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ملخص البحث :
يهدف البحث احلايل ايل معرفة اثر اسرتاتيجية اللون الرمز الصووو يف حت يصوويم ت ميو الصووا اتووام

ادب ووداوم ووواديف العلووو تن يووة

مها ات تفكريهم البصري.
مت اس خدا ال ص يم ال جرييب ذات اجمل وع ني او كافئ ني احدامها جتريبيووة ادىوورب ةووابدة ،وود بلو حجووم عينووة البحووث( )60تل يو بوا و
()30تل ي حت اجمل وعة ال جريبية () 30تل ي حت اجمل وعة الضابدة  ،د مت ال كافؤ بني جم وعيت البحووث حت او اووريات ادتيووة  :د جووة الو كا ،
الع ر الزمين لل مي حمسوبا باألشهر ,د جة ماديف العلو حت الصووا الرابو  ،اوسو وب ال علي ووم لنبووي  ,اى بووا مهووا ات ال فكووري البصووري ال بلووم،
ل ح يق هدف البحث مت اعووداد اداتووني اد خ :اى بووا يصوويلم حت موواديف العلووو مكووون بصوويا النهاويووة مو ( )25ف وريف ،وود اتسووم بالصوود
الثبات ال ي بل ( )0.80باس خدا معادلة كووود _ ي شا دسووون ( .)20امووا اددايف الثاةيووة فهووو اى بووا وهووا ات ال فكووري البصووري الو ي اعوود
ابوليلة( )2017د اس خرجت الباحث ووان قوود

يووز ثباتو الو ي بلو ( )0.82باسو خدا معادلووة كووود _ ي شا دسووون ( )20وود تكووون

بصيا النهاوية م ( )26ف ريف ،بعد معاجلة البياةات احصاويا باس خدا ادى با ال اوم ( )T-Testلعين ني مس ل ني اظهرت الن واوف فاعليووة
اس خدا اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف حت يصيم ت مي الصا اتام

ادب داوم واديف العلو تن ية مها ات تفكريهم البصري.
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ABSTRACT
The current research aims at knowing the effect of color, symbol, and
image on the achievement of fifth graders in science and their visual thinking
skills. The experimental design with two equal groups, one experimental and
the other control, was used. The size of the research sample was (60) students,
with (30) students in the experimental group and (30) students in the control
group, and the parity between the two research groups was done in the following
variables: The degree of intelligence , the chronological age of the pupils
calculated in months, the degree of science in the fourth grade, the educational
level of the parents, a test of tribal visual thinking skills, and to achieve the goal
of the research, two tools were prepared, the first: an achievement test in the
science subject in its final form of (25) paragraphs, and it was characterized by
honesty and stability, which amounted to (0.80) using the Couder-Richardson
equation (20). As for the second tool, it is a test of visual thinking skills prepared
by Abu Laila (2017). The two researchers extracted its validity, excellence, and
stability, which amounted to (0.82) using the Couder-Richardson equation (20)
and it may be in its final form of (26) paragraphs, and after processing the data
statistically using the t-test ( T-Test) for two independent samples The results
showed the effectiveness of using the color-symbol-picture strategy in the
achievement of science subject by fifth-grade pupils and developing their visual
thinking skills.
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ا دً :مشكلة البحث-:
تعد ماديف العلو م اوواد اوه ة ادساسية على الرغم م امهي ها فأن تد يسها حت مدا سنا دزال ةظرياً يع د على طراوق تد يسية
اع يادية تع د على احلفظ ادس ظها

د يعود السبب حت ذلك اخ ةعا بعض اوعل ني حت اى يا الدري ة اليت ت

م د ات مسو ويات

ال مي فض ً ع اتدط اليومية ك لك لة العناية باألهداف السلوكية قعوبة قياغ ها ،لة اس خدا الربامف ال علي ية اليت تووز د ال ميو
باسرتاتيجيات اد ات طراوق ميك ان تن م مها ات ال فكري البصووري ادب عوواد عو ادد ات البصورية لعوورد او وور الد اسووم لل ميو

مو

ى ل اجرا الباحث ان م اب ت م معل ات معل م العلو حت عوودد مو اووودا م امو معل ووم معل ووات هو اووواديف علووى اتصوواف موواديف العلووو
بالصعوبة على ال مي

اهنم يعاةون م ةعا حت مها ات ال فكري فيها تركيزهم يكون ف ط علووى اوسو وب اددةووى مو مهووا ات ال فكووري علووى

حفظهم لل فاهيم العل يووة اسوورتج اعها اثنووا ادى بووا ات ف ووط عنوودما تعوواد علوويهم حت سوونة دح ووة ي ي و كر ا منهووا شوويئا ووا يوودل علووى عوود
اك ساهبم اوفاهيم اوها ات بشكم قحيح .ه ا ما ىلصت إلي ة اوف العديد م الد اسات اليت تنا لت ه اوها ات مثم د اسة (الربيعووم
 ) 2016،د اسة (ابوليلة  )2017 ،اليت تنا لت مها ات ال فكري البصري حت مراحم تعلي ية خم لفة م ه ا اوندلق ت حدد مشووكلة البحووث
لوودب الباحث ووان حت ةووعا ت ميو الصووا اتووام

ادب ووداوم حت ال حصوويم مهووا ات تفكووريهم البصووري حوواج هم ل ن ي هووا غيووا اس و خدا

اسرتاتيجيات تعلي ية تع م على تن ية تلك اوها ات حت ةو ذلك فان مشكلة البحث ثلت حت ادجابة على السؤال ادتم (:ما اثر اسو خدا
اسرتاتيجية اللون ،الرمز ،الصو يف حت يصيم ت مي الصا اتام

ادب داوم واديف العلو تن ية مها ات تفكريهم البصري)؟

ثاةياً :امهية البحث-:
ان ما يشهد عاونا حت العصر احلايل م ثو يف عل ية تايريات تكنولوجية كبرييف حت جمال العلووم ال نيووات احلديثووة تسووبب في ووا يسو ى
بال دو اوعرحت اهلاوم ال ي اثر بشكم اةح على حيايف ادفراد حت طري ة تعاملهم م ه ال اريات ،اذ تعوود ال كنولوجيووا الركيوزيف ادساسووية حت
العصووور احلوووايل الووويت توووؤثر حت كافوووة اجملوووادت ىاقوووة حت الع ليوووة الرتبويوووة ال علي يوووة كوهنوووا اجملوووال ادكثووور توووأثرا بو وال ايريات الووويت يووودث مو و
حوهلا(.اهلويدي ،)99 :2010،اذ ان هدف الرتبية بنا الشخصية ادةساةية مبا ي فق م ال دو ات احلاقلة حت مسرييف اجمل

