على مقرر التاريخ.التي طبقت ( .٤80خليفة )دراسة على مقرر العلوم، و

  ها المنهج الوصفي.الدراسات السابقة في استخدامعن جميع الدراسة الحالية  اختلفت( ٢

مهارات التفكير عن  اختبارإعداد الدراسات السابقة في جميع ( اتفقت الدراسة الحالية مع ٠

 .المكاني

المكاني فاعلية البرامج ( أثبتت نتائج الدراسات السابقة التي تناولت مهارات التفكير 8

 &Lee) واالستراتيجيات المتبعة لتنمية مهارات التفكير المكاني كدراسة لي وبيدنرز

Bednarz,2009 ((، ومحمود .٤80)(، وخليفة ٤80٢(، وديبه )٤800) ي، وعبد النب

 (.٤802( وعطية )٤80٨)(، والحربي .٤80)ومالك 

إعداد وكذلك في  ،عند تحديد مشكلة البحث تم االستفادة بشكل عام من أدبيات البحثو    

 .اختبار مهارات التفكير المكاني

 إجراءات البحث

 منهج البحث: .١

ألنه يعتمد على دراسة الواقع كما هو، ويهتم بوصفة وصفاً المنهج الوصفي  تم استخدام     

 .(.٢،٤88.،ونوفل والعبسي)عباس  دقيقاً إما كمياً أو نوعياً 

 مجتمع وعينة البحث: .٢

المدارس المنتظمات في  ةالمرحلة االبتدائيتلميذات جميع تكون مجتمع البحث من      

ثالثمائة  منوالمكونة  البحث عينةوتم اختيار ، هـ0٢٢0- 0٢٢8 بمدينة جدة للعام الحكومية

بالطريقة العشوائية  ؛االبتدائي الخامستلميذة من تلميذات الصف  (٢٤٨) وثمانية وعشرون

( االبتدائية، 0)األولى المدرسة النموذجية : وهي جدة،مدارس بمدينة  (٢ثالث )، من البسيطة

 .البتدائيةا (٠8)والخمسون ( االبتدائية، ٨٨والثامنة والثامنون )

 أداة البحث: .3

 المكاني،التي تناولت التفكير بمراجعة البحوث والدراسات السابقة  تانقامت الباحث     

األكثر  لتحديد المهارات ،(٤80٨) والحربي ،(٤80٢) ( وديبة٤888مهدي )كدراسة 

 ارتباطاً بالجغرافيا ومناسبة لتلميذات الصف الخامس االبتدائي،
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، والتي أوضحت أن (Piaget,1896 ) نظرية بياجيه علىتحديدها  تم االعتماد عندوقد  

 ، في نظريته المحسوسة من مراحل النمو العقلي مرحلة العملياتتقابل المرحلة االبتدائية 

وهي تمتد بين عمر السابعة والثانية عشر، ومن خصائصها قدرة الطفل على القيام بالعمليات 

العقلية تدريجياً ما دامت مرتبطة باألشياء الحسية ، وتزداد قدرته على التصنيف والتمييز ، 

لى الترتيب المتسلسل لألشياء على أساس كما يتطور لديه مفهوم ثبات الشيء ، والقدرة ع

صفة واحدة، ويستطيع أيضا إدراك مفهوم الزمن والمكان والمسافة والعالقات في إطار 

في ضوء ذلك و (..08٨،٤88)الزغبي ، األشياء المحسوسة وليس في نطاق األلفاظ اللفظية

  ،القراءة البصرية، التمييز، المالحظة هي:( ٢تحديد ثالث مهارات ) تم

 التالية:اختبار مهارات التفكير المكاني وفق الخطوات  تم إعدادوفي ضوء ذلك     

 هدف االختبار إلى قياس مستوى مهارات التفكير المكاني :تحديد الهدف من االختبار (0

 االبتدائي الخامسلدى تلميذات الصف القراءة البصرية، التمييز، المالحظة،  التالية :

 .بمدينة جدة

طلعت الباحثتان على الدراسات السابقة التي تناولت أنواع أ االختبار:تحديد نوع  (٤

 المراد المكاني االختبارات ومواصفاتها، وبناًء عليه وبما يتناسب مع مهارات التفكير

 .الختيار من متعددانوع  تم اختيار قياس مستواها،

االختبار عدة جوانب وهي:  أسئلةروعي عند صياغة  صياغة أسئلة االختبار: (٢

مناسبتها وووضوحها ودقتها، وسالمتها من الناحية العلمية واللغوية،  ،شمولية األسئلة

 الصور،اعتماد األسئلة على و لمستوى التلميذات، ومراعاتها للفروق الفردية بينهن،

 االختبار. أسئلةوفي ضوء ذلك صيغت  ،مهارة واحدة ىكل سؤال علواشتمال 

كتابة ب والمرتبطة ُوضعت تعليمات االختبار ،بعد صياغة الفقرات االختبار:تعليمات  (4

تعليمات ، ووصف نوع االختبار، ومدته الزمنية ،البيانات األساسية: االسم، والصف

 اإلجابة عن أسئلة االختبار. عن كيفية خاصة

وذلةك درجةة،  (٤٢) أربعة وعشرونحددت الدرجة النهائية لالختبار ب طريقة التصحيح: (٠

 .بإعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفر لإلجابة الخاطئة

سةبعة وعشةرون  مةن –في صورته األولية  –تضمن االختبار الصورة األولية لالختبار:  (8

