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اإلهداء
إلى روح والدي الذي عممني أن الحياة مثابرة وكفاح
إلى أمي التي عممتني أن الحياة صبر وعطاء

إلى زوجتي التي صبرت معي ومنحتني من جهدها ووقتها الكثير  ...الكثير
إلى أبنائي وبناتي ( آالء وعالء وأمجد ومحمد وأسيل ) أممي في الحياة

إلى إخوتي وأخواتي خير سند ومعين لي في الحياة

إلى أهمي وأنسبائي وزمالئي الذين كان لهم أثر كبير في إنجاز هذا العمل

إلى المعممين والمعممات الذين تكرموا عمي بأفكارهم وجهدهم

أقدم هذا الجهد المتواضع

خالد إبراهيم النجار

إقرار

أقر أنا مقدم ىذه الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس ،لنيل درجلة الماجسل،ير،
وأنيا كانت ن،يجة أبحاثي الخاصة باس،ثناء ما ،م اإلشارة إليو حيثما ورد ،وأن

ىذه الدراسة أو جزء منيا لم يقدم لني درجة عميا ألي جامعة أو معيد آخر.

ال،وقيع :
االسم  :خالد إبراىيم النجار
ال،اريخ / 22 :

 2002 / 1م

أ

الشكر وال،قدير
الحمددهللر باللددنلملنالددنيونجاددهاااددنل ددنااللمددلموال دديةوالتدديم د ا لاددن ددن م
األا ل ددناوالم تد د لن.ويلت ددلاهإيأنأ ج ددهللم د دوان ال د د و ددلمايم ا ددننإلد د أتد د نني
الفنض ددلال ددهلل و  فل ددالل ددهللانمال ددنيام ا دده نل ددهلل مموال ددال موالمت ددن هللةمواألن ددن 
التهلللهللةموال والهنتمنه نهال تنلةممانأن ناتن ةح أ
منوأ جهللم نل

حتحجلجة .

الالللإل  ضويلااةالمانق ةالهلل و إ ا لم مننوالهلل و 

للنهلل نتل فض هم مانق ة نهال تنلةواث ائهن ميح ن هموا نئحهم .
ويلفو اه جهلللمال

الالللألتن ن هاألننضلنهقتدمال لدةو دمالداف ندهانملدة

الجهلل مالنلن ننلهماألث ال ل نهإاانل تنل ه .
مددنوأ د الم ددهأحمددهللالددهلل ن ا د انه د ا ن ددةال تددنلةو اتددلجهنموالم ددهحتددن
ا لددةلمتددن هلل هنددهال امددةموالم لددة لمددنال

ددهوالمل مددةإلمددننالااددن لمتددن هلل همن

نه ح للال و وال تومنت .

م ددنوأ وا دده نل د د للميئ ددهالم د د نلنال ددوللنواملد د الل ددنم لنن ددهم ددهللل ل هال ل ددة
وال ل لمنهال للو منلال للل لنواهمو اللهمله .



الباحث

ب

الممخص
هللنت نهالهلل اتةإل  جلدلمال دو وال تدومنتال وضدلحلةنده دبالل دوماللنمدةل م ح دةاألتنتدلة

نهن تالن .


و وات لاةالهلل اتةمن()961مل منًومل مةمنمل مهالل وماللنمةل م ح ةاألتنتلةندهمهللل لدة

ال لةال ل لمنهال للمو

ت()%02منما م الهلل اتةما ل وا نلا لجةاللاجوهلللةمومن()92

وحددهللاتهلل اتددلةح ددتمددنوحددهللاتاألحلددناندده ددبالل ددومل م ح ددةاألتنتددلةما لد ت

وحهللةهلل اتلةواحدهللةمدن دل داهلل اتدهم مدن وادتمدن()02مل مدنًومل مدةا لد وا
لاةالهلل اتةال ها جت لهمايت ناةلمجن هم .

دوائلنً واقد 
دوائلنًمدن



وااد ااالهلل اتددةقددنمال نحددث

ددملماتد ناةل جلددلمال ددو وال تددومنتال وضددلحلةم واددتمددنأ لددة

مانيت م ت()20نج ةموقنمألضنً

ملمإان ل ح للال و وال تومنتال وضلحلةم ونمن

ثيث ددةما ددنيت ددم ت()91نجد د ة .م ددن ددممال نح ددثألضد دنًاموناد دنًل مجن ددة ددونم ددن()1أت ددئ ة

إا نئلة .


وقهللأ ه تا نئجالهلل اتةمنلأ ه :
أوي:ا نئج ا لقايت ناة :

نن لبمانيتالهلل اتةاأل لة انلللنحتبالم وتانتالحتن لةم منل ه :

اددناماددنل إ د اجال ددو وال تددومنتال وضددلحلة  م وتدداحتددن ه( )0206هلل اددةم وتدداةمثددم
ماددنل المل ومددنتالل ملددةالم ضددماةنددهال ددو وال تددومنتال وضددلحلة  م وتدداحتددن ه()0202
هلل ا ددةم وت دداةمث ددمما ددنل ميام ددةال ددو وال ت ددومنتال وض ددلحلةلحنا ددنتو

الا ددة 

ددنئ

م وتدداحتددن ه( )0202هلل اددةم وتدداةمثددمماددنل ا ددناال ددو وال تددومنتال وضددلحلة أ ددهللاا

المح وىال ل لمه  م وتاحتن ه( )0200هلل اةم وتاة.لم ه الهلل اتةواوهللن وقناتهلليلدة
إح نئلة اهللمت وىالهلليلة()2222≥αنهم وتانتهلل انتات ان نتمل مهالل وم

ات ناة

جلددلمال ددو وال تددومنتال وضددلحلةندده ددبالل ددوماللنمددةل م ح ددةاألتنتددلةنددهن تددالنم لددلى

لم غل د ات(الاددا والمؤ ددلالل مددهوال د ة).أ ه د تا ددنئجالهلل اتددةوا دوهللن د وقناتهلليلددةإح ددنئلة
اددهللمتد وىالهلليلددة()2222≥αنددهم وتددانتهلل اددنتاتد ان نتمل مددهالل ددوم د اتد ناة جلددلم

ال ددو وال تددومنتال وضددلحلةمندده ددبالل ددوماللنمددةل م ح ددةاألتنتددلةنددهن تددالنم لددلىلم غلد 
ال

د

نددهماددنلا ددناال ددو وال تددومنتال وضددلحلة أ ددهللااالمح ددوى ددلن

وال لملنال نلح

نل ددكم ددنال

الفلللناوال نلكمدنال

ال لملنامو لن

د

الفلللددنا

دنتل دنلحالد 

ددنت .ددنلك ددنن انل ددكند د وق ل ددلىلم غلد د ال ددان ددهما ددنل إ د د اجال ددو 

وال تومنتال وضلحلة  لنال فوامن(األول–ال ا )و(الثنمن-اللن
(األول–ال ا )مو لنال فوامن(ال نم –التن )و(الثنمن-اللن
ج

)مل نلحال فوامن

)ل نلحال فوامن

(ال ددنم –التددن )مونددهالهلل اددةال لددة ددلنال ددفوامددن(األول–ال ا د )و(الثددنمن-اللن د )م
ل نلحال فوامن(األول–ال ا ) .


ثنالنً:ا نئجإان ال ح لل :

ننال لبال انللهلمانيتالهلل اتةنهالهلل اةال لدةل جلدلمال دو وال تدومنتال وضدلحلةل م ح دة
الاحواآل ه :

األتنتلة(الهللالنوالل لنملنً) نل لبال انللهم

انامانل إ اجال و ةأوال تمةال وضلحلة  م وتاحتن ه()2216محججنًل ملنلل مثممانل
المل وم ددنتالل مل ددةالم ض ددماةن ددهال ددو ةأوال ت ددمةال وض ددلحلة  م وت دداحت ددن ه()2212الد د 

محج ٍ
قل ملنلل مثممانل ا ناال و ةأوال تمةال وضلحلة أ دهللااالمح دوىال ل لمده  م وتدا

حتن ه()2210ال محج ٍ
قل ملنلل .وأ ه تالا نئجوادوهللند وقناتهلليلدةإح دنئلة ادهللمتد وى

الهلليلدة()2222≥αندههلل اددة حجلدقال دو وال تددومنتال وضدلحلةنده ددبالل دوماللنمدةل م ح ددة
األتنتلةل ملنلل المحهللهللةنهإان ال ح لل للىلم غل ال ا .


ثنلثددن:ا ددنئجالمجن دة :حددهللثالمل مددونالددنلن مددتمجددن هم ددنقضددنلن د

ال ددو وال تددومنت

ال وضددلحلةمماهددن:قددنل()%02مدداهمإنال ددو وال تددومنتال وضددلحلةندده ددبالل ددومل م ح ددة
األتنتلة انتبالا ةنويالجهلل اتاللج لةالل لنمم أاهنم دممةأ ديلمتدن هللةالا دةمدننوي

األهللااالمددا فض.وقددنل()%12مدداهمإنال ددفحنتملهللحمددة نل ددو وال تددومنتال وضددلحلة هلل اددة
تاا نهالا ة .

وقددهللأو ددتالهلل اتددة ا ددنهللةالا د نددهال ددو وال تددومنتال وضددلحلةندده ددبالل ددوماللنمددةل م ح ددة
األتنتددلةمددن دديلاأل ددن د أيال د ااوالم

الموضوع .

ددلنوالمل مددلنمو دداا ااالمللددهللمددنالهلل اتددنتندده ددنا



هلل

 Abstract
This study aims at evaluating the pictures and illustrations in science books of
the basic stage in Palestine.
The population of the study consisted of all general science teachers in the
basic stage in the directorate of education /Hebron. They were (846) teachers,
(379) male teachers and (467) female teachers. It also consisted of all the
pictures and illustrations in (84) units distributed on the science books for the
basic stage from the first to the tenth grade in Palestine .
The sample of the study consisted of (169) male and female teachers of the
general science of the basic stage in the directorate of education /Hebron with
a (20%) from the population chosen using the cluster sample ,and (10) units
which were analyzed from the biology units in the science books of the basic
stage . They were chosen randomly , one unit from each grade. (20) teacher
have been interviewed. They were chosen randomly from the sample of the
study.
The researcher designed a questionnaire to evaluate the pictures and the
illustrations . It consisted of four fields contains (52) items. The researcher
designed also a frame to analyze the pictures and illustrations. It consisted of
three fields contained (17) items . The researchers also designed a special
form for the teachers' interview consisted of (7) questions.
The following results were shown:
First: Result of implementing the questionnaire:
The four fields of the study were ordered according to the means as follows:
"the editing of the pictures and illustrations" with a mean of (2.26) and
medium degree, "the scientific information implied in the pictures and
illustrations" with a mean 2.25 and a medium degree, "suitability of the
pictures and illustration to the needs and features of the students with a mean
of (2.24) and a medium degree, and finally "the connection of the pictures and
illustrations with the objectives” with a mean of (2.22) and medium degree. It
is also shown that there are no statistically significant differences (α ≤ 0.05)
in the means of degrees of the responses of the teachers of science on the
questionnaire of evaluating the pictures and illustrations in the general science
books for the basic stage in Palestine due to gender , and academic
qualification , and experience . It is also shown that there are statistically
significant differences (α ≤ 0.05) in the means of degrees of the responses of
the teachers of science on the questionnaire of evaluating the pictures and
illustrations in the general science books for the basic stage in Palestine due to
major specialization in the field "the connection of the pictures and
illustrations with the objectives" between physics and chemistry for the
chemistry and between physics and other major specializations for the other
specializations . And due to the grade in the field of "editing pictures and
illustrations " between grades(1-4) and (8-10) for the grades (1-4) , and
between grades(5-7) and (8-10) for the grades (5-7) . For the totall degree
between grades(1-4) and (8-10) for the grades (1-4) .
ه

Second : Results of the analysis frame:
The order of the fields of the study in the whole degree for the evaluating of
the pictures and illustrations for the basic stage up down as follows: "the
editing of the pictures and illustrations" with a mean of (0.76) achieving the
criteria, "the scientific information implied in the picture or the Illustrations"
with a mean of (0.74) non-achieving the criteria and finally the field of "the
connection of the picture or the illustrations with the educational objectives'
with a mean of (0.72) non-achieving the criteria . And it is also shown that
there are statistically significant differences (α ≤ 0.05) in the degree of
achieving the pictures and illustrations in the general science books in the
basic stage according to the definite criteria in the analysis frame due to grade
.
Thirdly: Results of the interview:
The interviewed teachers talked about issues related to pictures and
illustrations : 80% of teachers said that pictures and illustrations in the science
books of the basic stage suits students with higher mental abilities although it
was designed to help low level students , and 75% of teachers said that some
pages in the science books have a lot pictures and illustrations in a way that
distribute the students' attention , and 86% of teachers said that pictures and
illustrations have no clear and definite heading , and also 90% of teachers said
that pictures in the science books of the basic stage are not realistic which of
course make them difficult for students to recognize their parts.
Finally the researcher recommended to revise and look back again in the
educational pictures and illustrations in the science books for the basic stage
through taking the experts and teachers' point of view into considerations and
do more studies in this topic.

و

المالحق

ممحق رقم ()1

االستبانة

يقو م باحث ووج حوودرابة ب باوو ح و بن

بألوثوووي فووك فاوووطين

تقيوويم باصو ا بااوو ث

تاووك ب تطاووع اا ص و ل ااووي بار و با ثروووتيا فووك موووثايع باتووباي

باقب .

يارووي وون ضواتبم بات ووث ن فووك بوووتب ثل باحيث ووث

إشثاة ( ×

) م ثم بل فقاة

بات ضووي ي فووك بتووع با او م با ث و اا ا او

ت

وون ووىل بيرثحو ااووي ر يو

بار با بم باتوك ت بااوث ثووح

يطا اايهث و ى باحث ج و ف توت ل اغثيث

وون رث و
ح ضو

فقو با ب وووتحث

اا وث حوثن ر يو إرثحثتوك ووتب ن وواي

باح ج با ا ك فقط.

مع جزيل الشكر والتقدير
باحث ج  :ثاب إحابايم با رثا

المعمومات العامة  :الرجاء وضع إشارة ( × ) في المكان الذي ينطبق عمى حالتك

الجنس :

تبا

المؤهل العممي :

بحا م

التخصص:

فيزيثة

الخبرة في التدريس  :مقل ن  5و ب

□
□
□
□
□

الصفوف التي يدرسها ( :بأل ل – باابح )

م ثي
حبثا اي

□
□
□
□

□

مااي ن حبثا اي

بي يثة

 41 – 5و ب

(با ث

□

 -باوثح )
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م يثة

□

غيا تاك

مبثا ن  41و ب

□
□
□

( باثث ن – با ثشا)

المجال األول :المعمومات العممية المتضمنة في الصور والرسومات بات ضي ي .
الرقم
.4
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

درجة التقدير

الفقرة
ت ببع باتط با
بض

فك

با ا ي باتب ا ري با بيث .

ا ثتهث با ا ي .

ببة فك
ثاي

كبيرة

متوسطة

منخفضة

ا ثتهث با ا ي .

ن بأل طثة با ا ي .

ت ت ي تفثصيل اا ي بقيق .
ت ثل اا يثً با بق باتي ت حا ا ه .

ت ثاج بل ب بة هث فباة اا ي ب بة وتقا .
ا ث

ت تي

ب ا اا ت ى.

اا ي

المجال الثاني :إخراج الصور والرسومات بات ضي ي .
بااقم
.9
.41
.44
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.21
.24
.22
.23
.24
.25

بار باتقبيا

بافقاة
ثط حدطث با ت بب
مرزبؤاث ا

ثا هث باائيو .

حأا بن

بألا بن با وت ب

تاف بابار ايوهل بات ييز حي هث.

فيهث تتفق

ااض

ح وث ث

بض

با ثام بألرزبة.

ماببباث ثوح
م رث هث ت ثوق

بافابغث

بألا بن باطحي ي .

ثوح اا شثابة.
فك باصف

با ب بة.

ت بز .

ا ض فك م ثبن ثوح
اض

بحياة

ن بز ي اؤي

ن باصف .
أا ف ااطثاع.

حي هث ثوح .

اض ح ط
ا ض حتتثح

ظم.

بب

تواول طقك.

ا ض ااي افي بض .
ص اة ااي اق تي اي
باص ا بااو ث
باص ا قيقي
بااو ث

ثوح اااؤي با بض .

تثاة ح ث ي ثوع بثن ر باث.
أ تة ن م ثب هث اطحي ي .

ت ثل با بق

حبق ح يبب ان باتقايع.
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ت وط

فض

المجال الثالث :ارتباط الصور والرسومات التوضيحية بأهداف المحتوى التعميمي.
الرقم
.26
.27
.28
.29
.31
.34
.32
.33
.34
.35

درجة التقدير

الفقرة

كبيرة

متوسطة

منخفضة

بثفي ات قيق بألاببف بات اي ي .
زا حشبل ثوع ااي بألاببف با ت ى.
اتحط حثألاببف بات اي ي با ت ى.
بوت ب

ص ا م او ث

وع تطاحث

شث ا األاببف بات اي ي حر ي

با ت ى.

وت يثتهث (با افي با فو ابي با ربب ي ).

ترث ا با ت ى با ثص حهث غيا فصا ا ه.
ت ل ااي إثابة با ثبة بات اي ي .
رز ي حا ان

ي رب ابل هث ا بن بضح

ت باث حثشاة.

تح ا حطاح موئا بوتفوث با .
ت فاة فك قب

بأل شط باتق يم.

بابا

المجال الرابع  :مالءمة الصور والرسومات التوضيحية لحاجات وخصائص الطمبة
الرقم
.36
.37
.38
.39
.41
.44
.42
.43
.44

درجة التقدير

الفقرة
توثاب فك تب ين فثايم واي
توثاب فك

ا ب باطاح .

ثار ح ض با فثايم با ثطئ ا ب باطاح .

توثاب باطثاع فك بوت ىص با ا ث
تت بفق

بحياة

ح با

حوه ا .

باطاح باوثحق .

ت ثوع با صثئص با اي ااطاح .
ت ثوع با وت يث

با تاف

ن باطاح .

تاتحط حثاحيئ با اي ااطثاع.
تشر باطثاع ااي بات ام باتبتك.
ت ك هث با

باتفبيا با ايث ابى باطاح .

.45

تزيب ن قباة باطثاع ااي بات ام.

.46
.47

توثاب باطثاع فك واا فهم با ثبة بات اي ي .

.48
.49
.51
.54
.52

توثاب باطثاع فك ب

تفثظ حثا ا ث .

ت ك قباة باطثاع ااي بق با ى ظ .
توثاب باطثاع ااي بات حيا
تثيا ببف ي باطثاع اات ام
ت اض با ع ب رت ثاك (بار
توثاب باطثاع فك

) حص اة ت بز

ثبثة ت يل با بق باتي ت ثاه

انتهت االستبانة
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ت وط

فض

ممحق رقم ()2
إطار تحميل الصور والرسومات التوضيحية فك بتع با ا م با ث
بتثع با ا م با ث

باصف ...................... :

اقم با بة بابابوي با تواول فك بابتثع ......
اقم باصف

..........................

اا ا ا بألوثوي

 /بارزة ........ :

موم با بة بابابوي ...............
اقم باص اة ...................... :

المجال األول :المعمومات العممية المتضمنة في الصورة أو الرسمة بات ضي ي
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرة

متوفرة

غير متوفرة

واضحة في معموماتها العممية.
محددة في معموماتها العممية.
خالية من األخطاء العممية.
تحتوي تفاصيل عممية دقيقة.
تعالج فكرة عممية واحدة مستقمة.
تحتوي معمومات عممية مكممة لممحتوى.

المجال الثاني :إخراج الصورة أو الرسمة بات ضي ي .
الرقم
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

متوفرة

الفقرة

غير متوفرة

محاطة بإطارات تحدد معالمها الرئيسة.
أجزاؤها ممونة بألوان مختمفة الدرجة ليسهل التمييز بينها .
األلوان المستخدمة فيها تتفق مع األلوان الطبيعية.
عرضت بمساحة مناسبة لممشاهدة.
واضحة المعالم واألجزاء.
معروضة عمى خمفية واضحة ومناسبة.
مصورة عمى ورق ذي نوعية مناسبة لمرؤية الواضحة.

المجال الثالث :ارتباط الصورة أو الرسمة بات ضي ي بأهداف المحتوى التعميمي.
الرقم
.14

مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألهداف التعميمية والمحتوى.

.16

يوجد لها عنوان واضح موجز يعبر عن محتواها مباشرة.

.15
.47

متوفرة

الفقرة
تجاور المحتوى الخاص بها وغير منفصمة عنه.
تح ا حطاح موئا بوتفوث با .
انتهى إطار التحميل
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غير متوفرة

ممحق رقم ()3
المقابمة
تعميمات المقابمة

يقوم الباحث بما يمي عند إجراء المقابمة:

باش ص با قثحل فك بثن ثوع.

 .4بارا

 .2بات ثاف حين باحث ج باش ص با قثحل.
 .3إبباة بيج حويط

باشو ص با قثحول و ل ما يو باح وج با ا وك باب باووث

باتاحي بات ايم حهبف تط يا با اي بات اي ي .

 .4ت ايف باش ص با قثحل ح بن بابابو ا
با ث

اا ا ا بألوثوي فك فاوطين .

تقييم باصو ا بااوو ث

 .5ت اي ووف باشو و ص با قثح وول حثاه ووبف وون باب باوو و او و
موووثايع باتووباي

وون رث و باقووب

 .6باحبة حطاح بألوئا

اصب بيرثحث

باحث ج و ف توت ل اغثيث

فوك روثل

بات ضوي ي فوك بتوع با او م

تطا ووع اا صو و ل اا ووي بارو و با ثرو ووتيا ف ووك
يطا و اايهووث و و ى

اا ووث حووثن ر ي و إرثحثتووك وووتب ن و واي

باح ج با ا ك فقط.

حبق فك بأل ثبن با صص اهث.

 .7ح ب ب تهثة با قثحا يقبم باحث ج باشبا ااش ص با قثحل.

المعمومات العامة :
با ا ث

با ث

:ت ض إشثاة ( × ) فك با بثن باتي ي طحق ااي ثا باش ص با قثحل.

الجنس :

تبا

المؤهل العممي :

بحا م

التخصص:

فيزيثة

□

□
□
بي يثة

الخبرة في التدريس :مقل ن  5و ب
الصفوف التي يدرسها (:بأل ل – باابح )

□
□

□
□
□
□
□

م ثي
حبثا اي

□

م يثة

 41 – 5و ب
(با ث

 -باوثح )
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مااي ن حبثا اي

□
□
□
□

غيا تاك
مبثا ن  41و ب

( باثث ن – با ثشا)

أسئمة المقابمة:

 .1منن خبرتنك فني تندريس كتنل العمنوم العامنة لممرحمنة األساسنية هواطالعنك عميهنار وضنح مندى مراعاتهنا
والتزامهننا بإعطنناء معمومننات عمميننة صننحيحة ودقيقننة مننن خننالل الصننور والرسننومات التوضننيحية التنني
تتضمنها؟

...................................................................... .......................................................................
.............................................................................................................................................

................................................................................................ .............................................
.............................................................................................................................................

 .2وضنننح مننندى مواكبنننة الصنننور والرسنننومات التوضنننيحية فننني كتنننل العمنننوم العامنننة لمتطنننورات العممينننة
والتكنولوجية في مجال العموم في العالم؟

.............................................................................................................................................
................................................................................................................................ .............
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 .3بين مدى مراعاة الصور والرسومات التوضيحية في كتل العموم العامة لخصنائص وحاجنات الطمبنة فني
الصفوف الدراسية التي تدرسها؟

.............................................................................................................................................
......................................... ....................................................................................................
.............................................................................................................................................

................................................................... ..........................................................................

 .4هل ترى بأن الصور والرسومات التوضيحية في كتل العموم العامة كافينة ومالئمنة لمسناعدة المتعممنين
جميعاً باختالف مستوياتهم وقدراتهم عمى تحقيق أهداف المحتوى؟

................................................................................................................. ............................
.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... ..
.............................................................................................................................................

 .5هل ترى بأن الصور والرسومات التوضنيحية فني كتنل العمنوم العامنة مرتبطنة بأهنداف المحتنوى؟ وضنح
ذلك؟

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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 .6ما رأيك في إخراج الصور والرسومات التوضيحية في كتل العموم العامة؟
........................................................................................................................ .....................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................... ..............................................................................................................

 .7هل لك من إضافات أخرى ترغل بذكرها حول الصور والرسومات التوضيحية في كتل العموم العامة؟
أذكرها؟

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................... .........................................................................................................
.............................................................................................................................................

انتهت المقابمة
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أسماء المحكمين
بااقم

بثن با ل

ب وم

.4

م.ب .م ب فهيم رحا

رث

باقب

.2

ب .غوثن وا ثن

رث

باقب

رث

باقب

رث

باقب
باقب
با فت
با فت

.3

ب.

.4

ب.

.5

ب .إحابايم اا ثن

رث

.6

ب.

ب شثاين

رث

باقب

.7

ب .اثبل ايثن

رث

باقب

.8

ب .يو ن بات ي ك

.9

ب .شثبا باشىاف

.41

ون اب
ب مح و اة

م .اشث ا ا
ب با ثصاة

ائيو قوم /باتاحي بات ايم  -با ايل
شاف تاح ي  /بتع باتاحي بات ايم  -با ايل
بيبباة با ث
ائي

اا ثاج بافاوطي ي

قوم  /بتع باتاحي بات ايم -با ايل

.44

م.

.42

م .ون بابحاي

.43

م .إو ثايل مح فثاة

شاف تاح ي  /بتع باتاحي بات ايم  -با ايل

.44

م .اي ث بابابك

شاف تاح ي  /بتع باتاحي بات ايم  -با ايل

.45

إ .إيثب ط يزة

شاف تاح ي  /بتع باتاحي بات ايم  -با ايل

.46

م .احب باا ن اصاص

شاف تاح ي /بثا باغ ج باب اي  /با ايل

شاف تاح ي  /بتع باتاحي بات ايم  -با ايل

.47

م .افثف با رثا

ا

 /باو

 -ر ع با ايل

.48

م .إي ثن با رثا

ا

 /باو

 -ر ع با ايل
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الفصل األول
مشكمة الدراسة وأهميتها

 1 .1المقدمة.
 1.1مشكمة الدراسة.
 1.1أسئمة الدراسة.

 1.1فرضيات الدراسة.
 1.1أهداف الدراسة.

 1.1أهمية الدراسة.
 1.1حدود الدراسة.
 1.1مصطمحات الدراسة.

الفصل األول
مشكمة الدراسة وأهميتها
 1.1المقدمة
تمعب التربية والتعميم دور رئيس في تكوين إنسان ىذا العصرر ليكرون إنسراناً جنت راً جردرباً جرؤىرً راد اًر
عمى الجساىجة في دفع ع مة التنجية في كل ج ال جن ج راتت تطروير ج تجعرو وت يت هرا ىرذا إت

جن خرل تعميم اإلنسان وتزويده بالجعارف والخبرات والجيارات الجختمفة.

و ررد رريد الج تجررع الفمسررطيني خرررل السررنوات ايخي ررة تطررورات اي ابيررة عديرردة فرري ج ررال اإلصرررح

التربرروي والجدرسرري وذلررم جنررذ تسررمم السررمطة الوطنيررة الفمسررطينية لجياجيررا فرري اي ار رري الفمسررطينية
وتجثل أبرزىا في تأسيس جركز تطوير الجناىج عام( ) 5==9

يث استطاع ىذا الجركز إخراج أول

جنراىج فمسرطينية إلرى يررز الو رود بصرورة تدري يررة وجتتابعرة بردأت جرن الجر مررة ايساسرية ايولرى فرري

العام (;==5م ) و تى نياية الجر مة الثانوية في العام( 600:م).

عجمررت الجنرراىج الفمسررطينية عمررى ت سرريد الوا ررع والطجرروح واليويررة والثهافررة الفمسررطينية جررع ايخررذ بعررين
اتعتبررار انتجاانررا العربرري واإلسرررجي ججررا أو ررب عمررى الدارسررين والبررا ثين عنرردنا فرري ج ررال التربيررة
والتعمرريم الجسرراىجة فرري تعزيررز ال وانررب اتي ابيررة فرري ىررذه الجنرراىج جررن يررة والجسرراىجة فرري تصررويب
وانب الخمل والنهص إن و دت جن ية أخرى.

و ررد تنبررو الهررائجون عمررى و ازرة التربيررة والتعمرريم الفمسررطينية جنررذ تأسيسرريا إلررى أىجيررة السررنوات الد ارسررية
ايولى جن التعميم الجدرسي فري يراة الجرتعمم لجرا ليرا جرن دور كبيرر فري تأسريس وبنراا وتعرديل الكثيرر

1

جررن الجعررارف والجيررارات والهرريم واتت اىررات الترري تكررون نرواة عجمررو وأدااه الجسررتهبمي وات ر ىررذا ميراً

جن خرل إفراد ىذه الصفوف الدراسية في جر مرة د ارسرية خاصرة سرجيت جر مرة التعمريم ايساسري ليرا

وانينيا وأنظجتيا الخاصة بيا وتم اعتبارىا جر مة تعميم إلزاجية ل جيع أفراد الج تجع وخ ع جعمجوىا

إلى دورات وتدريب جكثف واعادة تأىيل جل جيع جنا ي العجمية التربوية وجتطمباتيا.

ويعتبر رردات ( )5==5التعمريم ايساسري الهاعردة ايساسرية لمنظرام التعميجري باعتبراره الجر مرة ايولرى
ج ررن التعم رريم الت رري تجي ررد لج ار ررل أعم ررى ويعن ررى ب ررالفترة العجري ررة الت رري يكتس ررب فيي ررا اإلنس رران الجي ررارات
ايساسية جن رااة وكتابة و ساب وعر ات ا تجاعية.
ويهول أبو ادو (  ) 6009بأن جر مة التعميم ايساسي تعتبر جن أكثر الج ار ل التعميجيرة أىجيرة ين
الطفل يتجيز فييا باتساع اآلفاا العهمية والجعرفية وتعمم الجيارات ايكاديجية وال سجية.
ي رريد تعمرريم العمرروم فرري و تنررا ال ا ررر عمررى الجسررتويين الج مرري والعررالجي تطررو اًر كبي ر ار وىررائرً لجواكبررة

خصررائص العصررر العمجرري والتهنرري والتكنولررو ي وتف ررر الجعرفررة العمجيررة فرري ىررذا العصررر وجتطمباتررو

ولعررل ىررذا اتىتجررام والتطرروير الجسررتجر يسررتجد أصررولو جررن طبيعررة العمررم وبنيتررو وذلررم باعتبرراره ركن راً
أساسيا و ر الزاويرة فري التربيرة العجميرة وتردريس العمروم ويتطمرب التطرور الجسرتجر فري العمروم جتابعرة

ج توى كتب العموم الجدرسية بيردف ت رديثيا وتزويردىا برأبرز اتكت رافات العمجيرة ال ديثرة واظيرار أثرر
الجعررارف السررابهة فرري اكت رراف الجعررارف والجعموجررات ال ديرردة (ا رردوش  )6005وان عجميررة التعمرريم
بعناصرىا ( الجعمم والجتعمم والجرادة الد ارسرية وبيئرة الرتعمم ) تسرعى إلرى إ رداث نجرو جتروازن لمجرتعمم فري
جيع وانب خصيتو الجختمفة ( :العهمية والجيارية والو دانية ) ب يث تتفاعل عناصر عجمية التعميم

ايربعة فيجا بينيا تفراعرً فعراتً ليكتسرب الجرتعمم الجعرارف والجعموجرات والجيرارات واتت اىرات والجيرول

الجناسبة ( زيتون .) 6008

و ررد ررازت الجنرراىج الجدرسررية عمررى اىتجررام كبيررر جررن انررب الجرربين والبررا ثين والتربررويين جنررذ أن برردأ

التوسررع فرري التعمرريم كجر راً ونوع راً فرري جعظررم أر رراا العررالم خرررل العهررود الهميم ررة الجا ررية والترري رافهي ررا
اتنف ررار الجعرفرري الكبيررر والتهرردم التكنولررو ي اليائررل والت رراا جئررات جريررين الطمبررة بالج ار ررل التعميجيررة

الجختمفررة ججررا اسررتو ب التركيررز عمررى بنرراا جررنيج جدرسرري فعررال ي هررا العديررد جررن ايىررداف التربويررة

الجن ودة جن انب الجتعمجين والجعمجين عمى د سواا ( سعادة وابراىيم ;==.) 5

1

ويتكررون الجررنيج الجدرسرري جررن عرردة عناصررر ىرري :ايىررداف والج ترروى والخب ررات التعميجيررة وأن ررطة

الترردريس والتهررويم لجررا تعمجررو الطمبررة فرري الجررنيج ب يررث تتكاجررل جع راً لت هيررا أىررداف الجررنيج ب ررجولية
وفاعمية.

إن عجمية اختيار الج توى الجناسب الذي يعجل عمى ت هيا أىداف الجنيج تعتبر جن الجيجات الرئيسة
لجخططي الجناىج و رد وا رو جخطرط الجنراىج بصرورة عاجرة ج ركمة عردم الهردرة عمرى ت رجين الجنراىج
جيع الخبرات الب رية الجتراكجة أو اله ايا التي تيم الجتعمجين لذا و عت جعايير تختيرار الج تروى

بعيررداً عررن الج از يررة والع روائية واترت اليررة فرري العجررل وتتجثررل ىررذه الجعررايير فرري :الصرردا وايىجيررة

وج ارع رراة اىتجاج ررات الطمب ررة والجنفعي ررة أو الفائ رردة والتواف ررا أو التناس ررا والعالجي ررة (س ررعادة و إبر رراىيم

.)6005

و ررد رريدت الجنرراىج عمررى جرردى ايزجنررة الجا ررية وفرري الو ررت ال ا ررر تطرروي اًر جسررتج اًر فرري جختمررف
الجيرادين والرردول وتعتبررر ركرة تطرروير الجنرراىج ىررذه جرن أىررم اإل ررااات الترري يهروم بيررا الهررائجون عمررى

عجميررة التعمرريم الترري تعتبررر جررن أىررم روافررد ال يرراة الب ررية الترري تخ ررع لمت ديررد والتطرروير جثررل بررا ي
أن طة العنصر الب ري لجواكبة ال داثة والجعاصرة والتطور العمجي والتكنولو ي.

وير رررى اسر رركندر و ر رزاوي ( ) 5==8أن الكتر رراب الجدرسر رري يعتبر ررر جر ررن أىر ررم الجصر ررادر التعميجير ررة نظ ر ر اًر
إللزاجيتررو وت روافره بررين أيرردي الطمبررة يعتجررد عميررو كررل جررن الجعمررم والجررتعمم فرري إن رراح العجميررة التربويررة
وت هي ررا أى رردافيا إذ يعتب ررر الجص رردر الر ررئيس لمجعم ررم ج ررن ي ررث التخط رريط لمن رراطات والخبر ررات الت رري
يتعرض ليا الطمبة ويجارسونيا ينو أكثر وسائل اتتصال تر جة لمجنيراج الرذي يهرره الج تجرع وير راه

لنجررو أبنائررو .ويعتبرره الطمبررة جررر عيم الجف ررل فرري ت هيررا الوا بررات الجمهرراة عمررى عرراتهيم وبخاصررة أنررو
اينيس والرفيا ليم في الجدرسة والبيت والجكتبرة وفري أي جكران يجكرن أن ي ردث فيرو الرتعمم والتعمريم

بررالر م جررن ت روافر وسررائط اتتصررال ايخرررى كررالراديو والتمفرراز وال اسرروب وتر ررع أىجيتررو إلررى ايسررباب
التالي ررة :

مي ررل التكمف ررة جهارن ررة بوس ررائط اتتص ررال ايخ رررى ويت رري الفرص ررة لمطمب ررة لمد ارس ررة سر رب

خصائصيم واستعداداتيم و دراتيم ويعجل عمى إي اد خمفية عمجية ج تركة لجعظم الطمبة ويهررب برين

أنجاط التفكيرر عنردىم ويسراعد فري رفرع جسرتوى التردريس جرن خررل أسرموب العررض والرسروم والصرور
والن اطات.

وجر ررا زال الكتر رراب الجدرسر رري ي تر ررل جكانر ررة بر ررارزة فر رري العجمير ررة التعميجي ررة  -التعمجير ررة ر ر ررم تعر رردد البر رردائل
التكنولو يررة فيررو جصرردر أساسرري جررن جصررادر تعمررم الطالررب باإل ررافة إلررى انررو ميررل التكمفررة س رريل

اتسررتعجال ويجكررن الررت كم بعناص رره ايربعررة ( ايىررداف الج ت روى اين ررطة التهررويم ويجكررن تطررويره
وت ديثو وا ناؤه بالرسوم التي ت عمو ج و اً وججتعاً ( اجعة الهدس الجفتو ة .) 5==6
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كجررا يعتبررر جم ررم (  )6000الكترراب الجدرسرري وسرريمة لتنرراول أ سررام الجهرررر الترري يتطمررب تعميجيررا عمررى
أف ررل و ررو ن ررو اتسررتعانة بالكترراب ويجثررل الكترراب الجدرسرري إ رردى الوسررائل الجيجررة لتنظرريم الجنيرراج

لكنررو لرريس الوسرريمة الو يرردة .ويرررى عميرران والرردبس ( )6007أن تكنولو يررا التعمرريم والوسررائل التعميجيررة

تعطي آجاتً واسعة جن الدور الذي يجكن أن تمعبو إذا أ سن استخداجيا وتوظيفيا في العجمية التعميجية
– التعمجيررة لجررا تتركررو جررن آثررار اي ابيررة أثبتتيررا الب رروث والد ارسررات وانعكسررت فرري نوعيررة الجخر ررات

التعميجية واكتسابيا لمجيارات والخبرات والجعارف ب كل أكثر فاعميرة وتطرو اًر ججرا يجكرن يرل الجسرتهبل
جن جوا ية الت ديات وجواكبة عصر التكنولو يا الجتسارع وتر ع أىجيتيا إلى أنيا تعجل عمى:

ت سررين نوعيررة التعمرريم وزيررادة فاعميتررو وترروفير فرصررة لمخب ررات ال سررية ب رركل ا ررب جررا
تك ررون إل ررى الخبر ررات الوا عي ررة واس ررتخدام وتوظي ررف ج جوع ررة ج ررن الوس ررائل ف رري الجو ررف

التعميجي – التعمجي وب كل جتكاجل يعجل عمى تروفير تعمرم أعجرا واكبرر أثر اًر ويبهرى زجنراً
أطول واثارة اىتجام الطمبة وتمبية ىواياتيم وت ديد ن راطيم وج راركتيم وا رباع ا راتيم
لمررتعمم ورفررع إنتا يررة الجؤسسررات التعميجيررة كج راً ونوع راً وتسررتخدم فرري كافررة الج ار ررل

وتسرراعد فرري نجررو الجفرراىيم وتكرروين اتت اىررات العمجيررة الجر وبررة وال ديرردة ورفررع وتنجيررة
رردرة الجعم ررم عم ررى عر ررض وته ررديم الج ررادة العمجي ررة لمطمب ررة واي رراد وت رروفير ال ررو النفس رري

والتربرروي فرري الصررفوف الد ارسررية وتهميررل الررزجن الجسررت را فرري نهررل الجعموجررات والجيررارات

والخب ررات لمطمبررة وتترري لمجعمررم أو الجررتعمم فرري كثيررر جررن اي يرران فرصررة التعرررف عمررى
نتي ة عجمو فرو اًر جرن خررل الت ذيرة ال ار عرة إذا جرا اسرتخدجت بفاعميرة وجهردرة صر ي ة

وتو رري الجفرراىيم وايلفرراظ الج ررردة بوسررائل سررية تعجررل عمررى تكرروين صررور جرئيررة فرري
أذىان الطمبة والجساعدة في تخطي دود الزجان والجكان واإلجكانات الجاديرة وتنويرع

أسرراليب التعزيررز الترري تررؤدي إلررى تثبيررت اتسررت ابات الص ر ي ة وتأكيررد التعمرريم وتبسرريط

الجعموجررات وايفك رار وتو رري يا وتسرراعد الطمبررة فرري أداا جيرراراتيم وتهويررة العر ررة بررين
الجتعمم والجعمم وبين الجتعمجين أنفسيم.
وتذكر يوسف (  ) 6000إن ت ميل الج توى ىو أسموب عمجي جنظم يصف الج رجون الظراىر لجرادة
اتتصال ويدرسيا دراسة كجية د يهرة تو ر العر رة برين العناصرر الظراىرة لتمرم الجرادة ولكري ي هرا
البا ث ذلم عميو أن ي ع خطة عجمية وا ر ة تسرتوفي جيرع عناصرر الجو روع وتهروم عمرى د ارسرة

اا وربطاً واستنتا اً وتفسي اًر.
الظواىر إ صائيا واستهر ً
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ويعتبر عزيز والبيرجاني (;<= )5الصور والرسوم جن أ دم الوسائل البصرية والتعبيرية التو ي ية التي

اسررتخدجيا اإلنسرران الهررديم إذ تجكنررو جررن التعبيررر عررن أفكرراره وأ اسيسررو بجررا دونررو عمررى رردران الكيرروف
التي عاش فييا والكتابة الييرو ميفية خير اىد ودليل عمى استخدام الصرور والرسروم كوسريمة أساسرية

فرري أجررور التعبيررر والجخاطبررة وجررا ت رزال الوسرريمة البص ررية ت تررل جكانررا جيجررا فرري الجؤسسررات التعميجيررة

ابتداا جن رياض ايطفال إلى ال اجعرات وال يراة العاجرة والصرورة ال يردة والجعبررة عرن
والتدريبية كافة
ً
رريا جررا تعررادل الجئررات جررن العبررارات الجطبوعررة أو الجكتوبررة إذ إن جررن ىررذه الصررور جررا ي ررفي عمررى

الكمجة الجكتوبة رونها وعجها و جاتً.

و د أوردت اليباىبة ( )5==8أن واين (  ) Winnال بان الجواد البصرية تستخدم في تدريس العموم
لتو ي الجفاىيم وتدر يا جن السيل إلى الصعب وتسمسل خطوات العجميات ال يوية جثل :عجميات

التنفس والبناا ال وئي وتستخدم أي ا لتو ي العر ات بين الجفاىيم الجو ودة في الج توى.
ويهول ال يمرة (  ) 6007إن صرورة ال ريا أكثرر ت ريرداً جرن عررض ال ريا ذاترو أو نجروذج عنرو ولكرن
الصررورة أكثررر وا عيررة جررن ايلفرراظ الج ررردة الترري تصررف ذلررم ال رريا ويعررود تفرروا الصررور فرري التعبيررر
واتتصال إلى أن اسة البصرر أن رط ال رواس فري العجميرات الذىنيرة إذ إن البيرة التصرورات الذىنيرة

ىي تصورات بصرية ويهول الجثل الصيني "رب صورة تعادل ألف كمجة ".

ويهول أي ا :إن نتائج الب وث التي أ ريت في ج ال الصور والرسوجات أكدت أىجيتيا في عجمية

التعميم وير ع ذلم إلى ايسباب التالية:

 .5ت ذب انتباه الطمبة وتستثير اىتجاجيم.
 .6تساعد الهارئ عمى تفسير وتذكر الجعموجات الجكتوبة التي تص بيا.
 .7تزداد أىجيتيا كمجا كانت وثيهة الصمة باىتجاجات الطمبة و ياتيم.