هم اهم الوساوم

اليت تع دها اجمل عات حت ع ليات البنا ال دوير اد ت ا احلضا ي م ى ل اعداد ت مي اعداداً مشوليواً حت جواةووب شخصووياتم اوخ لفووة
ال ي سيكون هلم د فاعم حت احداث ال ن ية حت كافة جواةبها(.مهدي اىر ن ،)3 :2002 ،لكم تسعى الرتبيووة اخ ي يووق اهوودافها دبوود
ان تكون تربية عل ية تز د ال ل ي باوعلومات اوفاهيم الوظيفية تن ية اجتاهات العل ية طراوق تفكري ل جعل اد ا على فهم البيئووة مو حولو
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مواجهة اوشك ت اليت تعرتة (اتفاجم ،)4 :2013،فاهلدف ادسام م الرتبية العل ية هو أعداد ت مي اد ي على إة اج اشيا جديديف
لي

مرددي لل عرفة اووجوديف اعاديف ع م ما أة ج ادجيال الساب ة(.عليان ،)105 :2010،تعد طراوق ال وود ي

العل ية حمو اد تكاز ألي تد ي
خت لا طري ة ال د ي

كو مو ا كووان الرتبيووة

فعال ذات د مهم حت ايصال اتربات اوعلومات اوفاهيم اوخ لفة اليت يرغب اوعلم ان يكسووبها ل ل ي يو

حبسب طبيعة اواديف اوراد تد يسها ادهداف اونشوووديف ل ح ي هووا (،(Younis&Mommed,2019:1314

ف اديف العلو ت دلب طري ة تد ي

جت

اة با ال مي طوال احلصة الد اسية (ابو ليلة ،)3 :2017 ،فهووم مو اونوواهف الوويت يظووى ب اووري داوووم

ألهنا تعد م اورتكزات ادساسية حت تدوير ىربيف ال مي
ةشدة ي و ال ل ي فيها بالد ا دجيابم اثنا تعل

تن ية تفكريهم مها اتم(زي ون ،)55 :2005،ل لك فإهنا ت دلب توفري بيئة تعلي ية

ا سة جتا

اةشدة يد ية ا ع لية سوا ان ت ه ادةشدة بشكم فردي ا ز جم

ا ماعم لكم ت وفر ه البيئة النشدة دبد م اس خدا اسرتاتيجيات حديثة بديلة عو ادسوورتاتيجيات ال ليديووة الوويت ا كوور فيهووا ال ل يو
ال واقم تكون ادةشدة الصفية او ة على اوعلم ف ط اما د ال مي هو ادس اع ف ط حت ق ت سكون ا يضفم على البيئة اولم عوود
احليوية ( ،(Younis&Mommed,2019:1314م ه ادسرتاتيجيات هم اسوورتاتيجية اللووون ،الرمووز ،الصووو يف هووم اسوورتاتيجية
او ة على ال علم النشط تس ند اخ الع م اجل اعم الفووين مو ىو ل إثووا يف ال فكووري لوودب ال ميو دك شوواف مهووا اتم وود اتم علووى ادبووداع
بدري ة محاسية ع طريق اس ع ال اتيال ادبداع ا يووؤدي اخ ىلووق جووو محاسووم لوودب ال ميو

ادب عوواد عو الوود السووليب هلووم حت الدري ووة

ال ليدية بكوهنم م ل ني لل علومة ف ط د ن مشا ك هم (موسى ،)25 :2001،ل لك تعد اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف سيلة فعالووة مو سواوم
ال علوويم اسوولو ترفيهووم يهوودف اخ اكسووا ال ميوو اتووربات اوعووا ف بصووو يف مرةووة ووا يوونعك

اجيابيووا علووى طري ووة تفكووريهم ووي هم

اجتاهاتم(.ةو ي ،)22-21 :2018،م اهم يزات ه ادسرتاتيجية هو تشجي ال مي على ال فكري البصري ثيم ادفكووا مو ىو ل
اللون الرمز الصو يف ( ،)Keely,2015: 50ي م اس ع ال ال فكري البصري م ى ل فهووم وورا يف يليووم الصووو يف الرموووز تن يووة مهووا ات
ال فكري البصري (الربيعم ،) 19 :2016،م اوعر ف ان حاسة البصر تعد اهم ةاف يف مو ةوافو الو علم عنوود ادةسووان اذ اثب ووت الد اسووات ان
ةسبة ال علم ع طريق البصر تشكم  %83ا ي عل و ادةسووان (عديووة )329 :2009،ىاقووة عنوود ت ميو اورحلووة ادب داويووة اذ تشوود اة بوواههم
تثري محاسهم (ابو ليلة ) 19 :2017،فض ً ع ذلك ان اورحلة ادب داوية تعد م اوراحم اوه ة اسام لل راحم ال ح ة فكل ا كووان ادسووام
وياً كان النظا ال علي م اكثر م اةة على مواجهة م دلبات العصوور لو ا مو الضوور ي اده ووا هبو اورحلووة وووا تؤديو مو د اجيووابم حت تن يووة
اتربات العل ية لل مي

يفيزهم حنو اوشا كة الفعالة ال يا بال جا

فهم ما ادث حت البيئة اليت ييط هبم(العووزا ي )5-4 :2003،بنووا

على ما ت د ميك امال
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امهية البحث احلايل حت الن اط ادتية:
 -1اس خدا اسرتاتيجية حديثة فعالة كاسرتاتيجية اللون الرمز الصووو يف الوويت تسواير ال دووو ال وود الرتبوووي احلداثووة العل يووة الوويت تركووز عليهووا
ةظريات ال علم.
 -2امهية ماديف العلو بوقفها م العلو الدبيعية وا هلا م امهية حت حيايف ال م يف اجمل
 -3امهية م اريات البحث :ال حصوويم بوقووف هوودف اساسووم مو اهووداف ال وود ي

ع ها بالعلو ادىرب.
فضو ً عو توجيو ادةظووا حووول امهيووة ال فكووري البصووري

مها ات اس ع ال الوساوم البصرية حت ال د ي .
ثالثا :هدفا البحث-:
يهدف البحث احلايل اخ ال عرف على أثر اسرتاتيجية اللون ،الرمز ،الصو يف حت:
 -1يصيم ت مي الصا اتام

ادب داوم واديف العلو .

 -2تن ية مها ات تفكريهم البصري.
ابعاً :فرةي ا البحث-:
الفرةوية األ خ :د يوجوود فوور ذ ددلووة إحصواوية عنوود مسو وب ددلووة ( )0.05بووني م وسوودم د جووات يصوويم ت ميو اجمل وووع ني ال جريبيووة
الضابدة واديف العلو حت ادى با البعدي.
الفرةية الثاةية :د يوجد فر ذ ددلة إحصاوية عند مس وب ددلة ( )0.05بني م وسدم تن ية مها ات ال فكري البصري لدب ت مي اجمل وع ني
ال جريبية الضابدة.
ىامساً :حد د البحث:
يدد البحث احلايل مبا يأتم:
 -1ت مي الصا اتام

ادب داوم حت اودا م ادب داوية النها ية للبنني حت مركز مدينة اووقم للعا الد اسم (.)2020-2019