( أسةئلة لمهةارة 2)تسةعة و، القةراءة البصةرية( أسةئلة لمهةارة 2)منها تسعة  سؤاالً،( .٤)

 المالحظة.( أسئلة لمهارة 2)تسعة و، التمييز



 

 17 

 اعتمدت الباحثتان للتحقق من صدق االختبار على ما يلي: صدق االختبار: (.

مةن المحكمةين فةي  (8) ستةعدد بصورته األولية على  هالصدق الظاهري: تم عرض -أ       

ارتباط السةؤال بالمهةارة التةي يقيسةها، مدى التدريس؛ إلبداء آرائهم في طرق مجال المناهج و

ضةةوح صةةياغة األسةةئلة، ولمسةةتوى النضةةج العقلةةي المعرفةةي للتلميةةذات، ومناسةةبة األسةةئلة و

 ، واقتةةراحاالختبةةاروقةةد أبةةدى المحكمةةين الموافقةةة علةةى  ،ألسةةئلةارتبةةاط الصةةور باومناسةةبة و

، وتةم التعةديل وفةق آرائهةم وأصةبح فةي لعدم مناسبتها لمسةتوى التلميةذات بعض األسئلة حذف

 . صورته النهائية

صدق االتساق الداخلي: تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط  -ب

 يوضح ذلك. الجدول التالي، ووالدرجة الكلية للمهارة ،بيرسون بين درجة كل فقرة

 ( معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية للمهارة الذي تنتمي اليها 0جدول )

 المالحظةمهارة  التمييزمهارة  القراءة البصريةمهارة 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

0 86.٠0** 2 86٠8٢** 0. 868٢.** 

٤ 86٠٠٨** 08 868٨٨** 0٨ 8680.** 

٢ 86.٤٤** 00 86٠٢٤** 02 86٢8٢** 

٢ 86٠.8** 0٤ 86.٤ **٢٤8 86٠٢٨** 

٠ 86.٤٤** 0٢ 86٠٢2** ٤0 8688٠** 

8 86٨٢٤** 0٢ 86٤٤ **.٠٤ 86٨٨0** 

. 86.٢٢** 0٠ 86٨0٤٢ **٢ 86٨.٠** 

٨ 86٨٢٤** 08 86.00** ٤٢ 862٤٠** 

 8680وجود داللة عند مستوى  **

والدرجة معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات يالحظ أن من الجدول السابق يتضح أن        

(، مما 8680جميعها داله إحصائيا عند مستوى داللة ) كانت ،تنتمي إليها التي اتالكلية للمهار

 .ختبار مهارات التفكير المكانييدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي ال
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: بعةةد عةةرض االختبةةار علةةى عةةدد مةةن المحكمةةين للتأكةةد مةةن التجريببب االسببتطالعي لالختبببار (٨

( تلميةةذة مةةن تلميةةذات الصةةف ٢8) ثالثةةين عينةةة اسةةتطالعية مكونةةة مةةن تةةم تطبيقةةه علةةىصةةدقه، 

مالءمةةةة صةةةياغة األسةةةئلة االختبةةةار، ووضةةةوح تعليمةةةات  التأكةةةد مةةةن بهةةةدف االبتةةةدائي، الخةةةامس

، والةةزمن ( دقيقةة٢8)ثالثةةون  التلميةةذة األولةى حيةةث اسةتغرقتر تحديةد زمةةن االختبةاو للتلميةذات،

المعادلةةة يكةةون الةةزمن المناسةةب  وبتطبيةةق( دقيقةةة، ٢8)أربعةةون  الةةذي اسةةتغرقته التلميةةذة األخيةةرة

لكةل  معامل السةهولة والصةعوبةحساب كما تم و ( دقيقة،٢٠) خمسة وثالثون لتطبيق االختبار هو

 ذلك. التاليويوضح الجدول  ،مفردة من مفردات االختبار على حدة

 ختبار مهارات التفكير المكاني( معامالت الصعوبة والسهولة ال٤جدول )

 السؤال
معامل 

 الصعوبة

معامل 

 السهولة
 السؤال

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 السهولة
 السؤال

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 السهولة

0 86٤8 86٨8 2 86٤2 86.0 0. 86٤٢ 86.8 

٤ 86٤. 86.٢ 08 86٤٤ 86.٨ 0٨ 86٢٢ 8688 

٢ 86٤. 86.٢ 00 86.2 86٤0 02 86٢8 86.8 

٢ 86٤٤ 86.٨ 0٤ 86٢. 86٤ ٠٢8 86٢٠ 868٠ 

٠ 868. 86٢٢ 0٢ 86٠٤ 86٤ ٢٨0 86٤٢ 86.. 