 .8كمجا كان ترتيرب الصرور يسرير جرع ركرة العرين وت يتعرارض جعيرا سراعد ذلرم الج راىد عمرى تتبرع
الفكرة الجعرو ة وتكوين جفيوم كمي جتكاجل عن الجو وع.

 .9الرسرروم التو رري ية تف ررل فرري كثيررر جررن اي يرران عمررى الصررور الفوتو رافيررة فرري ترردريس بعررض
الجو وعات جثل :دراسة مب اإلنسان.

 .:الرسوم الجبسطة أف ل في التعميم جن الرسوم الجعهدة والجزد جة بالتفاصيل.
ويررى عبرد ال مريم و فرظ ا (  ) 5=<9أنرو أصرب جررن السريل ت ديرد جسرتوى جعرفرة اإلنسران وجيا ارتررو
الم وية باستخدام جعادتت لفظية ت دد الكمجات التي يعرفيا خص جا وجعاني ىذه الكمجات ولكن جا
زال أجررام العمجرراا رروط كبيررر لموصررول إلررى جعررادتت لهررااة الصررورس ين صررورة ال رريا ليسررت ال رريا
1

ذاتو وانجا تجثيل لم يا وىذا يسرتدعي سرن اختيرار الصرورة التري تعبرر عرن ىرذا ال ريا وي رير إلرى
هيهررة أخرررى وىرري :إن فيررم الصررورة ج ررتبط ارتباط راً كبي ر اًر بثهافررة الفرررد ررأنو فرري ذلررم ررأن فيررم الم ررة

المفظيررة فعمررى رردر خب ررة الفرررد تكررون اسررتفادتو وعجررا تفسرريره لمصررورة بجعنررى آخررر إن الجعنررى لرريس

جو وداً في الصورة وانجا جو ود في ال خص الج اىد ليا وجا الصورة إت جثيرر بصرري يسرتدعي ىرذه

الجعاني ويرتبيا.

كررل جررا سرربا يرردلنا عمررى جرردى أىجيررة الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري الكترراب الجدرسرري والترري تررى
ت ررؤدي دورى ررا بفاعمي ررة وكف ررااة وتواك ررب التط ررورات العمجي ررة والتكنولو ي ررة وتتف ررا ج ررع تطمع ررات ايفر رراد
والج تجعس لذا ت بد أن يرافهيا ت ميل وتهويم جستجران ججن ىم في الجيدان وجن ىنا انطمهت فكرة ىرذه

الدراسة عند البا ث.

ر م أن ت ميل وتهويم الرسوجات والصور فري الكترب الجدرسرية لرم يمهيرا الهردر الكرافي جرن اتىتجرام جرن
بل البا ثين عندنا بجا يترام جع أىجيتيا إت أن ذلم ت ينهص جرن الفائردة وايىجيرة التري تتجترع بيرا

في الجناىج و ركة تطويرىا.

 1.1مشكمة الدراسة
يجثل الطالب ج ور العجمية التعميجية – التعمجية وجا يتصل بيا جن أدوات وجواد تعميجية جختمفة وفي

جهدجتيا الكتاب الجدرسي لذلم كان ت بد جن توفير كتاب جدرسري واعرداده إعرداداً يرداً وعمرى أسرس
عمجيررة ديثررة تتفررا جررع النظريررات العمجيررة التربويررة ال ديثررة وعصررر العمررم والتكنولو يررا وخصوص راً أن

الكتاب الفمسطيني الجطبا عندنا الياً يجثل أول كتاب جن تأليف فمسطيني يطبا في فمسرطين ت ترل
الصور والرسوجات التو ي ية دو اًر بار اًز وأساسياً في تعميم العموم وخاصة لصفوف الجر مة ايساسية.

وت كل الصور والرسوجات التو ي ية زااً رئيساً وأساسياً في كتب العموم لمجر مرة ايساسرية ت يجكرن
اتست ناا عنيا أو التهميل جن دورىا وذلم لو ود فروا فردية برين الطمبرة وو رود فئرات جرن الطمبرة جرن

ذوي ات تيا ات الخاصة ت يتعمجون بجعزل عن الصرور والرسروجات جرن يرة وجرن يرة أخررى فر ن
كثي اًر جن الجوا يع العمجية الجطرو ة في كترب العمروم فري الجر مرة ايساسرية ت يجكرن تدريسريا كاجمرة
بردون الصرور والرسروجات التري تهربيرا إلرى ذىرن الطالرب وتسراعده فري فيجيرا وبهراا أثرىرا لجردة أطرول

كجا تهول بذلم نتائج كثير جن الدراسات التي تجت ج ار عتيا.
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وتكتسب الصور والرسوجات التو ي ية أىجيتيا لطالب الجر مة ايساسية جرن أنرو سرب ج ار رل النجرو

الجعرفرري لمعررالم برونررر ( )Brunerيهررع فرري جر مررة التجثيررل التصرروري (  ) Iconic Stageيررث يررتم
فييررا نهررل واكتسرراب الجعموجررات عررن طريررا الصررور العهميررة ل

ررياا أو اي ررداث وت ررل الصررور ج ررل

اي ررياا الجو ررودة فرري البيئررة كجررا يسررتطيع الطفررل تررذكر أ ررداث الجا رري وتصررور الجسررتهبل جررع نجررو

الهرردرة لديررو عمررى التركيررز ال سرري ويكرراد ينعرردم التفكيررر دون الهيررام بعجميررة التصررور الهريررب جررن الصررور
الفوتو رافية ( جم م .) 6005
وبناا عمى جا تهدم وجن خرل عجل البا رث جعمجراً ثرم ج ررفاً تربويراً لجرادة العمروم لمجر مرة ايساسرية
ً
وج اركتو في العديد جن المهااات التربوية وور ات العجل والردورات التدريبيرة الخاصرة بجنراىج العمروم
لمجر مررة ايساسررية
ىذه الكترب

ررعر بو ررود ج رركمة كبيررة وخمررل فرري كثيررر جررن الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري

يرث أبردى كثيرر جرن الجعمجرين ركوى صرري ة بيرذا الخصروصس لرذا رأى البا رث أن جرن

وا بو ات راه أبنائنرا الطمبرة وجعمجينرا وجسريرتنا التعميجيرة الهيرام بيرذه الد ارسرةس لمو روف عمرى نهراط الهروة

وال عف فري الصرور والرسروجات التو ري ية وليتسرنى لرو تزويرد اإلدارة العاجرة لمجنراىج بيراس لرسرتفادة
جنيا في عجمية إعادة صيا ة وتطوير الجنياج الذي تنروي اإلدارة العاجرة لمجنراىج ال رروع برو جرن العرام

الهادم والعودة بالفائدة في النياية عمى الجعمم والطالب.

كجا أن الصور والرسروجات التو ري ية ت ركل رزااً رئيسراً وعنصر اًر أساسرياً جرن الكتراب الجدرسري الرذي
ي ركل العجررود الفهررري فرري العجميررة التعميجيررة – التعمجيررة

يررث يهررول برردير( )6008بأنررو عمررى الررر م جررن

أىجيررة الصررور التعميجيررة وجررا تعكسررو جررن دتلررة لمنجررو العهمرري والجعرفرري والم رروي إت أنيررا لررم تنررل الهرردر

الكافي جن اتىتجام في الب وث والدراسات العربية.

و تتمخص مشكمة الدراسة في درجة تقييم الصور والرسومات التوضيحية في كتب العموم لممرحمة

األساسية في فمسطين.

 1.1أسئمة الدراسة
تتج ور ج كمة الدراسة في السؤالين الرئيسيين التاليين:
السؤؤلال األولم مؤؤا درجؤؤة تقيؤؤيم الصؤؤور والرسؤؤؤومات التوضؤؤيحية فؤؤي كتؤؤب العمؤؤوم العامؤؤة لممرحمؤؤؤة
األساسية في فمسطين من وجهة نظر المعممين؟
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وينبثا عن ىذا السؤال ايسئمة الفرعية التالية:

 .5ىل تو رد فرروا دالرة إ صرائياً برين جتوسرطات در رات اسرت ابة الجعمجرين والجعمجرات عمرى اسرتبانة
تهيرريم الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري كتررب العمرروم العاجررة فرري الجر مررة ايساسررية تعررزى ل ررنس

الجعمم؟

 .6ىل تو رد فرروا دالرة إ صرائيا برين جتوسرطات در رات اسرت ابة الجعمجرين والجعمجرات عمرى اسرتبانة
تهيرريم الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري كتررب العمرروم العاجرة فرري الجر مررة ايساسررية تعررزى لمجؤىررل

العمجي لمجعمم؟

 .7ىل تو رد فرروا دالرة إ صرائيا برين جتوسرطات در رات اسرت ابة الجعمجرين والجعمجرات عمرى اسرتبانة
تهييم الصور والرسوجات التو ي ية في كتب العموم العاجة في الجر مرة ايساسرية تعرزى لتخصرص

الجعمم؟

 .8ىل تو رد فرروا دالرة إ صرائيا برين جتوسرطات در رات اسرت ابة الجعمجرين والجعمجرات عمرى اسرتبانة
تهيرريم الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري كتررب العمرروم العاجررة فرري الجر مررة ايساسررية تعررزى لخب ررة

الجعمم؟

 .9ىل تو رد فرروا دالرة إ صرائيا برين جتوسرطات در رات اسرت ابة الجعمجرين والجعمجرات عمرى اسرتبانة
تهييم الصور والرسوجات التو ي ية في كتب العمروم العاجرة فري الجر مرة ايساسرية تعرزى لمصرفوف

التي يدرسيا؟
الس ؤلال النؤؤانيم مؤؤا درجؤؤة تحقي ؤ الصؤؤور والرسؤؤومات التوضؤؤيحية فؤؤي كتؤؤب العمؤؤوم العامؤؤة لممرحمؤؤة
األساسية لممعايير المحددة في إطار التحميل؟

وسيتم اإل ابة عن ىذا السؤال جن خرل اإل ابة عن ايسئمة الفرعية التالية:
 -5جررا در ررة ت هيررا الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري كتررب العمرروم العاجررة لمجر مررة ايساسررية الرردنيا
( )8-5لمجعايير الج ددة في إطار الت ميل؟

 -6جررا در ررة ت هيررا الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري كتررب العمرروم العاجررة لمجر مررة ايساسررية العميررا
( ) 50-9لمجعايير الج ددة في إطار الت ميل؟

 -7ىررل تو ررد فررروا دال ررة إ صررائياً ب ررين جتوسررطات در ررات ت هيررا الص ررور والرسرروجات التو رري ية
لمجع ررايير الج ررددة ف رري إط ررار الت مي ررل تع ررزى لجت ي ررر الص ررف ال ررذي وردت في ررو الص ررور والرس رروجات
التو ي ية في كتب العموم العاجة لمجر مة ايساسية ؟

 1.1فرضيات الدراسة
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انبثا عن أسئمة الدراسة الرئيسة الفر يات الصفرية التالية:
الفرضية األولى :ت تو رد فرروا ذات دتلرة إ صرائية عنرد جسرتوى الدتلرة ( )0009 ≥αفري جتوسرطات
در ررات اسررت ابات جعمجرري العمرروم عمررى اسررتبانة تهيرريم الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري كتررب العمرروم

العاجة لمجر مة ايساسية في فمسطين تعزى لجت ير ال نس.
الفرضية النانية :ت تو رد فرروا ذات دتلرة إ صرائية عنرد جسرتوى الدتلرة ( )0009 ≥αفري جتوسرطات

در ررات اسررت ابات جعمجرري العمرروم عمررى اسررتبانة تهيرريم الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري كتررب العمرروم
العاجة لمجر مة ايساسية في فمسطين تعزى لمجؤىل العمجي.

الفرضية النالنة :ت تو رد فرروا ذات دتلرة إ صرائية عنرد جسرتوى الدتلرة ( )0009 ≥αفري جتوسرطات
در ررات اسررت ابات جعمجرري العمرروم عمررى اسررتبانة تهيرريم الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري كتررب العمرروم
العاجة لمجر مة ايساسية في فمسطين تعزى لمتخصص.

الفرضية الرابعة :ت تو د فرروا ذات دتلرة إ صرائية عنرد جسرتوى الدتلرة ( )0009 ≥αفري جتوسرطات
در ررات اسررت ابات جعمجرري العمرروم عمررى اسررتبانة تهيرريم الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري كتررب العمرروم
العاجة لمجر مة ايساسية في فمسطين تعزى لخبرة الجعمم.
الفرضؤؤؤؤؤية الخامسؤؤؤؤؤة :ت تو ر ررد فر ررروا ذات دتلر ررة إ صر ررائية عنر ررد جسر ررتوى الدتلر ررة ( )0009 ≥αفر رري
جتوسطات در ات است ابات جعمجي العموم عمى استبانة تهييم الصور والرسوجات التو ي ية فري كترب

العموم العاجة لمجر مة ايساسية في فمسطين تعزى لجت ير الصفوف.

الفرضؤؤية السادسؤؤة :ت تو ررد فررروا ذات دتلررة إ صررائية عنررد جسررتوى الدتلررة ( )0009 ≥αفرري در ررات
ت هيا الصرور والرسروجات التو ري ية فري كترب العمروم العاجرة لمجر مرة ايساسرية لمجعرايير الج رددة فري

إطار الت ميل تعزى لجت ير الصف.

 1.1أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى ت هيا ايىداف اآلتية:

 .5تهييم الصور والرسوجات التو ي ية في كتب العموم العاجة لمجر مة ايساسية جن و ية نظر
الجعمجين جن خرل جهابمتيم وتعبئتيم لرستبانة.
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 .6التعرف إلى أثر الجت يرات ( ال نس الجؤىل العمجي التخصص الخبرة في التدريس الصفوف
التي يدرسيا ) في در ة تهييم الجعمجين لمصور والرسوجات التو ي ية في كتب العموم العاجة

لمجر مة ايساسية.

 .7ت ميل وتهييم الصور والرسوجات التو ي ية في كتب العموم العاجة لمجر مة ايساسية وفا جعايير
ي ددىا البا ث باتستعانة بايدب التربوي والدراسات السابهة.

 1.1أهمية الدراسة
اكتسبت ىذه الدراسة أىجيتيا جن عدة أجور وىي:
 .5ت ررظ البا ررث جررن خرررل جتابعتررو اليوجيررة لتنفيررذ الجعمجررين لجنرراىج العمرروم لمجر مررة ايساسررية وجررن

خرررل عجمررو جعمج راً ثررم ج ررفاً تربوي راً لجررادة العمرروم ليررذه الجر مررة و ررود خمررل وسرروا فيررم لكثيررر جررن

.6

الرسوجات والصور التو ي ية في كتب ىذه الجر مة .

أبرردى كثيررر جررن الجعمجررين الررذين يدرسررون جررادة العمرروم لمجر مررة ايساسررية عرردم ر ررا وانزعا راً جررن
بعض الصور والرسوجات الواردة في الكتب خرل جهابمتيم وأثناا الدورات وورش العجل.

 .7تعتبر الصور والرسوجات التو ي ية جن أكثرر الوسرائل التعميجيرة انت را اًر واسرتخداجاً وبخاصرة فري
جادة العموم في جر مة التعميم ايساسي.

 .8تهررروم كتر ررب العمر رروم فر رري جر مر ررة التعمر رريم ايساسر رري بر رردور تأسيسر رري لكثير ررر جر ررن الجفر رراىيم والجير ررارات
واتت اىات الرزجة لمتعمم الر ا وال ياة الجستهبمية وتساىم الصور والرسوجات التو ي ية بردور

رئيس فييا .

 .9تعتبر ىذه الدراسة جن الدراسات ايوائل التي عنيت بر راا تهرويم لمصرور والرسروجات التعميجيرة فري
كتب العموم العاجة لمجر مة ايساسية في فمسطين.

 .:تعتبر جر مة التعميم ايساسية ( ايول تى العا ر ايساسي ) أىم جر مة دراسية في ياة ايفراد
بجررا تهدجررو جررن بنرراا وتأسرريس وتطرروير لكثيررر جررن الهرردرات والجعررارف والجيررارات واتت اىررات والهرريم

التي إذا أ سن اختيارىا ساىم ذلم في ن وا يل صال في الج تجع.

; .يتو ع جن ىذه الدراسة أن تهدم نفعاً كبي اًر لمبا ث والجعمجرين والطمبرة والج ررفين التربرويين ووا رعي
الجناىج في ت ديد فاعمية الصور والرسوجات التو ي ية وتطويرىا.

< .جررن خرررل اإلطرررع عمررى ايدب النظررري والد ارسررات السررابهة ونتررائج ىررذه الد ارسررة يتو ررع أن تسرراىم
فرري زيررادة الجعرفررة الفكريررة لرردى الجيتجررين بتهررويم الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري كتررب العمرروم
العاجة.
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= .يتو ررع جررن ىررذه الد ارسررة أن تسرريم فرري تطرروير وت سررين نوعيررة الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري
كتب العموم العاجة.

 .50تعتجررد رري ة واسررعة جررن الجعمجررين فرري تدريسرريم عمررى الصررور والرسرروجات التو رري ية فرري كتررب
العموم في الجر مة ايساسية.

 .55تزويد الهائجين عمى إعداد وتصجيم الجناىج الفمسطينية بدراسة عمجية تتجتع بالجو روعية الصردا
والثبات

جن ال د الجهبول تربويا لرستفادة جنيرا فري السرنوات الهادجرة فري تطروير جنراىج العمروم

لمجر مة ايساسية ( يرث عمرم البا رث بران اإلدارة العاجرة لمجنراىج تنروي جرن العرام الهرادم البردا فري
خطة إلعادة تطوير الجناىج ).

 1.1حدود الدراسة
سوف تتجثل دود الدراسة في اآلتية:
 .5ال رردود الب ر ررية :وتتجث ررل ف رري الج مم ررين وجعمج رري العم رروم العاج ررة لمجر م ررة ايساس ررية ( ايول ت ررى
العا ر ايساسي ) والجعمجين الذين تجت جهابمتيم.

 .6ال دود الزجانية :وتتجثل في الفصل الدراسي ايول جن العام الدراسي ;.600</ 600

 .7ال رردود الجكانيررة :وتتجثررل فرري الجرردارس ال كوجيررة والخاصررة فرري جديريررة التربيررة والتعمرريم فرري الخميررل
بل انفصاليا إلى جديريتي الخميل و جال الخميل .

 .8ال دود الجفاىيجية :وتتجثل في الجصطم ات والجفاىيم الواردة في الدراسة.

 .9ال رردود اإل رائيررة :وتتجثررل فرري اإل ررااات الترري ررددىا البا ررث وايسرراليب اإل صررائية الترري اتبعيررا
البا ث في جعال ة البيانات وعينة الدراسة وأدوات الدراسة وطريهة بنائيا وصد يا وثباتيا.

 1.1مصطمحات الدراسة
تت ررجن ىررذه الد ارسررة عرردداً جررن الجفرراىيم والجصررطم ات الترري يرررى البا ررث

وتعريفيا إ رائياً وفهاً لمسياا الذي استخدجت فيو في ىذه الدراسة وىي :

رررورة ت ديرردىا

التقيؤؤؤيم  :تم ررم العجمي ررة الت رري ي ررري ج ررن خرلي ررا ت دي ررد ايى ررداف الجن رروي ت هيهي ررا وج ررن ث ررم د ارس ررة
الجعطيات في إطار ظروفيرا كجيراً أو كيفيراً لمتعررف عمرى جردى ا ترابيرا جرن ايىرداف وجرن
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ث ررم ال ك ررم عم ررى ايج ررر وبي رران ج رردى جناس رربتو باس ررتخدام جع ررايير أو ج ك ررات تص ررم ل ررذلم

( إبراىيم وآخرون =<=.)5

يهص ررد ب ررو البا ررث إص رردار ك ررم ررول ج رردى تط ررابا الص ررور والرس رروجات التو رري ية ج ررع
الجعايير التي ددىا البا ث في أدوات الدراسة.

الرسومات  :أ كال يدوية جن زة لتهريب جفاىيم الجادة أو زا جنيا ( جدان .)5=<:
الصور  :يهصد بيا البا ث أ كال تبدو في بعدين يتم ال صول عمييا جن خرل آتت وأ يزة خاصة
جثل الكاجيرات ل

ياا أو الجواد وذلم بت جيد الج اىد في جو عيا ال هيهي تستخداجيا

ي راض جختمفة فيجا بعد و د تكون جمونة أو ير جمونة.

و سب الن دي وآخرون (=== )5ف ن الصور عبارة عن التجثيل الوا عي بدون ركة وت م

التصوير الفوتو رافي ويتفاعل بيا الجتعمم بالج اىدة.

مرحمؤؤة التعمؤؤؤيم األساسؤؤية :يهصررد بيررا البا ررث جر مررة التعمرريم فرري الجرردارس الفمسررطينية الترري تبرردأ ج رن
الصف ايول ايساسي وتنتيي بالصف العا ر ايساسي ( ع رة صفوف دراسية جتتالية )
وىي جر مة تعميم إلزاجية لم جيع.
مديرية التربية والتعميم  /الخميؤل :ويهصرد بيرا البا رث جديريرة التربيرة والتعمريم فري ج افظرة الخميرل برل
انفصرراليا ررديثاً فرري جنتصررف العررام الد ارسرري ال ررالي ; 600< / 600إلررى جررديريتي الخميررل
و ررجال الخميررل

يررث أ رررى د ارسررتو عمييررا بررل انفصررال الجررديريتين عررن بع رريجا الرربعض

عمى عينة جن الجعمجين والجعمجات جن ج تجع الجعمجين والجعمجات جن الجديريتين جعاً.

مرحمؤؤة التعمؤؤيم األساسؤؤي الؤؤدنيا )1-1م يهصررد بيررا البا ررث جر مررة التعمرريم لمصررفوف ايربعررة ايولررى
لمطفررل فرري الجدرسررة ( الصررف ايول والثرراني والثالررث وال اربررع ) وتعتبررر جر مررة تعمرريم جسررتهمة
ليا وانينيا وأنظجتيا الخاصة بيا كجا ىو جعجول بو عندنا في فمسطين.

مرحمة التعميم األساسية العميا )11-1م ويهصد بيا البا ث جر مة التعميم التي تبردأ بالصرف الخراجس
وتنتي رري بالص ررف العا ررر وى رري الجر م ررة ايخير ررة بع ررد الجر م ررة ايساس ررية ال رردنيا ف رري التعم رريم
اإللزاجي في فمسطين وليا وانينيا وأنظجتيا التي تراعي نوعية الطمبة في ىذه الجر مة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة

 1 .2اإلطار النظري.
 2 .2الدراسات السابقة.

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتضمف ىذا الفصؿ مراجعة العديد مف الكتب والمراجع التي تحدثت عف الصور والرسومات التعميمية،

وكذلؾ الرجوع إلى العديد مف الدراسات السابقة التي تناولت دراسة الصور والرسومات التعميمية
واىتمت بيا ،وذلؾ مف أجؿ المساعدة في تطوير كتب العموـ العامة لممرحمة األساسية في فمسطيف،

لموصوؿ بيا إلى مستوى أعمى وأرقى وأكثر نفعاً ومبلئمة لمطالب ،خاصة أف ىذه ىي التجربة

الفمسطينية األولى.

 1. 2اإلطار النظري
 1 .1 .2كيفية رؤية الصور والرسومات التوضيحية :
إف القدرة عمى الرؤية ىي إحدى الصفات الحقيقية المميزة لموجود البشري ،فيي تمكنيـ مف إدراؾ كمية
ال تصدؽ مف المعمومات حوؿ العالـ المحيط بيـ وذلؾ في وقت قصير جداً ،لكي يتعمـ الطالب ويكوف

تعممو فعاالً ،ال بد مف توفر أساسيات عقمية وجسمية ونفسية واجتماعية عنده ،تدفعو وتوجيو نحو
العمؿ واإلنجاز وحسف التفاعؿ مع المواقؼ التعميمية – التعممية الصفية ،فيحتاج إدراؾ وفيـ الصور
والرسومات التعميمية في الكتب المقررة إلى وجود حاسة بصر سميمة عند المتعمـ تساعده في فيـ

وتحميؿ المعاني والمعمومات في الصور والرسومات التعميمية.

إف العيف ىي العضو الرئيس الذي زودنا بو اهلل سبحانو وتعالى في أجسامنا ليساعدنا في الرؤية،

والرؤية عممية معقدة تتـ في أجسامنا ،ونظ ار ألىميتيا وحساسيتيا وحمايتيا مف األخطار ،فإف مقمتي

العينيف محميتاف داخؿ تجويفيف عظمييف ىما المحجريف ،ويقييما مف الخارج الحاجباف ،واألجفاف
وأىدابيا والغشاء الدمعي حوالييما ،وتتصؿ المقمتاف مباشرة بالدماغ عبر العصبييف البصرييف ،وتحرؾ

العيف ست عضبلت مركزة حوالي مقمتيا.
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وعندما يسقط الضوء عمى األجساـ مثؿ الصور والرسومات التعميمية في الكتب الدراسية ،فإف ىذه
األشعة الضوئية الصادرة مف الجسـ المنظور تنكسر إلى العيف ،عبر البؤبؤ ،بواسطة القرنية والعدسة
مكونة صورة لمجسـ عمى الشبكية التي تحوي مبلييف الخبليا الحساسة لمضوء تسمى النبابيت

(العصبونات المسئولة عف الرؤية في الضوء المنخفض  scotopicالرؤية الميمية)

والمخاريط

(المخصصة لرؤية األلواف والضوء العالي  photopicالرؤية النيارية وىذا ما يجعمنا نجد صعوبة في
تمييز األلواف عندما تكوف اإلضاءة منخفضة مثؿ الرؤية في الميؿ) (عماد ،)2002 ،والتي تحوؿ

الصورة إلى نمط مف الدفعات أو النبضات العصبية وتنقؿ ىذه النبضات عبر العصب البصري إلى
الدماغ ،وتعالج المعمومات الواردة إلى الدماغ ،عبر العصبيف البصرييف لتكوف صورة منسقة واحدة (

الخطيب.)5995 ،

 2.1.2نبذة عن تطور االهتمام بالصور والرسومات التوضيحية عبر العصور:
استعاف اإل نساف منذ بدء الخميقة بوسائؿ وأساليب كثيرة لمتعامؿ في حياتو اليومية والتفاىـ مع الناس،
كالرسوـ والصور والرموز واإلشارات ،وكانت لغة التخاطب بيف الناس ،حيث وجدت الصور
والرسومات والخرائط منذ آالؼ السنيف ،ويظير ذلؾ في قبور الفراعنة (سبلمة.)2005 ،

ويقوؿ دويدار ( )2005بأنو عبر مسيرة اإلنساف الطويمة ظمت الرسوـ أداتو لمتعبير ،واعتبر شيشروف
الذي عاش في الفترة (506ؽ.ـ – 3ؽ.ـ) أف لمرسوـ أىمية كبرى في االتصاؿ ألنيا تساعد عمى تذكر
المجردات .وقاؿ سينكا الذي عاش (4ؽ.ـ65-ـ) أف الناس يصدقوف الرؤية أكثر مف تصديقيـ الكبلـ.

ويرى الباحث أف الرسوـ التعميمية ليست وليدة العصر وانما عرفيا رسوؿ اهلل  -صمى اهلل عميو وسمـ

 -بؿ استعمميا استعماالً تعميمياً ىادفاً ،في أكثر مف موقؼ بيدؼ توضيح المعمومة وتقريبيا ليسيؿ

إدراكيا مف قبؿ المتعمـ .واف االستخداـ اليادؼ المقدر لمرسوـ التعميمية مف قبؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو

وسمـ ليؤكد أف ىذا االستخداـ كاف مقصوداً وليس طارئاً ،وأنو عميو السبلـ قد اختارىا لتكوف في

موقعيا وتحقؽ اليدؼ التعميمي المطموب.

ويذكر مطاوع ( )5976أنو في البداية عندما أنشئت المدارس كاف التعميـ فييا لفظياً وييتـ باألمور

المجردة وبحشو ذىف المتعمـ بالمعمومات المعقدة ،وكاف التعميـ في جوىره عبارة عف ألفاظ مدلوليا غير
مفيوـ بالنسبة لممتعمميف غالباً ،وانتقد ايراسموس ()5536-5466ىذا الوضع ونادى باستخداـ الصور،
وجاء بعده كامبانيبل ( )5639-5568وأندريا ( )5670-5586حيث أكدا عمى االنطباعات الحسية
في التعميـ مف خبلؿ الصور ،وقد نادى كومينوس ( )5670-5592بأف يوضع كؿ شيء أماـ الحواس

إذا كاف ذلؾ ممكناً ،ودعا إلى تعميؽ الصور عمى جدراف الصفوؼ ،وأف تكوف الكتب ممموءة بالصور،
وألؼ كتابو "عالـ األشياء الحسية" وأكثر فيو مف استخداـ الصور مع المفردات والكممات لتسييؿ تعمـ
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المتعمميف لمكممات ،فكاف كتابو أوؿ كتاب استخداـ الصور لتفسير معاني الكممات وكاف ذلؾ ابتكا اًر
يستحؽ االحت ارـ.

يقوؿ عبد الحميـ وحفظ اهلل ( )5985بأنو حتى أوائؿ القرف الثامف عشر كانت الصور ترسـ يدوياً بالقمـ
والفرشاة عمى الورؽ ،أو الحوائط أو ألواح الخشب أو القماش أو غيرىا مف المسطحات ،وكاف إنتاج

الصور المستعممة في التعميـ واإلعبلـ موكوالً إلى الفناف الذي يجيد أساليب الرسـ .وقد بحث اإلنساف
عف األداة التي تسجؿ مظاىر الحياة وظواىرىا ،بدوف إتباع األساليب التقميدية في الرسـ ،واستمر ذلؾ

لعدة أجياؿ حيث تتوج باختراع آالت وأجيزة التصوير الفوتوغرافي وتطويرىا إلى ما ىي عميو اآلف مف
ٍ
سيولة ويسر في إنتاج صور دقيقة معبرة ثـ نسخيا بتكاليؼ زىيدة.
إف كتب األطفاؿ الصغار تتميز باعتمادىا الرئيس عمى الرسوـ البسيطة الممونة الواضحة التي تقوـ
أىميتيا أساسا في جذب اىتماـ الطفؿ وفي تنمية تذوقو الفني ،ذلؾ أف حصيمة األطفاؿ المغوية ال
تمكنيـ مف قراءة الموضوعات التي نقدميا ليـ بالكممات ،في حيف ينتقؿ المعنى مف خبلؿ الصورة

لؤلطفاؿ في كؿ األعمار ميما اختمفت المغات أو الميجات ،إف الكممة المكتوبة تستدعي بعض الجيد

لقراءتيا وفيميا ،في الوقت الذي ال تستدعي فيو الصورة ذلؾ ،ألف الطفؿ يجد المتعة في التطمع إلى

الصورة مع سيولة فيميا وطوؿ فترة التأثر بيا ،ألنيا تخاطب بصر الطفؿ وعقمو وخيالو كما تناسب

اعتماد الطفؿ عمى البصر في التعرؼ إلى العالـ المحيط بو.
إف ىناؾ رأيا عاماً عمػى اتسػاع العػالـ كمػو ،يػرى أف تػأثير الصػور عمػى كتػب األطفػاؿ المصػورة أم ٌػر ال
يمكف التقميؿ مف أىميتو.
ويورد عبد الحميد ( )2005عف أرسطو قولو المشيور "ال تفكر الروح أبداً مف دوف الصور".

ويقوؿ قناوي ( )2003إف القصص المكتوبة ال تساوي القصص المصورة في األىميػة فػي بدايػة ونيايػة
سػػف السادس ػة أو السػػابعة ،ألف األطفػػاؿ غالب ػاً مػػا يكونػػوف غيػػر متػػأىبيف لمق ػراءة وغيػػر ميتمػػيف بيػػا فػػي
بداية المرحمة االبتدائية ،حيث ينظر األطفاؿ إلى األشخاص في قصصيـ المصورة عمى أنيـ أشخاص

حقيقيوف ،وأحياء مثؿ البشر ،حتى لو كانوا جمادات ،فيـ يحسوف ويأكموف ويتألموف ،ونظ اًر الف الطفؿ
محػػب لبلسػػتطبلع ،فػػإف الكتػػب المصػػورة توسػػع مػػف مداركػػو وخب ارتػػو ،حيػػث تمقػػي الضػػوء عمػػى أمػػاكف
جديدة ،وبيئات ليا عادات وتقاليد غريبة وىكذا تزيد خبراتو.

يقػػوؿ الفرجػػاني ( )2000إف صػػورة الشػػيء ىػػي رسػػـ مشػػابو لمشػػيء وليسػػت الشػػيء نفسػػو ،وىػػذا الشػػبو
يتمثػػؿ ف ػػي الخط ػػوط والمس ػػاحات واألل ػواف والظ ػػبلؿ والنس ػػب وغيرى ػػا مػػف العناص ػػر الت ػػي تب ػػرز التش ػػابو
النسػبي بػػيف الصػػورة الواقعيػػة والواقػػع ذاتػػو ،الصػورة تصػػوير لمواقػػع ذات بعػػديف (الطػػوؿ والعػػرض) تكػػوف
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مطبوعة عمى الورؽ كالصور الفوتوغرافية في الكتب والمجبلت ،أو تكوف مطبوعة عمى مواد ببلستيكية

شفافة كالصور الثابتة عمى الشرائح وأفبلـ الشرائح (جامعة القدس المفتوحة.)5993 ،

 3.1.2تعريفات الصور والرسومات التوضيحية عند العديد من التربويين:
تعددت تعريفات الصور والرسومات التعميمية ومف أبرزىا:
ي ػػرى ب ػػدراف وآخ ػػروف ( )5999أف الص ػػورة الفوتوغرافي ػػة يمك ػػف الحص ػػوؿ عميي ػػا باس ػػتخداـ آل ػػة تص ػػوير
ض ػػوئي (ك ػػاميرا) أو طبعي ػػا م ػػف ص ػػور فوتوغرافيػ ػة نش ػػرت بالج ارئ ػػد أو المج ػػبلت أو الكت ػػب أو ص ػػور

فوتوغرافية أخرى.
ويعػػرؼ عسػػقوؿ ( )2003الصػػور الفوتوغرافيػػة بأنيػػا تصػػوير آلػػي لمواقػػع ببعػػديف وتعتمػػد عمػػى العػػرض
البعدي ،وقد تكوف ممونة أو عادية.
ويع ػػرؼ حم ػػداف ( )5987الص ػػور الفوتوغرافي ػػة بأني ػػا تمثي ػػؿ آل ػػي مرئ ػػي لمحػ ػوادث واألش ػػياء ف ػػي حياتن ػػا

اليومية.

وحسب النجدي وآخروف ( )5999فإف الصور عبارة عف التمثيػؿ الػواقعي بػدوف حركػة وتضػـ الصػور

الفوتوغرافية ويتفاعؿ معيا المتعمـ بالمشاىدة.

وحسب الحيمة (  ) 2003فاف الصور الفوتوغرافية ىػي صػور ثابتػة يمكػف الحصػوؿ عمييػا مطبوعػة أو

مكبرة عمى ورؽ معتـ عف سمبية سبؽ التقاطيا بآلة تصوير وىي ممونة أو غير ممونة.

ويعػرؼ ريػد ( ) Reid ، 5990الصػورة بأنيػا أي عمػؿ فنػي ذي بعػديف يحػاوؿ تقػديـ موضػوع مػا أو
بياف العبلقات بيف أجزاء الموضوع الواحد أو كمييما معاً.

ويػرى حمػػداف ( )5986أف الرسػوـ التوضػػيحية ىػي أشػػكاؿ يدويػػة منجػزة لتقريػػب مفػاىيـ المػػادة أو جػػزء

منيا.

أمػػا عميػػاف والػػدبس ( )2003فيريػػا أف الرسػػوـ التوضػػيحية رمػػوز بص ػرية تعبػػر عػػف األفكػػار والحقػػائؽ
والعبلقػػات مػػف خػػبلؿ الخطػػوط والصػػور والرسػػومات والكممػػات بطريقػػة مختص ػرة وممخصػػة تيػػدؼ إلػػى

مساعدة المتعمـ عمى التعمـ والفيـ األفضؿ.
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وحسب السيد ( )5999فإف الرسوـ التوضيحية عبارة عف الرسوـ الكبيرة ميما كاف نوعيا وبغض النظر
عػػف طريقػػة التكبيػػر التػػي اتبعػػت لتكبيرىػػا ممونػػة أو غيػػر ممونػػة ،حي ػث يسػػتعيف بيػػا المػػتعمـ ،وتوضػػيح

العناصر األساسية لفكرة عممية.
ويرى بدراف وآخروف ( )5999أف الرسػوـ التوضػيحية ىػي رسػوـ بسػيطة ،مكونػة مػف خطػوط أو أشػكاؿ
ىندسية ال تمثؿ صورة الواقع أو تحاكيو ،إنما تشرح الفكػرة أو تنشػرىا ،وتعنػى بالترتيػب وبالعبلقػات بػيف

الكؿ وأجزائو ،وتوضح قيمة كؿ منيما بالنسبة لآلخر.

 4.1.2أهمية وفوائد الصور والرسومات التوضيحية :
أف الصػػور الجيػػدة التػػي تبػػيف معػػالـ المكػػاف تعطػػي عنػػو فك ػرة جيػػدة بجيػػد أقػػؿ ووقػػت اقصػػر ،فالصػػورة
تساعد في إمكانية تثبيت اإلدراؾ ،فيي خير مف ألؼ كممة ،ومصادر الصور التعميميػة كثيػرة .فالصػورة

الجيدة تشكؿ دعما حسيا لمكبلـ المجرد فتحد منو وتزيؿ ما قد يعمؽ في ذىف المتعمـ مف تخيبلت بعيدة

ع ػػف الواق ػػع ،مم ػػا يجع ػػؿ ال ػػتعمـ أكث ػػر فعالي ػػة ،فالص ػػورة الجي ػػدة تعط ػػي م ػػدلوال أكث ػػر إيض ػػاحا م ػػف ع ػػدة
صفحات ،باإلضافة إلى أف الصػورة تشػكؿ لغػة عالميػة تتحػدى األميػة واخػتبلؼ المغػة

.)5999

(الكمػوب،

يرى حمداف ( )5986أف الصور الفوتوغرافية والرسوـ التعميمية تفيدنا في التعميـ والتدريس في:

 .5ترجمة الخبرات والمعاني المفظة المجردة إلى أخرى مادية محسوسة قابمة لبلستيعاب والتعمـ.
 .2تقديـ موضوع الدراسة والتشويؽ لو.

 .3اختصار الوقت البلزـ لمتدريس مف قبؿ المعمـ.
 .4فيػػـ المحتػػوى التعميمػػي دوف الحاجػػة إل ػػى لغػػة مػػف قبػػؿ كػػؿ التبلمي ػػذ أرادىػػـ قػػادريف عمػػى النط ػػؽ
والتعبير المفظي أو غير قادريف ،ألف البصر لغة عالمية واف الصورة ىي أىـ وأبسط وسائميا.

 .5منع تكويف المفاىيـ الخاطئة والعمؿ عمى تصحيح بعضيا كمما لزـ ذلؾ.
 .6توفير حوافز لمدراسات والقراءات والبحوث اإلضافية.

 .7مساعدة التبلميذ عمى التركيز وتنمية وتطوير القدرة عمى النقد والتمييز والتقييـ.
 .8تقريػػب النػػاس والح ػوادث واألشػػياء البعيػػدة فػػي حالػػة تعػػذر زيارتيػػا أو صػػعوبتيا أو عػػدـ إمكانيتيػػا
مؤقتاً.

ويرى خميس ( )5992أف تقديـ المادة العممية والخبرات التعميمية ألطفاؿ الصفوؼ األولى مف المدرسة

األساسية يعتمد عمى الصور والرسوـ ،وذلؾ لسببيف ىما :أف األطفاؿ في ىذا العمر لـ يتمكنوا بعد مف
ق ػراءة الكممػػات المكتوبػػة ،والسػػبب الثػػاني أف الصػػورة توظػػؼ فػػي إيصػػاؿ المعمومػػات لؤلطفػػاؿ بفاعميػػة
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وتشويؽ ،وتساعد األطفاؿ عمػى االتصػاؿ ببيئػتيـ والعػالـ المحػيط بيػـ ،وتقريػب الواقػع إلػييـ ،وتقػدـ ليػـ

شػػكؿ األشػػياء المألوفػػة وغيػػر المألوفػػة ،كمػػا توظػػؼ فػػي ضػػغط الواقػػع أو تفصػػيمو والتغييػػر فيػػو لغػػرض
الد ارسػػة حيػػث إف اسػػتخداـ الصػػور والرسػػوـ مػػع مػػادة لفظيػػة أفضػػؿ مػػف اسػػتخداـ مػػادة مكتوبػػة فقػػط،
وتساعد الصور عمى استبقاء المعمومات لفترة أطوؿ ،وتثير روح اإلبػداع ،فبأخػذىا مػف زوايػا مختمفػة أو

بترتيبيا بطريقة معينة ،فإنيا قد تشكؿ دافعاً لد ارسػة فنػوف اآلداب أو الموسػيقى ،أو إلثػارة االىتمػاـ نحػو
موضوع دراسي معيف داخؿ غرفة الدراسة (الحيمة.)2003 ،

ويرى عسقوؿ ( )2003أف الرسوـ التوضيحية اكتسػبت أىميتيػا مبػدئياً مػف خػبلؿ كونيػا وسػائؿ بصػرية

وىذا جعميا تفضؿ العديد مف الوسائؿ ألف الفرد يدرؾ األشياء التي يراىا بشكؿ أفضؿ ممػا لػو ق أرىػا أو
سمع عنيا ،ويمكف التعبير عف أىمية الرسوـ التوضيحية فيما يمي:
 .5تقديـ المعمومات في صورة معمومات بصرية.

 .2تعطي لمدارس فرصة إجراء مقارنة بيف األجزاء.
 .3تعطي لمدارس فرصة التفكير االستنتاجي.

 .4إثارة اىتماـ الدارس وتثبيت المعمومات.

وتس ػػتخدـ الص ػػور كب ػػديؿ ع ػػف الخبػ ػرة المباشػ ػرة ،لك ػػي تس ػػيـ ف ػػي تك ػػويف مع ػػاف وص ػػور حقيقي ػػة مناس ػػبة
لمخبرات الدراسية ،كما أنيا وسائؿ قميمة التكاليؼ ويسيؿ تداوليا وتتيح الفرصة لمدراسة الفردية والتعرؼ
عمػى الواقػع الػػذي يسػتحيؿ نقمػو إلػػى غرفػة الصػؼ .وتعتبػػر الرسػوـ والصػور وسػػائؿ تعميميػة ذات مػػردود
تربوي أعمى مف السبورة بنوعييا (الطباشيرية والمغناطيسية) (الدمرداش.)5986 ،
ويفضؿ أف تعد الرسوـ والصور بصورة متقنة ،ويستخدـ منيا الرسػـ الممػوف اليػادؼ الػداؿ عمػى أجزائيػا
ولكف ليس ببذخ (عطا اهلل.)2002 ،
يرى فيرث (  )Firth ،5978أف أىمية الصور التعميمية تكمف في أنيا:
 .5تقدـ الحقائؽ العممية في صورة معمومات بصرية.