 -2الفصم الد اسم اد ل م العا الد اسم ()2020-2019
 -3الفصم الثالث الراب م ك ا العلو (ط )2018,3او ر تعلي ل مي الصا اتام
سادساً :يديد اوصدلحات-:
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ا دً :اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف- :
عرفها ةو ي ( )2018بأهنا" :م ادسرتاتيجيات اليت تع د على ال را يف ادس اع اوشاهديف ,تدف اخ ال اط جوهر األفكا تع م علىتعزيز د يف ال ل ي ات على ال را يف ,الفهم ,ادس اع ,اورا بة ,أ اوشاهديف تناسب اوراحم األ لية حت ال عليم"(.ةو ي)26 : 2018،
اما ال عريا ادجراوم دسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف  :جم وعة ىدوات منظ ة ت بعها معل ة العلو م ت مي اجمل وعة ال جريبية للصا اتام
ادب داوم حت ماديف العلو إلة اج فكريف م و ة ووةوووع الوود م اة وواج افضووم العناقوور الوويت تعوورب عو اووةوووع اودوور مو ىو ل ادلوووان الرموووز
الصو يف اوعربيف ع ه ا اووةوع الفكريف بصو يف افية اةحة.
ثاةيا :ال حصيم- :
عرف إبراهيم ( )2014بأة  " :ة اجات تعلم ال مي الفعلية حت خم لا اوواد الد اسية هو يشري إخ ا منجزاتم حت ةو تعل هم د اس هم
أي مك سباتم م اوعلومات اوها ات ادجتاهات اونهجية"(.إبراهيم )220 :2014 ،
اما ال عريا ادجراوم لل حصيم هو  :ةاتف ما ي عل ت مي الصا اتام
الراب ) م ك ا العلو للصا اتام

ادب داوم م معلومات مس نبدة م احمل وب اوعرحت للفصلني ( الثالث

ادب ووداوم ميكو ياسو مبووا اصووم عليو ت ميو الصووا اتووام

ادب ووداوم مو ىو ل اجوواب هم علووى

ادى با ال حصيلم اوعد هل ا الارد.
ثالثا :مها ات ال فكري البصري-:
عرفها عامر اوصري( )2016بأهنا  ":منظومة م الع ليات ترتجم د يف الفرد على را يف الشكم البصري يويم اللاة البصرية اليت ا لها ذلك
الشكم اخ لاة لفظية مندو ة ا مك وبة اس خ ص اوعلومات من "(.عامر اوصري)77 :2016،
اما ال عريا ادجراوم وها ات ال فكري البصري  :د يف ت مي الصا اتام

ادب داوم على ادا مها ات ال فكري البصري ادتية)مها يف ال ييووز

البصري ،مها يف يليم الشكم ،مها يف اس خ ص اوعاةم ،مها يف تفسري اوعلومات البصرية) ذلك جب اوعلومات حفظها ختزينها م ى ل ييز
الصو الرسومات ادشكال ال وةيحية يليلها تفسريها اس ن اج الن اوف ال عبري عنها بلاة اةحة ل كوي ىربات جديديف يعرب عو تلووك
ال د يف بالد جة الكلية اليت اصم عليها ال ل ي حت اى با مها ات ال فكري البصري اوعد هل ا الارد.
ىلفية النظرية د اسات ساب ة:
احملو اد ل :اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف (-:)color ,Icon, image
أ د :مفهو اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف:
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تعد اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف م ادسرتاتيجيات اليت تندوي حت احل ي ووة علووى ثيووم بصووري لفكوريف أ مفهووو عل ووم يعوورب عنهووا
بو(لون مووز قووو يف) تعوورب عو موةوووع معووني ،)Keely,2015 :45) .ت دلووب هو ادسوورتاتيجية اوشووا كة الفاعلووة مو جاةووب ال ميو
ال شجي م جاةب اوعلم لل وقم اخ الن اوف اورغو فيها (ةو ي )34 :2018،ل لك فأن اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف هلا د مهم حت تنوي
ال وود ي ، )Arwood,kaultiz, brown, ,2009: 65(.اذ ت ضو جم وعووة مو اتدوووات الواةووحة الوويت تو م باجلواةووب النفسووية
لل مي

تشجي احلوا اونا شة اجل اعية مراعايف الفر

الفردية اك سا اوعرفة اوعلوماتRitchhart, Church ,Morrison (.

 ),2011: 24ك ا تش م كافة ادةشدة اليت يفز ال مي على اوشووا كة الفعالووة مو بعضووهم الووبعض تعدوويهم الفرقووة و ا سووة ال فكووري مو
زم وهم ا تسهم حت زياديف ث هم بأةفسهم)Arwood ,kaultiz, brown, ,2009: 65(.
ثاةياً :يزات اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف:
 -1تشجي ال مي على ال فكووري البصووري ثيووم األفكووا مو ىو ل اى يووا اللووون الرمووز الصووو يف يعكو

كووم منهووا موةوووع جوووهر الفكوريف

اودر حة ت ريبها ألذهان ال مي .
 -2تس ع م ل عزيز مها يف ال را يف ،او حظووة ،ادسو اع ،ايضواً بووط اتووربات اجلديوديف السوواب ة ،تؤكوود أمهيووة ال واقووم ال فاعووم ادج وواعم
اس ع ال اتيال ادبداع ،هب ا يكون ال علم ةشدا ذا معنى.
-3تساعد ال مي على ال حكم حت ع ليات ال فكري تنظي ها تن ية د تم على اس ع اهلا كال حليم ادس ن اج الرتكيب ال نبؤ.
-4تشج على ال عا ن اجل اعم الع م معا تبادل اآل ا األفكا للوقول اخ حلول اجوبة لنسئلة اودر حة.
-5تعزز اد اك ال مي

بأن اوعرفة د تك سب م مصد احوود ف ووط ،إنووا عو طريووق اكثوور مو فكوريف أ مصوود ال نويو حت احلصووول علووى

األفكا م مصاد م نوعة.
()keeley, 2015:50-51
ثالثاً :د اوعل ة فق اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف:
 -1تدر اوعل ة اووةوع بصو يف هادفة ت و ب را يف النص بصو يف اةحة بعدها ترتب الصا الد اسم هيدا ل دبيق ادسرتاتيجية.
 -2ت بم اىدا ال مي

تفسر هلم الصوا

اتدأ.

 -3تشج اناط سلوك ال مي ال عا ةية اوس لة.
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 -4ت بم ا رتاحات اجابات ال مي اوخ لفة تساعدهم حت تفسريها توةيحها.
ابعاً :د ال مي

فق اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف:
ثي للفكريف اودر حة.

 -1ت ديم اللون اوناسب ال ي يكون ا ر

 -2يديد الرمز ادكثر م و ة لل وةوع ال ي تدرح اوعل ة.
 -3اى يا الصو يف ادكثر م و ة ووةوع الد م.
 -4ي شا ك كم تل ي م زميل حت اى يا أ اب كا عنصر م وم للفكريف اودر حة.
( )Keeley, 2015:52-53
ىامسا :ىدوات اسرتاتيجية اللون الرمز-:
 -1ت و اوعل ة بدر موةوع الد م را ت لل مي بصو يف افية.
 -2يس

ال مي لل وةوع د ن توجي سؤال حت اثنا را يف اوعل ة لل وةوع.