8 86٤٢ 86.8 0٢ 86٤8 86.٤٤ ٢ 86٤8 86.٢ 

. 86٢٠ 868٠ 0٠ 86٠٤ 86٤٢ ٢٨ 86٤٢ 86.8 

٨ 86٤0 86.2 08 86٤0 86.2 ٤٢ 86٤0 86.2 

 

أن  إلةةىذلةةك  ويشةةير ،(86٨8-86٤8)أن معامةةل الصةةعوبة بلةةغ مةةن الجةةدول السةةابق يتضةةح        

 .مفردات االختبار تقع ضمن مستوى الصعوبة المقبول

 ذلك. لتاليز لكل مفردة من مفردات االختبار ويوضح الجدول ايالتميمعامل كما تم حساب      

 

 

 



 

 19 

 

 الختبار مهارات التفكير المكاني ( معامل التمييز٢جدول )

 

 

 

 

 

 

 

       

     

جميع أسئلة االختبةار مميةزة، ألنهةا جميعةاً موجبةة وتتةراوح بةين  من الجدول السابق يتضح أن    

 يز.ييمكن االحتفاظ بأسئلة االختبار بناء على معامل التم (، لذا86٤8-86.8)

 Coefficientاسةتخدام معامةةل ثبةةات ألفةةا كرونبةةا  )ب االختبةةارمعامةةل ثبةةات كمةا تةةم حسةةاب     

Alpha)،  االختبةةار لةةه درجةةة ثبةةات جيةةدة، وأصةةبح  وهةةذا يةةدل علةةى أن (؛862٠)قيمتةةه وبلغةةت

 .جاهزاً للتطبيق

 ( سؤاالً ٤٢) أربعة وعشرون صورته النهائية منبتكّون االختبار  الصورة النهائية لالختبار:( ١

 ،أسةةئلة( ٨) ثمانيةةة القةةراءة البصةةريةمهةةارة  أسةةئلةعةةدد بلةةغ حيةةث  ،االختيةةار مةةن متعةةددمةةن نةةوع 

وتمثلهةا ، ثمانيةة أسةئلة (٨) التمييزمهارة  أسئلة ، وبلغ عدد(٨)( إلى 0وتمثلها أرقام األسئلة من )

وتمثلهةةا  ،ثمانيةة أسةئلة (٨) المالحظةةمهةارة  أسةئلةعةةدد وبلةغ  ،(08( إلةى )2أرقةام األسةئلة مةن )

 (.٤٢إلى ) (.0أرقام األسئلة من )

 اإلحصائية األساليب

 :التاليةاألساليب اإلحصائية  اماستخدتم 

 السؤال
معامل 

 التمييز
 السؤال

معامل 

 التمييز
 السؤال

معامل 

 التمييز

0 86٤8 2 86٢٢ 0. 86٤٠ 

٤ 86٢0 08 86٤2 0٨ 86٢٢ 

٢ 86٤. 00 86.8 02 86٢٠ 

٢ 86٤٨ 0٤ 8682 ٤8 86٢٢ 

٠ 8682 0٢ 8688 ٤0 86٢0 

8 86٤2 0٢ 86٢8 ٤٤ 86٢8 

. 86٠٤ 0٠ 868٤٢ ٢ 86٢0 

٨ 86٤٠ 08 86٤0 ٤٢ 86٤٤ 
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 الحسابية، واالنحرافات المعيارية.. المتوسطات 0

 .المكاني معامل االرتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي الختبار مهارات التفكير.٤

 ( لقياس الثبات.Alpha Cronbach. معامل ألفا كرونبا  )٢

  نتائج البحث:

 التالي:وذلك على النحو  وفقا ألسئلته البحثنتائج  استعراضتم     

 السؤال األول:نتائج 

إتقان مهارات التفكير المكاني التالية: القراءة البصرية، التمييز، المالحظة،  مستوىما    

 ؟بمدينة جدة المرتبطة بالجغرافيا لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي

لدرجات التلميذات في  لإلجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية    

تلميذات الصف الخامس  مستوى إتقانأن لى إ وتم التوصل مهارات التفكير المكاني، اختبار