 .2تقدـ لمدارس فرصة لممقارنة بيف الحجوـ واألبعاد واألشكاؿ.
 .3تمد الدارس بسبؿ التفكير اإلستنتاجي.
وق ػػد ورد ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتوح ػػة ( )5993أف نت ػػاج البح ػػوث والد ارس ػػات الت ػػي أجري ػػت ف ػػي مج ػػاؿ
الصور والرسومات التوضيحية في العممية التعميمية أكدت أىميتيا في النواحي اآلتية:
 .5تجذب انتباه الطالب وتستشير اىتمامو.

 .2تساعد الطالب عمى تفسير وتذكر المعمومات المكتوبة التي تصحبيا.
 .3تستخدـ في المراحؿ التعميمية كافة.
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 .4تعمؿ عمى ترجمػة الخبػرات والمعػاني المفظيػة المجػردة إلػى مػادة محسوسػة قابمػة لبلسػتيعاب والػتعمـ
وتزيد مف خبرات الطمبة التعميمية.

 .5تممؾ الصورة الثابتة القدرة عمى إثارة اإلبداع وتوسيع الخياؿ.
 .6تطور قدرة الطمبة في االنتباه والنقد والتحميؿ.

 .7توفر حوافز لمدراسات ولمقراءات بأدلة مرئية محسوسة.
ورد فػػي عيسػػى وزمػػبلؤه ( )5985أف نتػػائج األبحػػاث العمميػػة حػوؿ الصػػور الثابتػػة أشػػارت إلػػى أىميتيػػا
وأثرىا عمى عممية التعميـ والتعمـ وذلؾ لؤلسباب التالية:
 .5تثير الصور الثابتة روح االىتماـ لدى الطمبة.

 .2تساعد الصور الثابتة عمى فيـ وتذكر محتوى المادة الد ارسػية ،خصوصػاً إذا كانػت الصػور مختػارة
بعناية.

 .3تسػػاعد الرسػػومات البسػػيطة القػػارئ عمػػى فيػػـ الحقػػائؽ فػػي بعػػض األحيػػاف ،بشػػكؿ أكثػػر فاعميػػة مػػف
الرس ػػومات المظمم ػػة أو الص ػػور الفوتوغرافي ػػة الواقعي ػػة .فالص ػػور الواقعي ػػة ت ػػزود الق ػػارئ بمعموم ػػات
بصرية كثيرة قد تكوف أقؿ إثارة مف الصور والرسومات المبسطة.

 .4عرض عدة صور ثابتة بشكؿ متتابع قد يؤدي إلى فيـ الموضوع المػراد طرحػو بشػكؿ أكثػر فاعميػة
مػػف عػػرض ش ػريط فػػيمـ مصػػور ،ألف المشػػاىد ال يسػػتطيع مشػػاىدة كػػؿ المقطػػات التػػي يػػتـ عرضػػيا

والتمعف بكؿ منيا بالقدر الكافي.

 .5استخداـ التعميقات الناطقة والرموز المختمفة مثؿ األسيـ واإلشارات وعبلمات اإليضاح في الصػور
الثابتة مف شأنيا أف تسيؿ فيـ الرسالة أو القصد الذي عرضت الصورة مف أجمو.

وأورد الفرجاني ( )2002نقبلً عف فيرث ( ) Firthقولو بأف الصورة التعميمية تقدـ لممتعمـ أفضؿ فرص
لممقارنػ ػػة بػ ػػيف الحقػ ػػائؽ والحجػ ػػوـ واألبعػ ػػاد ،حيػ ػػث تمػ ػػده بسػ ػػبؿ التفكيػ ػػر اإلسػ ػػتنتاجي (

Inductive

 )Thinkingفضبلً عف كونيا أساسا معرفياً لغير القادريف عمى ىذا االستنتاج مػف خػبلؿ القػراءة فقػط،

كم ػػا أف الص ػػور التعميمي ػػة تم ػػد ال ػػدروس العممي ػػة الجاف ػػة بالحي ػػاة وتعم ػػؿ كمثي ػػر يج ػػدد النش ػػاط ال ػػذىني
لممتمقي.
ويقوؿ أحمد ( )2003أف الصور والرسػومات التوضػيحية وسػيمة لتقريػب المعمومػات إلػى أذىػاف الطمبػة،
وتساعد في فيـ المعاني المجردة ،واف الصور الفوتوغرافية تصمح لبلستخداـ في التعميـ ألنيا:

 .5تعطينػ ػػا تسػ ػػجيبلً دقيق ػ ػاً واضػ ػػحاً لمشػ ػػكؿ الظػ ػػاىري لؤلشػ ػػياء ،فيػ ػػي خيػ ػػر دليػ ػػؿ لمتعبيػ ػػر عػ ػػف حالػ ػػة
االنفعاالت في الحزف والفرح وغيرىا.

 .2يسػتطيع المصػور ليػػا التركيػز فػي النػواحي المعبػرة عػف الموضػػوع الػذي يريػده واليػػدؼ الػذي يرغػػب
في الوصوؿ إليو ،فتصؿ إلى المتعمـ دوف تشتت فكر.
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 .3يمكف إظيار الحركة فييػا بمفيوميػا أو بتػوالي الصػور لتصػوير األطػوار األساسػية لحركػة مػا ،رغػـ
أف الصور الفوتوغرافية مقيدة لمحركة.

 .4يمكف فييا إجراء ما يمزـ مف تكبير أو تصغير حسب اليدؼ المطموب.

 .5يمكف تصوير أي شيء في الظبلـ ال تراه عيف اإلنساف باستخداـ أجيزة تصوير متطورة.
وقد أورد سبلمة ( )2000أف الصور تفيد التعميـ في:

 .5تجسد المعاني والخبرات المفظية وتسيؿ إدراكيا عمى المتعمـ.
 .2تؤدي إلى فيـ موضوع التعمـ دوف الحاجة إلى لغة لفظية ،وليذا فأنيا تصمح لتعميـ الفئات التي ال
تحسف القراءة ،مثؿ :األطفاؿ واألمييف.

 .3تؤدي إلى التشويؽ وشد انتباه المتعمـ.

 .4تختصر الوقت البلزـ لتوضيح بعض المفاىيـ ،والذي يستيمكو المعمـ في شرحيا لفظياً.
 5.1.2استخدامات الصور والرسوم التوضيحية :
الرسـ وسػيمة تربويػة قديمػة قػدـ التفكيػر اإلنسػاني ،وقػد عػرؼ قبػؿ الكتابػة ومػا نقػؿ مػف الشػعوب القديمػة

مػػف تػراث وقصػػص وحػوادث ،كػػاف عػػف طريػػؽ الرسػػومات التػػي خمفيػػا األقػػدموف ،وعػػرؼ الرسػػـ كوسػػيمة
تربوية منذ العيد الفرعوني المصري القديـ ،وقد اسػتعممت لمتوضػيح عبػر العصػور وفػي كػؿ األزمنػة وال

ت ازؿ حتى وقتنا الحاضر (ناصر.) 2004 ،

وحسب جامعة القدس المفتوحة ( )5996أف الصور تحطـ حواجز المسافة والزمف ،فتنقؿ لممتعمميف
الصور مف أقاصي األرض ،ومف جوؼ األرض ،وتختزؿ الصورة والرسـ حجوـ األشياء كالجبؿ

وتكبرىا كتكبير صورة البعوضة ،وتوحي الصورة كذلؾ لمرسـ بالحركة وتمتد مف الحركة أمور أخرى.
ومف استخدامات الصور الثابتة والرسوـ ،ما يمي:

 .5استخداـ الصور والرسوـ لتنمية التفكير لدى المتعمميف وذلؾ مف خبلؿ ثبلثة مستويات وىي:

مستوى تعداد أو سرد محتويات الصور والرسوـ  ،ومستوى وصؼ مػا فػي الصػورة والرسػـ

 ،ومستوى تفسير األشياء في الصور والرسوـ.

 .2اسػتخداـ الصػور والرسػوـ لتػػدريب األطفػاؿ عمػى اكتشػػاؼ أشػياء محذوفػة عػػف قصػد فػي الصػػورة أو
الرسـ.

 .3استخداـ الصور والرسوـ في مجاؿ المعطيات واألنشطة غير الصفية التي يكمؼ بيا الطالب.

 .4اسػػتخداـ الصػػور والرسػػوـ لمبلحظػػة المتعممػػيف لمصػػورة أو الرسػػـ ووضػػع س ػؤاؿ أو أكثػػر حػػوؿ كػػؿ
منيما.

 .5استخداـ الصور والرسوـ لمبلحظة المتعمميف لمصورة أو الرسـ واإلجابة عف سؤاؿ تقصو ليـ.
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 .6اسػػتخداـ الصػػور والرسػػوـ لغػػرض توضػػيح المػػادة الػواردة فػػي الموضػػوع أو الػػدرس أو توضػػيح جػػزء
منيا.

 .7جمػػع الطػػبلب لمصػػور والرسػػوـ المتعمقػػة بموضػػوع مػػا ،ثػػـ اسػػتخداميـ ليػػا فػػي تنظػػيـ تعمميػػـ بعػػد
تصنيفيا وترتيبيا.

 .8تقميد الطبلب رسـ الصور والرسوـ أو تطوير الرسـ بشكؿ يعبروف بو عف ذواتيـ.

 .9تشػػجيع مػػف يسػػتطيع مػػف المتعممػػيف عمػػى تقػػدير بعػػض األشػػياء تقػػدي اًر ىادف ػاً واالسػػتفادة مػػف ىػػذه
الصور في تنظيـ تعمميـ.

 .50كتابة تعميؽ في كؿ متعمـ تعميقاً ح اًر عمى صورة أو رسـ ،ثـ محاولة اختيار انسب التعميقات.
ويػػرى بػػدراف ومطػػاوع وعطيػػة ( )5999أف الصػػور التعميميػػة ضػػرورية السػػتخداميا فػػي بعػػض المواق ػؼ
التعميمية:

لتقػػديـ موضػػوع جديػػد أو لتقػػدير الشػػيء األصػػمي أو لتمخػػيص أو إلعػػادة أو لمتغمػػب عمػػى عوائػػؽ الزمػػاف

والمك ػاف والمسػػاحة والخط ػػورة والرائحػػة الكريي ػػة والحجػػـ الكبي ػػر والصػػغير ،وتس ػػتخدـ لتصػػحيح األفك ػػار
الخاطئة لدى الطمبة ،وفي حالػة د ارسػة العصػور القديمػة أو شػعوب بعيػدة أو أسػناف األسػد أو تضػاريس

دولة أو حبوب المقاح وغيرىا.

ويورد حمداف ( )5986أف الصور الفوتوغرافية والرسوـ التعميمية تستخدـ مف أجؿ:

 .5ترجمة الخبرات والمعاني المفظية المجردة إلى أخرى مادية محسوسة قابمة لبلستيعاب والتعمـ.
 .2تقػػديـ موضػػوع الد ارسػػة والتشػػويؽ لػػو ،حيػػث أف اسػػتعماليا فػػي مقدمػػة الػػدرس يعمػػؿ عمػػى شػػد انتبػػاه
الطمبة ويبعث في نفوسيـ الفضوؿ والرغبة لمتعمـ.

 .3اختصػػار الوقػػت الػػبلزـ لمتػػدريس مػػف قبػػؿ المعمػػـ حيػػث يمكػػف اسػػتعماؿ الوقػػت اإلضػػافي فػػي ىػػذه
الحالة ألسئمة الطمبة ومناقشتيـ.

 .4فيػػـ محتواىػػا التعميمػػي دوف حاجػػة إلػػى لغػػة مػػف قبػػؿ كػػؿ الطمبػػة ،س ػواء كػػاف أف ػرادىـ قػػادريف عمػػى
النطؽ والتعبير المفظي أو غير قادريف ،ألف البصر لغة عالمية والصور أىـ وأبسط وسائميا.

 .5منع تكويف المفاىيـ الخاطئة والعمؿ عمى تصحيح بعضيا كمما لزـ األمر.

 .6توفير حوافز لمدراسات والقراءات والبحوث باإلضافة لما تجيزه مف براىيف ودالئؿ مرئية محسوسة.
 .7مساعدة الطمبة عمى التركيز وتنمية وتطوير القدرة عمى النقد والتمييز والتقييـ.

 .8توفير المسػتحيؿ زمنيػاً أو سياسػياً وعسػكريا أو عمميػاً ،مثػؿ تػوفير صػور ورسػوـ لؤلجػراـ السػماوية،
التفجيرات النووية وقدماء العمماء وغيرىا.

 .9تقريػب النػاس والحػوادث واألشػياء المكتوبػة ،فػي حالػة تعػذر زيارتيػػا أو صػعوبتيا أو عػدـ إمكانيتيػػا
مؤقتا.

وقد لخص عزيز والبيرمائي ( ) 5987استخدامات الصور والرسوـ التعميمية في اآلتية:
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 .5تقػديـ الحقػائؽ :حيػػث تقػدـ الصػور والرسػػوـ لمحقػائؽ العمميػة والطبيعيػػة وتػزود المشػاىد بالمعمومػػات
المتصمة بمياديف الحياة المختمفة وتقدـ فرص المقارنة بػيف الحجػوـ واألشػكاؿ وتمػد المشػاىد بطػرؽ

التفكير اإلستنتاجي.

 .2الحفز واإلثارة :تمعػب الصػور والرسػوـ دو اًر فػي كونيػا حػاف اًز أو مثيػ اًر لدافعيػة المػتعمـ لتسػاعده عمػى
التعمـ.

 .3التنظػػيـ والتتػػابع :تعمػػؿ الصػػور والرسػػوـ التعميميػػة عمػػى ترتيػػب المعمومػػات المقدمػػة لممػػتعمـ بطريقػػة

تسػػيؿ عمميػػة فيميػػا وتطبيقيػػا فػػي حياتػػو اليوميػػة فيػػي بمثابػػة عمميػػة تنظػػيـ لممعػػارؼ المتتابعػػة فػي

حياة الفرد المعرفية.

 .4التفسػير والتخيػؿ :الكثيػػر مػف الصػػور والرسػوـ وعمػػى اخػتبلؼ أنماطيػػا تسػاعد عمػػى تفسػير األفكػػار
الغامضة دوف الحاجة إلى معمومات لفظية كثيرة.

 .5الت ػػذكر :تس ػػاعد الص ػػور والرس ػػوـ التعميمي ػػة الم ػػتعمـ عم ػػى الت ػػذكر لكوني ػػا إح ػػدى آلي ػػات االتص ػػاؿ
البصري والتي تساىـ في فيـ األفكار المجردة والمعقدة.

 .6التعبير :يمكف أف يكوف التعبير عف موضوع ما أو موقؼ ما بالصورة أو الرسػمة التعميميػة أسػيؿ
مف التعبير عنو بالمفردات المغوية وأبمغ أثرا.

 .7القدرة عمى التفاعؿ :إف عممية تعدد الصور والرسوـ التعميميػة مػف ثابتػو إلػى متحركػة ،ومػف معتمػة
إلػػى شػػفافة ،ومػػف مصػػغرة إلػػى مجسػػمة ،والػػى الكترونيػػة ،يجعميػػا جميعػػا قػػادرة عمػػى أف تتفاعػػؿ،
وتكوف قادرة عمى أف تغطي جميع الكتب المدرسية بتفاصيميا وعمى اختبلؼ موضوعاتيا.

 .8سػػيولة اإلنتػػاج :أف سػػيولة اإلنتػػاج والتصػػنيؼ والحفػػظ فػػي حيػػز مكػػاني ضػػيؽ سػواء داخػػؿ الكتػػاب
المدرسي أو مرافؽ لو ،وتوفر وتعدد األجيزة القادرة عمى التصوير مف المميزات التي دعمت وجػود
الصور التعميمية ي التعميـ.

 .9تنمي ػػة ال ػػذوؽ الفن ػػي لممتعمم ػػيف :حي ػػث تتض ػػمف الص ػػور والرس ػػوـ التعميمي ػػة لون ػػا وذوق ػػا وفن ػػا وخطػ ػاً
ومنظػػو اًر واخ ارج ػاً فني ػاً ،فعمميػػة المبلحظػػة والتأمػػؿ لػػدى الطالػػب ليػػذه الصػػور والرسػػوـ تنمػػي عنػػده

الذوؽ الفني.

 6.1.2تعميم مهارة قراءة الصور والرسومات التوضيحية :
يقػػوؿ الحيمػػة ( )2003وكمػػا أننػػا نقػػوـ بتػػدريس الطمبػػة ميػػارات ق ػراءة الكممػػة المكتوبػػة ،ينبغ ػي أف نعممػػو
ميارة قراءة الصور المعروضة .لذلؾ يجب أف نميز بيف ثبلثة أنواع أو مستويات في قراءة الصور:
 .5يتعرؼ الطالب إلى محتويات الصورة ويذكر أسماء كؿ مف المحتويات.
 .2يحدد بعض التفاصيؿ الموجودة في الصورة ويصؼ ما يراه.

 .3يستخمص بعض األحكاـ حػوؿ األشػخاص أو األشػياء التػي تعرضػيا الصػور ،فيػربط بػيف الماضػي
والحاضر والمستقبؿ ،كما يقوـ بتفسير ما يشاىده عمى ضوء خب ارتو الخاصة.
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وقػػد تبػػيف فػػي الد ارسػػات التجريبيػػة أف النظ ػرة األولػػى إلػػى الصػػورة تجعػػؿ العػػيف تركػػز فػػو اًر عمػػى م اركػػز
االىتماـ في الصػورة ،وىػذا شػكؿ عػاـ متميػز فػي الصػورة عػف بقيػة العناصػر األخػرى ،وبعػد ذلػؾ تنتقػؿ

العػػيف بسػػرعة عمػػى طػػوؿ الصػػورة ،ثػػـ تبػػدأ عمميػػة تفحػػص الصػػورة وادراؾ تفاصػػيميا الجزئيػػة وتشػػكيؿ

ارتباطات عصبية جديدة.

إف كػػؿ إنسػػاف بحاجػػة أف يكػػوف قػػاد اًر عمػػى ق ػراءة الصػػور ،وبمػػا أف الميػػارات تنمػػو وتتطػػور مػػف خػػبلؿ

اكتساب الخبرات ،لذلؾ فإف النشاطات الضرورية لتحسيف القراءة البصرية لمطمبة ،يجب أف تكػوف جػزءاً
مف الدراسة في كؿ مف المراحؿ الدراسية .إف اكتساب الميارات في تعمػـ القػراءة البصػرية مػف شػأنيا أف

تساىـ في تحسيف القراءة المفظية أيضاً .وكمما تقدـ الطمبػة بد ارسػتيـ زادت ميػاراتيـ فػي كػؿ مػف القػراءة

البعدية ،ويرى فبلتي ( )Flattley, 5998أف القدرة عمى قراءة الصور تسيؿ التعمـ المفظي ،ألف القدرة
عمى قراءة الصػور سػبقت القػدرة عمػى قػراءة الكممػات فػي نمػو اإلنسػاف وىػذه القػدرة أساسػية فػي عمميػات
التفكير التي ىي أساس القراءة والكتابة.

لذا أصبح مف الضروري تنمية قدرة المتعمـ عمى قراءة الصور ،وربطيا بالنص المكتوب ،وتفسيرىا.
ويقوؿ الفرجاني ( )2002بأنو قد ثبت لمباحثيف أف المػتعمـ حينمػا يشػاىد صػورة معينػة ويػدوف تفاصػيميا
ومعالميا عمى الورؽ أثناء العرض فإف ذلؾ يحسف عممية التعرؼ إلى تفاصيؿ الصورة فيما بعد.
ويرى حمداف ( )5986بأنو حتى يتوصؿ المعمـ إلى نتائج تربوية جيدة يفضؿ إتباع الخطوات التالية:

 .5تحضير الطمبػة :أف معرفػة الطمبػة لموضػوع الصػورة أو الرسػمة أو غرضػيا العػاـ أو مػدى عبلقتيػا
بتعمميـ ،تفيد في إثارة انتباىيـ وتييئتيـ نفسياً لمتعمـ.

 .2تقػػديـ الصػػور :يعػػرض فػػي ىػػذه المرحمػػة المعمػػـ الصػػور التعميميػػة فردي ػاً ،سػػامحاً لمطمبػػة وقت ػاً كافي ػاً
لمتأمؿ والتعبير عما يشاىدونو ،ويتوجب منو عػدـ شػرح أو توضػيح مواضػيع الصػور ،أو مفاىيميػا

إال بعد استنفاذ كافة الفرص مف الطمبة.

 .3المتابعػػة والتطبيػػؽ :يتوجػػب مػػف المعمػػـ عنػػدما ينتيػػي مػػف عػػرض الصػػور لمطمبػػة تزويػػدىـ بمواقػػؼ

تعميمية يطبقوف مف خبلليا المفاىيـ المعرفية والقيمة والعممية التػي تعمموىػا مػف الصػور ،مسػتخدماً

أنشطة مثؿ :المناقشة والتماريف الكتابية والوصؼ والتقميد العممي لموضوع الصور.

 .4المراجعػػة والتمخػػيص :يقػػوـ المعمػػـ بمراجعػػة موضػػوع الصػػور مػػع الطمبػػة حسػػب تسمسػػميا ،موضػػحاً
أثنػػاء ذلػػؾ المفػػاىيـ التػػي ال ت ػزاؿ غامضػػة عمػػييـ ،وممخص ػاً مػػف خػػبلؿ إجابػػاتيـ الفرديػػة عػػف أىػػـ

المعمومات والمواقؼ التربوية التي حصموا عمييا نتيجة الصور.

 .5التقييـ :يعمد المعمػـ عنػد انتيػاء عمميػة الػتعمـ والتػدريس بالصػور إلػى تقيػيـ معرفػة الطمبػة لموضػوع
الصػ ػػور ومفاىيميػ ػػا مػ ػػف خػ ػػبلؿ اختبػ ػػارىـ شػ ػػفوياً بالمبلحظػ ػػة أو باألسػ ػػئمة واألجوبػ ػػة المباش ػ ػرة أو
باالختبارات الكتابية أو العممية القصيرة أو التقميد العممي لسموؾ تعبر عنو الصور.
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ويقوؿ عسقوؿ ( )2003بأف عمى المعمـ عند استخداـ الصور في التعميـ القياـ بما يمي:
 .5تقديـ عرض موجز حوؿ موضوع الصورة وأىمية المفاىيـ التي تجسدىا.
 .2ت ػػرؾ الطمب ػػة يفك ػػروف وي ػػدققوف ف ػػي الص ػػورة لوق ػػت ك ػ ٍ
ػاؼ ،واعط ػػائيـ الفرص ػػة ليس ػػتنتجوا المف ػػاىيـ
بأنفسيـ.

 .3توجيو اىتماـ المتعمميف إلى األجزاء اليامة في الصورة.

 .4توفير جو لمحوار والمناقشة وتقديـ االستفسارات حوؿ تفاصيؿ الصورة.
 .5تقديـ بعض التوضيحات بيف الحيف واآلخر.

 .6تقييـ مدى تحقؽ األىداؼ التعميمية التي استخدمت الصورة مف أجميا.
يقوؿ عبد الحميـ وحفظ اهلل ( )5985بأف عمماء التعميـ واإلعبلـ قد حددوا ثبلثة مستويات يمر بيا الفرد
لقراءة وفيـ ومعرفة موضوع الصورة الثابتة وىي:

 .5مرحمػػة العػػد ( )Enumertationوتتمثػػؿ ىػػذه المرحمػػة فػػي تعػػداد محتويػػات الصػػورة وذكرىػػا واحػػداً
واحداً مثؿ صورة حجرة الطعاـ.

 .2مرحمػػة الوصػػؼ ( )descriptionوخبلليػػا يصػػؼ عناصػػر الصػػورة مبينػاً مبلمػػح أجزائيػػا وصػػفاتيا
التػػي قػػد تتشػػابو مػػع صػػفات العناصػػر المماثمػػة التػػي قػػد رآىػػا مػػف قبػػؿ ،وقػػد يقػػوؿ حينئػػذ أف ىػػذه

الكراسي شبيية لكراسي حجرة الطعاـ في منزلو.

 .3مرحمة التفسير( )Interpretationوتتضمف ىذه المرحمة أف يرى الفرد عناصػر الصػورة رؤيػة أدؽ
ويحاوؿ الربط بينيا كوحدة واحدة ،وقد يحكػـ عمػى الحجػرة ككػؿ بأنيػا قديمػة متيالكػة ،أو أف ذوقيػا

غير سميـ أو غير ذلؾ مف العبلقات التي قػد يصػؿ إلييػا تفسػيره لمنتػائج مػف إدراؾ أعمػؽ لعناصػر

الصورة.

ويرى عيسى وزمبلؤه ( )5985أف كؿ إنسػاف بحاجػة أف يكػوف كفئػاً فػي قػراءة الصػور ،وأف ميػارة قػراءة
الصور تنمو وتتطور مف خبلؿ اكتساب الخبرات ،لذلؾ فإف النشاطات الفردية لتحسيف القػراءة البصػرية

لمطمبة يجب أف تكوف جزءاً مف الدراسة في كؿ المراحؿ الدراسية.

ولقد تـ تحديد مستويات الميارات البلزمة لقراءة الصور في التالي:
 .5التعرؼ إلى األشياء في الصورة أو تسميتيا.
 .2تصنيؼ تفاصيؿ الصور ووصفيا.

 .3دراسة تفاصيؿ الصور وتفسير رموزىا المرئية واستدالالت الحقائؽ حوؿ ما إذا كاف ىناؾ
معمومات عف الماضي أو الحاضر أو المستقبؿ ،فيما يتعمؽ بالناس أو األشياء أو األحداث.

ػاء عميػػو يعتقػػد الباحػػث بػػأف ق ػراءة الصػػور والرسػػومات التوضػػيحية فػػي الكتػػب المقػػررة مػػف الميػػارات
وبنػ ً
الرئيسية التي ينبغي عمػى واضػعي المنػاىج الفمسػطينية والمعممػيف االىتمػاـ بيػا ،وتػدريب الطمبػة عمييػا،
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وبخاصػػة فػػي م ارحػػؿ التعمػػيـ األساسػػية ،ألنيػػا تشػػكؿ جػػزءاً أساسػػياً وىام ػاً وضػػرورياً لمطالػػب ،مػػف أجػػؿ

مساعدتو في تحقيؽ األىداؼ ،التي يسعى المنياج إلى تحقيقيا.

وحسب عمـ الباحث فإف ىذه الميارة مفقودة ،أو ال يتـ إعطاؤىا االىتماـ الكافي في مناىجنا وعند كثير

مف معممينا ،مما يعيؽ اكتسابيـ الكثير مف المعػارؼ والتفاصػيؿ الفرديػة ،لػذلؾ ينبغػي عمػى المعمػـ عػدـ
الوقوؼ عند حد طرح أسئمة عامة عف الصور والرسومات ،مثؿ :ادرسوا الصور أو الرسوـ التوضيحية،
بؿ تنظيـ وطرح أسئمة جزئية ومرتبطة ونوعية.

 7.1.2عالقة الصور والرسومات التوضيحية باإلبداع:
يشير األدب التربوي إلى أىمية استخداـ الرسومات لتنمية التفكير اإلبداعي عند األطفاؿ ،ويرى دي

بونو ( )De Bono, 5999أنو قد يكوف مف الممكف والمفيد التعبير عف األفكار اإلبداعية مف خبلؿ
الرسومات ،لذلؾ ىو ينادي باستخداـ الرسـ كأداة لتطوير اإلبداع ،وقد أثبت عممو مع األطفاؿ أف

لؤلطفاؿ قدرة عالية لمتعبير عف أفكار إبداعية مف خبلؿ الرسومات ،وبخاصة عندما يواجو الصغار

مشاكؿ غير مألوفة مثؿ ابتكار آلة رياضية لمكبلب ،أو آلة لوزف الفيؿ ،وغير ذلؾ مف المشاكؿ المثيرة
لؤلطفاؿ.
كما أف العديد مف االختبارات المشيورة لقياس اإلبداع تعتمد عمى الرسومات مثؿ اختبار تورنس.

كما واف استخداـ الصور والرسومات يعتبر فرصة لتركيز االىتماـ ولمتفحص عف قرب ،فتكوف الصورة
أو الرسمة بمثابة المثير الذي يعتمد عميو لتوليد األفكار اإلبداعية.
ويقدـ فيشر ( ) Fisher, 2005األفكار اآلتية الستخداـ الصور لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى
الطمبة:

 .5صؼ ما تراه في الصورة ،وىؿ مف الممكف أف تفسر الصورة بشكؿ مختمؼ.
 .2اذكر ثبلثة أشياء تحدث في الصورة.

 .3خمف أسباب ما يحدث في الصورة ونتائجو.
 .4فكر في عناويف مختمفة لمصورة ،أي عنواف ىو األفضؿ.
 .5اكتب أسئمة عف الصورة ليجيب عنيا أصدقاؤؾ.

 .6تخيؿ ما يمكف أف يكوف بجانب ىذه الصورة لو أف مدى الصورة واطارىا أو سع مما ىما عميو
اآلف.
ويقدـ جرواف ( ) 2002مثاالً الستخداـ اختبار تورنس لفحص اإلبداع يتمثؿ في عرض صور
لشخص مستم ٍ
ؽ أماـ بركة ماء وخيالو يظير في الماء ،ثـ طرح األسئمة التالية عمى الطالب:
 .5أكتب جميع األسئمة التي يمكف أف تفكر بيا لمعرفة ما يحدث في الصورة.
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 .2اذكر جميع األسباب الممكنة التي أدت إلى حدوث ما تراه.

 .3اذكر جميع النتائج المحتممة التي يمكف أف تترتب عمى ما يحدث ،العاجمة منو واآلجمة.

 8.1.2العالقة بين الصورة أو الرسمة التوضيحية والكممة المكتوبة:
إذا كانػػت الوحػػدة الرئيسػػية الصػػغرى فػػي بنػػاء المغػػة المفظيػػة ىػػي الحػػرؼ ،فػػأف الوحػػدة الرئيسػػية الصػػغرى

في بناء المغة غيػر المفظيػة ىػي الشػكؿ ،واذا كانػت قيمػة الحػرؼ تبػرز فػي جميػع ميػارات المغػة المفظيػة
سػواء عنػػد الكتابػػة أو القػراءة أو االسػػتماع أو الػػتمفظ ،فػػإف قيمػػة الشػػكؿ تبػػرز فػػي جميػػع المػواد المصػػورة
والمرئية ،باعتباره محؾ المعنى ومثير العبلقات المعنوية مع األشكاؿ األخرى.
ويقوؿ الفرجاني ( )2002بأنو ثبت لدى الباحثيف في مجاؿ تعميـ المغة المفظية لؤلطفاؿ أف الجانب
البصري عمى درجة عالية مف األىمية ،باعتبار أف المغة المفظية أشكاؿ مرئية أو رموز شكمية خاصة

في ميارتي الكتابة والقراءة ،فالحروؼ المكتوبة عبارة عف رسوـ شكمية يتـ تفسيرىا لدى المتمقي.

وتزداد األىمية بالجانب البصري خبلؿ تمقي الرموز الشكمية المصورة ،واذا كانت لغة التعميـ ىي
مختارات متوافقة مف المغتيف المفظية وغير المفظية ،فكاف ينبغي أف يكوف االىتماـ بالرموز البصرية

عمى نفس القدر مف األىمية التي حظيت بيا الرموز بالمغة المفظية ،ولكف المبلحظ أف المنطؽ السابؽ
وواقع اتجاه البحوث العممية شيء آخر ،حيث لوحظ أف الجانب المفظي يحظى باىتماـ الباحثيف في

مجاؿ المغويات وعمـ النفس التجريبي عمى حساب الجانب غير المفظي ،بينما الواقع التعميمي يؤكد أف

المغتيف ال تنفصبلف كوسائؿ اتصاؿ متكاممة في إثارة المعاني لدى المستقبميف

).

(الفرجاني2002 ،

ويقوؿ دويدار ( )2005بأف الناشريف حالياً ييتموف بأف تكوف كؿ صفحة مف صفحات الكتب الموجية
لؤلطفاؿ قبؿ سف التاسعة محتوية عمى أحد الرسوـ ،لممحافظة عمى حماس األطفاؿ لبلستمرار في

القراءة ،ذلؾ أنو مف الخطأ تركيز الصور في مكاف واحد وترؾ فصوؿ أو صفحات طويمة مف الكتاب

بغير صور ،كما ييتموف بعدـ فصؿ مساحة الصور عف مساحة الكممات بحيث يكوناف وحدة فنية

وثيقة.
وبالنسبة لكتب المرحمة االبتدائية ال يجب أف تطغى الرسوـ عمى المادة المكتوبة بحيث ال يتـ حصر

خياؿ األطفاؿ في آفا ٍ
ؽ محدودة وتجعميـ باحثيف عف اإلثارة بدالً مف االستمتاع بالخياؿ كما تنفرىـ مف
القراءة الجادة وتجعميـ باحثيف عف القراءة السيمة.
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 9.1.2العالقة بين الصورة التوضيحية والصورة الفنية:
تنتج الصورة التعميمية بشكؿ فني ،ويراعى فييا دقة األداء وسبلمة النسب ،وتظير مف خبلليا
اإلمكانات الفنية لمفناف الذي نفذىا ،ومع ذلؾ فالصورة التعميمية ليست صورة فنية وذلؾ الختبلؼ

األىداؼ في إنتاج كؿ منيما والمظير ،وأف كاف يجمعيما معاً اإلبداع الفني ،غير أف اإلبداع في
الصورة يقاس بقدر جودتيا في قيادة المتعمـ لتعمـ أشياء معينة ،واإلبداع في الصورة يقاس بقدر

جودتيا وأصالتيا وحداثة أسموبيا ،وعمى ذلؾ فإف فناناً واحداً ممكف أف ينتج كبل النوعيف مف الصور،
ولكنو في الصورة التعميمية ممتزـ ومقيد بالصورة التعميمية ،وفي الصورة الفنية متحرر في التعبير عما

يراه معب اًر عف شخصية فنية.
ولكؿ ىذه األسباب فإف المعمـ والمسئوؿ عف الصور التعميمية في الكتب الدراسية عمى كمييما التنبو

ألىداؼ الصورة التعميمية ومواصفاتيا دوف أف ينساؽ وراء المظير الفني الخبلب والذي ال يرتبط

بأىداؼ المادة التعميمية (الفرجاني.)2000 ،
 12.1.2مواصفات ومعايير اختيار الصورة لمموقف التعميمي:
يرى بتزولد ( )Petzold, 5979أف الصورة التعميمية ميما اختمفت في أنماطيا فإف عوامؿ اختيارىا
لمموقؼ التعميمي تكاد تكوف واحدة وىي ال تخرج عف :حداثة الصورة ودقة إنتاجيا ،وأف تكوف الفتو

لبلنتباه ،وأف تثير المناقشة حوؿ اليدؼ مف اختيارىا ،وأف تمر المعمومات لمحتوى الرسالة مباشرة ،وأف
تكوف قابمة لمعرض المباشر أو مف خبلؿ إحدى األدوات التعميمية.
ويقوؿ الفرجاني ( )2002بأف عدداً كبي اًر مف دراسات الذاكرة التي استخدمت المواد المصورة اىتمت
بعدد العناصر التي ينبغي أف تتضمنيا صورة واحدة ،وأثر ىذا العدد عمى استعادة ىذه العناصر

والتعرؼ إلييا ،حيث أظيرت نتائجيا أنو كمما ازداد عدد عناصر الصورة كمما حد ذلؾ مف التعرؼ

عمى ىذه العناصر ،وأف الحد األعمى لعدد عناصر الصورة التي يمكف لممتعمـ التعرؼ عمى تفاصمييا
ىو خمسة عناصر ،وأكدت كذلؾ عمى أف الصور الممونة أعمى تعرفاً مف الصور غير الممونة ،وأنيا

تستغرؽ زمناً أقؿ مف التعرؼ عمييا ،فأف الصور والرسومات يجب أف تقدـ لممتعمـ بزاوية رؤية مناسبة
ألف تغير الزاوية تغير الشكؿ مف حيث مسافتو التي تضيؽ وتتسع ،ومف حيث حجمو الذي يكبر

ويصغر مما يؤثر بدوره عمى مدى فيـ موضوع الصورة ويزداد األثر سمبياً في حالتيف ىما:
 .5إذا قدـ الشكؿ مف زاوية رؤية غير مألوفة لو ،ىنا يدخؿ عامؿ األلفة ويقؿ الفيـ.
 .2إذا قدـ الشكؿ مف زاوية رؤية ال يفضميا ،ىنا يدخؿ عامؿ التفضيؿ ويقؿ الفيـ.

وقد أثبتت الدراسات أف األلواف المختمفة تعطي إيحاءات نفسية مختمفة لدى الفرد المشاىد ليا ،فيناؾ

إيحاء بالدؼء ومف ثـ
بعض األلواف مثؿ :األحمر واألصفر والبرتقالي والبنفسجي المحمر تعطي
ً
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يطمؽ عمييا ألواف دافئة ،وأف الجانب اآلخر مف األلواف مثؿ:األزرؽ واألخضر وبعض ألواف البنفسجي
توصؼ بأنيا ألواف باردة ،وقد وجد أف األلواف الدافئة تشد االنتباه ،وتبدو األجساـ الممونة بيذه األلواف

أكبر مف حقيقتيا ،بعكس األجساـ الممونة باأللواف الباردة والتي تثير االنتباه بدرجة أقؿ وتبدو أصغر

مف حقيقتيا.

ويرى الكموب ( )5993أف نجاح الصورة كمادة تعميمية يجب أف يخضع لؤلسس التالية:

أف تكوف الصورة واضحة المعالـ ،جيدة اإلخراج ،تحوي عناصر الموضوع بشكؿ كامؿ بعيد
عف التعقيد  ،وأف تكوف الصورة محددة المعمومات بعيدة عف االكتظاظ  ،ومرتبطة بالمواقؼ

التعميمي  ،وأف تكوف مف البيئة المحمية  ،وتحوي العناصر الجمالية دوف مساس بالمحتوى

المعرفي ليا  ،وأف تكوف مساحتيا مناسبة العرض سواء أكانت مف خبلؿ مادة مطبوعة أو
عمى لوحة معمومات.

ويرى أحمد ( )2003أف ىناؾ بعض األسس الواجب مراعاتيا عند اختيار الصور التعميمية ،وىي:

أف تكوف جذابة ومثيرة تؤثر مباشرة وتجذب انتباه المتعمـ  ،وتراعي البساطة والمرونة حتى تحقؽ
الفائدة منيا  ،وتحوي المعمومات الصحيحة والدقة العممية والحداثة  ،وتحوز درجة جيدة مف

الناحية الفنية  ،وتحقؽ أىداؼ الدرس بما تشممو مف محتويات  ،ومناسبة في الحجـ.

أما عسقوؿ ( )2003فيورد الشروط الواجب توافرىا في الرسوـ التوضيحية المستخدمة في التعميـ:

ارتباطيا بأىداؼ الدراسة  ،وارتباطيا بالمحتوى  ،ومناسبتيا لمستوى الطمبة  ،وصادقة وواقعية
 ،وألوانيا متناسقة وواضحة األجزاء  ،وبسيطة وبعيدة عف التعقيد  ،وغير مزدحمة باألجزاء
واأللواف  ،وتحتوي معمومات صحيحة ومحددة  ،وحجميا مناسب.

ويرى حمداف ( )5987أف الرسوـ التعميمية يجب أف يتوفر فييا الشروط التالية-:
 .5أف يتوفر لمرسـ أسـ أو عنواف واضح وموجز ليعبر مباشرة لمحتواه.
 .2أف يكوف حجـ الرسـ مناسباً.

 .3أف يجسد الرسـ فكرة أو نوعاً واحداً مف المعمومات متجنباً الحشو واالزدحاـ ،واذ كاف ضرورياً
تقديـ أكثر مف فكرة ،عندئذ تراعى عناية كبيرة لتمثيميا بشكؿ مبسط ومتوازف.

 .4أف يتـ الرسـ بخطوط واضحة ومتنوعة السمؾ والموف لممساعدة عمى إظيار وحدة المعمومات
وتوازنيا وعبلقاتيا بعضيا ببعض ومركز نزوعيا ودرجة أىميتيا.

 .5أف تكوف كتابة الرسـ مقروءة وبأحجاـ مناسبة.
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إف الناس مختمفوف في تفسير الصور التعميمية ،لذلؾ يجب اختيار الصورة التي توضح فكرة واحدة ال
لبس فييا ،وأف يصاحبيا تعميؽ واضح ليوجو انتباه المتعمـ إلى المقصود بالصورة.

كما ينبغي أف يراعي فييا عدـ االزدحاـ ،وأف تظير فييا األشياء متماثمة لمواقع ،وأف تكوف دقيقة

وحديثة ،وجذابة تشوؽ المتعمـ ،وأف تظير الفكرة المطموب دراستيا بشكؿ بارز وواضح أوالً (عبد

الحميـ وحفظ اهلل .)5985 ،

وكذلؾ يرى السيد ( )5999بأف الرسوـ التوضيحية التعميمية يجب أف يتوافر بيا األمور التالية:
 .5الدقة العممية والبساطة إلى أبعد الحدود ،وأف يكوف الشكؿ العاـ لمشيء المرسوـ أقرب ما يمكف
مف الشكؿ الحقيقي.

 .2عند التمويف أف تكوف األلواف واقعية أو أقرب ما تكوف مف الواقع ،واذا كاف ضرورياً تغيير األلواف
لتمييز األجزاء بحيث تكوف ألواف متناسبة ومنسجمة.

 .3أف تكوف مساحتيا مناسبة مف أجؿ رؤيتيا بوضوح.

 .4أف تكوف الكتابة عمييا بشكؿ واضح ومقروء وغير مكتظ.
 .5أف تعالج الرسمة فكرة عممية واحدة ومحددة.
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 11.1.2دور الصورة في عممية االتصال:
يشكؿ استخداـ الصورة التعميمية في عممية االتصاؿ تحدياً ألبعاد الرؤية المألوفة في حياة اإلنساف ،

ويتمثؿ ذلؾ في :

 .5تحدياً لبعد الزماف في عرض صورة لمواقع ومشاىدات وأحداث تاريخية يصعب تخيميا .

 .2تحدياً ًً لبعد المكاف في تقديـ صور لمناطؽ مف العالـ يصعب زيارتيا ومشاىدتيا عمى الطبيعة.
 .3تحدياً لغير المألوؼ مف األحداث واألشياء مثؿ ثورة البراكيف ،والوجو اآلخر لمقمر ،والتفجيرات
النووية وغيرىا(الكموب.)5993 ،

 .4تحدياً لقدرة إبصار العيف حيث تقوـ آالت التصوير بتكبير األشياء أو تقريبيا لتسيؿ مشاىدتيا
ودراستيا.