 -3ت و اوعل ة بعرد جم وعة م ادلوان الرموز الصو اليت ختص موةوووع الوود م باسو ع ال جهوواز العوورد -4 .بعوود ادة هووا مو عوورد
العناقر اليت تعد اساسا ل دبيق ادسرتاتيجية (يكون ك ووا العلووو مف وحووا امووا ال ميو اثنووا تدبيووق ادسوورتاتيجية) بعوود ادة هووا مو ت وديم
اووةوع ت و اوعل ة بث ث ىدوات تعد جوهر ه ادسرتاتيجية هم كاآلتم)Ritchhart, Church, Morrison, 2011:26(:
اتدويف اد خ :تدلب اوعل ة م ال مي

يديد اللون ال ي يكووون اكثوور م و ووة ووةوووع الوود م ا وور

ثووي للفكوريف  ,بعوودها تشوور سووبب

جود ه ا اللون أ تدلب م احد ال مي طر فكرت حول سبب اى يا ه ا اللون.
اتدويف الثاةية :تدلب اوعل ة م أحدب ال مي اى يووا أ يديوود مووز يكووون ا وور ل ثيووم الفكوريف الويت ثووم جوووهر اووةوووع مو بووني الرموووز
اوعر ةة تعك

قو يف اووةوع ال ي مت طرح

م ثم ي رأ اجلوا م ى ل ك ا العلو ال ي يكون مف و امام .

اتدوويف الثالثووة :بعوود ان ي وود ال ميو اللووون الرمووز تدلووب اوعل ووة موونهم ت وديم الصووو يف ادكثوور م و ووة ووةوووع الوود م اودوور ىو ل احلصووة
الد اسية ,م بني الصو اوعر ةة اما ال مي .
بعد ادة ها م ت ديم اللون الرمز الصو يف اتاقة مبوةوع الد م ي و كووم تل يو بشوور توةوويح سووبب اى يووا لكووم مو اللووون
الرمز الصو يف)Keleey, 2015:49(.
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بعد ادة ها م ال وةيح ،تدر اوعل ة موةوع اىر لل مي

تدلب منهم ايضا اى يا اللون الرمز الصووو يف تعوواد ةفو

اتدوووات

مريف اىرب)Ritchart, Church , Morrison, 2011:21(.
احملو الثاةم  -:مها ات ال فكري البصري -:Visual thinking skills
ا دً :مفهو مها ات ال فكري البصري:
هم جم وعة م اوها ات الضر ية اليت تشج ال ل ي على ال ييز البصري لل علومات العل ية مو ىو ل دمووف تصووو ات البصورية مو
ىربات اوعرفية للوقول اخ لاة شكم ،تعد ه اوها ات ةر ية للنجا حت جمادت عديديف اذ تعد الد جات حت ادى با ات اليت ت يسها ه
اوها ات مؤشر للنجا حت بعض ال خصصات ادكادميية كاهلندسة الرياةيات العلو فض ً عو ذلووك اهنووا تن ووم لاووة ال ل يو
تزيد م دافعي

تنظم افكا

جتو

اه امو

تد ب على ال عبري ع أي اك سا اللاة البصرية اليت تزيد م د ت على ادتصال ال فاعم م ادىري ( .

عامر اوصري) 78-76 :2016،
ثاةياً :تصنيا مها ات ال فكري البصري:
 -1مها يف ال ييز البصري :ال د يف على ال عرف إخ الشكم ا الصو يف ييزها ع الشكم الصو ادىرب.
 -2مها يف يليم الشكم :ال د يف على ؤية الع ات حت الشكم يديد ىصاوص تلك الع ات تصنيفها.
 -3مها يف بط الع ات حت الشكم  :ال د يف على الربط بني عناقر الع ات حت الشكم اجياد ة اط ادتفا

ادى ف بينها.

 -4مها يف اد اك الع ة اوكاةية :ال د يف على ؤية ع ة ال أثري ال أثر م بني موا الظواهر او ثلة حت الشكم ا الصو يف اوعر ةة.
 -5مها يف تفسري اوعلومات :ال د يف على إيضا مدلودت الكل ات الرموز ادشا ات حت ادشكال ت ريب الع ة بينه ا.
 -6مها يف اس ن اج(اس خ ص)اوعنى :ال د يف على اس خ ص معاةم جديديف ال وقم اخ مفاهيم مبادئ عل ية م ىو ل الشووكم اوعوور د.
(ابو ليلة)31 :2017،
ان مها ات ال فكري البصري اوع ديف حت البحث احلايل هم( :مها يف ال ييز البصووري ،مهووا يف يليووم الشووكم ،مهووا يف تفسووري اوعلومووات ،مهووا يف
اس ن اج اوعاةم).
الد اسات الساب ة:
احملو اد ل :د اسات تنا لت اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف- :
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م ى ل اط ع الباحث ان على جم وعة م الد اسات البحوث دحظ ا ةد يف البحوث العل ية الد اسات (حسب علم الباحث ان) اليت تنا لت
موةوع اس خدا اسرتاتيجية اللون ،الرمز ،الصو يف فكاةت الد اسة الوحيديف اليت تنا لت ه ادسرتاتيجية هم د اسة (ةو ي.)2018 ،
د اسة (ةو ي -:)2018،أجريت ه الد اسة حت العرا  ،جامعة باداد هدفت إخ معرفة (اثر اسرتاتيجية اللون ،الرمز ،الصووو يف حت يصوويم
تل ي ات الصا الثالث ادب داوم حت ماديف العلو ) د تكوةت العينووة مو ( )50تل يو يف مو تل يو ات الصووا الثالووث ادب ووداوم مت ت سوويم افووراد
العينة على جم وع ني ،ةابدة عووددها ( )25تل يو يف ،جم وعووة جتريبيووة عووددها ()25تل يو يف ل ح يووق هوودف الد اسووة مت اعووداد اى بووا
يصيلم مكون م ( ) 20ف ريف م ةوع ادى يا م م عدد بأ بعة بداوم