 كان أعلى من المستوى المحدد، والذي حددبشكل عام مهارات التفكير المكاني ل االبتدائي

 والجدول التالي يوضح ذلك. ،فأكثر %٨8بـــــ 

 

 التفكير المكانيمهارات اختبار ( النسب المئوية لدرجات التلميذات في ٢جدول )

 المتجمع الصاعد النسبة المئوية التكرار الدرجات 

0٢ ٢ 06٤ 06٤ 

0٤ ٠ 868 06٨ 

08 ٤ ٨6٢ ٢6٢ 

0. 0٢ ٤6. .62 

0٨ 0٠ ٨6٠ 0٢6٢ 

02 ٢8 0٤6٤٠ ٤68 

٤8 ٢٢ 086٢ ٢868 

٤0 ٠٨ 0.6. ٠٢6. 

٤٤ 88 0٨6٤. ٢68 

٤٢ 8٢ 026٠ 206٠ 

٨ ٤٨ ٤٢6٠ 08868 

  ٪،،١ 3٢٧ المجموع

 

والنسب المئوية ، والتكرارات لتلميذات،درجات امن الجدول السابق والذي يوضح       

وتم تحديد  ،٤٢وقد كانت الدرجة النهائية لهذه المهارات  ،٤٢أعلى درجة كانت  أن ،لها

 ،02أي  ٪٨8مستوى االتقان بنسبة 
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وصلن إلى مستوى اإلتقان،  ٪٨868تلميذة بنسبة  ٤٨٢لى الجدول نجد أن إوبالرجوع  

 ككل. لم يصلن إلى مستوى اإلتقان في مهارات التفكير المكاني ٪0٢6٢تلميذة بنسبة  ٢٢و

 

 : الثاني السؤالنتائج 

بمدينة  البتدائيا الخامسالصف  تلميذات لدىالقراءة البصرية  ما مستوى إتقان مهارة    

 ؟جدة

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية لدرجات التلميذات في     

تلميذات الصف الخامس  مستوى إتقانأن لى إ مهارة القراءة البصرية، وتم التوصل

والجدول التالي  ،فأكثر %٨8بـــــ  كان أعلى من المستوى المحدد، والذي حدد االبتدائي

 يوضح ذلك.

 مهارة القراءة البصريةل( النسب المئوية لدرجات التلميذات ٠جدول )

 المتجمع الصاعد النسبة المئوية التكرار الدرجات 

٤ ٨ ٠6٤ ٢6٢ 

8 8٢ 026٤٤ ٠68 

. 0٢ ٤٤.6٠ ٤260 

٨ 0٢ ٢٢862 08868 

  ٪،،١ 3٢٧ المجموع

 

والنسب المئوية ، والتكرارات لتلميذات،درجات امن الجدول السابق والذي يوضح       

وتم تحديد مستوى  ،٨وقد كانت الدرجة النهائية لهذه المهارة  ،٨أعلى درجة كانت  لها، أن

 ،٪2.68تلميذة بنسبة  ٢٤8لى الجدول نجد أن إ، وبالرجوع 8أي  ،٪٨8االتقان بنسبة 

لم يصلن إلى مستوى اإلتقان في  ،٪٤6٢تلميذات بنسبة  ٨وصلن إلى مستوى اإلتقان، و

 القراءة البصرية.مهارة 

 :الثالث السؤالنتائج 

في  بمدينة جدة البتدائيا الخامسالصف  تلميذات لدى التمييز إتقان مهارة مستوىما    

  ؟مهارة

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية لدرجات التلميذات في    

كان  تلميذات الصف الخامس االبتدائي مستوى إتقانأن لى إ مهارة التمييز، وتم التوصل

 والجدول التالي يوضح ذلك. ،فأكثر %٨8بـــــ  أدنى من المستوى المحدد، والذي حدد
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 ( النسب المئوية لدرجات التلميذات في مهارة التمييز8جدول )

 المتجمع الصاعد النسبة المئوية التكرار الدرجات 

٤ ٤ 868 868 

٢ ٢ 06٤ 06٨ 

٢٨ ٢ 0068 0٢6٢ 

٢ ٠8 0٤6٤٠ ٤68 

8 ٤٠ ٨٢68 ٠06٤ 

. .٤٢ ٨6٠. ٨68 

٤٠ ٨٤ ٨68 08868 

  ٪،،١ 3٢٧ المجموع

 

لها، والنسب المئوية ، والتكرارات لتلميذات،درجات امن الجدول السابق والذي يوضح       

وتم تحديد مستوى االتقان  ،٨وقد كانت الدرجة النهائية لهذه المهارة  ،٨أعلى درجة كانت  أن