 12.1.2الرسوم والصور التوضيحية في الكتب المدرسية:
في مرحمة ما قبؿ المدرسة ال تحتوي الكتب إال عمى الرسوـ ،يضاؼ إلييا كممات قميمة تشرح الصورة
أو القصة ،لتعاوف اآلباء عمى الحديث عنيا أو سردىا لؤلطفاؿ .وفي كتب بداية تعمـ القراءة يخصص

لمكتابة ما ال يزيد عف  %20مف الصفحة والباقي لمرسوـ ،عمى أف يكوف عدد الكممات قميبلً جداً
وحجميا كبي اًر جداً .ثـ تأخذ المساحة المخصصة لمكتابة في الزيادة إلى أف تتوازى مع المساحة
المخصصة لمرسوـ في السف مف الثامنة إلى التاسعة ،بحيث يتعاوناف في إعطاء المعنى الكمي

لمموضوع ،ثـ تزداد المساحة المخصصة لمنص ،في حيث تتقمص المساحة المخصصة لمرسوـ ،إلى
أف تصبح الرسوـ في الكتب األدبية والقصصية قادرة عمى شغؿ مساحة ال تزيد عف( )%50-55في
مساحة الصفحات في الكتب الموجودة إلى سف الخامسة عشرة ،وذلؾ لتتناسب مع مستوى التحصيؿ

المغوي لمطفؿ وإلشباع فضولو إلى المعرفة والعمـ ،وألنو أصبح يتطمع إلى أف تكوف كتبو غير مصورة
مثؿ كتب الكبار ،أما كتب المعمومات فيمكف أف تزيد المساحة المخصصة لمرسوـ عمى ىذا النسب

(دويدار.)2005 ،

 2.2الدراسات السابقة
سعى الباحث إلى إيجاد جذور حقيقية يستند إلييا مف األدب التربوي في إجراء دراستو ،تتمثؿ في

دراسات سابقة ترتبط بدراستو ارتباطاً مباش اًر أو غير مباشر.

لذا اطمع الباحث عمى عدة دراسات تناولت تقويـ الكتب في بمداف مختمفة ،حيث أف منيا ما تناوؿ
تقويـ الكتاب كامبلً أو بعض عناصره مثؿ الصور والرسومات ،ومف ىذه الدراسات:
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 1.2.2الدراسات العربية:
قامت الدجاني ( )2225بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى قدرة الطمبة عمى قراءة التوضيحات في المرحمة
األساسػػية العميػػا ،وعبلقتيػػا بػػالجنس ومسػػتوى التحصػػيؿ فػػي العمػػوـ ،والػػى اىتمػػاـ معممػػي العمػػوـ بتنميػػة
ىذه القدرة عند طمبتيـ.

وتكونت عينة الدراسة مف ( )44طالباً وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي ،تـ اختيروا بالطريقة
البسيطة مف مدرستيف ،كما ضمت العينة سبعة معمميف ومعممات يدرسوف مبحث العموـ لطمبة المرحمػة

األساسية العميا في مدرستي عينة الدراسة .

وأظيػػرت النتػػائج أف قػػدرة الطمبػػة عمػػى ق ػراءة التوضػػيحات والصػػور اختمفػػت بػػاختبلؼ نػػوع التوضػػيح،
فأسيؿ التوضيحات قػراءة عنػد الطمبػة كانػت الرسػوـ والصػور وأصػعبيا كانػت الجػداوؿ ،وأظيػرت كػذلؾ

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة (  ) α = 0.05بػيف نسػبتي الػذكور واإلنػاث

فػي كػػؿ ميػػارة مػف ميػػارات قػراءة الصػور ،كمػػا أظيػػرت النتػائج وجػػود فػػروؽ دالػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى
الداللة (  ) α = 0.05بيف نسبتي الطمبة مف ذوي التحصيؿ العالي والمنخفض في كػؿ ميػارات قػراءة
الصور ،مما يعني وجػود عبلقػة ارتباطيػة بػيف األداء فييػا ومسػتوى التحصػيؿ فػي العمػوـ ،وفػي ميػارات

وصػػؼ العمميػػة التػػي تمثميػػا الرسػػوـ والصػػور ،وتفسػػير األل ػواف والعمميػػات ال ػواردة فػػي الرسػػوـ والصػػور،
والتنبػػؤ مػػف الرسػػوـ والصػػور ،واسػػتنتاج عبلقػػة إرتباطيػػة بػػيف األداء فييػػا ومسػػتوى التحصػػيؿ فػػي العمػػوـ

البيانية.

وكما أظيػرت النتػائج أف المعممػيف اسػتخدموا ( ) % 85.5مػف الصػور التعميميػة والتوضػيحية الموجػودة

فػػي الكتػػاب المدرسػػي فػػي الغرفػػة الصػػفية ،وأنيػػـ ركػػزوا عنػػد اسػػتخداميـ الصػػور التعميميػػة والتوضػػيحات
فػي أثنػاء شػػرح الػدروس عمػػى تحديػد أجػزاء الصػور والتوضػيحات ،واالسػػتدالؿ عمػى أشػػياء معينػة منيػػا،
وأنيـ عالجوا صعوبات الطمبة في قراءة الصور والتوضيحات عف طريؽ إعادة شرحيا بأساليب متعػددة

وبمساعدة صور وتوضيحات أخرى.

وقاـ المنشاوي ( )2225بدراسة أثر المدخؿ القصصي ،ومدخؿ الصور في تنمية المشاركة المجتمعيػة
"العمؿ االجتماعي " في مقرر المجتمع الريفي لدى طبلب المرحمة الثانوية الفنية الزراعية.
حيػػث كػػاف مػػف أىػػداؼ الد ارسػػة قيػػاس أثػػر مػػدخؿ الصػػور فػػي تػػدريس مقػػرر المجتمػػع الريفػػي ومشػػكبلتو
عمى تنمية المشاركة المجتمعية لدى طبلب المرحمة الثانوية الفنية الزراعية.

وقد أجريت الدراسة عمى عينة مػف طػبلب الصػؼ األوؿ الثػانوي الز ارعػي فػي جميوريػة مصػر العربيػة

في مدينة سمنود إحدى مدف محافظة الغربية ،عمى وحدة مطورة مف مقػرر المجتمػع الريفػي ومشػكبلتو،

وذلؾ بعد إعادة صياغتيا لتتناسب مع المدخؿ القصصي ومدخؿ الصور.

وقد أثبتت نتائج الدراسة فاعمية المدخؿ القصصي ومدخؿ الصػور فػي تنميػة المشػاركة المجتمعيػة لػدى

طبلب الصؼ األوؿ الثانوي الزراعي.
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وأوصػ ػػى الباحػ ػػث بضػ ػػرورة االىتمػ ػػاـ باسػ ػػتخداـ مػ ػػدخؿ الصػ ػػور فػ ػػي تػ ػػدريس مقػ ػػرر المجتمػ ػػع الريفػ ػػي

ومشكبلتو ،حيث أثبػت فاعميتػو لػدى الطمبػة .وبضػرورة تػدريب المعممػيف عمػى اسػتخداـ مػدخؿ الصػور
في التدريس ،وبضرورة إعادة النظر في الطريقة التقميدية في تدريس المجتمع الريفي ومشكبلتو.
وأجػػرى عطووووان ( )2225د ارسػػة ىػػدفت إلػػى معرفػػة درجػػة تقػػويـ الصػػور التعميميػػة فػػي كتػػاب " لغتنػػا
الجميمة " لمصفوؼ األساسية الدنيا مف وجية نظر المعمميف والمعممات في محافظة بيػت لحػـ والتعػرؼ
إلى درجة اتجاىاتيـ نحو استخداميا.

وقػػد تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف (  )500معمم ػاً تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة الطبقيػػة ،مػػنيـ  26معمم ػاً و 74

معمم ػ ػ ػ ػ ػػة ،ولتحقي ػ ػ ػ ػ ػػؽ غ ػ ػ ػ ػ ػػرض الد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة ط ػ ػ ػ ػ ػػور الباح ػ ػ ػ ػ ػػث اس ػ ػ ػ ػ ػػتبانة لتق ػ ػ ػ ػ ػػويـ الص ػ ػ ػ ػ ػػور التعميمي ػ ػ ػ ػ ػػة .
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ومف أبرز النتائج التي توصؿ إلييا الباحث:

 .5درجة تقويـ المعمميف لمصور التعميمية واتجاىاتيـ نحو استخداميا كانت عالية .
 .2الصػػور التعميميػػة تسػػاعد عمػػى االحتفػػاظ بالمعمومػػات وجػػذب انتبػػاه المتعممػػيف أثنػػاء الحصػػة وتسػػاعد
في تحويؿ الكممة المكتوبة إلى مادة واضحة وتساعد في تغيير دور المعمـ مف ممقف إلى مرشد.

 .5وقامػػت بووووقس ( )2223بد ارسػػة اث ػػر اسػػتخداـ الص ػػور والرسػػوـ التوض ػػيحية فػػي تعم ػػـ التفاص ػػيؿ
المعرفية ونمو السمات اإلبداعية الشكمية ،حيث ىدفت إلى تحديد مستوى تعمـ طالبات كمية التربية

لمبنػػات بجػػدة لمتفاصػػيؿ المعرفيػػة ومػػدى نمػػو السػػمات اإلبداعيػػة الشػػكمية لػػدى الطالبػػات مػػف خػػبلؿ
دراستيف مقرر الوسائؿ وتقنيات التعميـ .

وقد توصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

 .5تأرجح الفروؽ بيف متوسطات درجات مجموعتي العينة ( الصػور والرسػوـ ) بػيف وجػود فػروؽ ذات
داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( ) α = 0.05وانعػػداـ الفػػروؽ ذات الداللػػة اإلحصػػائية بػػالرغـ مػػف
وج ػػود ف ػػروؽ ب ػػيف المتوس ػػطات ،كم ػػا كان ػػت الف ػػروؽ ذات الدالل ػػة اإلحص ػػائية ف ػػي اغمبي ػػا لص ػػالح

المجموعة التي درست باستخداـ الرسوـ التوضيحية.

 .2لػػـ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( ) α = 0.05بػػيف متوسػػطي درجػػات عينػػة
الصور وعينة الرسوـ بػالرغـ أف متوسػط درجػات المجمػوع الكمػي لمجموعػة الرسػوـ كانػت اكبػر مػف

متوسط المجموع الكمي لمجموعة الصور.

 .3لػػـ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( ) α = 0.05بػػيف متوسػػطي درجػػات اختيػػار
العينتػػيف (مجمػػوعتي الصػػور والرسػػوـ ) فػػي نمػػو سػػمات اإلبػػداع الشػػكمي ،رغػػـ أف متوسػػط درجػػات
المجموعػػة التػػي درسػػت باسػػتخداـ الرسػػوـ التوضػػيحية اكبػػر مػػف متوسػػط درجػػات المجموعػػة التػػي

درست باستخداـ الصور الفوتوغرافية.

 .4إف اسػػتخداـ الرسػػوـ التوضػػيحية يػػؤدي إلػػى تعمػػـ أفضػػؿ وتػػذكر وقتػػي لمتفاصػػيؿ أدؽ ،مػػف الػػتعمـ

باستخداـ الصور الفوتوغرافية ،واف لمصور الفوتوغرافية دو اًر فػي تعمػـ التفاصػيؿ وتػذكرىا ،إال أنيػا

اقؿ مف تأثير الرسوـ.

 .5ىناؾ فروؽ لتأثير الػتعمـ مػف الصػور الفوتوغرافيػة أو الرسػوـ التوضػيحية عمػى نمػو سػمات اإلبػداع
الشكمي لدى المتعمـ ،لصالح الرسوـ التوضيحية.
وأجرى عسقول (  ) 2222دراسة ىدفت إلى تقويـ الرسوـ التوضيحية في كتاب العموـ لمصؼ األوؿ
مف التعميـ األساسي ،بحيث حصر الباحث إطار دراستو في الوحدة األولى فقط مف كتاب العموـ
العامة لمصؼ األوؿ األساسي لمعاـ الدراسي (  ) 2002 / 2005في غزة.
أوصى الباحث في نياية دراستو بما يمي:
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 .5إش ػراؾ متخصصػػيف فػػي مجػػاؿ تكنولوجيػػا التعمػػيـ وفنيػػيف خب ػراء فػػي إنتػػاج الرسػػوـ التعميميػػة ضػػمف
لجاف تصميـ المناىج.

 .2إعادة تقػويـ كتػاب العمػوـ لمصػؼ األوؿ مػف التعمػيـ األساسػي مػع التركيػز عمػى الرسػوـ التوضػيحية
الموجودة في الكتاب.

 .3الحرص عمى اختيار الرسوـ التوضيحية بطريقة موجية وربطيػا بالمعػايير المحػددة الف الرسػوـ إذا
وضعت في الكتاب مف الصعب تعديميا.

 .4عدـ المبالغة في عدد الرسوـ التوضيحية في الكتاب المنيجي مع ضرورة التركيز عمى النوعية مع
اإلتقاف.

 .5االىتماـ بالرسوـ ذات القيمة المرتبطة بالمعايير والشروط الواجػب توافرىػا فػي الرسػوـ التعميميػة أمػا
تمؾ التي ال تتحقؽ فييا الشروط فبل داعي إلىدار الزمف باستخداميا.

 .6ضرورة استخداـ وسائؿ مرافقة لمرسومات لمحد مف تأثير البعد الرمزي ليا.

 .7أف يسػػجؿ ممحوظػػات عمػػى الرسػػوـ الموجػػودة فػػي الكتػػاب ويرسػػميا إلػػى جيػػات االختصػػاص إلعػػادة
النظر فييا وتحسينيا.
أما دراسة الحيمة ( )2222فقد ىدفت إلى فحص أثػر الوسػائؿ التعميميػة الممونػة فػي التحصػيؿ المباشػر
والمؤجؿ لطمبة الصؼ السادس في مادة العموـ.
ولئلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة اختيػػرت عينػػة عش ػوائية مػػف طمبػػة الصػػؼ السػػادس األساسػػي كونػػت مػػف

( )352طالبػػا وطالبػػة ،وزعػػت عمػػى ثػػبلث مجموعػػات ،تعممػػت إحػػداىا مػػادة العمػػوـ باسػػتخداـ الوسػػائؿ
التعميمية الممونة ،والثانية بالوسائؿ غير الممونة ( أبيض وأسود ) واألخيرة بالوسائؿ التقميدية.

وقد أظيرت النتائج ما يأتي:

وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى ( ) α = 0.05ب ػػيف متوس ػػطات أداء طمب ػػة الص ػػؼ
السادس عمى اختبار التحصيؿ في مادة العمػوـ تعػزى إلػى اسػتخداـ الوسػائؿ التعميميػة ،ولصػالح الطمبػة

الذيف تعمموا بالوسائؿ التعميمية الممونة أوالً ،ثـ الػذيف تعممػوا بالوسػائؿ التعميميػة غيػر الممونػة

(

أبيض وأسود ) سواء كاف التحصيؿ مباشرة أـ مؤجبل ،ولـ تكشؼ الد ارسػة عػف وجػود فػروؽ ذات داللػة

إحصائية تعزى إلى جنس الطمبة.

وقاـ األغا ( )1997بدراسة ىدفت إلى تقويـ كتاب العموـ لمصؼ الثالث اإلعدادي في قطاع غزة مف
وجية نظر المعمميف  ،وتكونت عينة البحث مف ( )43معمماً ،اختيروا بالطريقة الطبقية مف مدارس

الوكالة ومدارس الحكومة ،ولتحقيؽ غرض الدراسة صمـ الباحث أداة البحث ،وىي استبانة مكونة مف
ستيف فقرة موزعة بالتساوي عمى أربعة أبعاد ىي :اإلخراج ،والمحتوى ،وتنظيـ المحتوى ،وخصوصيات
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كتاب العموـ .وتـ التأكد مف صدؽ االستبانة مف خبلؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف ،وحسب

معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا ووجد أنو (.)0990

ودلت النتائج عمى انخفاض مستوى شروط اإلخراج الجيد لمكتاب ،وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

عدـ اقتراف الصور والرسومات بالكبلـ المتعمؽ بيا  ،وعدـ توزيع الصور والرسومات.

ودرس البركات ( )1997واقع الوسائؿ والصور التعميمية في الصفوؼ األساسية الثبلثة األولى مف
وجية نظر المعمميف ،واختار الباحث بالطريقة العشوائية عينة الد ارسة والبالغة ( )550معمماً ومعممة،

ولتحقيؽ غرض الدراسة قاـ الباحث بتصميـ أداة الدراسة وىي استبانة .
وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي:

 .5أكثر المواد التعميمية وفرة ىي الصور والموحات التعميمية والخرائط.
 .2معظـ المواد واألدوات واألجيزة التعميمية البلزمة إلجراء النشاطات والتجارب العممية
والصور الواردة في الكتب المدرسية متوافرة بصورة كبيرة.

 .3بينت تقديرات معممي الصفوؼ الثبلثة األولى بأف الوسائؿ والصور التعميمية اتصفت
بخصائص الصور التعميمية الجيدة ،حيث بمغ الوسط الحسابي العاـ لجميع الفقرات

المتعمقة بيذا المجاؿ ( )3928درجة مف أربع درجات.

 .4اتجاىات معممي الصفوؼ الثبلثة األولى نحو استخداـ الوسائؿ والصور التعميمية
ايجابية بشكؿ جيد ،حيث بمغ الوسط الحسابي العاـ لجميع فقرات ىذا المجاؿ

( )2998درجة مف أربع درجات.

وىػػدفت د ارسػػة الهووالل (  ) 1996إلػػى التعػػرؼ إلػػى أثػػر نمػػط الصػػور التعميميػػة ( الرسػػوـ التخطيطيػػة،
الص ػػور الفوتوغرافي ػػة ،الم ػػادة التعميمي ػػة بمفردى ػػا ) ،وعبلقت ػػو بزي ػػادة تحص ػػيؿ الطمب ػػة ف ػػي مبح ػػث المغ ػػة

العربية ( القراءة ) لمصؼ السابع األساسي .
وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي:

 .5توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( ) α = 0.05بػيف األنمػاط المختمفػة صػور
التعميميػة ( رسػوـ تخطيطيػة ،صػور فوتوغرافيػة ) والطريقػة العاديػة التػي تخمػو مػف الرسػوـ والصػور

الفوتوغرافية.

 .2توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى الدالل ػػة ( ) α = 0.05ب ػػيف ال ػػنمط ال ػػذي يس ػػتخدـ
األنمػاط المختمفػػة مػف الصػػور الفوتوغرافيػة ،والػػنمط الػػذي يسػتخدـ الرسػػوـ التخطيطيػة لصػػالح الػػذي
يستخدـ الصور الفوتوغرافية.

وبيػػذا فقػػد أكػػدت نتػػائج الد ارسػػة عمػػى الحاجػػة الماسػػة إلػػى إدخػػاؿ الصػػور التعميميػػة إلػػى جانػػب المػػادة
التعميمي ػػة ف ػػي الكت ػػاب المدرس ػػي ،بحي ػػث تجم ػػب انتب ػػاه الطال ػػب وتقرب ػػو م ػػف الواق ػػع وتزي ػػد م ػػف التش ػػويؽ
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ػاء عميػػو يوصػػي الباحػث بػػإجراء المزيػػد مػف الد ارسػػات حػػوؿ أىميػة الصػػور التعميميػػة
والترغيػب لديػػو ،وبن ً
في الكتاب المدرسي واألنماط األخرى مف الصور التعميمية.
قاـ المشيقيح ( )1994بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر القرائف المساعدة المرسومة والمكتوبة عمى التعمـ
مف النص المكتوب واالحتفاظ بمعمومات مدة أطوؿ لدى طبلب المرحمة الجامعية  ،وتكونت عينة

الدراسة مف ( )84طالباً بالمرحمة الجامعية تـ اختيارىـ عشوائياً.
وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي :

.5
.2

.3

وأظيرت نتائج ال دراسة

يوجد تفاعؿ تأثير متبادؿ داؿ إحصائيا عند مستوى أقؿ مف ( )0.01بيف المتغير المستقؿ (القرائف

المس ػ ػػاعدة) ووق ػ ػػت االختب ػ ػػار (إعػػ ػػادة االختب ػ ػػار) ف ػ ػػي االختب ػ ػػار البعػ ػ ػػدي المت ػ ػػأخر ل ػ ػػدى طػ ػ ػػبلب
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المرحمة الجامعية.

 .4توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى أقؿ مف  0.01في التعمـ في النص المكتوب بيف متوسطات
مجموعات البحث في االختبار البعدي المتأخر لدى طبلب المرحمة لمجامعية.

 .5توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى أقؿ مف  0.01في تذكر معمومات النص المكتوب بيف
متوسطات مجموعات البحث في االختبار البعدي المتقدـ لدى طبلب المرحمة لمجامعية.
 -5قامػػت الهباهبووة ( )1994بد ارسػػة ىػػدفت إلػػى معرفػػة مسػػتوى إدراؾ طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي
لمرسوـ التوضيحية الموجودة في كتاب األحياء وعبلقتو بتحصيميـ في مادة األحياء

وتكونت عينة الدراسة مف (  ) 474طالباً وطالبة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي.

اختيػػرت العينػػة بالطريقػػة العش ػوائية الطبقيػػة فػػي المػػدارس التابعػػة لمديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ فػػي عمػػاف
الكبرى األولى في العاـ الدراسي .5994-5993

وقد قامت الباحثة بتطوير اختبار لقياس مستوى إدراؾ طمبة الصؼ التاسع لمرسوـ التوضيحية في مادة

األحياء وتحققت مف صدقو وثباتو قبؿ تطبيقو.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أف متوسط المستوى اإلدراكي لمرسػوـ التوضػيحية بمػغ  ،%70فػي حػيف كػاف

المتوسط المقبوؿ تربوياً  ،%60وىناؾ فروؽ ظيرت بيف اإلناث والذكور في التحصيؿ لصالح اإلناث،
ولـ تظير فروؽ في تحصيؿ الطمبة يمكف أف يعزى لمتفاعؿ بيف مستوى اإلدراؾ والجنس.

وأجرى عمارة ( ) 1994دراسة ىدفت إلػى تحديػد أثػر الصػور والبطاقػات عمػى تحصػيؿ طػبلب الصػؼ
التاسع في المغة العربية.

وأع ػػد الباح ػػث اس ػػتبانة لمعرف ػػة آراء بع ػػض األس ػػاتذة الميتم ػػيف بالوس ػػائؿ التعميمي ػػة ف ػػي م ارح ػػؿ التعم ػػيـ

األساسػػي ،واسػػتبانة أخػػرى لتحديػػد مػػدى مناسػػبة الصػػور والبطاقػػات لممواضػػيع التػػي تبحػػث عنيػػا ،وأعػػد
كذلؾ اختبا ار تحصيميا واختبار عينة قصدية بمغ عدد أفرادىا (.)568

وقد تبيف مف نتيجة الدراسة أف الصور والبطاقات تسيـ في تنمية الثروة المغوية عند الطمبة.

وق ػػاـ الجعوووافرة ( )1993بد ارس ػػة ى ػػدفت إل ػػى تق ػػويـ كت ػػاب " لغتن ػػا الجميم ػػة" لمص ػػؼ األوؿ ف ػػي األردف،
لمعرفػػة مػػدى مبلءمتػػو مػػف خػػبلؿ الكشػػؼ عػػف جوانػػب القػػوة والضػػعؼ فيػػو ،وقػػد طػػور الباحػػث اسػػتبانة
تكون ػػت بش ػػكميا النيػ ػػائي م ػػف ( )50فق ػ ػرة موزع ػػة عم ػػى خمس ػػة مج ػػاالت :اإلخ ػ ػراج الفن ػػي ،واألىػػػداؼ،
والمحتوى ،والرسومات والصور ،والمغة

وتكونت عينة الدراسة مف ( )500معمـ ومعممة ،أي ما نسبتو ( )%24مف مجتمع الدراسة ،تـ اختيارىـ
بالطريقة الطبقية.

وتمت المعالجة اإلحصائية لتحديد نقاط الضعؼ مف خبلؿ الطمب مف لجنػة المحكمػيف تقػدير المتوسػط

الحسػػابي الػػداؿ عم ػػى قػػوة الفق ػرة والمتوس ػػط الحسػػابي الػػداؿ عم ػػى ضػػعفيا ،حيػػث ق ػػاـ الباحػػث بحس ػػاب
المتوسػػط الحسػػابي لمعػػايير ك ػػؿ مػػف القػػوة والض ػػعؼ التػػي حػػددىا أعضػػاء لجن ػػة التحكػػيـ ،حيػػث ك ػػاف
39

المتوسػػط الحسػػابي لمحػػؾ القػػوة ( )395ومحػػؾ الضػػعؼ ( ،)295ومػػف ثػػـ اسػػتخراج المتوسػػط الحسػػابي
واالنحراؼ المعياري لكؿ فقرة مف الفقرات ولكؿ مجاؿ مف المجاالت الخمسة ولؤلداة ككػؿ وبعػد ذلػؾ تػـ

استخداـ اإلحصائي ( )zعمى مستوى الداللة ( )α = 0.05الختبار بعد ىذه المتوسطات أو قربيا مػف
معايير (محكات) القوة والضعؼ التي تـ تحديدىا.

وأظيػػرت النتػػائج أف جميػػع فق ػرات الكتػػاب قػػد جػػاءت فػػي المسػػتوى القػػوي ،أمػػا نتػػائج مجػػاؿ الرسػػومات
والصور فقد دلت عمى ارتباطيا باألىداؼ التعميمية ،وقدرتيا عمى التعبير الواضػح عػف المػادة التعميميػة
وتمتاز بجاذبيتيا لمطالب ،ومبلءمتيا لخبراتو السابقة ،وقد جاءت جميػع الصػور والرسػومات فػي مكانيػا

المناسب مف الكتاب.
أما دراسة عبد الحميد ( )1992فقد ىدفت إلى معرفة دور الرسوـ التوضيحية العممية في تنمية
التحصيؿ المعرفي في العموـ وأنماط التفكير والتعمـ لدى تبلميذ الصؼ الرابع ،حيث تـ إعداد اختبار

تحصيمي موضوعي في ثبلث وحدات لمصؼ الرابع االبتدائي في العاـ ،92 / 95كما تـ استخداـ
اختبار أنماط التفكير والتعمـ لدى األطفاؿ ،وتمت إعادة صياغة الوحدات الثبلث موضوع الدراسة،

بحيث تعبر عف محتوى تمؾ الوحدات بالصور والرسوـ التوضيحية.

وظيرت نتائج الدراسة ما يمي :

 .5الرسوـ التوضيحية ليا اثر فعاؿ في مستوى تحصيؿ األطفاؿ ،حيث وجدت الدراسة فروقاً دالة
إحصائيا بيف طمبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التحصيؿ المعرفي لمادة العموـ

في التطبيؽ القبمي لصالح المجموعة التجريبية.

 .2الرسوـ التوضيحية أثرت في أنماط التفكير والتعمـ لدى األطفاؿ ،حيث وجدت فروؽ دالة إحصائيا
بيف متوسط أداء طمبة المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في اختبار أنماط التفكير والتعمـ

البعدي لصالح المجموعة الضابطة.

 .3وجدت عبلقة بيف مستوى أداء الطمبة في االختبار التحصيمي المعرفي وأدائيـ في اختبار أنماط
التفكير والتعمـ.

وأجرى خميس ( )1992دراسة ىدفت إلى معرفة أثر الفروؽ بيف أربعة متغيرات خاصة بالصور ىي:
العرض المفظي مع الصور الكمية ،والعرض المفظي مع الصور مجزأة ،والعرض المفظي مع الصورة
مع المقطات المقربة "التكامؿ بينيا" ،والعرض المفظي فقط دوف مصاحبة صور عمى استدعاء التبلميذ

الفوري والمؤجؿ لممعمومات.

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعد الباحث نصاً عف القرية مكوناً مف ( )350كممة في خمس فقرات ،وأجريت

التعديبلت المطموبة بعد عرضو عمى مجموعة مف المحكميف مف مشرفي ومعممي التعميـ االبتدائي

والخبراء .

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
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 .5أفضمية الصور المكممة لمعرض المفظي بصفة عامة والتي ساعدت عمى سيولة اكتساب
المعمومات واسترجاعيا في االختبار الفوري والمؤجؿ.

 .2أفضمية توليفة العرض المفظي المصاحب بالصورة الكمية فقط أو الصورة المقربة فقط في االختبار
الفوري والمؤجؿ.

 .3أفضمية العرض المفظي والمقطات المقربة عف العرض المفظي والصورة الكمية في االستدعاء
الفوري والمؤجؿ.

 .4جاءت مجموعة العرض المفظي الشفوي وحده في المرتبة األخيرة سواء في االستدعاء الفوري أو
المؤجؿ.
وقاـ محمد ( ) 1992بإجراء دراسة ىدفت إلى تقييـ الرسوـ واألشكاؿ التوضيحية المتضمنة في مقرر
األحياء لمصؼ األوؿ والثاني الثانوييف ،وبصفة خاصة حاوؿ الباحث التعرؼ إلى مدى تحقيؽ الرسوـ

التوضيحية لعدد مف المعايير وىي:

 .5مدى صحتيا ودقتيا العممية.

 .2مدى كفايتيا وارتباطيا ومبلءمتيا لممادة العممية.

 .3مدى توافر المستويات المختمة مف الرسوـ التوضيحية.
 .4مدى تحقيقيا لموظائؼ األساسية لمرسوـ واألشكاؿ.

بناء عمى النتائج التي حصؿ عمييا ،ومف ىذه التوصيات:
وقد وضع الباحث عدداً مف التوصيات ً
اإلكثار مف الرسوـ واألشكاؿ التوضيحية ذات المعنى والمعبرة عف المفاىيـ الضرورية في الدرس
والتدرج في عرض التفاصيؿ عمى الرسـ.
وأجرى الغزاوي (  )1992دراسة ىدفت إلى معرفة أثر المثيرات التعميمية الممونة في تحصيؿ طمبة
الصؼ السادس االبتدائي في األردف في ثبلثة فروع مف المغة العربية ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة
قواميا 522طالبا وطالبة ،وقد تكونت المادة مف وحدة نير األردف والتي اشتممت عمى قطعة استيعاب

وتدريبات لغوية وامبلء ،حيث أضيؼ الموف األخضر إلى المادة التعميمية المفظية ،وقد أظيرت دراستو

النتائج التالية:

 .5وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف مقدار تعمـ الطمبة الذيف درسوا المادة التعميمية الممونة ومقدار
تعمـ الطمبة الذيف درسوا المادة التعميمية غير الممونة ،وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية.

 .2وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف تحصيؿ الطمبة الذكور الذيف درسوا المادة التعميمية الممونة
وتحصيؿ الطمبة الذيف درسوا المادة التعميمية غير الممونة لصالح المجموعة التجريبية.

 .3عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف مقدار تعمـ الطمبة الذكور الذيف درسوا المادة التعميمية
الممونة ومقدار تعمـ الطمبات المواتي درسف المادة التعميمية الممونة.

 .4عدـ وجود تفاعؿ ذي داللة إحصائية بيف الموف وفروع المادة التعميمية في مقدار تعمـ األفراد.
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وقد ا ستنتج الغزاوي مف دراستو أف المثيرات المونية في المادة التعميمية قد سيمت مف العمميات العقمية
( الذىنية ) التي يمكف أف يقوـ بيا الطمبة لمعالجة المعمومات وتمثيميا ومف ثـ زادت مف مقدار التعمـ،

فإضافة الموف انتقائيا إلى بعض المميزات التعميمية عممت عمى ترميز ىذه المادة بشكؿ يساعد المتعمـ

عمى تنظيـ المثيرات واختيار الميمات منيا ،واعادة تصنيفيا إلى أنماط ذات معنى لتسير المادة
التعميمية والتكيؼ معيا ثـ خزنيا في الذاكرة القصيرة المدى.
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وقد أجرى عبد المطيف ( ) 1989دراسة ىدفت إلى معرفة تأثير الموف في فيمـ الرسوـ المتحركة،
باعتباره عامبل تشكيميا وغالبا دراميا مف خبلؿ شرح طبيعة الموف الفسيولوجية والسيكولوجية وما تحممو

مف متغيرات نظ ار لطبيعتو المعقدة ،ومحاولة تقنيف استخدامو في فيمـ الرسوـ المتحركة وذلؾ بواسطة
استعراض قيمتو الجمالية في كؿ مف الفف التشكيمي والفف السينمائي وعبلقتو بعناصر الفيمـ األخرى،

مثؿ :الحركة ،والموسيقى ،والمؤثرات الصوتية.
وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي:

 .5جاء عنصر الموف متقدما عمى عنصر الشكؿ مف حيث األىمية وأولوية اإلدراؾ البصري لما
يحممو مف مؤثرات بصرية قادرة عمى إضعاؼ ثبات الشكؿ التصويري.

 .2إف التأثيرات المتبادلة بيف األلواف بعضيا بعضاً وبيف الشخصية والخمفية قادرة عمى إنتاج درجات
ونوعيات لونية ثانوية ،مف الممكف عند تنظيميا الحصوؿ عمى عدد النيائي مف التكوينات المونية

المنتجة بصريا ،دوف الحاجة إلى رسميا.

قاـ محمود ( )1987بدراسة ىدفت إلى معرفة أثػر اسػتخداـ الصػور عمػى تنميػة التعبيػر التحريػري لػدى
طمبة الصؼ السادس مف مرحمة التعميـ األساسي .

وتكونت عينة الدراسة مف طمبة الصؼ السادس األساسي ،حيث قاـ الباحث بتقسيميـ إلى مجموعتيف

متكافئتيف ،إحػداىما تجريبيػة تػدرس موضػوعات التعبيػر التحريػري باسػتخداـ الصػور ،واألخػرى ضػابطة
تدرس التعبير التحريري بالطريقة التقميدية ،واتبع الباحث في دراستو المنيج التجريبي.

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة () α = 0.01

ب ػػيف متوس ػػط درج ػػات طمب ػػة المجموع ػػة التجريبي ػػة ال ػػذيف درسػ ػوا باس ػػتخداـ الص ػػور ،ومتوس ػػط درج ػػات

المجموعػػة الضػػابطة الػػذيف درس ػوا بالطريقػػة التقميديػػة فػػي ميػػارات فيػػـ واسػػتخداـ المفػػاىيـ وفيػػـ األفكػػار
الرئيسية ،وميػارات الػربط بػيف أفكػار الموضػوع وميػارات االسػتنتاج وميػارة بنػاء الكممػات وميػارة تيسػير

الكممات لصالح المجموعة التجريبية.
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 2.2.2الدراسات األجنبية:
قاـ البركات ( )Al-Barakat, 2223بدراسة ىدفت إلى استقصاء فعالية الصور التعميمية المتضػمنة
في كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ األساسي عمى تطور ميارات األطفاؿ المغوية.

وجمعت البيانات باستخداـ المقاببلت شبو المفتوحة مع معممي الصؼ األوؿ األساسي الذيف تـ

اختيارىـ بشكؿ عشوائي ،حيث تكونت عينة الدراسة مف  25معمما ومعممة تـ اختيارىـ عشوائياً مف

المدارس األساسية في مدينة إربد شماؿ األردف.

واستخدـ الباحث المسجؿ لتوثيؽ المقاببلت ومف ثـ طباعة المقاببلت بيد التحميؿ ،وفحصت مصداقية

التسجيبلت مف خبلؿ مراجعة المعمميف لمتأكد مف صحتيا ،وتـ تحميؿ المقاببلت حسب الفئات

الموجودة في معطيات الدراسة ،وىذه الفئات ىي األساس الذي بنيت عميو نتائج الدراسة.
وأسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية:

 .5تستخدـ الصور التعميمية بطرؽ متفاوتة مف معمـ آلخر ،حيث أف القميؿ مف المعمميف استخدـ
الصور لتطوير ميارات المغة العربية عند األطفاؿ.

وفقا لبعض أفراد العينة تبيف أف توظيؼ الصور في الموقؼ الصفي يمكف أف يكوف المتعمـ محور

عممية التعميـ ،أي عندما يزود المعمـ األطفاؿ بالمعرفة التي يجب أف يستخمصيا األطفاؿ
مف الصور.

 .2إف عدـ وضوح الصور ،وعدـ صمة الصور بحياة األطفاؿ ،وعدـ قدرة الصور عمى مراعاة الفروؽ
بيف األطفاؿ ،يمكف أف تكوف عوامؿ مؤثرة عمى إمكانية استثمار الصور أو توظيفيا االيجابي

المطموب في الموقؼ الصفي.
أورد الفرجاني ( )2222أف بسينا بوليا ( (Pecyna Poulaاجرى دراسة بعنواف " تيسير اكتساب
المغة باالعتماد عمى نظاـ االتصاؿ البصري غير الناطؽ لدى المعاقيف مف أطفاؿ ما قبؿ لمدرسة".

وقد صممت الدراسة عمى أساس ( )4مجموعات متكافئة ،وكؿ مجموعة مكونة مف ( )4أطفاؿ بحيث

قدـ لكؿ مجموعة تصميـ مختمؼ مثؿ (:صور فقط  +تدريب ) ( ،تدريب عمى رموز مكتوبة  +تدريب
عمى رموز منطوقة ) ( ،صور  +حديث منطوؽ ) ،وىكذا.

وقد أجريت التجارب بطريقة فردية بواقع أربع جمسات لكؿ مفحوص ،ما عدا مجموعة واحدة أجريت

فردية أثناء حضور المجموعة.

وقد الحظ الباحث أف المشاركة في التعبير الجماعي ليا أثر ايجابي عمى اكتساب المغة ،كما أف ىناؾ

داللة لمرموز البصرية المبيجة عف الرموز غير السارة.

قاـ ستايميندو وزمالؤه ) (Stylianidou et al, 2002بدراسة ىدفت إلى وصؼ الصعوبات التي
يمكف أف تواجو الطمبة عند قراءتيـ بعض الصور المتعمقة بالطاقة في كتب العموـ المدرسية ،وقد تـ
44

اختيار ستة نصوص تحوي صو اًر تتعمؽ بالطاقة في كتب العموـ بحسب معايير محددة مف ()46
كتاب عموـ نشر في الفترة ما بيف ( ،) 5997 - 5966ثـ حممت ىذه النصوص ضمف إطار تحميؿ

معيف ،وصممت استبانة لكؿ نص منيا باالعتماد عمى التحميؿ.

وقد تكونت عينة الدراسة مف  504مف الطمبة تراوحت أعمارىـ بيف ( ) 54 – 52سنة ،وتمت مقابمة

 20مف الطمبة ممف أجابوا عف االستبانة ،وبعد الفحص األولي لبلستبانات تـ اختيار  24استبانة
مف استبانات الطمبة لمتحميؿ الكامؿ ،كما تـ تحميؿ ( )3نصوص مف الكتب المدرسية،

وأظيرت النتائج أف الطمبة يقرؤوف الصور والرسوـ في كتب العموـ المدرسية ويحاولوف فيميا ،ولكف

تواجييـ صعوبات ليست بسيطة ،تتمثؿ في:

 .5ازدحاـ الصور والتوضيحات بالمعمومات ،وافتقارىا إلى التركيز ،قد ظيرت معظـ الصور
والتوضيحات غامضة ،وكاف مف الصعب عمى الطمبة تفسيرىا.

 .2وجود نقص في أجزاء بعض الصور والتوضيحات والمعمومات المتعمقة بيا ،مما جعؿ الطمبة
يعتمدوف عمى فيميـ الخاص ليصموا إلى معرفة ىذه األجزاء.

وفي دراسة أجراىا بوسول ونوجنت ) )Boswell & Nugent, 2002استخدـ فييا الطرؽ النوعية
والكمية لفحص أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ البصرية لدى عينة مكونة مف ( )5أطفاؿ مف مرحمة

ما قبؿ المدرسة ،وقد استمرت الدراسة لمدة ( )6أسابيع ،تـ فييا إعطاء الطمبة عدة صور لتعمـ بعض
المناطؽ واالتجاىات ،وتـ تطوير بعض النشاطات لتدريب الطمبة عمييا.

ولمتوصؿ إلى أىداؼ الدراسة تـ استخداـ األدوات اآلتية :قوائـ التدقيؽ ،والمبلحظة وأشرطة فيديو.
وقد أسفرت نتائج الدراسة عمى أف قائمة أحداث األياـ التي كانت عمى شكؿ صور ساعدت الطمبة

عمى عممية التعمـ والفيـ.

وقد ذكر عسقول ( ) 2222أف تشين وجيفري ( )Chen & Jeffryأجريا دراسة ىدفت إلى معرفة
مستوى التعقيد المرئي في الصور المتحركة المؤثر عمى التعمـ المعرفي لمطبلب في مستويات مختمفة،
حيث تمت دراسة العبلقة بيف الصور والخمفية الثقافية وفيـ المعمومات.
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وقد قدمت المادة العممية في ثبلث مستويات ،وىي:
 .5رسوـ توضيحية في المستوى األوؿ.

 .2رسوـ توضيحية مع رسوـ تفصيمية في المستوى الثاني.

 .3رسوـ توضيحية مع رسوـ تفصيمية مع إضافة خمفية ثقافية في المستوى الثالث.
وقد صمـ اختبار مف (  ) 28سؤالً ترتب عميو نتيجة نيائية تفيد بأنو إذا أضيؼ معمومات مصورة

إلى المواد التعميمية ستصبح ليا اعتبارات مادية أكثر منيا اعتبارات تعميمية.

وقد أجرى مانيفولد ) )Manifold, 1997ىدفت إلى معرفة أىمية استخداـ الصور كمصدر مف
مصادر التعمـ في الدراسات االجتماعية في المدرسة االبتدائية ،وتناولت الصور المؤثرة مف حيث

الوضوح واأللواف والقيمة التاريخية ،والمكاف وزاوية التصوير.

وأكدت الدراسة عمى أىمية الصور في تنمية التعاطؼ مع القضايا المؤثرة وفي تنمية العديد مف

الميارات ،مثؿ :ميارة التفكير الناقد ،والتعميؿ ،والقدرة عمى التأثير ،وتدريس بعض القضايا المعقدة

بالنسبة لتبلميذ المرحمة االبتدائية.

وفي دراسة قاـ بيا أغينو ( )Eugenio, 1994ىدفت إلى اختيار تأثير مستوى الخبرة ،وصور ممونة
واقعية ،ورسوـ بيانية تمثيمية ممونة عمى الوقت المطموب لمتمكف مف ميمة ما خبلؿ تقميد ميمة عمؿ
مف خبلؿ وسائؿ إعبلـ تفاعمية.

وقد استخدمت بعض الخطوات ،مف تطبيؽ تدريبي محسوس ذي ( )23خطوة تـ تطويرىا بطريقتيف:

إحداىما تضمنت صو اًر ممونة حقيقية بشكؿ كمي ،واألخرى كانت رسوماً بيانية تمثيمية بكميتيا ،وقد تـ
التطبيؽ عف طريؽ الحاسوب عمى جماعة مف تقنيي االتصاالت ،وكانت المتغيرات عبارة عف الخبرة

السابقة لممستخدـ في مجاؿ المحتوى المتقدـ ،ونوع المعاممة ،والزمف .وتوصمت الدراسة إلى النتائج

التالية:

 .5عدـ وجود تفاعؿ ذي معنى بيف مستوى الخبرة ونوع الصور المرئية.
 .2اختبار التأثير األساسي لنوع الصورة قد أظير بأف األفراد الذيف تعامموا مع الصورة
الفوتوغرافية الممونة والواقعية استغرقوا وقتاً أطوؿ لمتمكف المطموب.

 .3إف التقنييف ذوي المستوى العالي مف الخبرة قد استغرقوا وقتاً أقؿ بكثير مف غيرىـ لموصوؿ
إلى التمكف مف المطموب.

 .4وتوصمت الدراسة في النياية إلى استنتاج مفاده أف الصور الفوتوغرافية الواقعية تقمص
بشكؿ كبير مف الوقت البلزـ والمطموب؛ لمتمكف مف ميمة عمؿ تقميدية عبر وسائؿ إعبلـ
تفاعمية مقارنة بالرسوـ البيانية التمثيمية الممونة.