وود اسو ع لت الباحثووة الوسواوم اإلحصواوية اآلتيووة( :ادى بووا ال واوم

( ، )T- testمرب كاي  ،معامم ا تب اط بريسون معادلة معامم الفاكر ةباخ) وعاجلة بياةات البحث .مت ال وقم إخ الن اوف اآلتيووة :تفووو
تل ي ات اجمل وعة ال جريبية اليت د ست فووق اسوورتاتيجية اللووون ،الرمووز ،الصووو يف علووى تل يو ات اجمل وعووة الضووابدة الوويت د سووت فووق الدري ووة
ادع يادية حت ال حصيم الد اسم(.ةو ي)100-30 :2018،
احملو الثاةم :د اسات تنا لت مها ات ال فكري البصري-:
 -1د اسة الربيعم( -:)2016أجريت ه الد اسة حت العرا  ،جامعة باووداد هوودفت إخ ال عوورف علووى (اثوور اسوورتاتيجية ( (S.N.I.P.Sحت
يصيم تل ي ات الصا اد ل او وسط حت موواديف مبووادئ علووم ادحيووا مهووا ات تفكووريه البصووري) تكوةووت عينووة البحووث مو ( )80تل يو يف مت
توزيعه على جم وع ني جتريبية بوا ( )39تل ي يف جم وعة ةابدة بوا ( )41تل ي يف  ،ل ح يق هدف الد اسة اعدت الباحثة اى با يصيلم
مكون م ( )30ف ريف م ةوع ادى يا م م عدد ك ا اعدت الباحثة اى با وها ات ال فكري البصري مكون م ( )25ف ريف م ةوووع ادى يووا مو
م عوودد  ،وود اسو خدمت الباحثووة الوسواوم ادحصواوية ادتيووة (ادى بووا ال واوم) ،)t-testمعادلووة كيووود  -ي شا دسووون )20وعاجلووة بياةووات
البحث مت ال وقم اخ الن اوف ادتية :تفو تل ي ات اجمل وعة ال جريبية على تل ي ات اجمل وعة الضابدة حت كم م ادى بووا ال حصوويلم اى بووا
مها ات ال فكري البصري.

(الربيعم -2 )74 -9 :2016 ،د اسة ابو ليلة ( -:)2017اجريت هو الد اسووة حت غوزيف،

هدفت إخ ال عرف على (اثر توظيا اسرتاتيجية اوفوواهيم الكا توةيووة حت تن يووة مهووا ات ال فكووري البصووري حت موواديف العلووو احليوايف لوودب تل يو ات
الصا الراب ادساسووم باوزيف) ،تكوةووت عينووة البحووث مو ( )80تل يو يف مو تل يو ات الصووا الرابو ادساسووم ،مت ت سوويم افووراد العينووة بصووو يف
عشواوية اخ جم وع ني ةابدة جتريبية بوا ( )40تل ي يف لكم منه ا  ،ل ح يق هدف الد اسة اعدت الباحثة اى با مها ات ال فكري البصووري
اوكون م ( ) 28ف ريف م ةوع ادى يووا مو م عوودد  ،وود اسو خدمت الباحثووة الوسواوم ادحصواوية ادتيووة (ادى بووا ال واوم( ،)t-testمعادلووة

491

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،17العدد ( ،)4لسنة 2021
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021

كيود  -ي شا دسون ، 21طري ة ال جزوة النصفية) بادس عاةة بربةامف ال حليم ادحصواوم( (SPSSاظهوورت الن واوف مووا يووأتم :تفووو تل يو ات
اجمل وعة ال جريبية على تل ي ات اجمل وعة الضابدة حت اى با مها ات ال فكري البصري.

(ابوليلة )74-9 :2017،

مؤشرات دددت م الد اسات الساب ة-:
 -1اهلدف :هدفت د اسة احملو اد ل ال عرف على اثر اسرتاتيجية اللون ،الرمز ،الصو يف حت ال حصيم  ،اما د اسات احملو الثاةم ف د هدفت
ميعها إخ ال عرف على أثر بعض او اريات مس لة حت مها ات ال فكري البصري اخ جاةب بعض او اووريات ادىوورب ،امووا هوودف البحووث احلووايل
هو معرفة اثر اسرتاتيجية اللون ،الرمز ،الصو يف حت ال حصيم تن ية مها ات ال فكري البصري.
 -2العينة :اى لفت عينات الد اسات الساب ة حت احملو ي م حيث العدد اورحلة الد اسية ذلك على فق كم د اسة ظر فها ،اذ توورا
عدد افراد العينة ما بني( )50فردا حت د اسة (ةو ي) كحوود ادةووى ( ) 80فووردا حت د اسووة (الربيعووم) د اسووة (ابووو ليلووة) كحوود اعلووى ،كو لك
اى لفت الد اسات الساب ة حت اورحلة الد اسية ما بني اورحلة ادب داوية او وسدة ادعدادية امووا عينووة البحووث احلووايل ف وود ثلووت ب ميو
الصا اتام

ادب داوم البال عددهم ( )60تل ي .

 -3الوساوم ادحصاوية :تنوعووت الوسواوم ادحصواوية الوويت مت اسو خدامها حت الد اسووات السوواب ة مبحو يهووا ذلووك ف ووا لنهووداف ادجوورا ات
اتاقة ب لك الد اسات ،ف د مت اس خدا الوساوم ادحصاوية ادتية:
( معامم ا تباط بريسووون معادلووة معامووم الفاكر ةبواخ ادى بووا ال واوم ( )T- testمربو كوواي معادلووة كيووود  -ي شا دسووون 20معادلووة
كيود  -ي شا دسون 21طري ة ال جزوة النصفية
اما حت الد اسة احلالية ف د اس خدمت الباحثة الوساوم ادحصاوية ادتية( ادى با ال اوم لعين ني مسو ل ني ،مربو كوواي ،معادلووة قووعوبة الف وريف،
معادلة ييز الف ريف ،معادلة كود  -ي شا دسون.)20
منه جية البحث إجرا ات :
ا دً :ال ص يم ال جرييب  -: Experimental of The Termsيعد ال ص يم ال جرييب اهليكم السليم ادسرتاتيجية اوناسووبة الوويت
تضبط البحث توقل اخ الن اوف اليت ي م ادع وواد عليهووا حت ادجابووة عو ادسووئلة الوويت فرةو ها مشووكلة البحووث فرةوويات (.العزا ي2008 ،
)118:
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وود اع وودت الباحث ووان ال صو يم ال جورييب ذا اجمل وووع ني او كووافئ ني ذات ادى بووا ي ال بلووم البعوودي إحوودامها جتريبيووة ادىوورب
ةابدة ،اذ سي م تد ي

اجمل وعة ال جريبية باسو خدا اسوورتاتيجية اللووون ،الرمووز ،الصووو يف امووا اجمل وعووة الضووابدة سووي م تد يسووها باسو خدا

الدري ة ادع يادية ،ك ا موةح حت الشكم ادتم:
ادى با ال بلم

اجمل وعة
ال جريبية

مها ات ال فكري البصري

الضابطة

او اري اوس م

ادى با البعدي

اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف

ادى با ال حصيلم

الدري ة ادع يادية

مها ات ال فكري البصري

شكم( )1ال ص يم ال جرييب اوس خد حت البحث
جم

البحث عين (-:)Population& Sample of The Research

 -1جم

البحث :ي صد مبج

البحث مي مفردات الظاهريف اليت ي م د اس ها م بم الباحث

.
))Bluman,2007:797

د تضو البحووث احلووايل ميو ت ميو الصووا اتووام

ادب ووداوم حت اووودا م ادب داويووة النها يووة اووجوووديف حت مدينووة اووقووم للعووا

الد اسم (.)2020-2019
 -2عينة البحث :العينة هم جم وعة جزوية م جم

البحث ثم عناقر البحث افضم ثيم اذ ميك تع يم ة واوف تلووك العينووة علووى اجمل و

بأك ل ع م اس دددت حول معاي اجمل و ( .عبووام اىوور ن)218 :2012،

وود مت اى يووا عينووة البحووث صودياً الوويت ثلووت مبعل وة

اجلناو للبنني ذلك لنسبا ادتية-:
أ -اس عداد ادا يف اوعل ة لل عا ن م الباحث ان ت ديم ال سهي ت اوناسبة إلجرا ال جربة.
 ابدا معل م ماديف العلو حت داىم اوعل ة ال عا ن م الباحث ان.ت-

اح وا اوعل ة على اكثر م شعبة ا اعدى الباحث ان فرقة دى يا جم وعيت البحث.