وصلن إلى  ٪٢6٢.تلميذة بنسبة  ٤٢٢لى الجدول نجد أن إ، وبالرجوع 8أي  ،٪٨8بنسبة 

 لم يصلن إلى مستوى اإلتقان في مهارة التمييز. ،٪٤٠68تلميذة بنسبة  ٨٢مستوى اإلتقان، و

 :الرابع السؤالنتائج 

  ؟بمدينة جدة البتدائيا الخامسالصف  لدى تلميذاتلدى  المالحظة إتقان مهارة مستوىما  

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية لدرجات التلميذات في      

كان  تلميذات الصف الخامس االبتدائي مستوى إتقانأن لى إ مهارة المالحظة، وتم التوصل

 التالي يوضح ذلك. والجدول ،فأكثر %٨8بـــــ  أعلى من المستوى المحدد، والذي حدد

 مهارة المالحظةل( النسب المئوية لدرجات التلميذات .جدول )

 المتجمع الصاعد النسبة المئوية التكرار الدرجات 

٤ ٢ 868 868 

٢ ٠ 06٤ 06٨ 

8 ٤٢ .6٢ 260 

. 00٢٢ ٢6٢٢ ٨62 

٨ 0٠ ٨٢860 08868 

  ٪،،١ 3٢٧ المجموع

 

والنسب المئوية ، والتكرارات لتلميذات،ا درجاتمن الجدول السابق والذي يوضح       

وتم تحديد مستوى  ،٨وقد كانت الدرجة النهائية لهذه المهارة  ،٨أن أعلى درجة كانت  ،لها

 ، 8أي  ،٪٨8االتقان بنسبة 
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 8ووصلن إلى مستوى اإلتقان،  ٪2٨6٤تلميذة بنسبة  ٢٤٤وبالرجوع الى الجدول نجد أن 

 لم يصلن إلى مستوى اإلتقان في مهارة المالحظة.  ٪06٨تلميذات بنسبة 

 هاتفسيرملخص النتائج و

أشارت النتائج إلى أن مستوى تلميذات الصف الخامس االبتدائي في اختبار مهارات  .0

، فأكثر %٨8المحدد، والذي حدد بـــــ  التفكير المكاني ككل، كان أعلى من المستوى

تلميذة بنسبة  ٢٢وصلن إلى مستوى اإلتقان، و ،٪٨868تلميذة بنسبة  ٤٨٢أن  حيث

ديبة من  كالً  دراسة ، وهذه النتيجة تتفق معلم يصلن إلى مستوى اإلتقان،  ٪0٢6٢

 .(٤808(، وعطية )٤80٨(، والحربي).٤80(، وخليفة )٤80٢)

على من المستوى أشارت النتائج إلى أن مستوى التلميذات في مهارة المالحظة كان أ .٤

تلميذات  8وصلن إلى مستوى اإلتقان، و ،٪2٨6٤تلميذة بنسبة  ٢٤٤، حيث أن المحدد

 القراءةأن مستوى التلميذات في مهارة ، ولم يصلن إلى مستوى اإلتقان ،٪06٨بنسبة 

، ٪2.68تلميذة بنسبة  ٢٤8من المستوى المحدد، حيث أن  أيضاً  كان أعلىالبصرية 

  ، لم يصلن إلى مستوى اإلتقان.٪٤6٢تلميذات بنسبة  ٨اإلتقان، ووصلن إلى مستوى 

وتفسر الباحثتان ارتفاع مستوى إتقان تلميذات الصف الخامس لمهارتي المالحظة      

والقراءة البصرية، إلى أن أهم خصائص النمو لمستوى التلميذات في هذه المرحلة والتي 

والثانية عشر هو القيام بالعمليات العقلية تدريجياً يتراوح أعمارهن ما بين عمر السابعة 

؛ وسمى هذه ( (Piaget همادامت مرتبطة باألشياء الحسية، وهذا ما أكدت عليه نظرية بياجي

المرحلة بمرحلة العمليات المحسوسة ، كذلك نجد أن مهارتي المالحظة والقراءة البصرية 

راك األشياء أو األحداث أو العالقات، كما أساس المنهجية العلمية، وهي الخطوة األولي إلد

 . أنها تعتمد على استخدام الحواس الخمس

من المستوى  أدنىكان  التمييزأشارت النتائج إلى أن مستوى التلميذات في مهارة  .٢

تلميذة  ٨٢، وصلن إلى مستوى اإلتقان، و٪٢6٢.تلميذة بنسبة  ٤٢٢المحدد، حيث أن 

 اإلتقان في مهارة التمييز. ، لم يصلن إلى مستوى٪٤٠68بنسبة 

ربما  في مهارة التمييز مستوى إتقان تلميذات الصف الخامس انخفاضوتفسر الباحثتان     

وما قبله من صفوف لم  ،وأنشطتها في الصف الخامس االبتدائي المقرراتأن يعود ذلك إلى 

 على المهارات األخرى األقل مستوى؛ كمهارة التذكر، تتهتم بهذه المهارة، وركز
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إضافة إلى ذلك عدم اهتمام المعلمات بهذه المهارة، بالرغم من أن خصائص المتعلمين في  