وقد اجرى سولمان وهيو ) )Solman & Huei, 1993دراسة ىدفت إلى تحديد ما إذا كانت
المثيرات اإلضافية الصورية تساعد عمى التعمـ أو يمكف ترتيبيا بطريقة مختمفة بحيث ال تمنع التعمـ.
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وقد تكونت عينة الدراسة مف اثني عشر طالبا مف طمبة الروضة  ،وقد استخدـ الباحثاف ثبلث تقنيات

لتقديـ المادة لمطمبة ىي  :المطابقة  ،والمطابقة مع وجود مساعدات صورية لمتعمـ  ،والمطابقة مع
إشارات لمتغذية الراجعة.

وأظيرت الن تائج أف التعمـ يحدث بشكؿ أفضؿ عند غياب مساعدات التعمـ الصورية ،أي عند وجود
الكممات لوحدىا دوف مساعدات صورية ،وفي حالة إشارات التغذية الراجعة فإف ىذه الطريقة لـ تؤكد

أو تنفي أثر الصور كمساعدات لمتعمـ ،وكاف األداء بالمستوى نفسو بوجود الصور وغيابيا.

وفي دراسة قاـ بيا سمول وآخرون ) )Smoll et al., 1993ىدفت إلى التعرؼ إلى مدى تأثير
الصور عمى استرجاع األشياء غير الواضحة لدى أطفاؿ المستويات األولى مف الصؼ الرابع

االبتدائي.

واختار الباحث ( )52حقيقة عف الحيوانات غير األليفة لمعرفة قدرة الطمبة عمى استرجاع الصور،

وطبقت الدراسة عمى عينة مف (  ) 58طالبا.

وصمـ الباحث اختبا ار يقيس القدرة عمى المبلحظة.
وتوصؿ إلى أف الصور تعمؿ عمى استرجاع المعمومات الواضحة وغير الواضحة لدى األطفاؿ.

وأجرى فيشر ) )Fisher, 1992دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى طبيعة عممية استيعاب المعمومات
الكمية المعروضة بشكؿ رسوـ ،وبيف نموذج نموذج بنكر– كوسميف الستيعاب الرسوـ بأف كمتا
العمميتيف :اإلدراكية والتصنيفية ميمة في استيعاب الرسوـ.

وتكونت عينة الدراسة مف ثبلثة مستويات لطمبة الرياضيات في الجامعات ( :الجبر المتوسط ،

التكامؿ والتفاضؿ لمسنة الثانية ،ومساؽ اإلحصاء التطبيقي الرياضي ) .

وقد أظيرت الدراسة أنو لـ يكف ىناؾ ارتباط ميـ بيف األداء عمى اختبار الرياضيات وأي مف ميارات

قراءة الرسوـ ،وبينت كذلؾ وجود اختبلفات في وجيات النظر تجاه النمطية بالنسبة لمجموعة الخبرة

الرياضية ،إذ قدمت المجموعة التي تتمتع بالخبرة األكبر تشكيبلت وتجمعات

أكثر تعقيدا مف

المجموعة ذات الخبرة األقؿ ،وأظيرت أيضا وجود اختبلفات بيف طمبة المستويات الثبلث في القدرة

عمى قراءة الرسوـ مف أنواع مختمفة.
وفي دراسة اجراىا منغ ودوير ) )Ming & Dwyer, 1990ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ نوعيف
مف الرسوـ التوضيحية التي تسيؿ وتزيد مف تحصيؿ الطمبة في أىداؼ تعميمية مختمفة ،وحاولت
تقييـ قدرة الرسوـ التوضيحية عمى تحسيف التعمـ.

واستخدـ الباحثاف عينة مكونة مف (  ) 589طالبا مف جامعة تايواف الوطنية ،وتعرض افراد العينة

ألربعة اختبارات محكية مباشرة بعد دراستيـ لموحدات المقررة التي تصؼ القمب البشري وتحدد
أجزاءه وتوضح العمميات التي تحدث اثناء االنقباض البطيني واالنقباض االذيني.
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وأظيرت نتائج الدراسة أف استخداـ الرسوـ التوضيحية إلى جانب المواد المطبوعة يزيد مف تحصيؿ

الطمبة.

كما بينت أيضا أف الزيادة والتنوع في كمية التفاصيؿ الواقعية في الرسوـ التوضيحية ليس ليا اثر

ايجابي في زيادة التحصيؿ.

وقد سعت دراسة قاـ بيا الباحثاف برانش ومور ) )Branch & Moore, 1990إلى تحديد أثر
األسئمة المرافقة عمى الرسوـ التوضيحية والنصوص في تعمـ سمسمة لفظية ،وتكونت عينة الدراسة مف

( )529طالباً مف طمبة كمية مجتمع تـ توزيعيـ بطريقة عشوائية إلى (  ) 4مجموعات ،كما يمي:
المجموعة األولى ( الضابطة ) :المعالجة بالنص فقط  ،والمجموعة الثانية :المعالجة بالرسـ فقط ،

والمجموعة الثالثة :المعالجة بالنص مع األسئمة المثقفة  ،والمجموعة الرابعة :المعالجة بالرسـ مع
األسئمة المثقفة.

وأظيرت نتائج الدراسة أف الرسوـ كانت أكثر فعالية مف النصوص المجردة كطريقة لتقديـ المعمومات

عند تعميـ السبلسؿ المفظية.

قاـ جوير بدراسة ) ) Juaire, 1987بحثت في آثار استخداـ الصور كمساعدات لمتعمـ في تعمـ
ميارة حركية جديدة ،وقد تمت مقارنة أثر التعميمات المفظية والصورية في تعمـ ميارات جديدة .تكونت

عينة الدراسة مف ( )54طالباً قسموا عشوائياً إلى ( )6مجموعات تجريبية أعطيت المعمومات بطرؽ

مختمفة وىي :الطريقة المفظية  ،والطريقة الصورية  ،والطريقة المفظية والصورية  ،والطريقة المفظية
والتحميمية  ،والطريقة الصورية والتمثيمية  ،والطريقة الصورية باستخداـ الترميز اإلستراتيجي.

وقد أظيرت المجموعات األربع التي استخدمت فييا الصور كعامؿ مساعد لمتعمـ أداء متفوقاً مقابؿ

المجموعات المفظية ،وبالتالي فإف الطمبة يستفيدوف مف البيئة المحتوية عمى رسومات توضيحية

وصور كمساعدات لمتعمـ.

وقد اجرى جولدن ) )Golden, 1986دراسة الستقصاء آثار النوعية والوضوح في الصورة عمى استعادة
المعمومات ،حيث ىدؼ مف الدراسة إلى بياف نوعية الصورة ووضوحيا كعوامؿ تؤثر في استدعاء
محتويات الصورة.

حيث أعطيت ( )58صورة إلشارة إزعاج لممنتجات الزراعية بعضيا يتمتع بنوعية ووضوح كامميف بعضيا
اآلخر يتمتع بنوعية ووضوح متدنييف ،وأعطيت ىذه الصور لطمبة السنة األولى في االتصاالت وعددىـ (

 ) 204طبلب.

وقد أظيرت النتائج أف النوعية والوضوح في الصورة ىما أثر ايجابي في تذكر محتويات الصورة.

وأوصت الدراسة بضرورة بذؿ الجيود لتحسيف نوعية الصور والرسومات.
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وقاـ داليت ووايمككس ) )Dellett and Willcox, 1986بدراسة معدؿ تذكر الصور ووضعيا وأثر
الزمف عمى ذلؾ ،وقد ىدفت الدراسة إلى :دراسة رؤية الصورة أو وصؼ الصورة وأثر كؿ منيما عمى

التذكر  ،ودراسة أثر اختبلؼ عامؿ الزمف بيف الموقؼ التعميمي واالختبار.

وقد أجريت دراستاف منفصمتاف عمى مجموعتيف مف الطبلب والطالبات بمغ عددىـ  352في التجربة

األولى و 87في التجربة الثانية.

الدراسة األولى :تطمبت المقارنة بيف حالتيف ىما  :رؤية الصورة ثـ سماع وصؼ الصورة  ،وسماع وصؼ

الصورة ثـ رؤية الصورة  .وقد اختمفت فترة عرض كؿ صورة مف خمس ثواف إلى عشر ثواف ولـ يتغير

زمف سماع الوصؼ الذي كاف متوسطو حوالي  55ثانية وتـ االختبار بعد الموقؼ التعميمي.

الدراسة الثانية :تمت طبقا لموصؼ السابؽ مع اختبلؼ في الفترة بيف الموقؼ التعميمي واالختبار الذي تـ

تبعا لمتالي :المجموعة األولى :اختبار بعد الموقؼ التعميمي مباشرة  ،والمجموعة الثانية :اختبار بعد 48
ساعة مف الموقؼ التعميمي  ،والمجموعة الثالثة :اختبار بعد أسبوع مف الموقؼ التعميمي.

واشتممت المواقؼ التعميمية في كمتا الحالتيف عمى  40صورة فوتوغرافية ممونة و 40وصفا يحتوي كؿ منيا

مف  500 – 40كممة وكانت نتيجة الدراسة ما يمي:

وصؼ لنفس الصورة تذكر الطمبة بنسبة أعمى مف
عند عرض الصورة لمدة  50ثواف أو  20ثانية يتبعيا
ٌ
تمؾ في حالة عرض الصورة لمدة خمس ثواف ثـ سماع الوصؼ ،وتبيف أف نسبة التذكر وصمت أعمى
مستوى في حالة الرؤية والسماع لمدة عشر ثواف ،وباف زيادة مدة العرض لمصورة التعميمية مف 20 – 50

ثانية لـ يؤد إلى نتائج مختمفة.

كذلؾ الحظ الباحث أف سماع وصؼ الصورة ثـ رؤية الصورة لمدة  20ثانية كاف أفضؿ مف الرؤية ثـ

السماع  ،وتبيف أيضا أف لمفترة بيف الموقؼ التعميمي واالختبار أث ار عمى قدرة تذكر الصور  ،وتبيف أف
القدرة عمى التذكر يتبلشى ويقؿ في كمتا الحالتيف مع تفضيؿ رؤية الصورة ثـ سماع الوصؼ عمى سماع

الوصؼ ثـ رؤية الصورة.
وفي دراسة أجراىا هوك ) )Hawk, 1985تنبو إلى أىمية الرسوـ التوضيحية ودورىا في تسييؿ
عممية التعمـ ،حيث درس أثر استخداـ الرسوـ التوضيحية في زيادة تحصيؿ طبلب المدارس
المتوسطة في مادة األحياء.

حيث ىدفت الدراسة إلى تحديد اثر استخداـ الرسوـ التوضيحية في تسييؿ التعمـ ،وتألفت عينة

الدراسة مف ( )390طالبا مف طمبة الصؼ السادس والسابع موزعيف عمى ( )55شعبة ،حيث درست

( )8شعب بطريقة العرض العادية ،واعتبرت ىذه الشعب المجموعة الضابطة ،بينما درست المجموعة
التجريبية التي تألفت مف ( )7شعب باستخداـ الرسوـ التوضيحية.

وقد توصمت الدراسة إلى أف تحصيؿ الطمبة في المجموعة التجريبية كاف أفضؿ منو في المجموعة

الضابطة.
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وقد ورد في جاد اهلل ( )1988أف جوري )  ) Guriأجرت دراسة ىدفت إلى تفحص أثر استخداـ
الرسوـ التخطيطية في تحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ الدراسة الذاتية لكتب العموـ االجتماعية.

وقد تمت دراسة نوعيف مف الرسومات في ىذه الدراسة  :الرسومات الشجرية التي تعرض المادة بطريقة
ىرمية  ،والرسومات المصورة التي تركز عمى التتابع بيف العبلقات والتداخبلت بيف العناصر المختمفة.

وقد تـ اختير فصبلف مف مساؽ عمـ االجتماع الذي يدرس في الجامعة ،وقد ظير كؿ فصؿ مف

ىذيف الفصميف بأربعة أشكاؿ ىي :الكتاب األصمي لممساؽ  ،ونسخة مضافة إلييا رسومات شجرية

وتوضيحية بدوف تفسيرات لفظية ليذه الرسومات  ،ونسخة مضافة إلييا رسومات شجرية وتوضيحية

مع التفسيرات المفظية لمحتوى ىذه الرسومات  ،ونسخة مفصمة ومطورة مف الكتاب عدلت وأعيد بناؤىا
اعتمادا عمى النسخة األصمية لمنص.

وقد اشترؾ في ىذه الدراسة ( )456طالبا قسموا إلى أربع مجموعات ،وكانت أداة القياس المستخدمة

في ىذه الدراسة اختبا اًر تحصيمياً يتضمف أسئمة االختيار مف متعدد وأسئمة إنشائية مفتوحة ،وأسئمة
تقويـ

ذاتي،وبعد

الدراسة ما يمي:

إجراء

اإلحصائية

التحميبلت

المناسبة

أظيرت

نتائج

 .5الرسومات الشجرية والتخطيطية المفسرة بمادة لفظية فاعمة أكثر مف الرسومات غير المفسرة بمادة
لفظية.

 .2الرسومات التخطيطية بشكؿ عاـ كانت أكثر فاعمية مف التفسيرات المفظية في وصفيا التتابعي (
التسمسمي ) واليرمي لمعبلقات.

 .3لقد كاف لمرسومات التخطيطية أثر ذو داللة إحصائية عمى نشاط التذكر واالحتفاظ.
 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في التحصيؿ.
قاـ زابو وزمالؤه بدراسة ) )Szabo et al, 1981أثر الرسومات التوضيحية في اكتساب الطمبة
لبعض المفاىيـ في مادة األحياء .وتكونت عينة الدراسة مف ( )96طالباً مف طمبة األحياء في

الصفوؼ العاشر والحادي عشر والثاني عشر ،وكاف ( )57منيـ مف اإلناث و( )39مف الذكور ،وقد

تـ توزيع الطمبة عشوائياً إلى مجموعتيف :األولى تألفت مف ( )48طالباً وطالبة درست المادة التعميمية
بدوف وجود أي رسوـ توضيحية ،في حيف درست المجموعة الثانية المكونة مف ( )48طالباً وطالبة

المادة نفسيا بوجود رسوـ توضيحية.

وتبيف مف النتائج أف الطمبة الذيف درسوا المادة التعميمية بوجود رسوـ توضيحية وقدـ ليـ االختبار

أيضاً بوجودىا ،ارتفع مستوى تحصيميـ بزيادة ذات داللة إحصائية (  ) α = 0.05مقارنة بأولئؾ
الذيف درسوا المادة التعميمية مجردة مف الرسوـ وقدـ ليـ االختبار بدوف وجودىا أيضا.
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وأجرى فيمب ) )Philippeكما ورد في جاد اهلل ( )1988دراسة ىدفت إلى معرفة دور الرسومات
التخطيطية في االحتفاظ عف طريؽ المقارنة بيف النص المكتوب بمادة لفظية موضحة برسومات

تخطيطية والنص نفسو بدوف استخداـ الرسوـ التخطيطية .

وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )77طالبا مف طبلب المدارس الثانوية الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف

( )55 – 54عاما ،تـ اختيارىـ مف أربعة صفوؼ دراسية منتظمة بطريقة عشوائية ،وتـ تقسيميـ إلى
أربع مجموعات عشوائية عف طريؽ مقاييس محمية .

وقد دلت نتائج الدراسة عمى وجود أثر ذي داللة إحصائية بيف الطريقتيف عمى اختبار االحتفاظ الذي

تـ إجراؤه بعد أسبوعيف مف التجربة.

وقاـ ريد وميمر ) )Reid & Miller, 1980بدراسة ىدفت لئلجابة عف السؤاؿ التالي :ما تأثير
األلواف في الصور والرسوـ في قراءة األطفاؿ وتفسيرىـ ليا؟ وقد شممت عينة الدراسة ( )563طالباً

وطالبة ،وطمب إلى كؿ منيـ كتابة وصؼ كامؿ ألربع صور تـ اختيارىا مف ( )34شريحة ،وقد

اختيرت الصور لتمثؿ المستويات الحيوية األربعة التالية :النظاـ البيئي ،والنبات ،والحيواف ،ومستويات

الخمية األربعة ،وقد أنتج مف ىذه الشرائح األربعة صو اًر ممونة وغير ممونة ،وأظيرت النتائج أف
عبلمات الطمبة قد زادت عند زيادة تعقيد الصورة حتى مستوى معيف ،كما وجد أف استخداـ الموف في

الصور والرسوـ يحسف المبلحظة ويجذب انتباه الطمبة إلى مميزات معينة فييا تمكنيـ مف استخبلص

المعنى منيا بسيولة ،إال أف الموف يعمؿ أحياناً كمشتت ،فيجذب االنتباه إلى مميزات أقؿ أىمية في
الصورة ،لذا فمف الضروري تحديد أجزاء الصور التي ينبغي أف تموف ،وتحديد نظاـ األلواف الذي

سيستخدـ ،ألف لقوة األلواف واختبلفيا تأثي اًر في طريقة توجيو انتباه الطمبة ،كما وجد أف تأثير الصور
أكبر مف تأثير الكممات في تسييؿ القراءة ،واستخبلص المعاني ،وسيولة تذكرىا ،وأف درجة تعقيد

الصورة واأللواف المستخدمة فييا تحد مف ىذه القدرة.

أجرى هوليدي ) )Holiday, 1975دراسة حوؿ أثر الصور والرسوـ التخطيطية المساعدة لممواد
العممية عمى التعمـ واألداء.

حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )80طالبا وطالبة ،وقد تـ تقسيميـ عشوائيا إلى مجموعتيف ،أخضعت

كبلً منيما إلى إحدى طرؽ المعالجة التالية :مجموعة تمقت المعمومات بعبارات لفظية فقط  ،ومجموعة
تمقت المعمومات بعبارات لفظية مع الصور.

وطمب مف كبل المجموعتيف دراسة ( )23صفحة مف العبارات المفظية ،وأعطيت المجموعة الثانية

باإلضافة لذلؾ نشرة تشبو الكتاب تحتوي رسوماً موضحة وعبارات في كؿ صفحة ،واستخدـ الباحث

اختبا اًر بعدياً لجمع البيانات.
وقد أظيرت النتائج ما يمي:

 .5أف تحصيؿ المجموعة الثانية كاف أفضؿ مف تحصيؿ المجموعة األولى بفارؽ ذي داللة إحصائية
عند مستوى ( .) α = 0.05
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 .2أف بعض أنواع الرسوـ تسيؿ تعمـ المعمومات المفظية.
وفي دراسة أجراىا بيري ) ) Berry, 1975لمقارنة الفعالية النسبية لنمطيف مف المؤشرات المونية التي
استعممت في المواد البصرية لتسييؿ التعمـ واالحتفاظ بمواد تعميمية ذات معنى ،وبالتحديد كاف نمطا
التعمـ عبارة عف مواد تعميمية ممونة بموف حقيقي مشابو لمواقع الذي يشير إليو ،ومادة تعميمية ممونة

بموف غير حقيقي ال يدؿ عمى حقيقة الشيء الذي تمثمو.

وتكونت المادة التعميمية مف ستة برامج عف قمب اإلنساف وأجزائو وعمميتي االنقباض واالنبساط،

وعرضت البرامج بواسطة شرائح مع شريط صوتي ،وقد أعدت مجموعتاف مف الصور بألواف حقيقية،
ومجموعتاف بألواف غير حقيقية بواسطة التصوير الفوتوغرافي ،ومجموعتاف مف الصور غير الممونة.
وتـ في نياية التجربة قياس القدرة عمى الرسـ وتحديد أجزاء القمب والتعرؼ إلى المصطمحات والفيـ

الكمي.

تكونت عينة الدراسة مف  224طالبا يدرسوف مساؽ تكنولوجيا التعميـ في جامعة بنسمفانيا الحكومية،

وقد قسمت العينة عشوائيا في ( )6مجموعات ،درست جميعيا العرض الشفوي نفسو المسجؿ عمى
الشريط ،باإلضافة إلى العرض البصري الخاص لكؿ مجموعة.

وبعد االنتياء مف العرض اختيرت كؿ عينة مباشرة .وبعد (  ) 6أسابيع طبؽ االختبار ثانية ،ووجد أف

المجموعة التي درست باستخداـ الرسوـ الممونة الحقيقية عند مستوى داللة إحصائية( ) α=0.05عمى
المجموعة التي درست باستخداـ مادة تعميمية غير معززة برسوـ كما ثبت أف استخداـ الرسوـ الممونة
بألواف حقيقية كاف أكثر األنماط فعالية في تسييؿ التعمـ ،وذلؾ في االختبار الفوري ،ولكف لـ تظير

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعات الست في نتائج االختبار البعدي.
وفي دراسة أجراىا كوبستيان وروشال ) (Kopestein & Roshal, 1974لمعرفة أثر الصورة
والكممة المطبوعة في تعميـ المغة الروسية ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ إجراء الدراسة عمى عينة تكونت مف 328
فردا في المجموعة األولى و ( )360فردا في المجموعة الثانية.

وكانت المواقؼ التعميمية عبارة عف أسماء ألشياء ممموسة في شكؿ صورة أو كممات مطبوعة بالمغة

الروسية ومثميا بالمغة البلتينية.
وأظيرت نتائج الدراسة أف:

 .5استخداـ الصورة عامة تؤدي إلى نتائج أفضؿ مف استخداـ الكممات .
 .2استخداـ الصورة كوسيمة لبلختبار تؤدي إلى نتائج أفضؿ.

وأجرى ) ) Elman, 1973دراسة لمتعرؼ إلى أثر االختبلفات في تعميـ الكممات باستخداـ الصور
وبدونيا لطبلب رياض األطفاؿ .ولقد تكونت عينة الدراسة مف ( )30طالب وطالبة العناصر حيث تـ
تقسيميـ إلى ثبلث مجموعات وىي كاآلتي (10( :طبلب في المجموعة الضابطة (بدوف استخداـ
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الصور)  ،و ( )50طبلب في المجموعة التجريبية (استخداـ صور بسيطة)  ،و( )50طبلب في
المجموعة التجريبية (استخداـ صور معقدة).

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعات ولصالح المجموعة التي تـ
استخداـ الصور البسيطة فييا.
قاـ دوير ) ) Dwyer, 1973بدراسة لبياف أثر طريقة عرض المادة التعميمية باستعماؿ الرسوـ
التوضيحية عمى تحصيؿ الطمبة ،فاختار ( )456طالباً وطالبة بطريقة عشوائية مف طمبة السنة الثانية
في جامعة بنسمفانيا .وقسمت تمؾ العينة إلى ثبلث مجموعات تمقت ( )3طرؽ مختمفة مف طرؽ

عرض المادة التعميمية التي كانت عبارة عف ( )2000كممة تصؼ ( )36جزءاً مف أجزاء

القمب البشري ،أما طرؽ عرض المادة التعميمية فكانت كما يمي:

 .5الشرائح :وعرضت عمى ( )5مجموعات مف الطمبة ،بوساطة أشكاؿ ( )5مف الشرائح تمثمت في
رسومات خطية ،وصور فوتوغرافية ،ورسوـ مظممة ،ونماذج ألجزاء القمب البشري ،أما الطريقة
التي عرضت عمى المجموعة الخامسة فكانت عبارة عف شرائح توضح أجزاء القمب.

 .2التمفزيوف :وذلؾ بعرض طرؽ التقديـ الخمس السابقة بوساطة التمفزيوف.

 .3الكتاب المدرسي :وذلؾ بعرض المادة التعميمية السابقة مكتوبة ومرسومة في كتاب مدرسي.
وأسفرت النتائج عف أف المجموعة الضابطة التي تمقت المادة التعميمية مجردة قد فاؽ تحصيميا بداللة

إحصائية تحصيؿ الطمبة الذيف درسوا بواسطة الشرائح .وفي معرض البحث عف األسباب أشار
الباحث إلى أف الطمبة في المجموعة الضابطة يمكف أف يكونوا قد استفادوا مف التركيز والرجوع إلى

المعمومات عدة مرات ،وبذلؾ تـ ترسيخ تمؾ المعمومات في أذىانيـ.

 3.2تعقيب عمى الدراسات السابقة:
 انقسمت الدراسات حسب نوع مجتمع الدراسة إلى:
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 .5د ارسػػات أجريػػت عمػػى طمبػػة مػػف الجامعػػات وىػػي :د ارسػػة بػػوقس ( ،)2003ود ارسػػة ب ػرانش ومػػور
) ،)Branch & Moore, 1990والمشػيقيح( ،)5994منػغ ودويػر)،)Ming & Dwyer, 1990
وجولدف ) ، )Golden, 1986وبيري ).) Berry, 1975

 .2دراسات أجريت عمى طمبة مف الم ارحػؿ الثانويػة وىػي :المنشػاوي( ،)2005محمػد ( ،)5990و ازبػو
) ، )Szabo et al, 1981ودراسة فميب كما وردت في جاد اهلل (.)5988

 .3د ارسػػات أجريػػت عمػػى طمبػػة مػػف الم ارحػػؿ األساسػػية وىػػي :الػػدجاني ( ،)2005والحيمػػة (،)2000

والي ػ ػػبلؿ ( ،)5996واليباىب ػ ػػة( ،)5994وعب ػ ػػد الحمي ػ ػػد ( ،)5992وخم ػ ػػيس ( ،)5992و الغػ ػ ػزاوي

( ،)5990ومحمود( ،)5987ومانيفولد ) ،)Manifold, 1997ىوؾ ).)Hawk, 1985

 .4دراسات أجريػت عمػى طمبػة مػف الم ارحػؿ قبػؿ المدرسػة ( ريػاض األطفػاؿ ) وىػي :بسػينا بوليػا كمػا
ورد في الفرجاني ( ،) 2002إلماف ).)Elman, 1973

 بعض الدراسات استخدمت المنيج التجريبي وىي :المنشاوي ( ،)2005و بوقس ( ،)2003والحيمة
( ،)2000واليبلؿ ( ،)5996والمشيقيح ( ،)5994وعبد الحميد ( ،)5992وخميس

(،)5992

والغزاوي ( ،)5990ومحمود( ،)5987وزابو ) ،)Szabo et al, 1981وفيمب كما ورد في جاد اهلل

( ،)5988وبيري ).)Berry, 1975

 بعػػض الد ارسػػات اسػػتخدمت المػػنيج الوصػػفي ومنيػػا د ارسػػة :الػػدجاني ( ،)2005وعط ػواف(،)2005
عسقوؿ ( ،)2002و ستايمندو وأرمرد وأغبرف ). (Stylianidou et al, 2002

 اختمف ػػت د ارس ػػة الحيم ػػة ( )2000م ػػع د ارس ػػة ب ػػوقس ( )2003حي ػػث أظي ػػرت د ارس ػػة الحيم ػػة تف ػػوؽ
الصور الفوتوغرافية عمى الرسوـ التوضيحية  ،بينما أظيرت نتائج دراسة الحيمة العكس.

 أظيػػرت د ارسػػة الػػدجاني ( )2005وجػػود اختبلفػػات بػػيف الطمبػػة مػػف المسػػتوييف العػػالي والمػػنخفض
في ميارة قراءة الصور.

 اتفق ػ ػػت ك ػ ػػؿ م ػ ػػف د ارس ػ ػػة :ال ػ ػػدجاني ( ،)2005ود ارس ػ ػػة المنش ػ ػػاوي ( ،)2005وعطػ ػ ػواف (،) 2005
وعسقوؿ ( ،)2002وعبد الحميد ( ،)5992ومحمػود ( ،)5987وبػرانش ومػور

Branch

) ،)& Moore, 1990وجػوري كمػا ورد فػي جػاد اهلل ( ،)5988وىػوؾ ) ،)Hawk, 1985و ازبػو

وزمبلئو) ،) Szabo et al, 1981وفيمب كما ورد في جاد اهلل ( ،)5988وريد وميمر & Reid
) ، )Miller, 1980وىوليػدي ) ، )Holiday, 1975وألمػاف ) ،)Elman, 1973عمػى تفػوؽ

التػػدريس باسػػتخداـ الصػػور والرسػػوـ التوضػػيحية عمػػى الطػػرؽ التقميديػػة ،وقػػد خالفتيػػا د ارسػػة دويػػر

( )Dwyer,1973التي أكدت نتائجيا عمى تفوؽ التدريس المجرد بدوف صور.

 بع ػػض الد ارس ػػات أجري ػػت عم ػػى معمم ػػيف مني ػػا :عس ػػقوؿ ( ،)2002وال ػػدجاني ( ،)2005والبرك ػػات
( ،)2003واالغا ( ،)5997والبركات ( ،)5997والجعافرة (.)5993

 بعض الدراسات اسػتخدـ فييػا إطػار لتحميػؿ ومنيػا :عسػقوؿ ( ،)2002وسػتايمندو وأورمػرد أغبػرف
) ،(Stylianidou et al, 2002وبوقس (.)2003
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 بعػ ػػض الد ارسػ ػػات اسػ ػػتخدـ فييػ ػػا الباحػ ػػث ثػ ػػبلث أدوات لمد ارسػ ػػة ومنيػ ػػا :سػ ػػتايمندو وأرمػ ػػرد وأغبػ ػػرف
) ،(Stylianidou et al, 2002الدجاني (.)2005

 أكدت كؿ مف دراسة :خميس ( ،)5992ودراسة جوري كما ورد في جاد اهلل ( ،)5988ودراسة منغ
ودويػػر ) ،)Ming & Dwyer, 1990ود ارسػػة جػػوير ) ،)Juaire, 1987أف اسػػتخداـ الصػػور
والرسوـ التوضيحية إلى جانب المواد المطبوعة والعرض المفظي يزيد مف تحصيؿ الطمبة.

 أظيػرت كػؿ مػف د ارسػة الغػزاوي ( ،)5990و د ارسػة ريػد وميمػر )، )Reid & Miller, 1980
ود ارس ػػة الحيم ػػة ( )2000تف ػػوؽ التػػػدريس باس ػػتخداـ الم ػػادة التعميمي ػػة الممون ػػة ف ػػي التحص ػػيؿ عػػػف
التدريس باستخداـ المادة التعميمية غير الممونة.


أكػػدت د ارسػػة البركػػات ( )2003أف مػػف معيقػػات توظيػػؼ الصػػور التعميميػػة عنػػد معممػػي الصػػؼ

األوؿ يعػػود لعيػػوب فػػي الصػػور التعميميػػة فػػي الكتػػاب منيػػا :عػػدـ وضػػوح الصػػورة وع ػدـ ارتباطيػػا
بحياة األطفاؿ وعدـ مراعاتيا لمفروؽ الفردية بيف األطفاؿ.

 أظي ػ ػػرت د ارس ػ ػػة ك ػ ػػؿ م ػ ػػف جول ػ ػػدف ( ، )Golden,1986ود ارس ػ ػػة البرك ػ ػػات ( ، )2003ود ارس ػ ػػة
ستايمندو

وأرمرد وأغبرف )، (Stylianidou et al, 2002

) )Miller, 1980أىمية نوعية ووضوح الصورة التعميمية.

 أظيػػرت د ارسػػة ميمػػر وريػػد

ودراسة ميمر وريد & Reid

) )Reid & Miller, 1980أف درجػػة تعقيػػد الصػػورة واألل ػواف

المستخدمة بيا تحد مف القدرة عمى قراءة الصور والرسوـ وتفسيرىا.

 أظيػرت نتػػائج د ارسػػة سػتايمندو وأرمػػرد وأغبػػرف ) (Stylianidou et al, 2002وجػػود صػػعوبات
تواجو مف يقرؤوف الصور والرسوـ في كتب العموـ المدرسية ومنيػا :ازدحػاـ الصػور والتوضػيحات
بالمعمومػػات ،وافتقارىػػا إلػػى التركيػػز ونقػػص بعػػض أج ػزاء بعػػض الصػػور والتوضػػيحات والمعمومػػات

المتعمقة بيا.

 أظيػػرت نتػػائج د ارسػػة الجعػػافرة ( )5993أف تقػػدير المعممػػيف لمصػػور والرسػػومات فػػي كتػػاب المغػػة

العربية لمصؼ األوؿ األساسػي كػاف عاليػاً ( مسػتوى قػوي ) ،وتوافػؽ ذلػؾ مػع نتػائج د ارسػة عطػواف

( ،)2005والبركات ( ،)5997بينما أظيرت بعض الدراسات األخرى أف تقدير الصور والرسػومات
التعميمية في الكتب كاف منخفضاً مثؿ دراسة االغا ( ،)5997وعسقوؿ (.)2002



أوصػ ػ ػػى كػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف اليػ ػ ػػبلؿ ( )5996وعسػ ػ ػػقوؿ ( ،)2002وعط ػ ػ ػواف ( )2005ومحمػ ػ ػػد ()5990

بإجراء المزيد مف الدراسات حوؿ أىمية الصور التعميمية في الكتاب المدرسي.

 تتوافػؽ د ارسػة الباحػث مػع د ارسػة سػتايمندو وأرمػرد وأغبػرف ) (Stylianidou et al, 2002مػف
حي ػػث اس ػػتخداميما ل ػػثبلث أدوات ف ػػي الد ارس ػػة وى ػػي :االس ػػتبانة واط ػػار التحمي ػػؿ والمقابم ػػة ،واتب ػػاع

المنيج الوصفي التحميمي.


تميزت دراسة الباحث ىذه عف كثير مف الدراسات السابقة بأنو استخدـ فييا ثبلث أدوات لمد ارسػة

تدعـ وتقوي نتائج بعضيا بعضاً وىي :إطار التحميؿ ،المقابمة ،واالستبانة ،وقد أجريت عمى كتب
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العمػػوـ العامػػة مػػف الصػػؼ األوؿ حتػػى الصػػؼ العاشػػر األساسػػي ،وأنيػػا مػػف الد ارسػػات القميمػػة التػػي
اىتمت بتقويـ الصور والرسومات التعميمية في المناىج الفمسطينية عمى حد عمـ الباحث.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة

 1 .2اإلطار النظري.
 2 .2الدراسات السابقة.

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتضمف ىذا الفصؿ مراجعة العديد مف الكتب والمراجع التي تحدثت عف الصور والرسومات التعميمية،

وكذلؾ الرجوع إلى العديد مف الدراسات السابقة التي تناولت دراسة الصور والرسومات التعميمية
واىتمت بيا ،وذلؾ مف أجؿ المساعدة في تطوير كتب العموـ العامة لممرحمة األساسية في فمسطيف،

لموصوؿ بيا إلى مستوى أعمى وأرقى وأكثر نفعاً ومبلئمة لمطالب ،خاصة أف ىذه ىي التجربة

الفمسطينية األولى.

 1. 2اإلطار النظري
 1 .1 .2كيفية رؤية الصور والرسومات التوضيحية :
إف القدرة عمى الرؤية ىي إحدى الصفات الحقيقية المميزة لموجود البشري ،فيي تمكنيـ مف إدراؾ كمية
ال تصدؽ مف المعمومات حوؿ العالـ المحيط بيـ وذلؾ في وقت قصير جداً ،لكي يتعمـ الطالب ويكوف

تعممو فعاالً ،ال بد مف توفر أساسيات عقمية وجسمية ونفسية واجتماعية عنده ،تدفعو وتوجيو نحو
العمؿ واإلنجاز وحسف التفاعؿ مع المواقؼ التعميمية – التعممية الصفية ،فيحتاج إدراؾ وفيـ الصور
والرسومات التعميمية في الكتب المقررة إلى وجود حاسة بصر سميمة عند المتعمـ تساعده في فيـ

وتحميؿ المعاني والمعمومات في الصور والرسومات التعميمية.

إف العيف ىي العضو الرئيس الذي زودنا بو اهلل سبحانو وتعالى في أجسامنا ليساعدنا في الرؤية،

والرؤية عممية معقدة تتـ في أجسامنا ،ونظ ار ألىميتيا وحساسيتيا وحمايتيا مف األخطار ،فإف مقمتي

العينيف محميتاف داخؿ تجويفيف عظمييف ىما المحجريف ،ويقييما مف الخارج الحاجباف ،واألجفاف
وأىدابيا والغشاء الدمعي حوالييما ،وتتصؿ المقمتاف مباشرة بالدماغ عبر العصبييف البصرييف ،وتحرؾ

العيف ست عضبلت مركزة حوالي مقمتيا.
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وعندما يسقط الضوء عمى األجساـ مثؿ الصور والرسومات التعميمية في الكتب الدراسية ،فإف ىذه
األشعة الضوئية الصادرة مف الجسـ المنظور تنكسر إلى العيف ،عبر البؤبؤ ،بواسطة القرنية والعدسة
مكونة صورة لمجسـ عمى الشبكية التي تحوي مبلييف الخبليا الحساسة لمضوء تسمى النبابيت

(العصبونات المسئولة عف الرؤية في الضوء المنخفض  scotopicالرؤية الميمية)

والمخاريط

(المخصصة لرؤية األلواف والضوء العالي  photopicالرؤية النيارية وىذا ما يجعمنا نجد صعوبة في
تمييز األلواف عندما تكوف اإلضاءة منخفضة مثؿ الرؤية في الميؿ) (عماد ،)2002 ،والتي تحوؿ

الصورة إلى نمط مف الدفعات أو النبضات العصبية وتنقؿ ىذه النبضات عبر العصب البصري إلى
الدماغ ،وتعالج المعمومات الواردة إلى الدماغ ،عبر العصبيف البصرييف لتكوف صورة منسقة واحدة (

الخطيب.)5995 ،

 2.1.2نبذة عن تطور االهتمام بالصور والرسومات التوضيحية عبر العصور:
استعاف اإل نساف منذ بدء الخميقة بوسائؿ وأساليب كثيرة لمتعامؿ في حياتو اليومية والتفاىـ مع الناس،
كالرسوـ والصور والرموز واإلشارات ،وكانت لغة التخاطب بيف الناس ،حيث وجدت الصور
والرسومات والخرائط منذ آالؼ السنيف ،ويظير ذلؾ في قبور الفراعنة (سبلمة.)2005 ،

ويقوؿ دويدار ( )2005بأنو عبر مسيرة اإلنساف الطويمة ظمت الرسوـ أداتو لمتعبير ،واعتبر شيشروف
الذي عاش في الفترة (506ؽ.ـ – 3ؽ.ـ) أف لمرسوـ أىمية كبرى في االتصاؿ ألنيا تساعد عمى تذكر
المجردات .وقاؿ سينكا الذي عاش (4ؽ.ـ65-ـ) أف الناس يصدقوف الرؤية أكثر مف تصديقيـ الكبلـ.

ويرى الباحث أف الرسوـ التعميمية ليست وليدة العصر وانما عرفيا رسوؿ اهلل  -صمى اهلل عميو وسمـ

 -بؿ استعمميا استعماالً تعميمياً ىادفاً ،في أكثر مف موقؼ بيدؼ توضيح المعمومة وتقريبيا ليسيؿ

إدراكيا مف قبؿ المتعمـ .واف االستخداـ اليادؼ المقدر لمرسوـ التعميمية مف قبؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو

وسمـ ليؤكد أف ىذا االستخداـ كاف مقصوداً وليس طارئاً ،وأنو عميو السبلـ قد اختارىا لتكوف في

موقعيا وتحقؽ اليدؼ التعميمي المطموب.

ويذكر مطاوع ( )5976أنو في البداية عندما أنشئت المدارس كاف التعميـ فييا لفظياً وييتـ باألمور

المجردة وبحشو ذىف المتعمـ بالمعمومات المعقدة ،وكاف التعميـ في جوىره عبارة عف ألفاظ مدلوليا غير
مفيوـ بالنسبة لممتعمميف غالباً ،وانتقد ايراسموس ()5536-5466ىذا الوضع ونادى باستخداـ الصور،
وجاء بعده كامبانيبل ( )5639-5568وأندريا ( )5670-5586حيث أكدا عمى االنطباعات الحسية
في التعميـ مف خبلؿ الصور ،وقد نادى كومينوس ( )5670-5592بأف يوضع كؿ شيء أماـ الحواس

إذا كاف ذلؾ ممكناً ،ودعا إلى تعميؽ الصور عمى جدراف الصفوؼ ،وأف تكوف الكتب ممموءة بالصور،
وألؼ كتابو "عالـ األشياء الحسية" وأكثر فيو مف استخداـ الصور مع المفردات والكممات لتسييؿ تعمـ
16

المتعمميف لمكممات ،فكاف كتابو أوؿ كتاب استخداـ الصور لتفسير معاني الكممات وكاف ذلؾ ابتكا اًر
يستحؽ االحت ارـ.

يقوؿ عبد الحميـ وحفظ اهلل ( )5985بأنو حتى أوائؿ القرف الثامف عشر كانت الصور ترسـ يدوياً بالقمـ
والفرشاة عمى الورؽ ،أو الحوائط أو ألواح الخشب أو القماش أو غيرىا مف المسطحات ،وكاف إنتاج

الصور المستعممة في التعميـ واإلعبلـ موكوالً إلى الفناف الذي يجيد أساليب الرسـ .وقد بحث اإلنساف
عف األداة التي تسجؿ مظاىر الحياة وظواىرىا ،بدوف إتباع األساليب التقميدية في الرسـ ،واستمر ذلؾ

لعدة أجياؿ حيث تتوج باختراع آالت وأجيزة التصوير الفوتوغرافي وتطويرىا إلى ما ىي عميو اآلف مف
ٍ
سيولة ويسر في إنتاج صور دقيقة معبرة ثـ نسخيا بتكاليؼ زىيدة.
إف كتب األطفاؿ الصغار تتميز باعتمادىا الرئيس عمى الرسوـ البسيطة الممونة الواضحة التي تقوـ
أىميتيا أساسا في جذب اىتماـ الطفؿ وفي تنمية تذوقو الفني ،ذلؾ أف حصيمة األطفاؿ المغوية ال
تمكنيـ مف قراءة الموضوعات التي نقدميا ليـ بالكممات ،في حيف ينتقؿ المعنى مف خبلؿ الصورة

لؤلطفاؿ في كؿ األعمار ميما اختمفت المغات أو الميجات ،إف الكممة المكتوبة تستدعي بعض الجيد

لقراءتيا وفيميا ،في الوقت الذي ال تستدعي فيو الصورة ذلؾ ،ألف الطفؿ يجد المتعة في التطمع إلى

الصورة مع سيولة فيميا وطوؿ فترة التأثر بيا ،ألنيا تخاطب بصر الطفؿ وعقمو وخيالو كما تناسب

اعتماد الطفؿ عمى البصر في التعرؼ إلى العالـ المحيط بو.
إف ىناؾ رأيا عاماً عمػى اتسػاع العػالـ كمػو ،يػرى أف تػأثير الصػور عمػى كتػب األطفػاؿ المصػورة أم ٌػر ال
يمكف التقميؿ مف أىميتو.
ويورد عبد الحميد ( )2005عف أرسطو قولو المشيور "ال تفكر الروح أبداً مف دوف الصور".

ويقوؿ قناوي ( )2003إف القصص المكتوبة ال تساوي القصص المصورة في األىميػة فػي بدايػة ونيايػة
سػػف السادس ػة أو السػػابعة ،ألف األطفػػاؿ غالب ػاً مػػا يكونػػوف غيػػر متػػأىبيف لمق ػراءة وغيػػر ميتمػػيف بيػػا فػػي
بداية المرحمة االبتدائية ،حيث ينظر األطفاؿ إلى األشخاص في قصصيـ المصورة عمى أنيـ أشخاص

حقيقيوف ،وأحياء مثؿ البشر ،حتى لو كانوا جمادات ،فيـ يحسوف ويأكموف ويتألموف ،ونظ اًر الف الطفؿ
محػػب لبلسػػتطبلع ،فػػإف الكتػػب المصػػورة توسػػع مػػف مداركػػو وخب ارتػػو ،حيػػث تمقػػي الضػػوء عمػػى أمػػاكف
جديدة ،وبيئات ليا عادات وتقاليد غريبة وىكذا تزيد خبراتو.