ث -معظم ال مي م

عة جارافية احديف ا يض ال ا

حت اوس وب الث احت ادج اعم ألفراد العينة.
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د بل عدد افراد عينة البحث ( ) 60تل ي باألسلو العشواوم البسيط بعد اسو بعاد ال ميو الراسووبني مت توووزيعهم علووى جم وووع ني جتريبيووة
ال ي سي م تد يسهم باس خدا اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف اما اجمل وعة الثاةيووة فكاةووت

هم شعبة(أ) حيث بل عدد افرادها( )30تل ي

جم وعة ةابدة هم شعبة( ) د بل عدد افرادها( )30تل ي

ال ي سي م تد يسهم بالدري ة ادع يادية ك ا موةح حت اجلد ل()1

اجلد ل( )1عدد عينة افراد البحث
الشعبة

اجمل وعة

أ

عدد ال مي

طري ة ال د ي

ال جريبية

اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف

30

الضابدة

الدري ة ادع يادية

30
60

اجمل وع

ثالثا :تكافؤ جم وعيت البحث(-:)Equivalent of the groups research
بعد ان مت اى يا العينة ت سي ها عشواويا اخ جم وووع ني بووم البوود ب دبيووق ال جربووة مت اجوورا ال كووافؤ بووني اجمل وووع ني حت عوودد مو او اووريات
(د جة ال كا  ،الع ر الزمين ،د جة ماديف العلو حت الصا الراب  ،ادى با ال بلم ،ال حصيم الد اسم لنبوي ) اجلد ل( )2يوةح ذلك.
اجلد ل( )2ال ي ة ال اوية احملسوبة و اريات ال كافؤ ألفراد جم وعيت البحث
او اريات

د جة ال كا

الع ر الزمين
د جة العلو

ادحنراف

اجمل وعة

العدد

الوسط احلسابم

ال جريبية

30

35,5000

7,03072

الضابدة

30

34,8000

5,76194

ال جريبية

30

120,7000

3,99267

الضابدة

30

119,800

3,23131

ال جريبية

30

62,5455

16,16341

اوعيا ي

ال ي ة ال اوية
اجلد لية
0,422

0,960
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احملسوبة
2,002

2,002
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الضابدة

30

62,7000

18,43376

ال جريبية

30

74,0606

11,00267

الضابدة

30

74,8000

11,26606

ادى با ال بلم لل فكري

ال جريبية

30

8,7333

1,41259

البصري

الضابدة

30

8,3000

1,95024

اوعدل العا

0,263

0,986

2,002

2,002

ي ضح م اجلد ل( ) 2ان ال ي ة ال اوية احملسوبة ا م م ال ي ة اجلد لية( )2.002عند مس وب ددلة ( )0.05د جة حرية( )58هو ا يعووين ان
اجمل وع ني م كافئ ان حت مي ه او اريات ،ك ا مت إجرا ال كافؤ بني جم وعيت البحث حت اوس وب ال علي م لآلبا اوس وب ال علي ووم لنمهووات
باس خدا مرب كاي كوسيلة احصاوية د تبني اة د توجد فوور

ذات ددلووة احصواوية بووني جم وووعيت البحووث حت هو ي او اوريي اجلوود ل()3

يوةح ذلك.
اجلد ل( )3ة يجة مرب كاي لل س وب ال علي م ألبا امهات افراد جم وعيت البحث
او اري

اجمل وعة

اب داوية ف ا
دن

ثاةوية

معهد جامعة
عليا

ال حصيم الد اسم

ال جريبية

6

12

12

لإلبا

الضابدة

7

8

15

ال حصيم الد اسم

ال جريبية

10

13

7

لنمهات

الضابدة

7

10

13

ي ة مرب كاي
احملسوبة
1.210

2.721

اجلد لية
5.99

5.99

ابعاً :أداتا البحث (:)Tools of the Research
أ -ادى با ال حصيلم -:ةظراً لعد جود اى با يصيلم م ن ا جاهز ا ق اغراد البحث احلايل تدلب ذلك بنا اى با يصيلم على
فق اتدوات ادتية:
 -1ادط ع على ا ددبيات ادد ات الساب ة
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 -2يليم احمل وب :مت يليم احمل وب او ر م بم الباحث ان يديد احل اوق اوفاهيم فيو فضو ع عو عوودد الصووفحات الد اسووية او وور يف بوقووفها
حديف يليم لبنا ادى با ال حصيلم.
 -3قياغة ادغراد السلوكية :حت ةو يليم حم وب الفصول ال علي ية احملدديف حت ك ا العلو او ر تعلي للصا اتام

ادب داوم ى ل جتربووة

البحث قاغت الباحث ان ()88غرةاً سلوكياً حت او س ويات (ال كر ،الفهم ،ال دبيق) م اجملال اوعرحت ل صنيا بلووو لصووياغة ف وورات ادى بووا
حت ةووها.
 -4يديد عدد ف رات ادى با  :حددت الباحث ان ف رات ادى با ال حصيلم ( )25ف ريف اس نادا اخ عناقر احمل وب عدد ادغراد السلوكية
مس واها اليت تناسب مس ويات تصنيا بلو (ال كر ،ادس يعا  ،ال دبيق) ىصاوص افراد عينة البحث مسو واهم .وود مت ادع وواد حت بنووا
ف رات ادى با ال حصيلم علووى ةوووعني مو ادى بووا ات اووةوووعية ،النوووع األ ل :اى بووا ادى يووا مو م عوودد النوووع الثواةم فهووو اى بووا ات الصووو
الرسو هو ةوع م ادى با ات اووةوعية في يدلب م ال ل ي

سم بعض األشكال ال وةيحية أ تك يم أجزا الرسم.