على التصنيف  أشار إلى المتعلمين لديهم القدرة ،((Piagetبياجيه هذه المرحلة في نظرية 

  .والتمييز

 التوصيات

 توصي الباحثتان بما يلي:في ضوء نتائج البحث     

إلةى ضةرورة توظيةف مهةارات التفكيةر  المعلمةاتدورات تدريبية لتوجيه انتبةاه  ضرورة إقامة .0

عمليةة التعلةيم مةن أجةل تعزيةز  فةي أثنةاء - بصفة خاصة -ومهارة التمييز  -بصفة عامة -المكاني 

   هذه المهارات.

مهةارات التفكيةر المكةاني التةي  لألنشطة الصفية والالصفية للعمةل علةى تنميةة تفعيل المعلمات. ٤

 .تمتلكها التلميذات

توجيه المعلمات الستخدام اسةتراتيجيات تعليميةة مناسةبة لتنميةة مهةارات التفكيةر المكةاني لةدى . ٤

 التلميذات.

 المقترحات 
 قدم البحث الحالي في ضوء النتائج المقترحات التالية:    

 .لدى تلميذات المرحلة االبتدائية مستوى مهارات التفكير اإلبداعي عندراسة  .0

لتنميةة الةذكاء  التفكيةر المكةاني مهةارات قائمةةفاعليةة اسةتراتيجية تدريسةية عةن دراسة  .٤

 .البصري

في المرحلة االبتدائيةة لتنميةة مهةارات الدراسات االجتماعية تطوير مناهج دراسة عن   .٢

 التفكير المكاني.

مهرارات التكييرر دراسة عن فاعلّية برنامج تدريبي مقترر  لمللمرات الرارافيرا قرائم علر    .٢

 المياني.

 

 



 

 25 

 :المراجع

 Thing link(. فاعلية استخدام منصةة الصةور التفاعليةة ٤808إسماعيل، مروئ حسين )

 .لتنمية التفكير البصةري وحةب االسةتطالع الجغرافةي لةدى تلميةذات المرحلةة اإلعداديةة

(، ٨٢. )مجلة الجمعية التربوية للدراسةات االجتماعيةةجامعة عين شمس، كلية التربية، 

0-٢2. 

، القاهرة، 0ط .التفكير من خالل استراتيجيات التعليم باالكتشاف(. .٤88)إبراهيم، مجدي 

 عالم الكتب.

 

هيئةة  .(٤80٨اإلطار الوطني لمعايير مناهج التعلةيم العةام فةي المملكةة العربيةة السةعودية )
 تقويم التعليم.

 
أثةةر توظيةةف اسةةتراتيجية دورة الةةتعلم فةةوق المعرفيةةة علةةى تنميةةة (. ٤808جبةةر، يحةةي )

)رسةةالة  .المفةةاهيم ومهةةارات التفكيةةر البصةةري فةةي العلةةوم لةةدى طلبةةة العاشةةر األساسةةي

 ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزه.

 

فاعليةة توظيةةف اسةتراتيجية خةرائط التفكيةةر المحوسةبة فةةي (. ٤80٨الحربةي، عبيةر سةةعد )
تنميةةة مهةةارات التفكيةةر المكةةاني والتحصةةيل المعرفةةي فةةي مقةةرر الدراسةةات االجتماعيةةة 

)رسالة ماجستير  .والوطنية لدى طالبات المستوى الثاني الثانوي في مدينة مكة المكرمة

 .80.-٢٠.غير منشورة(، جامعة ام القرى، كلية التربية، 

 

(. فاعليةةةة شةةةبكات التفكيةةةر البصةةةري فةةةي تنميةةةة مهةةةارات التفكيةةةر ٤882حمةةةادة، محمةةةد )

البصري على حل طرح المشكالت اللفظية في الرياضيات واالتجاه نحو حلها لتلميةذات 

 .8٢-0٠(،0٢8، )الجمعية الوطنية للمناهج وطرق التدريس .الصف الخامس

 

اسةةتراتيجية البيةةت الةةدائري أثنةةاء تةةدريس . فاعليةةة اسةةتخدام (.٤80خليفةةة، شةةرين وجيةةه )
)رسةةالة  .التةةاريخ فةةي تنميةةة التفكيةةر المكةةاني والكفةةاءة الذاتيةةة لةةدى الطلبةةة فةةي األردن