يقػػوؿ الفرجػػاني ( )2000إف صػػورة الشػػيء ىػػي رسػػـ مشػػابو لمشػػيء وليسػػت الشػػيء نفسػػو ،وىػػذا الشػػبو
يتمثػػؿ ف ػػي الخط ػػوط والمس ػػاحات واألل ػواف والظ ػػبلؿ والنس ػػب وغيرى ػػا مػػف العناص ػػر الت ػػي تب ػػرز التش ػػابو
النسػبي بػػيف الصػػورة الواقعيػػة والواقػػع ذاتػػو ،الصػورة تصػػوير لمواقػػع ذات بعػػديف (الطػػوؿ والعػػرض) تكػػوف
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مطبوعة عمى الورؽ كالصور الفوتوغرافية في الكتب والمجبلت ،أو تكوف مطبوعة عمى مواد ببلستيكية

شفافة كالصور الثابتة عمى الشرائح وأفبلـ الشرائح (جامعة القدس المفتوحة.)5993 ،

 3.1.2تعريفات الصور والرسومات التوضيحية عند العديد من التربويين:
تعددت تعريفات الصور والرسومات التعميمية ومف أبرزىا:
ي ػػرى ب ػػدراف وآخ ػػروف ( )5999أف الص ػػورة الفوتوغرافي ػػة يمك ػػف الحص ػػوؿ عميي ػػا باس ػػتخداـ آل ػػة تص ػػوير
ض ػػوئي (ك ػػاميرا) أو طبعي ػػا م ػػف ص ػػور فوتوغرافيػ ػة نش ػػرت بالج ارئ ػػد أو المج ػػبلت أو الكت ػػب أو ص ػػور

فوتوغرافية أخرى.
ويعػػرؼ عسػػقوؿ ( )2003الصػػور الفوتوغرافيػػة بأنيػػا تصػػوير آلػػي لمواقػػع ببعػػديف وتعتمػػد عمػػى العػػرض
البعدي ،وقد تكوف ممونة أو عادية.
ويع ػػرؼ حم ػػداف ( )5987الص ػػور الفوتوغرافي ػػة بأني ػػا تمثي ػػؿ آل ػػي مرئ ػػي لمحػ ػوادث واألش ػػياء ف ػػي حياتن ػػا

اليومية.

وحسب النجدي وآخروف ( )5999فإف الصور عبارة عف التمثيػؿ الػواقعي بػدوف حركػة وتضػـ الصػور

الفوتوغرافية ويتفاعؿ معيا المتعمـ بالمشاىدة.

وحسب الحيمة (  ) 2003فاف الصور الفوتوغرافية ىػي صػور ثابتػة يمكػف الحصػوؿ عمييػا مطبوعػة أو

مكبرة عمى ورؽ معتـ عف سمبية سبؽ التقاطيا بآلة تصوير وىي ممونة أو غير ممونة.

ويعػرؼ ريػد ( ) Reid ، 5990الصػورة بأنيػا أي عمػؿ فنػي ذي بعػديف يحػاوؿ تقػديـ موضػوع مػا أو
بياف العبلقات بيف أجزاء الموضوع الواحد أو كمييما معاً.

ويػرى حمػػداف ( )5986أف الرسػوـ التوضػػيحية ىػي أشػػكاؿ يدويػػة منجػزة لتقريػػب مفػاىيـ المػػادة أو جػػزء

منيا.

أمػػا عميػػاف والػػدبس ( )2003فيريػػا أف الرسػػوـ التوضػػيحية رمػػوز بص ػرية تعبػػر عػػف األفكػػار والحقػػائؽ
والعبلقػػات مػػف خػػبلؿ الخطػػوط والصػػور والرسػػومات والكممػػات بطريقػػة مختص ػرة وممخصػػة تيػػدؼ إلػػى

مساعدة المتعمـ عمى التعمـ والفيـ األفضؿ.
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وحسب السيد ( )5999فإف الرسوـ التوضيحية عبارة عف الرسوـ الكبيرة ميما كاف نوعيا وبغض النظر
عػػف طريقػػة التكبيػػر التػػي اتبعػػت لتكبيرىػػا ممونػػة أو غيػػر ممونػػة ،حي ػث يسػػتعيف بيػػا المػػتعمـ ،وتوضػػيح

العناصر األساسية لفكرة عممية.
ويرى بدراف وآخروف ( )5999أف الرسػوـ التوضػيحية ىػي رسػوـ بسػيطة ،مكونػة مػف خطػوط أو أشػكاؿ
ىندسية ال تمثؿ صورة الواقع أو تحاكيو ،إنما تشرح الفكػرة أو تنشػرىا ،وتعنػى بالترتيػب وبالعبلقػات بػيف

الكؿ وأجزائو ،وتوضح قيمة كؿ منيما بالنسبة لآلخر.

 4.1.2أهمية وفوائد الصور والرسومات التوضيحية :
أف الصػػور الجيػػدة التػػي تبػػيف معػػالـ المكػػاف تعطػػي عنػػو فك ػرة جيػػدة بجيػػد أقػػؿ ووقػػت اقصػػر ،فالصػػورة
تساعد في إمكانية تثبيت اإلدراؾ ،فيي خير مف ألؼ كممة ،ومصادر الصور التعميميػة كثيػرة .فالصػورة

الجيدة تشكؿ دعما حسيا لمكبلـ المجرد فتحد منو وتزيؿ ما قد يعمؽ في ذىف المتعمـ مف تخيبلت بعيدة

ع ػػف الواق ػػع ،مم ػػا يجع ػػؿ ال ػػتعمـ أكث ػػر فعالي ػػة ،فالص ػػورة الجي ػػدة تعط ػػي م ػػدلوال أكث ػػر إيض ػػاحا م ػػف ع ػػدة
صفحات ،باإلضافة إلى أف الصػورة تشػكؿ لغػة عالميػة تتحػدى األميػة واخػتبلؼ المغػة

.)5999

(الكمػوب،

يرى حمداف ( )5986أف الصور الفوتوغرافية والرسوـ التعميمية تفيدنا في التعميـ والتدريس في:

 .5ترجمة الخبرات والمعاني المفظة المجردة إلى أخرى مادية محسوسة قابمة لبلستيعاب والتعمـ.
 .2تقديـ موضوع الدراسة والتشويؽ لو.

 .3اختصار الوقت البلزـ لمتدريس مف قبؿ المعمـ.
 .4فيػػـ المحتػػوى التعميمػػي دوف الحاجػػة إل ػػى لغػػة مػػف قبػػؿ كػػؿ التبلمي ػػذ أرادىػػـ قػػادريف عمػػى النط ػػؽ
والتعبير المفظي أو غير قادريف ،ألف البصر لغة عالمية واف الصورة ىي أىـ وأبسط وسائميا.

 .5منع تكويف المفاىيـ الخاطئة والعمؿ عمى تصحيح بعضيا كمما لزـ ذلؾ.
 .6توفير حوافز لمدراسات والقراءات والبحوث اإلضافية.

 .7مساعدة التبلميذ عمى التركيز وتنمية وتطوير القدرة عمى النقد والتمييز والتقييـ.
 .8تقريػػب النػػاس والح ػوادث واألشػػياء البعيػػدة فػػي حالػػة تعػػذر زيارتيػػا أو صػػعوبتيا أو عػػدـ إمكانيتيػػا
مؤقتاً.

ويرى خميس ( )5992أف تقديـ المادة العممية والخبرات التعميمية ألطفاؿ الصفوؼ األولى مف المدرسة

األساسية يعتمد عمى الصور والرسوـ ،وذلؾ لسببيف ىما :أف األطفاؿ في ىذا العمر لـ يتمكنوا بعد مف
ق ػراءة الكممػػات المكتوبػػة ،والسػػبب الثػػاني أف الصػػورة توظػػؼ فػػي إيصػػاؿ المعمومػػات لؤلطفػػاؿ بفاعميػػة
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وتشويؽ ،وتساعد األطفاؿ عمػى االتصػاؿ ببيئػتيـ والعػالـ المحػيط بيػـ ،وتقريػب الواقػع إلػييـ ،وتقػدـ ليػـ

شػػكؿ األشػػياء المألوفػػة وغيػػر المألوفػػة ،كمػػا توظػػؼ فػػي ضػػغط الواقػػع أو تفصػػيمو والتغييػػر فيػػو لغػػرض
الد ارسػػة حيػػث إف اسػػتخداـ الصػػور والرسػػوـ مػػع مػػادة لفظيػػة أفضػػؿ مػػف اسػػتخداـ مػػادة مكتوبػػة فقػػط،
وتساعد الصور عمى استبقاء المعمومات لفترة أطوؿ ،وتثير روح اإلبػداع ،فبأخػذىا مػف زوايػا مختمفػة أو

بترتيبيا بطريقة معينة ،فإنيا قد تشكؿ دافعاً لد ارسػة فنػوف اآلداب أو الموسػيقى ،أو إلثػارة االىتمػاـ نحػو
موضوع دراسي معيف داخؿ غرفة الدراسة (الحيمة.)2003 ،

ويرى عسقوؿ ( )2003أف الرسوـ التوضيحية اكتسػبت أىميتيػا مبػدئياً مػف خػبلؿ كونيػا وسػائؿ بصػرية

وىذا جعميا تفضؿ العديد مف الوسائؿ ألف الفرد يدرؾ األشياء التي يراىا بشكؿ أفضؿ ممػا لػو ق أرىػا أو
سمع عنيا ،ويمكف التعبير عف أىمية الرسوـ التوضيحية فيما يمي:
 .5تقديـ المعمومات في صورة معمومات بصرية.

 .2تعطي لمدارس فرصة إجراء مقارنة بيف األجزاء.
 .3تعطي لمدارس فرصة التفكير االستنتاجي.

 .4إثارة اىتماـ الدارس وتثبيت المعمومات.

وتس ػػتخدـ الص ػػور كب ػػديؿ ع ػػف الخبػ ػرة المباشػ ػرة ،لك ػػي تس ػػيـ ف ػػي تك ػػويف مع ػػاف وص ػػور حقيقي ػػة مناس ػػبة
لمخبرات الدراسية ،كما أنيا وسائؿ قميمة التكاليؼ ويسيؿ تداوليا وتتيح الفرصة لمدراسة الفردية والتعرؼ
عمػى الواقػع الػػذي يسػتحيؿ نقمػو إلػػى غرفػة الصػؼ .وتعتبػػر الرسػوـ والصػور وسػػائؿ تعميميػة ذات مػػردود
تربوي أعمى مف السبورة بنوعييا (الطباشيرية والمغناطيسية) (الدمرداش.)5986 ،
ويفضؿ أف تعد الرسوـ والصور بصورة متقنة ،ويستخدـ منيا الرسػـ الممػوف اليػادؼ الػداؿ عمػى أجزائيػا
ولكف ليس ببذخ (عطا اهلل.)2002 ،
يرى فيرث (  )Firth ،5978أف أىمية الصور التعميمية تكمف في أنيا:
 .5تقدـ الحقائؽ العممية في صورة معمومات بصرية.

 .2تقدـ لمدارس فرصة لممقارنة بيف الحجوـ واألبعاد واألشكاؿ.
 .3تمد الدارس بسبؿ التفكير اإلستنتاجي.
وق ػػد ورد ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتوح ػػة ( )5993أف نت ػػاج البح ػػوث والد ارس ػػات الت ػػي أجري ػػت ف ػػي مج ػػاؿ
الصور والرسومات التوضيحية في العممية التعميمية أكدت أىميتيا في النواحي اآلتية:
 .5تجذب انتباه الطالب وتستشير اىتمامو.

 .2تساعد الطالب عمى تفسير وتذكر المعمومات المكتوبة التي تصحبيا.
 .3تستخدـ في المراحؿ التعميمية كافة.
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 .4تعمؿ عمى ترجمػة الخبػرات والمعػاني المفظيػة المجػردة إلػى مػادة محسوسػة قابمػة لبلسػتيعاب والػتعمـ
وتزيد مف خبرات الطمبة التعميمية.

 .5تممؾ الصورة الثابتة القدرة عمى إثارة اإلبداع وتوسيع الخياؿ.
 .6تطور قدرة الطمبة في االنتباه والنقد والتحميؿ.

 .7توفر حوافز لمدراسات ولمقراءات بأدلة مرئية محسوسة.
ورد فػػي عيسػػى وزمػػبلؤه ( )5985أف نتػػائج األبحػػاث العمميػػة حػوؿ الصػػور الثابتػػة أشػػارت إلػػى أىميتيػػا
وأثرىا عمى عممية التعميـ والتعمـ وذلؾ لؤلسباب التالية:
 .5تثير الصور الثابتة روح االىتماـ لدى الطمبة.

 .2تساعد الصور الثابتة عمى فيـ وتذكر محتوى المادة الد ارسػية ،خصوصػاً إذا كانػت الصػور مختػارة
بعناية.

 .3تسػػاعد الرسػػومات البسػػيطة القػػارئ عمػػى فيػػـ الحقػػائؽ فػػي بعػػض األحيػػاف ،بشػػكؿ أكثػػر فاعميػػة مػػف
الرس ػػومات المظمم ػػة أو الص ػػور الفوتوغرافي ػػة الواقعي ػػة .فالص ػػور الواقعي ػػة ت ػػزود الق ػػارئ بمعموم ػػات
بصرية كثيرة قد تكوف أقؿ إثارة مف الصور والرسومات المبسطة.

 .4عرض عدة صور ثابتة بشكؿ متتابع قد يؤدي إلى فيـ الموضوع المػراد طرحػو بشػكؿ أكثػر فاعميػة
مػػف عػػرض ش ػريط فػػيمـ مصػػور ،ألف المشػػاىد ال يسػػتطيع مشػػاىدة كػػؿ المقطػػات التػػي يػػتـ عرضػػيا

والتمعف بكؿ منيا بالقدر الكافي.

 .5استخداـ التعميقات الناطقة والرموز المختمفة مثؿ األسيـ واإلشارات وعبلمات اإليضاح في الصػور
الثابتة مف شأنيا أف تسيؿ فيـ الرسالة أو القصد الذي عرضت الصورة مف أجمو.

وأورد الفرجاني ( )2002نقبلً عف فيرث ( ) Firthقولو بأف الصورة التعميمية تقدـ لممتعمـ أفضؿ فرص
لممقارنػ ػػة بػ ػػيف الحقػ ػػائؽ والحجػ ػػوـ واألبعػ ػػاد ،حيػ ػػث تمػ ػػده بسػ ػػبؿ التفكيػ ػػر اإلسػ ػػتنتاجي (

Inductive

 )Thinkingفضبلً عف كونيا أساسا معرفياً لغير القادريف عمى ىذا االستنتاج مػف خػبلؿ القػراءة فقػط،

كم ػػا أف الص ػػور التعميمي ػػة تم ػػد ال ػػدروس العممي ػػة الجاف ػػة بالحي ػػاة وتعم ػػؿ كمثي ػػر يج ػػدد النش ػػاط ال ػػذىني
لممتمقي.
ويقوؿ أحمد ( )2003أف الصور والرسػومات التوضػيحية وسػيمة لتقريػب المعمومػات إلػى أذىػاف الطمبػة،
وتساعد في فيـ المعاني المجردة ،واف الصور الفوتوغرافية تصمح لبلستخداـ في التعميـ ألنيا:

 .5تعطينػ ػػا تسػ ػػجيبلً دقيق ػ ػاً واضػ ػػحاً لمشػ ػػكؿ الظػ ػػاىري لؤلشػ ػػياء ،فيػ ػػي خيػ ػػر دليػ ػػؿ لمتعبيػ ػػر عػ ػػف حالػ ػػة
االنفعاالت في الحزف والفرح وغيرىا.

 .2يسػتطيع المصػور ليػػا التركيػز فػي النػواحي المعبػرة عػف الموضػػوع الػذي يريػده واليػػدؼ الػذي يرغػػب
في الوصوؿ إليو ،فتصؿ إلى المتعمـ دوف تشتت فكر.
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 .3يمكف إظيار الحركة فييػا بمفيوميػا أو بتػوالي الصػور لتصػوير األطػوار األساسػية لحركػة مػا ،رغػـ
أف الصور الفوتوغرافية مقيدة لمحركة.

 .4يمكف فييا إجراء ما يمزـ مف تكبير أو تصغير حسب اليدؼ المطموب.

 .5يمكف تصوير أي شيء في الظبلـ ال تراه عيف اإلنساف باستخداـ أجيزة تصوير متطورة.
وقد أورد سبلمة ( )2000أف الصور تفيد التعميـ في:

 .5تجسد المعاني والخبرات المفظية وتسيؿ إدراكيا عمى المتعمـ.
 .2تؤدي إلى فيـ موضوع التعمـ دوف الحاجة إلى لغة لفظية ،وليذا فأنيا تصمح لتعميـ الفئات التي ال
تحسف القراءة ،مثؿ :األطفاؿ واألمييف.

 .3تؤدي إلى التشويؽ وشد انتباه المتعمـ.

 .4تختصر الوقت البلزـ لتوضيح بعض المفاىيـ ،والذي يستيمكو المعمـ في شرحيا لفظياً.
 5.1.2استخدامات الصور والرسوم التوضيحية :
الرسـ وسػيمة تربويػة قديمػة قػدـ التفكيػر اإلنسػاني ،وقػد عػرؼ قبػؿ الكتابػة ومػا نقػؿ مػف الشػعوب القديمػة

مػػف تػراث وقصػػص وحػوادث ،كػػاف عػػف طريػػؽ الرسػػومات التػػي خمفيػػا األقػػدموف ،وعػػرؼ الرسػػـ كوسػػيمة
تربوية منذ العيد الفرعوني المصري القديـ ،وقد اسػتعممت لمتوضػيح عبػر العصػور وفػي كػؿ األزمنػة وال

ت ازؿ حتى وقتنا الحاضر (ناصر.) 2004 ،

وحسب جامعة القدس المفتوحة ( )5996أف الصور تحطـ حواجز المسافة والزمف ،فتنقؿ لممتعمميف
الصور مف أقاصي األرض ،ومف جوؼ األرض ،وتختزؿ الصورة والرسـ حجوـ األشياء كالجبؿ

وتكبرىا كتكبير صورة البعوضة ،وتوحي الصورة كذلؾ لمرسـ بالحركة وتمتد مف الحركة أمور أخرى.
ومف استخدامات الصور الثابتة والرسوـ ،ما يمي:

 .5استخداـ الصور والرسوـ لتنمية التفكير لدى المتعمميف وذلؾ مف خبلؿ ثبلثة مستويات وىي:

مستوى تعداد أو سرد محتويات الصور والرسوـ  ،ومستوى وصؼ مػا فػي الصػورة والرسػـ

 ،ومستوى تفسير األشياء في الصور والرسوـ.

 .2اسػتخداـ الصػور والرسػوـ لتػػدريب األطفػاؿ عمػى اكتشػػاؼ أشػياء محذوفػة عػػف قصػد فػي الصػػورة أو
الرسـ.

 .3استخداـ الصور والرسوـ في مجاؿ المعطيات واألنشطة غير الصفية التي يكمؼ بيا الطالب.

 .4اسػػتخداـ الصػػور والرسػػوـ لمبلحظػػة المتعممػػيف لمصػػورة أو الرسػػـ ووضػػع س ػؤاؿ أو أكثػػر حػػوؿ كػػؿ
منيما.

 .5استخداـ الصور والرسوـ لمبلحظة المتعمميف لمصورة أو الرسـ واإلجابة عف سؤاؿ تقصو ليـ.
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 .6اسػػتخداـ الصػػور والرسػػوـ لغػػرض توضػػيح المػػادة الػواردة فػػي الموضػػوع أو الػػدرس أو توضػػيح جػػزء
منيا.

 .7جمػػع الطػػبلب لمصػػور والرسػػوـ المتعمقػػة بموضػػوع مػػا ،ثػػـ اسػػتخداميـ ليػػا فػػي تنظػػيـ تعمميػػـ بعػػد
تصنيفيا وترتيبيا.

 .8تقميد الطبلب رسـ الصور والرسوـ أو تطوير الرسـ بشكؿ يعبروف بو عف ذواتيـ.

 .9تشػػجيع مػػف يسػػتطيع مػػف المتعممػػيف عمػػى تقػػدير بعػػض األشػػياء تقػػدي اًر ىادف ػاً واالسػػتفادة مػػف ىػػذه
الصور في تنظيـ تعمميـ.

 .50كتابة تعميؽ في كؿ متعمـ تعميقاً ح اًر عمى صورة أو رسـ ،ثـ محاولة اختيار انسب التعميقات.
ويػػرى بػػدراف ومطػػاوع وعطيػػة ( )5999أف الصػػور التعميميػػة ضػػرورية السػػتخداميا فػػي بعػػض المواق ػؼ
التعميمية:

لتقػػديـ موضػػوع جديػػد أو لتقػػدير الشػػيء األصػػمي أو لتمخػػيص أو إلعػػادة أو لمتغمػػب عمػػى عوائػػؽ الزمػػاف

والمك ػاف والمسػػاحة والخط ػػورة والرائحػػة الكريي ػػة والحجػػـ الكبي ػػر والصػػغير ،وتس ػػتخدـ لتصػػحيح األفك ػػار
الخاطئة لدى الطمبة ،وفي حالػة د ارسػة العصػور القديمػة أو شػعوب بعيػدة أو أسػناف األسػد أو تضػاريس

دولة أو حبوب المقاح وغيرىا.

ويورد حمداف ( )5986أف الصور الفوتوغرافية والرسوـ التعميمية تستخدـ مف أجؿ:

 .5ترجمة الخبرات والمعاني المفظية المجردة إلى أخرى مادية محسوسة قابمة لبلستيعاب والتعمـ.
 .2تقػػديـ موضػػوع الد ارسػػة والتشػػويؽ لػػو ،حيػػث أف اسػػتعماليا فػػي مقدمػػة الػػدرس يعمػػؿ عمػػى شػػد انتبػػاه
الطمبة ويبعث في نفوسيـ الفضوؿ والرغبة لمتعمـ.

 .3اختصػػار الوقػػت الػػبلزـ لمتػػدريس مػػف قبػػؿ المعمػػـ حيػػث يمكػػف اسػػتعماؿ الوقػػت اإلضػػافي فػػي ىػػذه
الحالة ألسئمة الطمبة ومناقشتيـ.

 .4فيػػـ محتواىػػا التعميمػػي دوف حاجػػة إلػػى لغػػة مػػف قبػػؿ كػػؿ الطمبػػة ،س ػواء كػػاف أف ػرادىـ قػػادريف عمػػى
النطؽ والتعبير المفظي أو غير قادريف ،ألف البصر لغة عالمية والصور أىـ وأبسط وسائميا.

 .5منع تكويف المفاىيـ الخاطئة والعمؿ عمى تصحيح بعضيا كمما لزـ األمر.

 .6توفير حوافز لمدراسات والقراءات والبحوث باإلضافة لما تجيزه مف براىيف ودالئؿ مرئية محسوسة.
 .7مساعدة الطمبة عمى التركيز وتنمية وتطوير القدرة عمى النقد والتمييز والتقييـ.

 .8توفير المسػتحيؿ زمنيػاً أو سياسػياً وعسػكريا أو عمميػاً ،مثػؿ تػوفير صػور ورسػوـ لؤلجػراـ السػماوية،
التفجيرات النووية وقدماء العمماء وغيرىا.

 .9تقريػب النػاس والحػوادث واألشػياء المكتوبػة ،فػي حالػة تعػذر زيارتيػػا أو صػعوبتيا أو عػدـ إمكانيتيػػا
مؤقتا.

وقد لخص عزيز والبيرمائي ( ) 5987استخدامات الصور والرسوـ التعميمية في اآلتية:
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 .5تقػديـ الحقػائؽ :حيػػث تقػدـ الصػور والرسػػوـ لمحقػائؽ العمميػة والطبيعيػػة وتػزود المشػاىد بالمعمومػػات
المتصمة بمياديف الحياة المختمفة وتقدـ فرص المقارنة بػيف الحجػوـ واألشػكاؿ وتمػد المشػاىد بطػرؽ

التفكير اإلستنتاجي.

 .2الحفز واإلثارة :تمعػب الصػور والرسػوـ دو اًر فػي كونيػا حػاف اًز أو مثيػ اًر لدافعيػة المػتعمـ لتسػاعده عمػى
التعمـ.

 .3التنظػػيـ والتتػػابع :تعمػػؿ الصػػور والرسػػوـ التعميميػػة عمػػى ترتيػػب المعمومػػات المقدمػػة لممػػتعمـ بطريقػػة

تسػػيؿ عمميػػة فيميػػا وتطبيقيػػا فػػي حياتػػو اليوميػػة فيػػي بمثابػػة عمميػػة تنظػػيـ لممعػػارؼ المتتابعػػة فػي

حياة الفرد المعرفية.

 .4التفسػير والتخيػؿ :الكثيػػر مػف الصػػور والرسػوـ وعمػػى اخػتبلؼ أنماطيػػا تسػاعد عمػػى تفسػير األفكػػار
الغامضة دوف الحاجة إلى معمومات لفظية كثيرة.

 .5الت ػػذكر :تس ػػاعد الص ػػور والرس ػػوـ التعميمي ػػة الم ػػتعمـ عم ػػى الت ػػذكر لكوني ػػا إح ػػدى آلي ػػات االتص ػػاؿ
البصري والتي تساىـ في فيـ األفكار المجردة والمعقدة.

 .6التعبير :يمكف أف يكوف التعبير عف موضوع ما أو موقؼ ما بالصورة أو الرسػمة التعميميػة أسػيؿ
مف التعبير عنو بالمفردات المغوية وأبمغ أثرا.

 .7القدرة عمى التفاعؿ :إف عممية تعدد الصور والرسوـ التعميميػة مػف ثابتػو إلػى متحركػة ،ومػف معتمػة
إلػػى شػػفافة ،ومػػف مصػػغرة إلػػى مجسػػمة ،والػػى الكترونيػػة ،يجعميػػا جميعػػا قػػادرة عمػػى أف تتفاعػػؿ،
وتكوف قادرة عمى أف تغطي جميع الكتب المدرسية بتفاصيميا وعمى اختبلؼ موضوعاتيا.

 .8سػػيولة اإلنتػػاج :أف سػػيولة اإلنتػػاج والتصػػنيؼ والحفػػظ فػػي حيػػز مكػػاني ضػػيؽ سػواء داخػػؿ الكتػػاب
المدرسي أو مرافؽ لو ،وتوفر وتعدد األجيزة القادرة عمى التصوير مف المميزات التي دعمت وجػود
الصور التعميمية ي التعميـ.

 .9تنمي ػػة ال ػػذوؽ الفن ػػي لممتعمم ػػيف :حي ػػث تتض ػػمف الص ػػور والرس ػػوـ التعميمي ػػة لون ػػا وذوق ػػا وفن ػػا وخطػ ػاً
ومنظػػو اًر واخ ارج ػاً فني ػاً ،فعمميػػة المبلحظػػة والتأمػػؿ لػػدى الطالػػب ليػػذه الصػػور والرسػػوـ تنمػػي عنػػده

الذوؽ الفني.

 6.1.2تعميم مهارة قراءة الصور والرسومات التوضيحية :
يقػػوؿ الحيمػػة ( )2003وكمػػا أننػػا نقػػوـ بتػػدريس الطمبػػة ميػػارات ق ػراءة الكممػػة المكتوبػػة ،ينبغ ػي أف نعممػػو
ميارة قراءة الصور المعروضة .لذلؾ يجب أف نميز بيف ثبلثة أنواع أو مستويات في قراءة الصور:
 .5يتعرؼ الطالب إلى محتويات الصورة ويذكر أسماء كؿ مف المحتويات.
 .2يحدد بعض التفاصيؿ الموجودة في الصورة ويصؼ ما يراه.

 .3يستخمص بعض األحكاـ حػوؿ األشػخاص أو األشػياء التػي تعرضػيا الصػور ،فيػربط بػيف الماضػي
والحاضر والمستقبؿ ،كما يقوـ بتفسير ما يشاىده عمى ضوء خب ارتو الخاصة.
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وقػػد تبػػيف فػػي الد ارسػػات التجريبيػػة أف النظ ػرة األولػػى إلػػى الصػػورة تجعػػؿ العػػيف تركػػز فػػو اًر عمػػى م اركػػز
االىتماـ في الصػورة ،وىػذا شػكؿ عػاـ متميػز فػي الصػورة عػف بقيػة العناصػر األخػرى ،وبعػد ذلػؾ تنتقػؿ

العػػيف بسػػرعة عمػػى طػػوؿ الصػػورة ،ثػػـ تبػػدأ عمميػػة تفحػػص الصػػورة وادراؾ تفاصػػيميا الجزئيػػة وتشػػكيؿ

ارتباطات عصبية جديدة.

إف كػػؿ إنسػػاف بحاجػػة أف يكػػوف قػػاد اًر عمػػى ق ػراءة الصػػور ،وبمػػا أف الميػػارات تنمػػو وتتطػػور مػػف خػػبلؿ

اكتساب الخبرات ،لذلؾ فإف النشاطات الضرورية لتحسيف القراءة البصرية لمطمبة ،يجب أف تكػوف جػزءاً
مف الدراسة في كؿ مف المراحؿ الدراسية .إف اكتساب الميارات في تعمػـ القػراءة البصػرية مػف شػأنيا أف

تساىـ في تحسيف القراءة المفظية أيضاً .وكمما تقدـ الطمبػة بد ارسػتيـ زادت ميػاراتيـ فػي كػؿ مػف القػراءة

البعدية ،ويرى فبلتي ( )Flattley, 5998أف القدرة عمى قراءة الصور تسيؿ التعمـ المفظي ،ألف القدرة
عمى قراءة الصػور سػبقت القػدرة عمػى قػراءة الكممػات فػي نمػو اإلنسػاف وىػذه القػدرة أساسػية فػي عمميػات
التفكير التي ىي أساس القراءة والكتابة.

لذا أصبح مف الضروري تنمية قدرة المتعمـ عمى قراءة الصور ،وربطيا بالنص المكتوب ،وتفسيرىا.
ويقوؿ الفرجاني ( )2002بأنو قد ثبت لمباحثيف أف المػتعمـ حينمػا يشػاىد صػورة معينػة ويػدوف تفاصػيميا
ومعالميا عمى الورؽ أثناء العرض فإف ذلؾ يحسف عممية التعرؼ إلى تفاصيؿ الصورة فيما بعد.
ويرى حمداف ( )5986بأنو حتى يتوصؿ المعمـ إلى نتائج تربوية جيدة يفضؿ إتباع الخطوات التالية:

 .5تحضير الطمبػة :أف معرفػة الطمبػة لموضػوع الصػورة أو الرسػمة أو غرضػيا العػاـ أو مػدى عبلقتيػا
بتعمميـ ،تفيد في إثارة انتباىيـ وتييئتيـ نفسياً لمتعمـ.

 .2تقػػديـ الصػػور :يعػػرض فػػي ىػػذه المرحمػػة المعمػػـ الصػػور التعميميػػة فردي ػاً ،سػػامحاً لمطمبػػة وقت ػاً كافي ػاً
لمتأمؿ والتعبير عما يشاىدونو ،ويتوجب منو عػدـ شػرح أو توضػيح مواضػيع الصػور ،أو مفاىيميػا

إال بعد استنفاذ كافة الفرص مف الطمبة.

 .3المتابعػػة والتطبيػػؽ :يتوجػػب مػػف المعمػػـ عنػػدما ينتيػػي مػػف عػػرض الصػػور لمطمبػػة تزويػػدىـ بمواقػػؼ

تعميمية يطبقوف مف خبلليا المفاىيـ المعرفية والقيمة والعممية التػي تعمموىػا مػف الصػور ،مسػتخدماً

أنشطة مثؿ :المناقشة والتماريف الكتابية والوصؼ والتقميد العممي لموضوع الصور.

 .4المراجعػػة والتمخػػيص :يقػػوـ المعمػػـ بمراجعػػة موضػػوع الصػػور مػػع الطمبػػة حسػػب تسمسػػميا ،موضػػحاً
أثنػػاء ذلػػؾ المفػػاىيـ التػػي ال ت ػزاؿ غامضػػة عمػػييـ ،وممخص ػاً مػػف خػػبلؿ إجابػػاتيـ الفرديػػة عػػف أىػػـ

المعمومات والمواقؼ التربوية التي حصموا عمييا نتيجة الصور.

 .5التقييـ :يعمد المعمػـ عنػد انتيػاء عمميػة الػتعمـ والتػدريس بالصػور إلػى تقيػيـ معرفػة الطمبػة لموضػوع
الصػ ػػور ومفاىيميػ ػػا مػ ػػف خػ ػػبلؿ اختبػ ػػارىـ شػ ػػفوياً بالمبلحظػ ػػة أو باألسػ ػػئمة واألجوبػ ػػة المباش ػ ػرة أو
باالختبارات الكتابية أو العممية القصيرة أو التقميد العممي لسموؾ تعبر عنو الصور.
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ويقوؿ عسقوؿ ( )2003بأف عمى المعمـ عند استخداـ الصور في التعميـ القياـ بما يمي:
 .5تقديـ عرض موجز حوؿ موضوع الصورة وأىمية المفاىيـ التي تجسدىا.
 .2ت ػػرؾ الطمب ػػة يفك ػػروف وي ػػدققوف ف ػػي الص ػػورة لوق ػػت ك ػ ٍ
ػاؼ ،واعط ػػائيـ الفرص ػػة ليس ػػتنتجوا المف ػػاىيـ
بأنفسيـ.

 .3توجيو اىتماـ المتعمميف إلى األجزاء اليامة في الصورة.

 .4توفير جو لمحوار والمناقشة وتقديـ االستفسارات حوؿ تفاصيؿ الصورة.
 .5تقديـ بعض التوضيحات بيف الحيف واآلخر.

 .6تقييـ مدى تحقؽ األىداؼ التعميمية التي استخدمت الصورة مف أجميا.
يقوؿ عبد الحميـ وحفظ اهلل ( )5985بأف عمماء التعميـ واإلعبلـ قد حددوا ثبلثة مستويات يمر بيا الفرد
لقراءة وفيـ ومعرفة موضوع الصورة الثابتة وىي:

 .5مرحمػػة العػػد ( )Enumertationوتتمثػػؿ ىػػذه المرحمػػة فػػي تعػػداد محتويػػات الصػػورة وذكرىػػا واحػػداً
واحداً مثؿ صورة حجرة الطعاـ.

 .2مرحمػػة الوصػػؼ ( )descriptionوخبلليػػا يصػػؼ عناصػػر الصػػورة مبينػاً مبلمػػح أجزائيػػا وصػػفاتيا
التػػي قػػد تتشػػابو مػػع صػػفات العناصػػر المماثمػػة التػػي قػػد رآىػػا مػػف قبػػؿ ،وقػػد يقػػوؿ حينئػػذ أف ىػػذه

الكراسي شبيية لكراسي حجرة الطعاـ في منزلو.

 .3مرحمة التفسير( )Interpretationوتتضمف ىذه المرحمة أف يرى الفرد عناصػر الصػورة رؤيػة أدؽ
ويحاوؿ الربط بينيا كوحدة واحدة ،وقد يحكػـ عمػى الحجػرة ككػؿ بأنيػا قديمػة متيالكػة ،أو أف ذوقيػا

غير سميـ أو غير ذلؾ مف العبلقات التي قػد يصػؿ إلييػا تفسػيره لمنتػائج مػف إدراؾ أعمػؽ لعناصػر

الصورة.

ويرى عيسى وزمبلؤه ( )5985أف كؿ إنسػاف بحاجػة أف يكػوف كفئػاً فػي قػراءة الصػور ،وأف ميػارة قػراءة
الصور تنمو وتتطور مف خبلؿ اكتساب الخبرات ،لذلؾ فإف النشاطات الفردية لتحسيف القػراءة البصػرية

لمطمبة يجب أف تكوف جزءاً مف الدراسة في كؿ المراحؿ الدراسية.

ولقد تـ تحديد مستويات الميارات البلزمة لقراءة الصور في التالي:
 .5التعرؼ إلى األشياء في الصورة أو تسميتيا.
 .2تصنيؼ تفاصيؿ الصور ووصفيا.

 .3دراسة تفاصيؿ الصور وتفسير رموزىا المرئية واستدالالت الحقائؽ حوؿ ما إذا كاف ىناؾ
معمومات عف الماضي أو الحاضر أو المستقبؿ ،فيما يتعمؽ بالناس أو األشياء أو األحداث.

ػاء عميػػو يعتقػػد الباحػػث بػػأف ق ػراءة الصػػور والرسػػومات التوضػػيحية فػػي الكتػػب المقػػررة مػػف الميػػارات
وبنػ ً
الرئيسية التي ينبغي عمػى واضػعي المنػاىج الفمسػطينية والمعممػيف االىتمػاـ بيػا ،وتػدريب الطمبػة عمييػا،
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وبخاصػػة فػػي م ارحػػؿ التعمػػيـ األساسػػية ،ألنيػػا تشػػكؿ جػػزءاً أساسػػياً وىام ػاً وضػػرورياً لمطالػػب ،مػػف أجػػؿ

مساعدتو في تحقيؽ األىداؼ ،التي يسعى المنياج إلى تحقيقيا.

وحسب عمـ الباحث فإف ىذه الميارة مفقودة ،أو ال يتـ إعطاؤىا االىتماـ الكافي في مناىجنا وعند كثير

مف معممينا ،مما يعيؽ اكتسابيـ الكثير مف المعػارؼ والتفاصػيؿ الفرديػة ،لػذلؾ ينبغػي عمػى المعمػـ عػدـ
الوقوؼ عند حد طرح أسئمة عامة عف الصور والرسومات ،مثؿ :ادرسوا الصور أو الرسوـ التوضيحية،
بؿ تنظيـ وطرح أسئمة جزئية ومرتبطة ونوعية.

 7.1.2عالقة الصور والرسومات التوضيحية باإلبداع:
يشير األدب التربوي إلى أىمية استخداـ الرسومات لتنمية التفكير اإلبداعي عند األطفاؿ ،ويرى دي

بونو ( )De Bono, 5999أنو قد يكوف مف الممكف والمفيد التعبير عف األفكار اإلبداعية مف خبلؿ
الرسومات ،لذلؾ ىو ينادي باستخداـ الرسـ كأداة لتطوير اإلبداع ،وقد أثبت عممو مع األطفاؿ أف

لؤلطفاؿ قدرة عالية لمتعبير عف أفكار إبداعية مف خبلؿ الرسومات ،وبخاصة عندما يواجو الصغار

مشاكؿ غير مألوفة مثؿ ابتكار آلة رياضية لمكبلب ،أو آلة لوزف الفيؿ ،وغير ذلؾ مف المشاكؿ المثيرة
لؤلطفاؿ.
كما أف العديد مف االختبارات المشيورة لقياس اإلبداع تعتمد عمى الرسومات مثؿ اختبار تورنس.

كما واف استخداـ الصور والرسومات يعتبر فرصة لتركيز االىتماـ ولمتفحص عف قرب ،فتكوف الصورة
أو الرسمة بمثابة المثير الذي يعتمد عميو لتوليد األفكار اإلبداعية.
ويقدـ فيشر ( ) Fisher, 2005األفكار اآلتية الستخداـ الصور لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى
الطمبة:

 .5صؼ ما تراه في الصورة ،وىؿ مف الممكف أف تفسر الصورة بشكؿ مختمؼ.
 .2اذكر ثبلثة أشياء تحدث في الصورة.

 .3خمف أسباب ما يحدث في الصورة ونتائجو.
 .4فكر في عناويف مختمفة لمصورة ،أي عنواف ىو األفضؿ.
 .5اكتب أسئمة عف الصورة ليجيب عنيا أصدقاؤؾ.

 .6تخيؿ ما يمكف أف يكوف بجانب ىذه الصورة لو أف مدى الصورة واطارىا أو سع مما ىما عميو
اآلف.
ويقدـ جرواف ( ) 2002مثاالً الستخداـ اختبار تورنس لفحص اإلبداع يتمثؿ في عرض صور
لشخص مستم ٍ
ؽ أماـ بركة ماء وخيالو يظير في الماء ،ثـ طرح األسئمة التالية عمى الطالب:
 .5أكتب جميع األسئمة التي يمكف أف تفكر بيا لمعرفة ما يحدث في الصورة.
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 .2اذكر جميع األسباب الممكنة التي أدت إلى حدوث ما تراه.

 .3اذكر جميع النتائج المحتممة التي يمكف أف تترتب عمى ما يحدث ،العاجمة منو واآلجمة.

 8.1.2العالقة بين الصورة أو الرسمة التوضيحية والكممة المكتوبة:
إذا كانػػت الوحػػدة الرئيسػػية الصػػغرى فػػي بنػػاء المغػػة المفظيػػة ىػػي الحػػرؼ ،فػػأف الوحػػدة الرئيسػػية الصػػغرى

في بناء المغة غيػر المفظيػة ىػي الشػكؿ ،واذا كانػت قيمػة الحػرؼ تبػرز فػي جميػع ميػارات المغػة المفظيػة
سػواء عنػػد الكتابػػة أو القػراءة أو االسػػتماع أو الػػتمفظ ،فػػإف قيمػػة الشػػكؿ تبػػرز فػػي جميػػع المػواد المصػػورة
والمرئية ،باعتباره محؾ المعنى ومثير العبلقات المعنوية مع األشكاؿ األخرى.
ويقوؿ الفرجاني ( )2002بأنو ثبت لدى الباحثيف في مجاؿ تعميـ المغة المفظية لؤلطفاؿ أف الجانب
البصري عمى درجة عالية مف األىمية ،باعتبار أف المغة المفظية أشكاؿ مرئية أو رموز شكمية خاصة

في ميارتي الكتابة والقراءة ،فالحروؼ المكتوبة عبارة عف رسوـ شكمية يتـ تفسيرىا لدى المتمقي.

وتزداد األىمية بالجانب البصري خبلؿ تمقي الرموز الشكمية المصورة ،واذا كانت لغة التعميـ ىي
مختارات متوافقة مف المغتيف المفظية وغير المفظية ،فكاف ينبغي أف يكوف االىتماـ بالرموز البصرية

عمى نفس القدر مف األىمية التي حظيت بيا الرموز بالمغة المفظية ،ولكف المبلحظ أف المنطؽ السابؽ
وواقع اتجاه البحوث العممية شيء آخر ،حيث لوحظ أف الجانب المفظي يحظى باىتماـ الباحثيف في

مجاؿ المغويات وعمـ النفس التجريبي عمى حساب الجانب غير المفظي ،بينما الواقع التعميمي يؤكد أف

المغتيف ال تنفصبلف كوسائؿ اتصاؿ متكاممة في إثارة المعاني لدى المستقبميف

).