 -5اعداد اتا طة ادى با ية(جد ل اوواقفات) :ةعت الباحث ان اتريدة ادى با ية اع ووادا علووى عوودد ادغووراد السوولوكية ةوعهووا ةوعيووة
مسو وياتا

جوودت ةسووبة ادغووراد السوولوكية لكووم حوديف د اسووية لكووم مسو وب مو مسو ويات بلووو الث ثووة اد خ(تو كر ،ادسو يعا  ،ال دبيووق)

اع دت ه النسبة عند قياغة ف رات ادى با .
-6قد ادى با  :ي ت الباحث ان م قد احمل وب ل ى با م ى ل عرد ف وورات ادى بووا ال حصوويلم مو او ووة تضووم األغووراد السوولوكية
الك ا اونهج م و ر العلو للصا اتام

ادب داوم جد ل اوواقفات على جم وعووة مو احملك ووني اوخ صووني حت جمووال طراوووق ال وود ي

العلووو

الرتبوية النفسية * لارد بيان ق حية ادى با  ،ي ي ف ايووة ف وريف مو ف راتو لكو مت تعوديم بعضووها بو لك عوود ادى بووا جوواهزا لل دبيوق.
 -7ال جربة ادس د عية ل ى با  :امت الباحث ان بإجرا ال جربة ادس د عية على عدد م ال مي بل عددهم ( )100تل ي  .ذلك لاوورد
معرفة مدب م و ة ف رات ادى با لل رحلة الع رية مدب مناسب ها م حيث الصياغة ك لك وعرفووة الووزم الو ي يسو ار ال ميو لإلجابووة علووى
الف ووووووووووووووووووووووووووووووووووورات تشوووووووووووووووووووووووووووووووووووخيص جواةوووووووووووووووووووووووووووووووووووب الا وووووووووووووووووووووووووووووووووووود الصوووووووووووووووووووووووووووووووووووعوبة فيووووووووووووووووووووووووووووووووووو .
 -8ال حليم ادحصاوم لف رات ادى با -:
أ -ال ويف ال ييزية :مت اس خراج ال ويف ال ييزية للف رات بعدما اخت معيا ( )0.25فأكثر ل بول الف ريف(النبهان )188 :2004 ،بعد حسا
كم ف ريف م ف رات ادى با ال حصيلم تبني اهنا ا عة بني ( )0.63 -0.30هم ا عة ة اودب او بول للف رات او يزيف.
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 معامم قعوبة الف ريف :مت اس خدا معادلة الصعوبة للف ريف حيث ترا حت مس وب قعوبة الف رات بني ( )0,69 -0,46هم يم م بولة اع اداعلى النسب احملكية (( )0,80 -0,20أبو ع يم .)229 :2017 ،
 -9الثبات :مت اس خدا معادلة (كود  -ي شا دسون )20 -إلجياد ةسبة الثبات د بلات ي ( )0,80هم ةسبة م بولة ب لك عد ادى با
ثاب ا جاهزا لل دبيق بصيا النهاوية على افراد العينة ادساسية اوكون م ( )25ف ريف موةوعية.
 اى با مها ات ال فكري البصري  :م اجم يام مها ات ال فكري البصري لدب افراد عينة البحث تدلب ذلك اى با وها ات ال فكري البصريبعد اط ع الباحث ان على عدد م ادى با ات حت ه ا اجملال حت د اسة كم م الربيعم( )2016د اسة ابووو ليلووة ( )2017لو ا مت ادع وواد علووى
ادى با ال ي اعد ابو ليلة ( ) 2017كوة مناسب لل س وب اوعرحت إلفراد عينة البحث فض ً على اةو اى بووا حوديث ي و حت جمووال العلووو وود
تكون م ( )28ف ريف.
 -1قد ادى با  :مت عرد ادى با على جم وعة م احملك ني اوخ صني حت جمال طراوق ال د ي

العلو الرتبوية النفسووية** ألجووم ال أكوود مو

ةو الف رات الكشا ع الف رات الاامضة غري الواةحة مدب مناسبة الف رات ل يام مهووا ات ال فكووري البصووري احملوودديف ،وود مت ادع وواد
على ةسبة ادتفا ( ) %80فأكثر م ا ا اتربا معيا اً ل بول ق حية الف رات م عدمها م إجرا تعدي ت بسوويدة لووبعض الف وورات مبووا ي ناسووب
م اورحلة الع رية للعينة ب لك مت ال ح ق م قد ادى با الظاهري.
 -2ال جربة ادس د عية :مت إجرا ال جربة ادس د عية علووى جم وعووة مو ت ميو الصووا اتووام

ادب ووداوم وود تكوةووت العينووة مو ( )150تل يو

موزعني على معل ني تدف ال جربة ادس د عية اخ:
أ -معرفة الزم ال ي يس ار ادى با

د اس ار ادى با حبد د ( )45د ي ة.

ت -تشخيص الف رات الصعبة الاامضة لارد إعاديف الصياغة
ج -الكشا ع ة اط ال ويف الضعا حت قياغة ف رات ادى با .
 -3ال حليم ادحصاوم لف رات ادى با  :بعد تدبيووق ادى بووا علووى العينووة ادسو د عية مو ادجابووات تصووحيحها ترتيبهووا اخ جم وووع ني مت
-1ال وويف ال ييزيووة :مت

حسا ال ويف ال يزية الثبات لكم ف ريف مو ف وورات ادى بووا ك ووا يووأتم:

اس خدا معادلة ال ويف ال ييزية لف رات اى با مها ات ال فكري البصري ذلووك مو أجووم اإلب ووا علووى الف وورات ذات ال ييووز العووايل حو ف الف وورات
ذات ال ييووز الووواطد وود تبووني أن ال وويف ال ييزيووة للف وورات ترا حووت مووا بووني ( )0.58 -0.32هووم اكوورب م و ( )0.25الوويت تعوود ةسووب م ي وزيف
م بولة(النبهان ،)188 :2004،عدا الف رتني ( )21 ،20مت ح فه ا لكون معامم ييزمها ا م م (.)0.30
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 -4الثبات :مت حسا الثبات باس خدا معادلة (كود  -ي شا دسون )20 -د بل معامم الثبات ( )0.82هم ةسووبة م بولووة بو لك عوود
ادى با ثاب ا جاهزا لل دبيق بصيا النهاوية على افراد العينة ادساسية اوكون م ( )26ف ريف موزعة على( )4مها ات.
(*) (**) امسا الساديف اتربا :
أ.د عبد الرزا ياسني عبداهلل /طراوق تد ي
أ.د فا حم ود يوة  /طراوق تد ي
أ.د عد غامن/طراوق تد ي

الفيزيا

علو احليايف

علو حيايف

أ. .د عد حم د جنايف /طراوق تد ي
أ . .د ةدب ف ا زيدان العباجيم /علم النف

أ . .د امم ف ا زيدان العباجيم /طراوق تد ي

الفيزيا
الرتبوي

علو احليايف  /السيد مصدفى حم د علم/

معلم ماديف العلو
ىامساً :تنفي ال جربة-:Execution of the experiment:
بعد ان مت اس ك ال ادد ات اوس لزمات اتاقة بالبحث م بووم الباحث ووان اجوورا ال كووافؤ لعوودد مو او اووريات تيئووة اتدووط الوسواوم
ال علي ية احلصول علووى جوود ل احلصووص بوا و يفسووة حصووص حت ادسووبوع مت تدبيووق ال جربووة يووو ادحوود اووافووق ( )2020/1/5اة هووت يووو
اد بعا ب ا يخ (.)2020/2/12
سادساً :الوساوم اإلحصاوية Statistical means :
 -1ادى با ال اوم لعين ني مس ل ني-2،مرب كاي-3،معادلة قعوبة الف ريف-4،معادلة ييزالف ريف -5،معادلة كود _ ي شا دسون(.)20
عرد الن اوف منا ش ها:
بعد م البياةات ع افراد عينة البحث مت عرد اوعلومات الن اوف او عل ة بوواو اريات ال ابعة(ال حصوويم مهووا ات ال فكووري البصووري)
على فق فرةيات البحث م ثم منا ش ها على النحو ادتم:
 -1الن اوف او عل ة بالفرةية الصفرية األ خ " :د يوجد فر ذ ددلة إحصاوية عند مس وب ددلة ( )0.05بني م وسدم د جات يصيم
لاوورد ال ح ووق مو هو الفرةووية مت اسو خراج او وسوط