 .0٢٢-0دكتوراه غير منشورة(، جامعة اليرموك، كلية التربية، 

 

. فاعلية برنامج مقترح في تدريس العلوم قائم على استراتيجية التخيةل (٤80٢ديبة، أنور )
)رسةالة ماجسةتير  .الموجه في تنمية مهارات التفكير المكاني لدى طالب الصف التاسةع

 .02٠-0غير منشورة(، جامعة االزهر، كلية التربية، غزه،

 

 –التفكيةر اإلبةداعي  –التفكيةر وأنماطةه التفكيةر االسةتداللي (. ٤80٠)رزقي وعبد الكةريم 
 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. . األردن، دارالتفكير البصري –التفكير المنظومي 

 

 ، الرياض، مكتبة الراشد.0ط .المعلم وتنمية مهارات التفكير(. ٤88٨زيادة وسالم )

 

علةةم الةةنفس التربةةوي مةةداخل نظريةةة وتطبيقةةات تربويةةة (. .٤88الزغبةةي، أحمةةد محمةةد )
 ، مكتبة الرشد.٤ط .علمية
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، القةةاهرة: الةةةدار 0. طوالنفسةةةيةمعجةةم المصةةةطلحات التربويةةة (. ٤88٢شةةحاتة، النجةةةار )

 .المصرية اللبنانية

 

أثةةر توظيةةف المةةدخل المنظةةومي فةةي تنميةةة المفةةاهيم ومهةةارات (. ٤808الشةةوبكي، فةةداء )
)رسةالة ماجسةتير غيةر  .بالفيزيةاء لةدى طالبةات الصةف الحةادي عشةرالتفكير البصةري 

 منشورة(، كلية التربية، جامعة بغداد، العراق

 

(. برنامج مقترح لتنمية مهارات إنشاء الخرائط الرقمية والتفكير لدى ٤80٢)سويلم، أحمد 

مجلةد الجمعيةة التربويةة كليةة التربيةة، جامعةة عةين شةمس،  .الطالب المعلم بكلية التربية
 .٤٨٢-٤2٨(، ٠٠، )للدراسات االجتماعية

 

 

 زيع.الشروق والتو ر، عمان: دا0ط .تدريس مهارات التفكير(. ٤888سعادة، جودت )

 

 

 الريةاض: مكتبةة ،٤ط .تةدريس الدراسةات االجتماعيةة .(٤88٤جيهان كمال محمد ) ،السيد

 .الرشد

 

أثةةةر نمةةةوذج فةةةان فايةةةل فةةةي تنميةةةة مهةةةارات التفكيةةةر الهندسةةةي (. ٤88٢)السةةةنكري، بةةةدر 
)رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة(، كليةةة التربيةةة، الجامعةةة اإلسةةالمية،  .واالحتفةةاظ بهةةا

 فلسطين.

 

 

مةدخل إلةى منةاهج البحةث فةي (. .٤88)واخةرون  محمد خليل؛ ونوفل، محمد بكةرعباس، 
 ، عمان، دار المسيرة. 0. طالتربية وعلم النفس

 

فاعلية برنامج قائم علةى الةتعلم البصةري فةي تةدريس العلةوم (. ٤80٤عبد العزيز، شيماء )
في اكتساب مهارات قراءة الصور والرسوم التعليمية وبعض مهارات التفكير البصةري 

)رسالة دكتةوراه غيةر منشةورة(، كليةة التربيةة،  المكاني لدى التلميذات المعوقين سمعيًا.

 جامعة أسيوط.

 

، ٢ط .تفكيةةر ومهاراتةةه تةةدريبات وتطبيقةةات عمليةةةتعلةةيم ال(. ٤80٢عبةةد العزيةةز، سةةعيد. )

 دار الثقافة للنشر والتوزيع. ،األردن

 

التفكيةةةةةر البصةةةةةري مفهومةةةةةة ومهاراتةةةةةه (. ٤808)عةةةةةامر، طةةةةةارق؛ مصةةةةةري، إيهةةةةةاب 
 ، القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر.0ط .واستراتيجياته

 

إثراءيةةه قةةائم علةةى تطبيقةةات (. فاعليةةة برنةةامج أنشةةطة ٤808عبةةد الحكةةيم، محمةةد رجةةب )

الخةةرائط التفاعليةةة عبةةر الويةةب فةةي تنميةةة التفكيةةر المكةةاني وفهةةم الخريطةةة لةةدى طةةالب 

 .8٠-00٠ ،(..، )مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية .المرحلة الثانوية
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فةةي  Google Earth(. فاعليةةة برنةةامج مقتةةرح قةةائم علةةى ٤802علةةي حسةةين ) عطيةةة،

 الجغرافية لتنمية بعض مهارات التفكير البصري المكاني لدي طةالب المرحلةة الثانويةة.
( 082، )مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةجامعة عين شمس، كلية التربية، 

،0٢8-002. 