(الفرجاني2002 ،

ويقوؿ دويدار ( )2005بأف الناشريف حالياً ييتموف بأف تكوف كؿ صفحة مف صفحات الكتب الموجية
لؤلطفاؿ قبؿ سف التاسعة محتوية عمى أحد الرسوـ ،لممحافظة عمى حماس األطفاؿ لبلستمرار في

القراءة ،ذلؾ أنو مف الخطأ تركيز الصور في مكاف واحد وترؾ فصوؿ أو صفحات طويمة مف الكتاب

بغير صور ،كما ييتموف بعدـ فصؿ مساحة الصور عف مساحة الكممات بحيث يكوناف وحدة فنية

وثيقة.
وبالنسبة لكتب المرحمة االبتدائية ال يجب أف تطغى الرسوـ عمى المادة المكتوبة بحيث ال يتـ حصر

خياؿ األطفاؿ في آفا ٍ
ؽ محدودة وتجعميـ باحثيف عف اإلثارة بدالً مف االستمتاع بالخياؿ كما تنفرىـ مف
القراءة الجادة وتجعميـ باحثيف عف القراءة السيمة.
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 9.1.2العالقة بين الصورة التوضيحية والصورة الفنية:
تنتج الصورة التعميمية بشكؿ فني ،ويراعى فييا دقة األداء وسبلمة النسب ،وتظير مف خبلليا
اإلمكانات الفنية لمفناف الذي نفذىا ،ومع ذلؾ فالصورة التعميمية ليست صورة فنية وذلؾ الختبلؼ

األىداؼ في إنتاج كؿ منيما والمظير ،وأف كاف يجمعيما معاً اإلبداع الفني ،غير أف اإلبداع في
الصورة يقاس بقدر جودتيا في قيادة المتعمـ لتعمـ أشياء معينة ،واإلبداع في الصورة يقاس بقدر

جودتيا وأصالتيا وحداثة أسموبيا ،وعمى ذلؾ فإف فناناً واحداً ممكف أف ينتج كبل النوعيف مف الصور،
ولكنو في الصورة التعميمية ممتزـ ومقيد بالصورة التعميمية ،وفي الصورة الفنية متحرر في التعبير عما

يراه معب اًر عف شخصية فنية.
ولكؿ ىذه األسباب فإف المعمـ والمسئوؿ عف الصور التعميمية في الكتب الدراسية عمى كمييما التنبو

ألىداؼ الصورة التعميمية ومواصفاتيا دوف أف ينساؽ وراء المظير الفني الخبلب والذي ال يرتبط

بأىداؼ المادة التعميمية (الفرجاني.)2000 ،
 12.1.2مواصفات ومعايير اختيار الصورة لمموقف التعميمي:
يرى بتزولد ( )Petzold, 5979أف الصورة التعميمية ميما اختمفت في أنماطيا فإف عوامؿ اختيارىا
لمموقؼ التعميمي تكاد تكوف واحدة وىي ال تخرج عف :حداثة الصورة ودقة إنتاجيا ،وأف تكوف الفتو

لبلنتباه ،وأف تثير المناقشة حوؿ اليدؼ مف اختيارىا ،وأف تمر المعمومات لمحتوى الرسالة مباشرة ،وأف
تكوف قابمة لمعرض المباشر أو مف خبلؿ إحدى األدوات التعميمية.
ويقوؿ الفرجاني ( )2002بأف عدداً كبي اًر مف دراسات الذاكرة التي استخدمت المواد المصورة اىتمت
بعدد العناصر التي ينبغي أف تتضمنيا صورة واحدة ،وأثر ىذا العدد عمى استعادة ىذه العناصر

والتعرؼ إلييا ،حيث أظيرت نتائجيا أنو كمما ازداد عدد عناصر الصورة كمما حد ذلؾ مف التعرؼ

عمى ىذه العناصر ،وأف الحد األعمى لعدد عناصر الصورة التي يمكف لممتعمـ التعرؼ عمى تفاصمييا
ىو خمسة عناصر ،وأكدت كذلؾ عمى أف الصور الممونة أعمى تعرفاً مف الصور غير الممونة ،وأنيا

تستغرؽ زمناً أقؿ مف التعرؼ عمييا ،فأف الصور والرسومات يجب أف تقدـ لممتعمـ بزاوية رؤية مناسبة
ألف تغير الزاوية تغير الشكؿ مف حيث مسافتو التي تضيؽ وتتسع ،ومف حيث حجمو الذي يكبر

ويصغر مما يؤثر بدوره عمى مدى فيـ موضوع الصورة ويزداد األثر سمبياً في حالتيف ىما:
 .5إذا قدـ الشكؿ مف زاوية رؤية غير مألوفة لو ،ىنا يدخؿ عامؿ األلفة ويقؿ الفيـ.
 .2إذا قدـ الشكؿ مف زاوية رؤية ال يفضميا ،ىنا يدخؿ عامؿ التفضيؿ ويقؿ الفيـ.

وقد أثبتت الدراسات أف األلواف المختمفة تعطي إيحاءات نفسية مختمفة لدى الفرد المشاىد ليا ،فيناؾ

إيحاء بالدؼء ومف ثـ
بعض األلواف مثؿ :األحمر واألصفر والبرتقالي والبنفسجي المحمر تعطي
ً
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يطمؽ عمييا ألواف دافئة ،وأف الجانب اآلخر مف األلواف مثؿ:األزرؽ واألخضر وبعض ألواف البنفسجي
توصؼ بأنيا ألواف باردة ،وقد وجد أف األلواف الدافئة تشد االنتباه ،وتبدو األجساـ الممونة بيذه األلواف

أكبر مف حقيقتيا ،بعكس األجساـ الممونة باأللواف الباردة والتي تثير االنتباه بدرجة أقؿ وتبدو أصغر

مف حقيقتيا.

ويرى الكموب ( )5993أف نجاح الصورة كمادة تعميمية يجب أف يخضع لؤلسس التالية:

أف تكوف الصورة واضحة المعالـ ،جيدة اإلخراج ،تحوي عناصر الموضوع بشكؿ كامؿ بعيد
عف التعقيد  ،وأف تكوف الصورة محددة المعمومات بعيدة عف االكتظاظ  ،ومرتبطة بالمواقؼ

التعميمي  ،وأف تكوف مف البيئة المحمية  ،وتحوي العناصر الجمالية دوف مساس بالمحتوى

المعرفي ليا  ،وأف تكوف مساحتيا مناسبة العرض سواء أكانت مف خبلؿ مادة مطبوعة أو
عمى لوحة معمومات.

ويرى أحمد ( )2003أف ىناؾ بعض األسس الواجب مراعاتيا عند اختيار الصور التعميمية ،وىي:

أف تكوف جذابة ومثيرة تؤثر مباشرة وتجذب انتباه المتعمـ  ،وتراعي البساطة والمرونة حتى تحقؽ
الفائدة منيا  ،وتحوي المعمومات الصحيحة والدقة العممية والحداثة  ،وتحوز درجة جيدة مف

الناحية الفنية  ،وتحقؽ أىداؼ الدرس بما تشممو مف محتويات  ،ومناسبة في الحجـ.

أما عسقوؿ ( )2003فيورد الشروط الواجب توافرىا في الرسوـ التوضيحية المستخدمة في التعميـ:

ارتباطيا بأىداؼ الدراسة  ،وارتباطيا بالمحتوى  ،ومناسبتيا لمستوى الطمبة  ،وصادقة وواقعية
 ،وألوانيا متناسقة وواضحة األجزاء  ،وبسيطة وبعيدة عف التعقيد  ،وغير مزدحمة باألجزاء
واأللواف  ،وتحتوي معمومات صحيحة ومحددة  ،وحجميا مناسب.

ويرى حمداف ( )5987أف الرسوـ التعميمية يجب أف يتوفر فييا الشروط التالية-:
 .5أف يتوفر لمرسـ أسـ أو عنواف واضح وموجز ليعبر مباشرة لمحتواه.
 .2أف يكوف حجـ الرسـ مناسباً.

 .3أف يجسد الرسـ فكرة أو نوعاً واحداً مف المعمومات متجنباً الحشو واالزدحاـ ،واذ كاف ضرورياً
تقديـ أكثر مف فكرة ،عندئذ تراعى عناية كبيرة لتمثيميا بشكؿ مبسط ومتوازف.

 .4أف يتـ الرسـ بخطوط واضحة ومتنوعة السمؾ والموف لممساعدة عمى إظيار وحدة المعمومات
وتوازنيا وعبلقاتيا بعضيا ببعض ومركز نزوعيا ودرجة أىميتيا.

 .5أف تكوف كتابة الرسـ مقروءة وبأحجاـ مناسبة.
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إف الناس مختمفوف في تفسير الصور التعميمية ،لذلؾ يجب اختيار الصورة التي توضح فكرة واحدة ال
لبس فييا ،وأف يصاحبيا تعميؽ واضح ليوجو انتباه المتعمـ إلى المقصود بالصورة.

كما ينبغي أف يراعي فييا عدـ االزدحاـ ،وأف تظير فييا األشياء متماثمة لمواقع ،وأف تكوف دقيقة

وحديثة ،وجذابة تشوؽ المتعمـ ،وأف تظير الفكرة المطموب دراستيا بشكؿ بارز وواضح أوالً (عبد

الحميـ وحفظ اهلل .)5985 ،

وكذلؾ يرى السيد ( )5999بأف الرسوـ التوضيحية التعميمية يجب أف يتوافر بيا األمور التالية:
 .5الدقة العممية والبساطة إلى أبعد الحدود ،وأف يكوف الشكؿ العاـ لمشيء المرسوـ أقرب ما يمكف
مف الشكؿ الحقيقي.

 .2عند التمويف أف تكوف األلواف واقعية أو أقرب ما تكوف مف الواقع ،واذا كاف ضرورياً تغيير األلواف
لتمييز األجزاء بحيث تكوف ألواف متناسبة ومنسجمة.

 .3أف تكوف مساحتيا مناسبة مف أجؿ رؤيتيا بوضوح.

 .4أف تكوف الكتابة عمييا بشكؿ واضح ومقروء وغير مكتظ.
 .5أف تعالج الرسمة فكرة عممية واحدة ومحددة.
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 11.1.2دور الصورة في عممية االتصال:
يشكؿ استخداـ الصورة التعميمية في عممية االتصاؿ تحدياً ألبعاد الرؤية المألوفة في حياة اإلنساف ،

ويتمثؿ ذلؾ في :

 .5تحدياً لبعد الزماف في عرض صورة لمواقع ومشاىدات وأحداث تاريخية يصعب تخيميا .

 .2تحدياً ًً لبعد المكاف في تقديـ صور لمناطؽ مف العالـ يصعب زيارتيا ومشاىدتيا عمى الطبيعة.
 .3تحدياً لغير المألوؼ مف األحداث واألشياء مثؿ ثورة البراكيف ،والوجو اآلخر لمقمر ،والتفجيرات
النووية وغيرىا(الكموب.)5993 ،

 .4تحدياً لقدرة إبصار العيف حيث تقوـ آالت التصوير بتكبير األشياء أو تقريبيا لتسيؿ مشاىدتيا
ودراستيا.

 12.1.2الرسوم والصور التوضيحية في الكتب المدرسية:
في مرحمة ما قبؿ المدرسة ال تحتوي الكتب إال عمى الرسوـ ،يضاؼ إلييا كممات قميمة تشرح الصورة
أو القصة ،لتعاوف اآلباء عمى الحديث عنيا أو سردىا لؤلطفاؿ .وفي كتب بداية تعمـ القراءة يخصص

لمكتابة ما ال يزيد عف  %20مف الصفحة والباقي لمرسوـ ،عمى أف يكوف عدد الكممات قميبلً جداً
وحجميا كبي اًر جداً .ثـ تأخذ المساحة المخصصة لمكتابة في الزيادة إلى أف تتوازى مع المساحة
المخصصة لمرسوـ في السف مف الثامنة إلى التاسعة ،بحيث يتعاوناف في إعطاء المعنى الكمي

لمموضوع ،ثـ تزداد المساحة المخصصة لمنص ،في حيث تتقمص المساحة المخصصة لمرسوـ ،إلى
أف تصبح الرسوـ في الكتب األدبية والقصصية قادرة عمى شغؿ مساحة ال تزيد عف( )%50-55في
مساحة الصفحات في الكتب الموجودة إلى سف الخامسة عشرة ،وذلؾ لتتناسب مع مستوى التحصيؿ

المغوي لمطفؿ وإلشباع فضولو إلى المعرفة والعمـ ،وألنو أصبح يتطمع إلى أف تكوف كتبو غير مصورة
مثؿ كتب الكبار ،أما كتب المعمومات فيمكف أف تزيد المساحة المخصصة لمرسوـ عمى ىذا النسب

(دويدار.)2005 ،

 2.2الدراسات السابقة
سعى الباحث إلى إيجاد جذور حقيقية يستند إلييا مف األدب التربوي في إجراء دراستو ،تتمثؿ في

دراسات سابقة ترتبط بدراستو ارتباطاً مباش اًر أو غير مباشر.

لذا اطمع الباحث عمى عدة دراسات تناولت تقويـ الكتب في بمداف مختمفة ،حيث أف منيا ما تناوؿ
تقويـ الكتاب كامبلً أو بعض عناصره مثؿ الصور والرسومات ،ومف ىذه الدراسات:
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 1.2.2الدراسات العربية:
قامت الدجاني ( )2225بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى قدرة الطمبة عمى قراءة التوضيحات في المرحمة
األساسػػية العميػػا ،وعبلقتيػػا بػػالجنس ومسػػتوى التحصػػيؿ فػػي العمػػوـ ،والػػى اىتمػػاـ معممػػي العمػػوـ بتنميػػة
ىذه القدرة عند طمبتيـ.

وتكونت عينة الدراسة مف ( )44طالباً وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي ،تـ اختيروا بالطريقة
البسيطة مف مدرستيف ،كما ضمت العينة سبعة معمميف ومعممات يدرسوف مبحث العموـ لطمبة المرحمػة

األساسية العميا في مدرستي عينة الدراسة .

وأظيػػرت النتػػائج أف قػػدرة الطمبػػة عمػػى ق ػراءة التوضػػيحات والصػػور اختمفػػت بػػاختبلؼ نػػوع التوضػػيح،
فأسيؿ التوضيحات قػراءة عنػد الطمبػة كانػت الرسػوـ والصػور وأصػعبيا كانػت الجػداوؿ ،وأظيػرت كػذلؾ

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة (  ) α = 0.05بػيف نسػبتي الػذكور واإلنػاث

فػي كػػؿ ميػػارة مػف ميػػارات قػراءة الصػور ،كمػػا أظيػػرت النتػائج وجػػود فػػروؽ دالػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى
الداللة (  ) α = 0.05بيف نسبتي الطمبة مف ذوي التحصيؿ العالي والمنخفض في كػؿ ميػارات قػراءة
الصور ،مما يعني وجػود عبلقػة ارتباطيػة بػيف األداء فييػا ومسػتوى التحصػيؿ فػي العمػوـ ،وفػي ميػارات

وصػػؼ العمميػػة التػػي تمثميػػا الرسػػوـ والصػػور ،وتفسػػير األل ػواف والعمميػػات ال ػواردة فػػي الرسػػوـ والصػػور،
والتنبػػؤ مػػف الرسػػوـ والصػػور ،واسػػتنتاج عبلقػػة إرتباطيػػة بػػيف األداء فييػػا ومسػػتوى التحصػػيؿ فػػي العمػػوـ

البيانية.

وكما أظيػرت النتػائج أف المعممػيف اسػتخدموا ( ) % 85.5مػف الصػور التعميميػة والتوضػيحية الموجػودة

فػػي الكتػػاب المدرسػػي فػػي الغرفػػة الصػػفية ،وأنيػػـ ركػػزوا عنػػد اسػػتخداميـ الصػػور التعميميػػة والتوضػػيحات
فػي أثنػاء شػػرح الػدروس عمػػى تحديػد أجػزاء الصػور والتوضػيحات ،واالسػػتدالؿ عمػى أشػػياء معينػة منيػػا،
وأنيـ عالجوا صعوبات الطمبة في قراءة الصور والتوضيحات عف طريؽ إعادة شرحيا بأساليب متعػددة

وبمساعدة صور وتوضيحات أخرى.

وقاـ المنشاوي ( )2225بدراسة أثر المدخؿ القصصي ،ومدخؿ الصور في تنمية المشاركة المجتمعيػة
"العمؿ االجتماعي " في مقرر المجتمع الريفي لدى طبلب المرحمة الثانوية الفنية الزراعية.
حيػػث كػػاف مػػف أىػػداؼ الد ارسػػة قيػػاس أثػػر مػػدخؿ الصػػور فػػي تػػدريس مقػػرر المجتمػػع الريفػػي ومشػػكبلتو
عمى تنمية المشاركة المجتمعية لدى طبلب المرحمة الثانوية الفنية الزراعية.

وقد أجريت الدراسة عمى عينة مػف طػبلب الصػؼ األوؿ الثػانوي الز ارعػي فػي جميوريػة مصػر العربيػة

في مدينة سمنود إحدى مدف محافظة الغربية ،عمى وحدة مطورة مف مقػرر المجتمػع الريفػي ومشػكبلتو،

وذلؾ بعد إعادة صياغتيا لتتناسب مع المدخؿ القصصي ومدخؿ الصور.

وقد أثبتت نتائج الدراسة فاعمية المدخؿ القصصي ومدخؿ الصػور فػي تنميػة المشػاركة المجتمعيػة لػدى

طبلب الصؼ األوؿ الثانوي الزراعي.
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وأوصػ ػػى الباحػ ػػث بضػ ػػرورة االىتمػ ػػاـ باسػ ػػتخداـ مػ ػػدخؿ الصػ ػػور فػ ػػي تػ ػػدريس مقػ ػػرر المجتمػ ػػع الريفػ ػػي

ومشكبلتو ،حيث أثبػت فاعميتػو لػدى الطمبػة .وبضػرورة تػدريب المعممػيف عمػى اسػتخداـ مػدخؿ الصػور
في التدريس ،وبضرورة إعادة النظر في الطريقة التقميدية في تدريس المجتمع الريفي ومشكبلتو.
وأجػػرى عطووووان ( )2225د ارسػػة ىػػدفت إلػػى معرفػػة درجػػة تقػػويـ الصػػور التعميميػػة فػػي كتػػاب " لغتنػػا
الجميمة " لمصفوؼ األساسية الدنيا مف وجية نظر المعمميف والمعممات في محافظة بيػت لحػـ والتعػرؼ
إلى درجة اتجاىاتيـ نحو استخداميا.

وقػػد تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف (  )500معمم ػاً تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة الطبقيػػة ،مػػنيـ  26معمم ػاً و 74

معمم ػ ػ ػ ػ ػػة ،ولتحقي ػ ػ ػ ػ ػػؽ غ ػ ػ ػ ػ ػػرض الد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة ط ػ ػ ػ ػ ػػور الباح ػ ػ ػ ػ ػػث اس ػ ػ ػ ػ ػػتبانة لتق ػ ػ ػ ػ ػػويـ الص ػ ػ ػ ػ ػػور التعميمي ػ ػ ػ ػ ػػة .
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ومف أبرز النتائج التي توصؿ إلييا الباحث:

 .5درجة تقويـ المعمميف لمصور التعميمية واتجاىاتيـ نحو استخداميا كانت عالية .
 .2الصػػور التعميميػػة تسػػاعد عمػػى االحتفػػاظ بالمعمومػػات وجػػذب انتبػػاه المتعممػػيف أثنػػاء الحصػػة وتسػػاعد
في تحويؿ الكممة المكتوبة إلى مادة واضحة وتساعد في تغيير دور المعمـ مف ممقف إلى مرشد.

 .5وقامػػت بووووقس ( )2223بد ارسػػة اث ػػر اسػػتخداـ الص ػػور والرسػػوـ التوض ػػيحية فػػي تعم ػػـ التفاص ػػيؿ
المعرفية ونمو السمات اإلبداعية الشكمية ،حيث ىدفت إلى تحديد مستوى تعمـ طالبات كمية التربية

لمبنػػات بجػػدة لمتفاصػػيؿ المعرفيػػة ومػػدى نمػػو السػػمات اإلبداعيػػة الشػػكمية لػػدى الطالبػػات مػػف خػػبلؿ
دراستيف مقرر الوسائؿ وتقنيات التعميـ .

وقد توصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

 .5تأرجح الفروؽ بيف متوسطات درجات مجموعتي العينة ( الصػور والرسػوـ ) بػيف وجػود فػروؽ ذات
داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( ) α = 0.05وانعػػداـ الفػػروؽ ذات الداللػػة اإلحصػػائية بػػالرغـ مػػف
وج ػػود ف ػػروؽ ب ػػيف المتوس ػػطات ،كم ػػا كان ػػت الف ػػروؽ ذات الدالل ػػة اإلحص ػػائية ف ػػي اغمبي ػػا لص ػػالح

المجموعة التي درست باستخداـ الرسوـ التوضيحية.

 .2لػػـ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( ) α = 0.05بػػيف متوسػػطي درجػػات عينػػة
الصور وعينة الرسوـ بػالرغـ أف متوسػط درجػات المجمػوع الكمػي لمجموعػة الرسػوـ كانػت اكبػر مػف

متوسط المجموع الكمي لمجموعة الصور.

 .3لػػـ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( ) α = 0.05بػػيف متوسػػطي درجػػات اختيػػار
العينتػػيف (مجمػػوعتي الصػػور والرسػػوـ ) فػػي نمػػو سػػمات اإلبػػداع الشػػكمي ،رغػػـ أف متوسػػط درجػػات
المجموعػػة التػػي درسػػت باسػػتخداـ الرسػػوـ التوضػػيحية اكبػػر مػػف متوسػػط درجػػات المجموعػػة التػػي

درست باستخداـ الصور الفوتوغرافية.

 .4إف اسػػتخداـ الرسػػوـ التوضػػيحية يػػؤدي إلػػى تعمػػـ أفضػػؿ وتػػذكر وقتػػي لمتفاصػػيؿ أدؽ ،مػػف الػػتعمـ

باستخداـ الصور الفوتوغرافية ،واف لمصور الفوتوغرافية دو اًر فػي تعمػـ التفاصػيؿ وتػذكرىا ،إال أنيػا

اقؿ مف تأثير الرسوـ.

 .5ىناؾ فروؽ لتأثير الػتعمـ مػف الصػور الفوتوغرافيػة أو الرسػوـ التوضػيحية عمػى نمػو سػمات اإلبػداع
الشكمي لدى المتعمـ ،لصالح الرسوـ التوضيحية.
وأجرى عسقول (  ) 2222دراسة ىدفت إلى تقويـ الرسوـ التوضيحية في كتاب العموـ لمصؼ األوؿ
مف التعميـ األساسي ،بحيث حصر الباحث إطار دراستو في الوحدة األولى فقط مف كتاب العموـ
العامة لمصؼ األوؿ األساسي لمعاـ الدراسي (  ) 2002 / 2005في غزة.
أوصى الباحث في نياية دراستو بما يمي:
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 .5إش ػراؾ متخصصػػيف فػػي مجػػاؿ تكنولوجيػػا التعمػػيـ وفنيػػيف خب ػراء فػػي إنتػػاج الرسػػوـ التعميميػػة ضػػمف
لجاف تصميـ المناىج.

 .2إعادة تقػويـ كتػاب العمػوـ لمصػؼ األوؿ مػف التعمػيـ األساسػي مػع التركيػز عمػى الرسػوـ التوضػيحية
الموجودة في الكتاب.

 .3الحرص عمى اختيار الرسوـ التوضيحية بطريقة موجية وربطيػا بالمعػايير المحػددة الف الرسػوـ إذا
وضعت في الكتاب مف الصعب تعديميا.

 .4عدـ المبالغة في عدد الرسوـ التوضيحية في الكتاب المنيجي مع ضرورة التركيز عمى النوعية مع
اإلتقاف.

 .5االىتماـ بالرسوـ ذات القيمة المرتبطة بالمعايير والشروط الواجػب توافرىػا فػي الرسػوـ التعميميػة أمػا
تمؾ التي ال تتحقؽ فييا الشروط فبل داعي إلىدار الزمف باستخداميا.

 .6ضرورة استخداـ وسائؿ مرافقة لمرسومات لمحد مف تأثير البعد الرمزي ليا.

 .7أف يسػػجؿ ممحوظػػات عمػػى الرسػػوـ الموجػػودة فػػي الكتػػاب ويرسػػميا إلػػى جيػػات االختصػػاص إلعػػادة
النظر فييا وتحسينيا.
أما دراسة الحيمة ( )2222فقد ىدفت إلى فحص أثػر الوسػائؿ التعميميػة الممونػة فػي التحصػيؿ المباشػر
والمؤجؿ لطمبة الصؼ السادس في مادة العموـ.
ولئلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة اختيػػرت عينػػة عش ػوائية مػػف طمبػػة الصػػؼ السػػادس األساسػػي كونػػت مػػف

( )352طالبػػا وطالبػػة ،وزعػػت عمػػى ثػػبلث مجموعػػات ،تعممػػت إحػػداىا مػػادة العمػػوـ باسػػتخداـ الوسػػائؿ
التعميمية الممونة ،والثانية بالوسائؿ غير الممونة ( أبيض وأسود ) واألخيرة بالوسائؿ التقميدية.

وقد أظيرت النتائج ما يأتي:

وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى ( ) α = 0.05ب ػػيف متوس ػػطات أداء طمب ػػة الص ػػؼ
السادس عمى اختبار التحصيؿ في مادة العمػوـ تعػزى إلػى اسػتخداـ الوسػائؿ التعميميػة ،ولصػالح الطمبػة

الذيف تعمموا بالوسائؿ التعميمية الممونة أوالً ،ثـ الػذيف تعممػوا بالوسػائؿ التعميميػة غيػر الممونػة

(

أبيض وأسود ) سواء كاف التحصيؿ مباشرة أـ مؤجبل ،ولـ تكشؼ الد ارسػة عػف وجػود فػروؽ ذات داللػة

إحصائية تعزى إلى جنس الطمبة.

وقاـ األغا ( )1997بدراسة ىدفت إلى تقويـ كتاب العموـ لمصؼ الثالث اإلعدادي في قطاع غزة مف
وجية نظر المعمميف  ،وتكونت عينة البحث مف ( )43معمماً ،اختيروا بالطريقة الطبقية مف مدارس

الوكالة ومدارس الحكومة ،ولتحقيؽ غرض الدراسة صمـ الباحث أداة البحث ،وىي استبانة مكونة مف
ستيف فقرة موزعة بالتساوي عمى أربعة أبعاد ىي :اإلخراج ،والمحتوى ،وتنظيـ المحتوى ،وخصوصيات
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كتاب العموـ .وتـ التأكد مف صدؽ االستبانة مف خبلؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف ،وحسب

معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا ووجد أنو (.)0990

ودلت النتائج عمى انخفاض مستوى شروط اإلخراج الجيد لمكتاب ،وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

عدـ اقتراف الصور والرسومات بالكبلـ المتعمؽ بيا  ،وعدـ توزيع الصور والرسومات.

ودرس البركات ( )1997واقع الوسائؿ والصور التعميمية في الصفوؼ األساسية الثبلثة األولى مف
وجية نظر المعمميف ،واختار الباحث بالطريقة العشوائية عينة الد ارسة والبالغة ( )550معمماً ومعممة،

ولتحقيؽ غرض الدراسة قاـ الباحث بتصميـ أداة الدراسة وىي استبانة .
وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي:

 .5أكثر المواد التعميمية وفرة ىي الصور والموحات التعميمية والخرائط.
 .2معظـ المواد واألدوات واألجيزة التعميمية البلزمة إلجراء النشاطات والتجارب العممية
والصور الواردة في الكتب المدرسية متوافرة بصورة كبيرة.

 .3بينت تقديرات معممي الصفوؼ الثبلثة األولى بأف الوسائؿ والصور التعميمية اتصفت
بخصائص الصور التعميمية الجيدة ،حيث بمغ الوسط الحسابي العاـ لجميع الفقرات

المتعمقة بيذا المجاؿ ( )3928درجة مف أربع درجات.

 .4اتجاىات معممي الصفوؼ الثبلثة األولى نحو استخداـ الوسائؿ والصور التعميمية
ايجابية بشكؿ جيد ،حيث بمغ الوسط الحسابي العاـ لجميع فقرات ىذا المجاؿ

( )2998درجة مف أربع درجات.

وىػػدفت د ارسػػة الهووالل (  ) 1996إلػػى التعػػرؼ إلػػى أثػػر نمػػط الصػػور التعميميػػة ( الرسػػوـ التخطيطيػػة،
الص ػػور الفوتوغرافي ػػة ،الم ػػادة التعميمي ػػة بمفردى ػػا ) ،وعبلقت ػػو بزي ػػادة تحص ػػيؿ الطمب ػػة ف ػػي مبح ػػث المغ ػػة

العربية ( القراءة ) لمصؼ السابع األساسي .
وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي:

 .5توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( ) α = 0.05بػيف األنمػاط المختمفػة صػور
التعميميػة ( رسػوـ تخطيطيػة ،صػور فوتوغرافيػة ) والطريقػة العاديػة التػي تخمػو مػف الرسػوـ والصػور

الفوتوغرافية.

 .2توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى الدالل ػػة ( ) α = 0.05ب ػػيف ال ػػنمط ال ػػذي يس ػػتخدـ
األنمػاط المختمفػػة مػف الصػػور الفوتوغرافيػة ،والػػنمط الػػذي يسػتخدـ الرسػػوـ التخطيطيػة لصػػالح الػػذي
يستخدـ الصور الفوتوغرافية.

وبيػػذا فقػػد أكػػدت نتػػائج الد ارسػػة عمػػى الحاجػػة الماسػػة إلػػى إدخػػاؿ الصػػور التعميميػػة إلػػى جانػػب المػػادة
التعميمي ػػة ف ػػي الكت ػػاب المدرس ػػي ،بحي ػػث تجم ػػب انتب ػػاه الطال ػػب وتقرب ػػو م ػػف الواق ػػع وتزي ػػد م ػػف التش ػػويؽ
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ػاء عميػػو يوصػػي الباحػث بػػإجراء المزيػػد مػف الد ارسػػات حػػوؿ أىميػة الصػػور التعميميػػة
والترغيػب لديػػو ،وبن ً
في الكتاب المدرسي واألنماط األخرى مف الصور التعميمية.
قاـ المشيقيح ( )1994بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر القرائف المساعدة المرسومة والمكتوبة عمى التعمـ
مف النص المكتوب واالحتفاظ بمعمومات مدة أطوؿ لدى طبلب المرحمة الجامعية  ،وتكونت عينة

الدراسة مف ( )84طالباً بالمرحمة الجامعية تـ اختيارىـ عشوائياً.
وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي :

.5
.2

.3

وأظيرت نتائج ال دراسة

يوجد تفاعؿ تأثير متبادؿ داؿ إحصائيا عند مستوى أقؿ مف ( )0.01بيف المتغير المستقؿ (القرائف

المس ػ ػػاعدة) ووق ػ ػػت االختب ػ ػػار (إعػػ ػػادة االختب ػ ػػار) ف ػ ػػي االختب ػ ػػار البعػ ػ ػػدي المت ػ ػػأخر ل ػ ػػدى طػ ػ ػػبلب
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المرحمة الجامعية.

 .4توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى أقؿ مف  0.01في التعمـ في النص المكتوب بيف متوسطات
مجموعات البحث في االختبار البعدي المتأخر لدى طبلب المرحمة لمجامعية.

 .5توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى أقؿ مف  0.01في تذكر معمومات النص المكتوب بيف
متوسطات مجموعات البحث في االختبار البعدي المتقدـ لدى طبلب المرحمة لمجامعية.
 -5قامػػت الهباهبووة ( )1994بد ارسػػة ىػػدفت إلػػى معرفػػة مسػػتوى إدراؾ طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي
لمرسوـ التوضيحية الموجودة في كتاب األحياء وعبلقتو بتحصيميـ في مادة األحياء

وتكونت عينة الدراسة مف (  ) 474طالباً وطالبة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي.

اختيػػرت العينػػة بالطريقػػة العش ػوائية الطبقيػػة فػػي المػػدارس التابعػػة لمديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ فػػي عمػػاف
الكبرى األولى في العاـ الدراسي .5994-5993

وقد قامت الباحثة بتطوير اختبار لقياس مستوى إدراؾ طمبة الصؼ التاسع لمرسوـ التوضيحية في مادة

األحياء وتحققت مف صدقو وثباتو قبؿ تطبيقو.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أف متوسط المستوى اإلدراكي لمرسػوـ التوضػيحية بمػغ  ،%70فػي حػيف كػاف

المتوسط المقبوؿ تربوياً  ،%60وىناؾ فروؽ ظيرت بيف اإلناث والذكور في التحصيؿ لصالح اإلناث،
ولـ تظير فروؽ في تحصيؿ الطمبة يمكف أف يعزى لمتفاعؿ بيف مستوى اإلدراؾ والجنس.

وأجرى عمارة ( ) 1994دراسة ىدفت إلػى تحديػد أثػر الصػور والبطاقػات عمػى تحصػيؿ طػبلب الصػؼ
التاسع في المغة العربية.

وأع ػػد الباح ػػث اس ػػتبانة لمعرف ػػة آراء بع ػػض األس ػػاتذة الميتم ػػيف بالوس ػػائؿ التعميمي ػػة ف ػػي م ارح ػػؿ التعم ػػيـ

األساسػػي ،واسػػتبانة أخػػرى لتحديػػد مػػدى مناسػػبة الصػػور والبطاقػػات لممواضػػيع التػػي تبحػػث عنيػػا ،وأعػػد
كذلؾ اختبا ار تحصيميا واختبار عينة قصدية بمغ عدد أفرادىا (.)568

وقد تبيف مف نتيجة الدراسة أف الصور والبطاقات تسيـ في تنمية الثروة المغوية عند الطمبة.

وق ػػاـ الجعوووافرة ( )1993بد ارس ػػة ى ػػدفت إل ػػى تق ػػويـ كت ػػاب " لغتن ػػا الجميم ػػة" لمص ػػؼ األوؿ ف ػػي األردف،
لمعرفػػة مػػدى مبلءمتػػو مػػف خػػبلؿ الكشػػؼ عػػف جوانػػب القػػوة والضػػعؼ فيػػو ،وقػػد طػػور الباحػػث اسػػتبانة
تكون ػػت بش ػػكميا النيػ ػػائي م ػػف ( )50فق ػ ػرة موزع ػػة عم ػػى خمس ػػة مج ػػاالت :اإلخ ػ ػراج الفن ػػي ،واألىػػػداؼ،
والمحتوى ،والرسومات والصور ،والمغة

وتكونت عينة الدراسة مف ( )500معمـ ومعممة ،أي ما نسبتو ( )%24مف مجتمع الدراسة ،تـ اختيارىـ
بالطريقة الطبقية.

وتمت المعالجة اإلحصائية لتحديد نقاط الضعؼ مف خبلؿ الطمب مف لجنػة المحكمػيف تقػدير المتوسػط

الحسػػابي الػػداؿ عم ػػى قػػوة الفق ػرة والمتوس ػػط الحسػػابي الػػداؿ عم ػػى ضػػعفيا ،حيػػث ق ػػاـ الباحػػث بحس ػػاب
المتوسػػط الحسػػابي لمعػػايير ك ػػؿ مػػف القػػوة والض ػػعؼ التػػي حػػددىا أعضػػاء لجن ػػة التحكػػيـ ،حيػػث ك ػػاف
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المتوسػػط الحسػػابي لمحػػؾ القػػوة ( )395ومحػػؾ الضػػعؼ ( ،)295ومػػف ثػػـ اسػػتخراج المتوسػػط الحسػػابي
واالنحراؼ المعياري لكؿ فقرة مف الفقرات ولكؿ مجاؿ مف المجاالت الخمسة ولؤلداة ككػؿ وبعػد ذلػؾ تػـ

استخداـ اإلحصائي ( )zعمى مستوى الداللة ( )α = 0.05الختبار بعد ىذه المتوسطات أو قربيا مػف
معايير (محكات) القوة والضعؼ التي تـ تحديدىا.

وأظيػػرت النتػػائج أف جميػػع فق ػرات الكتػػاب قػػد جػػاءت فػػي المسػػتوى القػػوي ،أمػػا نتػػائج مجػػاؿ الرسػػومات
والصور فقد دلت عمى ارتباطيا باألىداؼ التعميمية ،وقدرتيا عمى التعبير الواضػح عػف المػادة التعميميػة
وتمتاز بجاذبيتيا لمطالب ،ومبلءمتيا لخبراتو السابقة ،وقد جاءت جميػع الصػور والرسػومات فػي مكانيػا

المناسب مف الكتاب.
أما دراسة عبد الحميد ( )1992فقد ىدفت إلى معرفة دور الرسوـ التوضيحية العممية في تنمية
التحصيؿ المعرفي في العموـ وأنماط التفكير والتعمـ لدى تبلميذ الصؼ الرابع ،حيث تـ إعداد اختبار

تحصيمي موضوعي في ثبلث وحدات لمصؼ الرابع االبتدائي في العاـ ،92 / 95كما تـ استخداـ
اختبار أنماط التفكير والتعمـ لدى األطفاؿ ،وتمت إعادة صياغة الوحدات الثبلث موضوع الدراسة،

بحيث تعبر عف محتوى تمؾ الوحدات بالصور والرسوـ التوضيحية.

وظيرت نتائج الدراسة ما يمي :

 .5الرسوـ التوضيحية ليا اثر فعاؿ في مستوى تحصيؿ األطفاؿ ،حيث وجدت الدراسة فروقاً دالة
إحصائيا بيف طمبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التحصيؿ المعرفي لمادة العموـ

في التطبيؽ القبمي لصالح المجموعة التجريبية.

 .2الرسوـ التوضيحية أثرت في أنماط التفكير والتعمـ لدى األطفاؿ ،حيث وجدت فروؽ دالة إحصائيا
بيف متوسط أداء طمبة المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في اختبار أنماط التفكير والتعمـ

البعدي لصالح المجموعة الضابطة.

 .3وجدت عبلقة بيف مستوى أداء الطمبة في االختبار التحصيمي المعرفي وأدائيـ في اختبار أنماط
التفكير والتعمـ.

وأجرى خميس ( )1992دراسة ىدفت إلى معرفة أثر الفروؽ بيف أربعة متغيرات خاصة بالصور ىي:
العرض المفظي مع الصور الكمية ،والعرض المفظي مع الصور مجزأة ،والعرض المفظي مع الصورة
مع المقطات المقربة "التكامؿ بينيا" ،والعرض المفظي فقط دوف مصاحبة صور عمى استدعاء التبلميذ

الفوري والمؤجؿ لممعمومات.

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعد الباحث نصاً عف القرية مكوناً مف ( )350كممة في خمس فقرات ،وأجريت

التعديبلت المطموبة بعد عرضو عمى مجموعة مف المحكميف مف مشرفي ومعممي التعميـ االبتدائي

والخبراء .

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
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 .5أفضمية الصور المكممة لمعرض المفظي بصفة عامة والتي ساعدت عمى سيولة اكتساب
المعمومات واسترجاعيا في االختبار الفوري والمؤجؿ.

 .2أفضمية توليفة العرض المفظي المصاحب بالصورة الكمية فقط أو الصورة المقربة فقط في االختبار
الفوري والمؤجؿ.

 .3أفضمية العرض المفظي والمقطات المقربة عف العرض المفظي والصورة الكمية في االستدعاء
الفوري والمؤجؿ.

 .4جاءت مجموعة العرض المفظي الشفوي وحده في المرتبة األخيرة سواء في االستدعاء الفوري أو
المؤجؿ.
وقاـ محمد ( ) 1992بإجراء دراسة ىدفت إلى تقييـ الرسوـ واألشكاؿ التوضيحية المتضمنة في مقرر
األحياء لمصؼ األوؿ والثاني الثانوييف ،وبصفة خاصة حاوؿ الباحث التعرؼ إلى مدى تحقيؽ الرسوـ

التوضيحية لعدد مف المعايير وىي:

 .5مدى صحتيا ودقتيا العممية.

 .2مدى كفايتيا وارتباطيا ومبلءمتيا لممادة العممية.

 .3مدى توافر المستويات المختمة مف الرسوـ التوضيحية.
 .4مدى تحقيقيا لموظائؼ األساسية لمرسوـ واألشكاؿ.

بناء عمى النتائج التي حصؿ عمييا ،ومف ىذه التوصيات:
وقد وضع الباحث عدداً مف التوصيات ً
اإلكثار مف الرسوـ واألشكاؿ التوضيحية ذات المعنى والمعبرة عف المفاىيـ الضرورية في الدرس
والتدرج في عرض التفاصيؿ عمى الرسـ.
وأجرى الغزاوي (  )1992دراسة ىدفت إلى معرفة أثر المثيرات التعميمية الممونة في تحصيؿ طمبة
الصؼ السادس االبتدائي في األردف في ثبلثة فروع مف المغة العربية ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة
قواميا 522طالبا وطالبة ،وقد تكونت المادة مف وحدة نير األردف والتي اشتممت عمى قطعة استيعاب

وتدريبات لغوية وامبلء ،حيث أضيؼ الموف األخضر إلى المادة التعميمية المفظية ،وقد أظيرت دراستو

النتائج التالية:

 .5وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف مقدار تعمـ الطمبة الذيف درسوا المادة التعميمية الممونة ومقدار
تعمـ الطمبة الذيف درسوا المادة التعميمية غير الممونة ،وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية.

 .2وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف تحصيؿ الطمبة الذكور الذيف درسوا المادة التعميمية الممونة
وتحصيؿ الطمبة الذيف درسوا المادة التعميمية غير الممونة لصالح المجموعة التجريبية.

 .3عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف مقدار تعمـ الطمبة الذكور الذيف درسوا المادة التعميمية
الممونة ومقدار تعمـ الطمبات المواتي درسف المادة التعميمية الممونة.

 .4عدـ وجود تفاعؿ ذي داللة إحصائية بيف الموف وفروع المادة التعميمية في مقدار تعمـ األفراد.
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وقد ا ستنتج الغزاوي مف دراستو أف المثيرات المونية في المادة التعميمية قد سيمت مف العمميات العقمية
( الذىنية ) التي يمكف أف يقوـ بيا الطمبة لمعالجة المعمومات وتمثيميا ومف ثـ زادت مف مقدار التعمـ،

فإضافة الموف انتقائيا إلى بعض المميزات التعميمية عممت عمى ترميز ىذه المادة بشكؿ يساعد المتعمـ

عمى تنظيـ المثيرات واختيار الميمات منيا ،واعادة تصنيفيا إلى أنماط ذات معنى لتسير المادة
التعميمية والتكيؼ معيا ثـ خزنيا في الذاكرة القصيرة المدى.
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وقد أجرى عبد المطيف ( ) 1989دراسة ىدفت إلى معرفة تأثير الموف في فيمـ الرسوـ المتحركة،
باعتباره عامبل تشكيميا وغالبا دراميا مف خبلؿ شرح طبيعة الموف الفسيولوجية والسيكولوجية وما تحممو

مف متغيرات نظ ار لطبيعتو المعقدة ،ومحاولة تقنيف استخدامو في فيمـ الرسوـ المتحركة وذلؾ بواسطة
استعراض قيمتو الجمالية في كؿ مف الفف التشكيمي والفف السينمائي وعبلقتو بعناصر الفيمـ األخرى،

مثؿ :الحركة ،والموسيقى ،والمؤثرات الصوتية.
وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي:

 .5جاء عنصر الموف متقدما عمى عنصر الشكؿ مف حيث األىمية وأولوية اإلدراؾ البصري لما
يحممو مف مؤثرات بصرية قادرة عمى إضعاؼ ثبات الشكؿ التصويري.