ت مي اجمل وع ني ال جريبية الضووابدة ووواديف العلووو حت ادى بووا البعوودي"

احلسابم ادحنراف اوعيا ي ل حصيم ت مي جم وعيت البحث م ثم مت تدبيق ادى با ال اوم ( )T- testلعين ني مس ل ني بعد معاجلة
البياةات اد جت الن اوف حت جد ل()4
جد ل()4
ة اوف ادى با ال اوم و وسط د جات جم وعيت البحث حت ادى با ال حصيلم
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اجمل وعة

عدد

او وسط احلسابم

ادحنراف اوعيا ي

ال جريبية

30

17.7333

1.43679

الضابطة

30

12.0333

2.85854

ال مي

ال ي ة ال اوية
احملسوبة
9.758

مس وب الددلة

اجلد لية
2.002

دال لصاحل

()58()0.05

ال جريبية

ي ضح م اجلد ل اع أن ال ي ة (ال اوية) احملسوبة بلات ( )9.758هووم اكوورب مو ال ي ووة (ال اويووة) اجلد ليووة البالاووة ( )2.002عنوود مسو وب
ددلة ( )0.05د جة حرية ( ،) 58ه الن يجة تدل على جود فوور ذ ددلووة إحصواوية بووني م وسوودم يصوويم ت ميو اجمل وووع ني ال جريبيووة
الضابدة واديف العلو لصاحل اجمل وعة ال جريبية ب لك ترفض الفرةية الصفرية ت بم بديل ها .تعز الباحث ان ه الن يجة اخ إن اسرتاتيجية
اللون الرمز الصو يف ع لت على ة م اوعرفة اخ ال مي بسهولة يسر ع طريق تكوي تصو ات ذهنية ل لك اوفاهيم عند ال مي  ،فضو ع علووى
ان اس ع ال لعبة حت بداية كم موةوع د اسم أسهم بشكم كبري حت جو

اة بووا ال ميو

حووثهم علووى الو علم جبوود مثووابريف اةعكو

هو ا كلو

اجيابياً على يصيم ت مي اجمل وعة ال جريبية.
 -2الن اوف او عل ة بالفرةية الصفرية الثاةية " :د يوجد فر ذ ددلة إحصاوية عند مس وب ددلة ( )0.05بني م وسدم تن ية مها ات ال فكري
البصري لدب ت مي اجمل وع ني ال جريبية الضابدة " لل ح ووق مو هو الفرةووية مت تسووجيم بياةووات اى بووا مهووا ات ال فكووري البصووري ال بلووم
البعدي إجياد الفر بينه ا جمل وعيت البحث (ال جريبية الضابدة) م ثم معاجل ها إحصاوياً باس خدا ادى با ال اوم ( )T- testلعين ني
مس ل ني بعد معاجلة البياةات اد جت الن اوف حت جد ل()5
جد ل ()5
يبني ة اوف ادى با ال اوم و وسط تن ية مها ات ال فكري البصري جمل وعيت البحث
اجمل وعة
ال جريبية

عدد
ال مي
30

او وسط احلسابم ادحنراف اوعيا ي
11,8667

3,75760
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ال ي ة ال اوية
احملسوبة

اجلد لية

13،789

2,002

مس وب الددلة

دال لصالح
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الضابدة

30

1,71672

()58()0,05

1,71672

التجريبية

ي ضح م اجلد ل اع أن ال ي ة ال اوية احملسوبة بلات ( )13.789هم اكوورب مو ال ي ووة اجلد ليووة البالاووة ( )2.002عنوود مسو وب ددلووة
( )0.05د جة حرية ( ) 58ا يدل على جود فر ذ ددلة إحصاوية بني م وسدم تن ية مها ات ال فكري البصري لصوواحل اجمل وعووة ال جريبيووة
الوويت د سووت ف واً دسوورتاتيجية اللووون الرمووز الصووو يف ب و لك توورفض الفرةووية الصووفرية ت بووم ب وديل ها ،تعووز الباحث ووان ه و الن يجووة إخ أن
اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف تثري اة با ال مي

ت لم م تش ت تفكريهم اثنووا الوود م مو ىو ل توجيو تفكووريهم إخ مووا هووو مهووم حت الوونص

تزيد م تفوواعلهم اثنووا الوود م مو ىو ل عوورد الصووو الوويت جتعلهووم يشووا كون حت الو علم مو ىو ل حاسووة البصوور الوويت تعوود موودى ع اساسوويا
لل علومات فض ع ع زياديف ث هم بأةفسهم م ى ل إعوواديف تفسووري الوسوويلة البصورية لووزم وهم اثنووا الوود م ،هلو ا األموور سووبب حت زيوواديف تن يووة
مها ات ال فكري البصري ل مي اجمل وعة ال جريبية تفو هم على ت مي اجمل وعة الضابدة.
ادس ن اجات ال وقيات او رتحات:
أ دً -ادس ن اجات (-:)Conclusions
 -1تراعم اسرتاتيجية اللون ،الرمز ،الصو يف الفر

الفردية ما بني ت مي الصا اتام

ادب داوم بشكم جيد.

 -2تعدّ اسرتاتيجية اللون ،الرمز ،الصو يف فعالة حت تن ية مها ات ال فكري البصري لدب ت م يف اورحلة ادب داوية د ىصوقواً ت ميو الصووا
اتام

ادب داوم.

ثاةياً -ال وقيات (-:)Recommendations
 -1توجي اوعل ني اوعل ات إخ ةر يف اده ا باس ع ال اسرتاتيجية اللون الرمز الصو يف حت ال د ي  ،إعداوها مكاةة م يزيف ة اتدط
ال د يسية اليومية.
 -2اده ا ب د يب اوعل ني اوعل ات على معرفة مها ات ال فكري البصري تن ي ها فلم يعد اهلدف م ال علم تز يد ال مي باوعلومات ف ط
ثالثواً -او رتحووات

 ،بم تز يدهم باوها ات اوخ لفة.
(:)Suggestions
 -1اجرا د اسة اثلة على ت مي الصا الراب ادب داوم حت مواد د اسية اىرب لك اجلنسني .
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 -2اجرا د اسة م ا ةووة بووني اسوورتاتيجية اللووون الرمووز الصووو يف اسوورتاتيجيات تد يسووية اىوورب حت تن يووة اةووواع ال فكووري ادىوورب حت موواديف العلووو
ادجتا حنوها لدب مراحم اىرب.
 -3اجرا د اسة ل حديد مدب توافر مها ات ال فكري البصري لدب معل م العلو تأثريها على تفكري ت مي هم.
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