 

، القةةاهرة، مكتبةةة جزيةةرة 0ط .الجغرافيةةا علةةى مةةر العصةةور(. ٤800عبةةد العةةال، أحمةةد )

 الورد.

 

تةةةدريس الدراسةةةات (. ٤888، منصةةةور أحمةةةد )مالمةةةنع ، حسةةةين محمةةةد؛ عبةةةدطالباسةةة عبةةةد
 مصر، مكتبة األنجلـــو المصريـة. .االجتماعية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة

 

برنامج مقترح في نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار (. ٤80٢)سعيد أحمد  عبد النبي،
)رسةالة  .الخرائط والتفكير المكاني لةدى الطالةب المعلةمعن بعد لتنمية مهارات استخدام 

 دكتوراه غير منشورة(، كلية التربية، جامعة عين شمس.

 

استخدام التصورات الجغرافية في تنميةة . (٤800) ؛ النحاس، نجالءعبد النبي، هشام أحمد

مجلةة  ،اإلسةكندرية جامعةة .التفكير المكاني لدى طالب شعبة الجغرافيا في كلية التربيةة
 .0٠-00٢(، .٢) الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية

 

فاعلية استراتيجية التعلم القائم علةى حةل المشةكالت فةي (. ٤80٨العبد هللا، سائدة غزاوي )
تحسةةين التفكيةةر المكةةاني ومهةةارات التواصةةل الرياضةةي لةةدى الطلبةةة واتجاهةةاتهم نحةةو 

ة اليرمةوك، كليةة التربيةة، األردن، )رسالة دكتةوراه غيةر منشةورة(، جامعة .الرياضيات

00٨-0 

 

فاعليةةة توظيةةف البيةةت الةةدائري فةةي تنميةةة المفةةاهيم ومهةةارات (. ٤80٤الكحلةةوت، امةةال )
. )رسةالة ماجسةتير غيةر التفكير البصري الجغرافيةة لةدى طالبةات الصةف العاشةر بغةزة

 منشورة(، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية.

 

تةةدريس  .(02.٨) ورضةةوان، بةةرنس أحمةةد فارعةةة حسةةن محمةةد،وحمةةد حسةةين أ ،اللقةةاني
 .القاهرة: عالم الكتب ،0ط ،المواد االجتماعية

 

(. فاعلية استخدام برمجيات تعليمية على التفكير البصري والتحصيل ٤888مهدي، حسن )

ماجسةتير غيةر منشةورة(،  )رسةالة .في التكنولوجيةا لةدى طالبةات الصةف الحةادي عشةر

 غزة. اإلسالمية،الجامعة  التربية،كلية 

 

(. أثةر التفاعةل بةين األسةلوب المعرفةي ونمةط التفاعةل ٤808خالد ) مالك، حمدي؛ محمود،

 .مع نظم المعلومات الجغرافية في تنمية التفكير المكاني لتالميذ الصف األول االعةدادي

( ٨٤)، مجلة الجمعيةة التربويةة للدراسةات االجتماعيةةجامعة عين شمس، كلية التربية، 

٤٢2-0٨٨. 
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صةةعوبات تعلةةم الرياضةةيات: تشخيصةةها وعالجهةةا (. ٤88٨مشةةالي، إيهةةاب عبةةد العظةةيم )
 ، القاهرة، دار النشر للجامعات.0ط .بالتعزيز

 

 ، الرياض..ط .المدخل إلى الجغرافيا الطبيعية والبشرية(. ٤80٢) الوليعي، عبد هللا

 

مقتةةرح لتنميةةة مهةةارات التفكيةةر  (. فاعليةةة برنةةامج تدريسةةي٤80٢يةةونس، إبةةراهيم صةةابر )

البصةةةري المكةةةاني ومهةةةارات الرسةةةم المعيةةةاري وعالقةةةة كةةةل منهمةةةا بالدافعيةةةة إلنجةةةاز 

جامعة  .الرسومات المعمارية لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية المعمارية المتقدمة

 .٠8٢-٠2٢(، ٢، )٤8 دراسات تربوية واجتماعية مجلةحلوان، كلية التربية 

 

(. االتجاهات الحديثة لتطوير تعليم الجغرافيا فةي مراحةل التعلةيم ٤880عايل ) يحي، حسن

مجلةةة البحةةوث  .العةةام مةةن وجهةةة نظةةر المعلمةةين والمشةةرفين التربةةويين بمحافظةةة جةةدة
 ٢٠٢-٢8٠(، ٤، )08، جامعة المنوفية، كلية التربية،النفسية والتربوية
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