 .2إف التأثيرات المتبادلة بيف األلواف بعضيا بعضاً وبيف الشخصية والخمفية قادرة عمى إنتاج درجات
ونوعيات لونية ثانوية ،مف الممكف عند تنظيميا الحصوؿ عمى عدد النيائي مف التكوينات المونية

المنتجة بصريا ،دوف الحاجة إلى رسميا.

قاـ محمود ( )1987بدراسة ىدفت إلى معرفة أثػر اسػتخداـ الصػور عمػى تنميػة التعبيػر التحريػري لػدى
طمبة الصؼ السادس مف مرحمة التعميـ األساسي .

وتكونت عينة الدراسة مف طمبة الصؼ السادس األساسي ،حيث قاـ الباحث بتقسيميـ إلى مجموعتيف

متكافئتيف ،إحػداىما تجريبيػة تػدرس موضػوعات التعبيػر التحريػري باسػتخداـ الصػور ،واألخػرى ضػابطة
تدرس التعبير التحريري بالطريقة التقميدية ،واتبع الباحث في دراستو المنيج التجريبي.

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة () α = 0.01

ب ػػيف متوس ػػط درج ػػات طمب ػػة المجموع ػػة التجريبي ػػة ال ػػذيف درسػ ػوا باس ػػتخداـ الص ػػور ،ومتوس ػػط درج ػػات

المجموعػػة الضػػابطة الػػذيف درس ػوا بالطريقػػة التقميديػػة فػػي ميػػارات فيػػـ واسػػتخداـ المفػػاىيـ وفيػػـ األفكػػار
الرئيسية ،وميػارات الػربط بػيف أفكػار الموضػوع وميػارات االسػتنتاج وميػارة بنػاء الكممػات وميػارة تيسػير

الكممات لصالح المجموعة التجريبية.
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 2.2.2الدراسات األجنبية:
قاـ البركات ( )Al-Barakat, 2223بدراسة ىدفت إلى استقصاء فعالية الصور التعميمية المتضػمنة
في كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ األساسي عمى تطور ميارات األطفاؿ المغوية.

وجمعت البيانات باستخداـ المقاببلت شبو المفتوحة مع معممي الصؼ األوؿ األساسي الذيف تـ

اختيارىـ بشكؿ عشوائي ،حيث تكونت عينة الدراسة مف  25معمما ومعممة تـ اختيارىـ عشوائياً مف

المدارس األساسية في مدينة إربد شماؿ األردف.

واستخدـ الباحث المسجؿ لتوثيؽ المقاببلت ومف ثـ طباعة المقاببلت بيد التحميؿ ،وفحصت مصداقية

التسجيبلت مف خبلؿ مراجعة المعمميف لمتأكد مف صحتيا ،وتـ تحميؿ المقاببلت حسب الفئات

الموجودة في معطيات الدراسة ،وىذه الفئات ىي األساس الذي بنيت عميو نتائج الدراسة.
وأسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية:

 .5تستخدـ الصور التعميمية بطرؽ متفاوتة مف معمـ آلخر ،حيث أف القميؿ مف المعمميف استخدـ
الصور لتطوير ميارات المغة العربية عند األطفاؿ.

وفقا لبعض أفراد العينة تبيف أف توظيؼ الصور في الموقؼ الصفي يمكف أف يكوف المتعمـ محور

عممية التعميـ ،أي عندما يزود المعمـ األطفاؿ بالمعرفة التي يجب أف يستخمصيا األطفاؿ
مف الصور.

 .2إف عدـ وضوح الصور ،وعدـ صمة الصور بحياة األطفاؿ ،وعدـ قدرة الصور عمى مراعاة الفروؽ
بيف األطفاؿ ،يمكف أف تكوف عوامؿ مؤثرة عمى إمكانية استثمار الصور أو توظيفيا االيجابي

المطموب في الموقؼ الصفي.
أورد الفرجاني ( )2222أف بسينا بوليا ( (Pecyna Poulaاجرى دراسة بعنواف " تيسير اكتساب
المغة باالعتماد عمى نظاـ االتصاؿ البصري غير الناطؽ لدى المعاقيف مف أطفاؿ ما قبؿ لمدرسة".

وقد صممت الدراسة عمى أساس ( )4مجموعات متكافئة ،وكؿ مجموعة مكونة مف ( )4أطفاؿ بحيث

قدـ لكؿ مجموعة تصميـ مختمؼ مثؿ (:صور فقط  +تدريب ) ( ،تدريب عمى رموز مكتوبة  +تدريب
عمى رموز منطوقة ) ( ،صور  +حديث منطوؽ ) ،وىكذا.

وقد أجريت التجارب بطريقة فردية بواقع أربع جمسات لكؿ مفحوص ،ما عدا مجموعة واحدة أجريت

فردية أثناء حضور المجموعة.

وقد الحظ الباحث أف المشاركة في التعبير الجماعي ليا أثر ايجابي عمى اكتساب المغة ،كما أف ىناؾ

داللة لمرموز البصرية المبيجة عف الرموز غير السارة.

قاـ ستايميندو وزمالؤه ) (Stylianidou et al, 2002بدراسة ىدفت إلى وصؼ الصعوبات التي
يمكف أف تواجو الطمبة عند قراءتيـ بعض الصور المتعمقة بالطاقة في كتب العموـ المدرسية ،وقد تـ
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اختيار ستة نصوص تحوي صو اًر تتعمؽ بالطاقة في كتب العموـ بحسب معايير محددة مف ()46
كتاب عموـ نشر في الفترة ما بيف ( ،) 5997 - 5966ثـ حممت ىذه النصوص ضمف إطار تحميؿ

معيف ،وصممت استبانة لكؿ نص منيا باالعتماد عمى التحميؿ.

وقد تكونت عينة الدراسة مف  504مف الطمبة تراوحت أعمارىـ بيف ( ) 54 – 52سنة ،وتمت مقابمة

 20مف الطمبة ممف أجابوا عف االستبانة ،وبعد الفحص األولي لبلستبانات تـ اختيار  24استبانة
مف استبانات الطمبة لمتحميؿ الكامؿ ،كما تـ تحميؿ ( )3نصوص مف الكتب المدرسية،

وأظيرت النتائج أف الطمبة يقرؤوف الصور والرسوـ في كتب العموـ المدرسية ويحاولوف فيميا ،ولكف

تواجييـ صعوبات ليست بسيطة ،تتمثؿ في:

 .5ازدحاـ الصور والتوضيحات بالمعمومات ،وافتقارىا إلى التركيز ،قد ظيرت معظـ الصور
والتوضيحات غامضة ،وكاف مف الصعب عمى الطمبة تفسيرىا.

 .2وجود نقص في أجزاء بعض الصور والتوضيحات والمعمومات المتعمقة بيا ،مما جعؿ الطمبة
يعتمدوف عمى فيميـ الخاص ليصموا إلى معرفة ىذه األجزاء.

وفي دراسة أجراىا بوسول ونوجنت ) )Boswell & Nugent, 2002استخدـ فييا الطرؽ النوعية
والكمية لفحص أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ البصرية لدى عينة مكونة مف ( )5أطفاؿ مف مرحمة

ما قبؿ المدرسة ،وقد استمرت الدراسة لمدة ( )6أسابيع ،تـ فييا إعطاء الطمبة عدة صور لتعمـ بعض
المناطؽ واالتجاىات ،وتـ تطوير بعض النشاطات لتدريب الطمبة عمييا.

ولمتوصؿ إلى أىداؼ الدراسة تـ استخداـ األدوات اآلتية :قوائـ التدقيؽ ،والمبلحظة وأشرطة فيديو.
وقد أسفرت نتائج الدراسة عمى أف قائمة أحداث األياـ التي كانت عمى شكؿ صور ساعدت الطمبة

عمى عممية التعمـ والفيـ.

وقد ذكر عسقول ( ) 2222أف تشين وجيفري ( )Chen & Jeffryأجريا دراسة ىدفت إلى معرفة
مستوى التعقيد المرئي في الصور المتحركة المؤثر عمى التعمـ المعرفي لمطبلب في مستويات مختمفة،
حيث تمت دراسة العبلقة بيف الصور والخمفية الثقافية وفيـ المعمومات.
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وقد قدمت المادة العممية في ثبلث مستويات ،وىي:
 .5رسوـ توضيحية في المستوى األوؿ.

 .2رسوـ توضيحية مع رسوـ تفصيمية في المستوى الثاني.

 .3رسوـ توضيحية مع رسوـ تفصيمية مع إضافة خمفية ثقافية في المستوى الثالث.
وقد صمـ اختبار مف (  ) 28سؤالً ترتب عميو نتيجة نيائية تفيد بأنو إذا أضيؼ معمومات مصورة

إلى المواد التعميمية ستصبح ليا اعتبارات مادية أكثر منيا اعتبارات تعميمية.

وقد أجرى مانيفولد ) )Manifold, 1997ىدفت إلى معرفة أىمية استخداـ الصور كمصدر مف
مصادر التعمـ في الدراسات االجتماعية في المدرسة االبتدائية ،وتناولت الصور المؤثرة مف حيث

الوضوح واأللواف والقيمة التاريخية ،والمكاف وزاوية التصوير.

وأكدت الدراسة عمى أىمية الصور في تنمية التعاطؼ مع القضايا المؤثرة وفي تنمية العديد مف

الميارات ،مثؿ :ميارة التفكير الناقد ،والتعميؿ ،والقدرة عمى التأثير ،وتدريس بعض القضايا المعقدة

بالنسبة لتبلميذ المرحمة االبتدائية.

وفي دراسة قاـ بيا أغينو ( )Eugenio, 1994ىدفت إلى اختيار تأثير مستوى الخبرة ،وصور ممونة
واقعية ،ورسوـ بيانية تمثيمية ممونة عمى الوقت المطموب لمتمكف مف ميمة ما خبلؿ تقميد ميمة عمؿ
مف خبلؿ وسائؿ إعبلـ تفاعمية.

وقد استخدمت بعض الخطوات ،مف تطبيؽ تدريبي محسوس ذي ( )23خطوة تـ تطويرىا بطريقتيف:

إحداىما تضمنت صو اًر ممونة حقيقية بشكؿ كمي ،واألخرى كانت رسوماً بيانية تمثيمية بكميتيا ،وقد تـ
التطبيؽ عف طريؽ الحاسوب عمى جماعة مف تقنيي االتصاالت ،وكانت المتغيرات عبارة عف الخبرة

السابقة لممستخدـ في مجاؿ المحتوى المتقدـ ،ونوع المعاممة ،والزمف .وتوصمت الدراسة إلى النتائج

التالية:

 .5عدـ وجود تفاعؿ ذي معنى بيف مستوى الخبرة ونوع الصور المرئية.
 .2اختبار التأثير األساسي لنوع الصورة قد أظير بأف األفراد الذيف تعامموا مع الصورة
الفوتوغرافية الممونة والواقعية استغرقوا وقتاً أطوؿ لمتمكف المطموب.

 .3إف التقنييف ذوي المستوى العالي مف الخبرة قد استغرقوا وقتاً أقؿ بكثير مف غيرىـ لموصوؿ
إلى التمكف مف المطموب.

 .4وتوصمت الدراسة في النياية إلى استنتاج مفاده أف الصور الفوتوغرافية الواقعية تقمص
بشكؿ كبير مف الوقت البلزـ والمطموب؛ لمتمكف مف ميمة عمؿ تقميدية عبر وسائؿ إعبلـ
تفاعمية مقارنة بالرسوـ البيانية التمثيمية الممونة.

وقد اجرى سولمان وهيو ) )Solman & Huei, 1993دراسة ىدفت إلى تحديد ما إذا كانت
المثيرات اإلضافية الصورية تساعد عمى التعمـ أو يمكف ترتيبيا بطريقة مختمفة بحيث ال تمنع التعمـ.
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وقد تكونت عينة الدراسة مف اثني عشر طالبا مف طمبة الروضة  ،وقد استخدـ الباحثاف ثبلث تقنيات

لتقديـ المادة لمطمبة ىي  :المطابقة  ،والمطابقة مع وجود مساعدات صورية لمتعمـ  ،والمطابقة مع
إشارات لمتغذية الراجعة.

وأظيرت الن تائج أف التعمـ يحدث بشكؿ أفضؿ عند غياب مساعدات التعمـ الصورية ،أي عند وجود
الكممات لوحدىا دوف مساعدات صورية ،وفي حالة إشارات التغذية الراجعة فإف ىذه الطريقة لـ تؤكد

أو تنفي أثر الصور كمساعدات لمتعمـ ،وكاف األداء بالمستوى نفسو بوجود الصور وغيابيا.

وفي دراسة قاـ بيا سمول وآخرون ) )Smoll et al., 1993ىدفت إلى التعرؼ إلى مدى تأثير
الصور عمى استرجاع األشياء غير الواضحة لدى أطفاؿ المستويات األولى مف الصؼ الرابع

االبتدائي.

واختار الباحث ( )52حقيقة عف الحيوانات غير األليفة لمعرفة قدرة الطمبة عمى استرجاع الصور،

وطبقت الدراسة عمى عينة مف (  ) 58طالبا.

وصمـ الباحث اختبا ار يقيس القدرة عمى المبلحظة.
وتوصؿ إلى أف الصور تعمؿ عمى استرجاع المعمومات الواضحة وغير الواضحة لدى األطفاؿ.

وأجرى فيشر ) )Fisher, 1992دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى طبيعة عممية استيعاب المعمومات
الكمية المعروضة بشكؿ رسوـ ،وبيف نموذج نموذج بنكر– كوسميف الستيعاب الرسوـ بأف كمتا
العمميتيف :اإلدراكية والتصنيفية ميمة في استيعاب الرسوـ.

وتكونت عينة الدراسة مف ثبلثة مستويات لطمبة الرياضيات في الجامعات ( :الجبر المتوسط ،

التكامؿ والتفاضؿ لمسنة الثانية ،ومساؽ اإلحصاء التطبيقي الرياضي ) .

وقد أظيرت الدراسة أنو لـ يكف ىناؾ ارتباط ميـ بيف األداء عمى اختبار الرياضيات وأي مف ميارات

قراءة الرسوـ ،وبينت كذلؾ وجود اختبلفات في وجيات النظر تجاه النمطية بالنسبة لمجموعة الخبرة

الرياضية ،إذ قدمت المجموعة التي تتمتع بالخبرة األكبر تشكيبلت وتجمعات

أكثر تعقيدا مف

المجموعة ذات الخبرة األقؿ ،وأظيرت أيضا وجود اختبلفات بيف طمبة المستويات الثبلث في القدرة

عمى قراءة الرسوـ مف أنواع مختمفة.
وفي دراسة اجراىا منغ ودوير ) )Ming & Dwyer, 1990ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ نوعيف
مف الرسوـ التوضيحية التي تسيؿ وتزيد مف تحصيؿ الطمبة في أىداؼ تعميمية مختمفة ،وحاولت
تقييـ قدرة الرسوـ التوضيحية عمى تحسيف التعمـ.

واستخدـ الباحثاف عينة مكونة مف (  ) 589طالبا مف جامعة تايواف الوطنية ،وتعرض افراد العينة

ألربعة اختبارات محكية مباشرة بعد دراستيـ لموحدات المقررة التي تصؼ القمب البشري وتحدد
أجزاءه وتوضح العمميات التي تحدث اثناء االنقباض البطيني واالنقباض االذيني.
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وأظيرت نتائج الدراسة أف استخداـ الرسوـ التوضيحية إلى جانب المواد المطبوعة يزيد مف تحصيؿ

الطمبة.

كما بينت أيضا أف الزيادة والتنوع في كمية التفاصيؿ الواقعية في الرسوـ التوضيحية ليس ليا اثر

ايجابي في زيادة التحصيؿ.

وقد سعت دراسة قاـ بيا الباحثاف برانش ومور ) )Branch & Moore, 1990إلى تحديد أثر
األسئمة المرافقة عمى الرسوـ التوضيحية والنصوص في تعمـ سمسمة لفظية ،وتكونت عينة الدراسة مف

( )529طالباً مف طمبة كمية مجتمع تـ توزيعيـ بطريقة عشوائية إلى (  ) 4مجموعات ،كما يمي:
المجموعة األولى ( الضابطة ) :المعالجة بالنص فقط  ،والمجموعة الثانية :المعالجة بالرسـ فقط ،

والمجموعة الثالثة :المعالجة بالنص مع األسئمة المثقفة  ،والمجموعة الرابعة :المعالجة بالرسـ مع
األسئمة المثقفة.

وأظيرت نتائج الدراسة أف الرسوـ كانت أكثر فعالية مف النصوص المجردة كطريقة لتقديـ المعمومات

عند تعميـ السبلسؿ المفظية.

قاـ جوير بدراسة ) ) Juaire, 1987بحثت في آثار استخداـ الصور كمساعدات لمتعمـ في تعمـ
ميارة حركية جديدة ،وقد تمت مقارنة أثر التعميمات المفظية والصورية في تعمـ ميارات جديدة .تكونت

عينة الدراسة مف ( )54طالباً قسموا عشوائياً إلى ( )6مجموعات تجريبية أعطيت المعمومات بطرؽ

مختمفة وىي :الطريقة المفظية  ،والطريقة الصورية  ،والطريقة المفظية والصورية  ،والطريقة المفظية
والتحميمية  ،والطريقة الصورية والتمثيمية  ،والطريقة الصورية باستخداـ الترميز اإلستراتيجي.

وقد أظيرت المجموعات األربع التي استخدمت فييا الصور كعامؿ مساعد لمتعمـ أداء متفوقاً مقابؿ

المجموعات المفظية ،وبالتالي فإف الطمبة يستفيدوف مف البيئة المحتوية عمى رسومات توضيحية

وصور كمساعدات لمتعمـ.

وقد اجرى جولدن ) )Golden, 1986دراسة الستقصاء آثار النوعية والوضوح في الصورة عمى استعادة
المعمومات ،حيث ىدؼ مف الدراسة إلى بياف نوعية الصورة ووضوحيا كعوامؿ تؤثر في استدعاء
محتويات الصورة.

حيث أعطيت ( )58صورة إلشارة إزعاج لممنتجات الزراعية بعضيا يتمتع بنوعية ووضوح كامميف بعضيا
اآلخر يتمتع بنوعية ووضوح متدنييف ،وأعطيت ىذه الصور لطمبة السنة األولى في االتصاالت وعددىـ (

 ) 204طبلب.

وقد أظيرت النتائج أف النوعية والوضوح في الصورة ىما أثر ايجابي في تذكر محتويات الصورة.

وأوصت الدراسة بضرورة بذؿ الجيود لتحسيف نوعية الصور والرسومات.
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وقاـ داليت ووايمككس ) )Dellett and Willcox, 1986بدراسة معدؿ تذكر الصور ووضعيا وأثر
الزمف عمى ذلؾ ،وقد ىدفت الدراسة إلى :دراسة رؤية الصورة أو وصؼ الصورة وأثر كؿ منيما عمى

التذكر  ،ودراسة أثر اختبلؼ عامؿ الزمف بيف الموقؼ التعميمي واالختبار.

وقد أجريت دراستاف منفصمتاف عمى مجموعتيف مف الطبلب والطالبات بمغ عددىـ  352في التجربة

األولى و 87في التجربة الثانية.

الدراسة األولى :تطمبت المقارنة بيف حالتيف ىما  :رؤية الصورة ثـ سماع وصؼ الصورة  ،وسماع وصؼ

الصورة ثـ رؤية الصورة  .وقد اختمفت فترة عرض كؿ صورة مف خمس ثواف إلى عشر ثواف ولـ يتغير

زمف سماع الوصؼ الذي كاف متوسطو حوالي  55ثانية وتـ االختبار بعد الموقؼ التعميمي.

الدراسة الثانية :تمت طبقا لموصؼ السابؽ مع اختبلؼ في الفترة بيف الموقؼ التعميمي واالختبار الذي تـ

تبعا لمتالي :المجموعة األولى :اختبار بعد الموقؼ التعميمي مباشرة  ،والمجموعة الثانية :اختبار بعد 48
ساعة مف الموقؼ التعميمي  ،والمجموعة الثالثة :اختبار بعد أسبوع مف الموقؼ التعميمي.

واشتممت المواقؼ التعميمية في كمتا الحالتيف عمى  40صورة فوتوغرافية ممونة و 40وصفا يحتوي كؿ منيا

مف  500 – 40كممة وكانت نتيجة الدراسة ما يمي:

وصؼ لنفس الصورة تذكر الطمبة بنسبة أعمى مف
عند عرض الصورة لمدة  50ثواف أو  20ثانية يتبعيا
ٌ
تمؾ في حالة عرض الصورة لمدة خمس ثواف ثـ سماع الوصؼ ،وتبيف أف نسبة التذكر وصمت أعمى
مستوى في حالة الرؤية والسماع لمدة عشر ثواف ،وباف زيادة مدة العرض لمصورة التعميمية مف 20 – 50

ثانية لـ يؤد إلى نتائج مختمفة.

كذلؾ الحظ الباحث أف سماع وصؼ الصورة ثـ رؤية الصورة لمدة  20ثانية كاف أفضؿ مف الرؤية ثـ

السماع  ،وتبيف أيضا أف لمفترة بيف الموقؼ التعميمي واالختبار أث ار عمى قدرة تذكر الصور  ،وتبيف أف
القدرة عمى التذكر يتبلشى ويقؿ في كمتا الحالتيف مع تفضيؿ رؤية الصورة ثـ سماع الوصؼ عمى سماع

الوصؼ ثـ رؤية الصورة.
وفي دراسة أجراىا هوك ) )Hawk, 1985تنبو إلى أىمية الرسوـ التوضيحية ودورىا في تسييؿ
عممية التعمـ ،حيث درس أثر استخداـ الرسوـ التوضيحية في زيادة تحصيؿ طبلب المدارس
المتوسطة في مادة األحياء.

حيث ىدفت الدراسة إلى تحديد اثر استخداـ الرسوـ التوضيحية في تسييؿ التعمـ ،وتألفت عينة

الدراسة مف ( )390طالبا مف طمبة الصؼ السادس والسابع موزعيف عمى ( )55شعبة ،حيث درست

( )8شعب بطريقة العرض العادية ،واعتبرت ىذه الشعب المجموعة الضابطة ،بينما درست المجموعة
التجريبية التي تألفت مف ( )7شعب باستخداـ الرسوـ التوضيحية.

وقد توصمت الدراسة إلى أف تحصيؿ الطمبة في المجموعة التجريبية كاف أفضؿ منو في المجموعة

الضابطة.
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وقد ورد في جاد اهلل ( )1988أف جوري )  ) Guriأجرت دراسة ىدفت إلى تفحص أثر استخداـ
الرسوـ التخطيطية في تحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ الدراسة الذاتية لكتب العموـ االجتماعية.

وقد تمت دراسة نوعيف مف الرسومات في ىذه الدراسة  :الرسومات الشجرية التي تعرض المادة بطريقة
ىرمية  ،والرسومات المصورة التي تركز عمى التتابع بيف العبلقات والتداخبلت بيف العناصر المختمفة.

وقد تـ اختير فصبلف مف مساؽ عمـ االجتماع الذي يدرس في الجامعة ،وقد ظير كؿ فصؿ مف

ىذيف الفصميف بأربعة أشكاؿ ىي :الكتاب األصمي لممساؽ  ،ونسخة مضافة إلييا رسومات شجرية

وتوضيحية بدوف تفسيرات لفظية ليذه الرسومات  ،ونسخة مضافة إلييا رسومات شجرية وتوضيحية

مع التفسيرات المفظية لمحتوى ىذه الرسومات  ،ونسخة مفصمة ومطورة مف الكتاب عدلت وأعيد بناؤىا
اعتمادا عمى النسخة األصمية لمنص.

وقد اشترؾ في ىذه الدراسة ( )456طالبا قسموا إلى أربع مجموعات ،وكانت أداة القياس المستخدمة

في ىذه الدراسة اختبا اًر تحصيمياً يتضمف أسئمة االختيار مف متعدد وأسئمة إنشائية مفتوحة ،وأسئمة
تقويـ

ذاتي،وبعد

الدراسة ما يمي:

إجراء

اإلحصائية

التحميبلت

المناسبة

أظيرت

نتائج

 .5الرسومات الشجرية والتخطيطية المفسرة بمادة لفظية فاعمة أكثر مف الرسومات غير المفسرة بمادة
لفظية.

 .2الرسومات التخطيطية بشكؿ عاـ كانت أكثر فاعمية مف التفسيرات المفظية في وصفيا التتابعي (
التسمسمي ) واليرمي لمعبلقات.

 .3لقد كاف لمرسومات التخطيطية أثر ذو داللة إحصائية عمى نشاط التذكر واالحتفاظ.
 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في التحصيؿ.
قاـ زابو وزمالؤه بدراسة ) )Szabo et al, 1981أثر الرسومات التوضيحية في اكتساب الطمبة
لبعض المفاىيـ في مادة األحياء .وتكونت عينة الدراسة مف ( )96طالباً مف طمبة األحياء في

الصفوؼ العاشر والحادي عشر والثاني عشر ،وكاف ( )57منيـ مف اإلناث و( )39مف الذكور ،وقد

تـ توزيع الطمبة عشوائياً إلى مجموعتيف :األولى تألفت مف ( )48طالباً وطالبة درست المادة التعميمية
بدوف وجود أي رسوـ توضيحية ،في حيف درست المجموعة الثانية المكونة مف ( )48طالباً وطالبة

المادة نفسيا بوجود رسوـ توضيحية.

وتبيف مف النتائج أف الطمبة الذيف درسوا المادة التعميمية بوجود رسوـ توضيحية وقدـ ليـ االختبار

أيضاً بوجودىا ،ارتفع مستوى تحصيميـ بزيادة ذات داللة إحصائية (  ) α = 0.05مقارنة بأولئؾ
الذيف درسوا المادة التعميمية مجردة مف الرسوـ وقدـ ليـ االختبار بدوف وجودىا أيضا.
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وأجرى فيمب ) )Philippeكما ورد في جاد اهلل ( )1988دراسة ىدفت إلى معرفة دور الرسومات
التخطيطية في االحتفاظ عف طريؽ المقارنة بيف النص المكتوب بمادة لفظية موضحة برسومات

تخطيطية والنص نفسو بدوف استخداـ الرسوـ التخطيطية .

وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )77طالبا مف طبلب المدارس الثانوية الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف

( )55 – 54عاما ،تـ اختيارىـ مف أربعة صفوؼ دراسية منتظمة بطريقة عشوائية ،وتـ تقسيميـ إلى
أربع مجموعات عشوائية عف طريؽ مقاييس محمية .

وقد دلت نتائج الدراسة عمى وجود أثر ذي داللة إحصائية بيف الطريقتيف عمى اختبار االحتفاظ الذي

تـ إجراؤه بعد أسبوعيف مف التجربة.

وقاـ ريد وميمر ) )Reid & Miller, 1980بدراسة ىدفت لئلجابة عف السؤاؿ التالي :ما تأثير
األلواف في الصور والرسوـ في قراءة األطفاؿ وتفسيرىـ ليا؟ وقد شممت عينة الدراسة ( )563طالباً

وطالبة ،وطمب إلى كؿ منيـ كتابة وصؼ كامؿ ألربع صور تـ اختيارىا مف ( )34شريحة ،وقد

اختيرت الصور لتمثؿ المستويات الحيوية األربعة التالية :النظاـ البيئي ،والنبات ،والحيواف ،ومستويات

الخمية األربعة ،وقد أنتج مف ىذه الشرائح األربعة صو اًر ممونة وغير ممونة ،وأظيرت النتائج أف
عبلمات الطمبة قد زادت عند زيادة تعقيد الصورة حتى مستوى معيف ،كما وجد أف استخداـ الموف في

الصور والرسوـ يحسف المبلحظة ويجذب انتباه الطمبة إلى مميزات معينة فييا تمكنيـ مف استخبلص

المعنى منيا بسيولة ،إال أف الموف يعمؿ أحياناً كمشتت ،فيجذب االنتباه إلى مميزات أقؿ أىمية في
الصورة ،لذا فمف الضروري تحديد أجزاء الصور التي ينبغي أف تموف ،وتحديد نظاـ األلواف الذي

سيستخدـ ،ألف لقوة األلواف واختبلفيا تأثي اًر في طريقة توجيو انتباه الطمبة ،كما وجد أف تأثير الصور
أكبر مف تأثير الكممات في تسييؿ القراءة ،واستخبلص المعاني ،وسيولة تذكرىا ،وأف درجة تعقيد

الصورة واأللواف المستخدمة فييا تحد مف ىذه القدرة.

أجرى هوليدي ) )Holiday, 1975دراسة حوؿ أثر الصور والرسوـ التخطيطية المساعدة لممواد
العممية عمى التعمـ واألداء.

حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )80طالبا وطالبة ،وقد تـ تقسيميـ عشوائيا إلى مجموعتيف ،أخضعت

كبلً منيما إلى إحدى طرؽ المعالجة التالية :مجموعة تمقت المعمومات بعبارات لفظية فقط  ،ومجموعة
تمقت المعمومات بعبارات لفظية مع الصور.

وطمب مف كبل المجموعتيف دراسة ( )23صفحة مف العبارات المفظية ،وأعطيت المجموعة الثانية

باإلضافة لذلؾ نشرة تشبو الكتاب تحتوي رسوماً موضحة وعبارات في كؿ صفحة ،واستخدـ الباحث

اختبا اًر بعدياً لجمع البيانات.
وقد أظيرت النتائج ما يمي:

 .5أف تحصيؿ المجموعة الثانية كاف أفضؿ مف تحصيؿ المجموعة األولى بفارؽ ذي داللة إحصائية
عند مستوى ( .) α = 0.05
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 .2أف بعض أنواع الرسوـ تسيؿ تعمـ المعمومات المفظية.
وفي دراسة أجراىا بيري ) ) Berry, 1975لمقارنة الفعالية النسبية لنمطيف مف المؤشرات المونية التي
استعممت في المواد البصرية لتسييؿ التعمـ واالحتفاظ بمواد تعميمية ذات معنى ،وبالتحديد كاف نمطا
التعمـ عبارة عف مواد تعميمية ممونة بموف حقيقي مشابو لمواقع الذي يشير إليو ،ومادة تعميمية ممونة

بموف غير حقيقي ال يدؿ عمى حقيقة الشيء الذي تمثمو.

وتكونت المادة التعميمية مف ستة برامج عف قمب اإلنساف وأجزائو وعمميتي االنقباض واالنبساط،

وعرضت البرامج بواسطة شرائح مع شريط صوتي ،وقد أعدت مجموعتاف مف الصور بألواف حقيقية،
ومجموعتاف بألواف غير حقيقية بواسطة التصوير الفوتوغرافي ،ومجموعتاف مف الصور غير الممونة.
وتـ في نياية التجربة قياس القدرة عمى الرسـ وتحديد أجزاء القمب والتعرؼ إلى المصطمحات والفيـ

الكمي.

تكونت عينة الدراسة مف  224طالبا يدرسوف مساؽ تكنولوجيا التعميـ في جامعة بنسمفانيا الحكومية،

وقد قسمت العينة عشوائيا في ( )6مجموعات ،درست جميعيا العرض الشفوي نفسو المسجؿ عمى
الشريط ،باإلضافة إلى العرض البصري الخاص لكؿ مجموعة.

وبعد االنتياء مف العرض اختيرت كؿ عينة مباشرة .وبعد (  ) 6أسابيع طبؽ االختبار ثانية ،ووجد أف

المجموعة التي درست باستخداـ الرسوـ الممونة الحقيقية عند مستوى داللة إحصائية( ) α=0.05عمى
المجموعة التي درست باستخداـ مادة تعميمية غير معززة برسوـ كما ثبت أف استخداـ الرسوـ الممونة
بألواف حقيقية كاف أكثر األنماط فعالية في تسييؿ التعمـ ،وذلؾ في االختبار الفوري ،ولكف لـ تظير

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعات الست في نتائج االختبار البعدي.
وفي دراسة أجراىا كوبستيان وروشال ) (Kopestein & Roshal, 1974لمعرفة أثر الصورة
والكممة المطبوعة في تعميـ المغة الروسية ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ إجراء الدراسة عمى عينة تكونت مف 328
فردا في المجموعة األولى و ( )360فردا في المجموعة الثانية.

وكانت المواقؼ التعميمية عبارة عف أسماء ألشياء ممموسة في شكؿ صورة أو كممات مطبوعة بالمغة

الروسية ومثميا بالمغة البلتينية.
وأظيرت نتائج الدراسة أف:

 .5استخداـ الصورة عامة تؤدي إلى نتائج أفضؿ مف استخداـ الكممات .
 .2استخداـ الصورة كوسيمة لبلختبار تؤدي إلى نتائج أفضؿ.

وأجرى ) ) Elman, 1973دراسة لمتعرؼ إلى أثر االختبلفات في تعميـ الكممات باستخداـ الصور
وبدونيا لطبلب رياض األطفاؿ .ولقد تكونت عينة الدراسة مف ( )30طالب وطالبة العناصر حيث تـ
تقسيميـ إلى ثبلث مجموعات وىي كاآلتي (10( :طبلب في المجموعة الضابطة (بدوف استخداـ
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الصور)  ،و ( )50طبلب في المجموعة التجريبية (استخداـ صور بسيطة)  ،و( )50طبلب في
المجموعة التجريبية (استخداـ صور معقدة).

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعات ولصالح المجموعة التي تـ
استخداـ الصور البسيطة فييا.
قاـ دوير ) ) Dwyer, 1973بدراسة لبياف أثر طريقة عرض المادة التعميمية باستعماؿ الرسوـ
التوضيحية عمى تحصيؿ الطمبة ،فاختار ( )456طالباً وطالبة بطريقة عشوائية مف طمبة السنة الثانية
في جامعة بنسمفانيا .وقسمت تمؾ العينة إلى ثبلث مجموعات تمقت ( )3طرؽ مختمفة مف طرؽ

عرض المادة التعميمية التي كانت عبارة عف ( )2000كممة تصؼ ( )36جزءاً مف أجزاء

القمب البشري ،أما طرؽ عرض المادة التعميمية فكانت كما يمي:

 .5الشرائح :وعرضت عمى ( )5مجموعات مف الطمبة ،بوساطة أشكاؿ ( )5مف الشرائح تمثمت في
رسومات خطية ،وصور فوتوغرافية ،ورسوـ مظممة ،ونماذج ألجزاء القمب البشري ،أما الطريقة
التي عرضت عمى المجموعة الخامسة فكانت عبارة عف شرائح توضح أجزاء القمب.

 .2التمفزيوف :وذلؾ بعرض طرؽ التقديـ الخمس السابقة بوساطة التمفزيوف.

 .3الكتاب المدرسي :وذلؾ بعرض المادة التعميمية السابقة مكتوبة ومرسومة في كتاب مدرسي.
وأسفرت النتائج عف أف المجموعة الضابطة التي تمقت المادة التعميمية مجردة قد فاؽ تحصيميا بداللة

إحصائية تحصيؿ الطمبة الذيف درسوا بواسطة الشرائح .وفي معرض البحث عف األسباب أشار
الباحث إلى أف الطمبة في المجموعة الضابطة يمكف أف يكونوا قد استفادوا مف التركيز والرجوع إلى

المعمومات عدة مرات ،وبذلؾ تـ ترسيخ تمؾ المعمومات في أذىانيـ.

 3.2تعقيب عمى الدراسات السابقة:
 انقسمت الدراسات حسب نوع مجتمع الدراسة إلى:
53

 .5د ارسػػات أجريػػت عمػػى طمبػػة مػػف الجامعػػات وىػػي :د ارسػػة بػػوقس ( ،)2003ود ارسػػة ب ػرانش ومػػور
) ،)Branch & Moore, 1990والمشػيقيح( ،)5994منػغ ودويػر)،)Ming & Dwyer, 1990
وجولدف ) ، )Golden, 1986وبيري ).) Berry, 1975

 .2دراسات أجريت عمى طمبة مف الم ارحػؿ الثانويػة وىػي :المنشػاوي( ،)2005محمػد ( ،)5990و ازبػو
) ، )Szabo et al, 1981ودراسة فميب كما وردت في جاد اهلل (.)5988

 .3د ارسػػات أجريػػت عمػػى طمبػػة مػػف الم ارحػػؿ األساسػػية وىػػي :الػػدجاني ( ،)2005والحيمػػة (،)2000

والي ػ ػػبلؿ ( ،)5996واليباىب ػ ػػة( ،)5994وعب ػ ػػد الحمي ػ ػػد ( ،)5992وخم ػ ػػيس ( ،)5992و الغػ ػ ػزاوي

( ،)5990ومحمود( ،)5987ومانيفولد ) ،)Manifold, 1997ىوؾ ).)Hawk, 1985

 .4دراسات أجريػت عمػى طمبػة مػف الم ارحػؿ قبػؿ المدرسػة ( ريػاض األطفػاؿ ) وىػي :بسػينا بوليػا كمػا
ورد في الفرجاني ( ،) 2002إلماف ).)Elman, 1973

 بعض الدراسات استخدمت المنيج التجريبي وىي :المنشاوي ( ،)2005و بوقس ( ،)2003والحيمة
( ،)2000واليبلؿ ( ،)5996والمشيقيح ( ،)5994وعبد الحميد ( ،)5992وخميس

(،)5992

والغزاوي ( ،)5990ومحمود( ،)5987وزابو ) ،)Szabo et al, 1981وفيمب كما ورد في جاد اهلل

( ،)5988وبيري ).)Berry, 1975

 بعػػض الد ارسػػات اسػػتخدمت المػػنيج الوصػػفي ومنيػػا د ارسػػة :الػػدجاني ( ،)2005وعط ػواف(،)2005
عسقوؿ ( ،)2002و ستايمندو وأرمرد وأغبرف ). (Stylianidou et al, 2002

 اختمف ػػت د ارس ػػة الحيم ػػة ( )2000م ػػع د ارس ػػة ب ػػوقس ( )2003حي ػػث أظي ػػرت د ارس ػػة الحيم ػػة تف ػػوؽ
الصور الفوتوغرافية عمى الرسوـ التوضيحية  ،بينما أظيرت نتائج دراسة الحيمة العكس.

 أظيػػرت د ارسػػة الػػدجاني ( )2005وجػػود اختبلفػػات بػػيف الطمبػػة مػػف المسػػتوييف العػػالي والمػػنخفض
في ميارة قراءة الصور.

 اتفق ػ ػػت ك ػ ػػؿ م ػ ػػف د ارس ػ ػػة :ال ػ ػػدجاني ( ،)2005ود ارس ػ ػػة المنش ػ ػػاوي ( ،)2005وعطػ ػ ػواف (،) 2005
وعسقوؿ ( ،)2002وعبد الحميد ( ،)5992ومحمػود ( ،)5987وبػرانش ومػور

Branch

) ،)& Moore, 1990وجػوري كمػا ورد فػي جػاد اهلل ( ،)5988وىػوؾ ) ،)Hawk, 1985و ازبػو

وزمبلئو) ،) Szabo et al, 1981وفيمب كما ورد في جاد اهلل ( ،)5988وريد وميمر & Reid
) ، )Miller, 1980وىوليػدي ) ، )Holiday, 1975وألمػاف ) ،)Elman, 1973عمػى تفػوؽ

التػػدريس باسػػتخداـ الصػػور والرسػػوـ التوضػػيحية عمػػى الطػػرؽ التقميديػػة ،وقػػد خالفتيػػا د ارسػػة دويػػر

( )Dwyer,1973التي أكدت نتائجيا عمى تفوؽ التدريس المجرد بدوف صور.

 بع ػػض الد ارس ػػات أجري ػػت عم ػػى معمم ػػيف مني ػػا :عس ػػقوؿ ( ،)2002وال ػػدجاني ( ،)2005والبرك ػػات
( ،)2003واالغا ( ،)5997والبركات ( ،)5997والجعافرة (.)5993

 بعض الدراسات اسػتخدـ فييػا إطػار لتحميػؿ ومنيػا :عسػقوؿ ( ،)2002وسػتايمندو وأورمػرد أغبػرف
) ،(Stylianidou et al, 2002وبوقس (.)2003
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 بعػ ػػض الد ارسػ ػػات اسػ ػػتخدـ فييػ ػػا الباحػ ػػث ثػ ػػبلث أدوات لمد ارسػ ػػة ومنيػ ػػا :سػ ػػتايمندو وأرمػ ػػرد وأغبػ ػػرف
) ،(Stylianidou et al, 2002الدجاني (.)2005

 أكدت كؿ مف دراسة :خميس ( ،)5992ودراسة جوري كما ورد في جاد اهلل ( ،)5988ودراسة منغ
ودويػػر ) ،)Ming & Dwyer, 1990ود ارسػػة جػػوير ) ،)Juaire, 1987أف اسػػتخداـ الصػػور
والرسوـ التوضيحية إلى جانب المواد المطبوعة والعرض المفظي يزيد مف تحصيؿ الطمبة.

 أظيػرت كػؿ مػف د ارسػة الغػزاوي ( ،)5990و د ارسػة ريػد وميمػر )، )Reid & Miller, 1980
ود ارس ػػة الحيم ػػة ( )2000تف ػػوؽ التػػػدريس باس ػػتخداـ الم ػػادة التعميمي ػػة الممون ػػة ف ػػي التحص ػػيؿ عػػػف
التدريس باستخداـ المادة التعميمية غير الممونة.


أكػػدت د ارسػػة البركػػات ( )2003أف مػػف معيقػػات توظيػػؼ الصػػور التعميميػػة عنػػد معممػػي الصػػؼ

األوؿ يعػػود لعيػػوب فػػي الصػػور التعميميػػة فػػي الكتػػاب منيػػا :عػػدـ وضػػوح الصػػورة وع ػدـ ارتباطيػػا
بحياة األطفاؿ وعدـ مراعاتيا لمفروؽ الفردية بيف األطفاؿ.

 أظي ػ ػػرت د ارس ػ ػػة ك ػ ػػؿ م ػ ػػف جول ػ ػػدف ( ، )Golden,1986ود ارس ػ ػػة البرك ػ ػػات ( ، )2003ود ارس ػ ػػة
ستايمندو

وأرمرد وأغبرف )، (Stylianidou et al, 2002

) )Miller, 1980أىمية نوعية ووضوح الصورة التعميمية.

 أظيػػرت د ارسػػة ميمػػر وريػػد

ودراسة ميمر وريد & Reid

) )Reid & Miller, 1980أف درجػػة تعقيػػد الصػػورة واألل ػواف

المستخدمة بيا تحد مف القدرة عمى قراءة الصور والرسوـ وتفسيرىا.

 أظيػرت نتػػائج د ارسػػة سػتايمندو وأرمػػرد وأغبػػرف ) (Stylianidou et al, 2002وجػػود صػػعوبات
تواجو مف يقرؤوف الصور والرسوـ في كتب العموـ المدرسية ومنيػا :ازدحػاـ الصػور والتوضػيحات
بالمعمومػػات ،وافتقارىػػا إلػػى التركيػػز ونقػػص بعػػض أج ػزاء بعػػض الصػػور والتوضػػيحات والمعمومػػات

المتعمقة بيا.

 أظيػػرت نتػػائج د ارسػػة الجعػػافرة ( )5993أف تقػػدير المعممػػيف لمصػػور والرسػػومات فػػي كتػػاب المغػػة

العربية لمصؼ األوؿ األساسػي كػاف عاليػاً ( مسػتوى قػوي ) ،وتوافػؽ ذلػؾ مػع نتػائج د ارسػة عطػواف

( ،)2005والبركات ( ،)5997بينما أظيرت بعض الدراسات األخرى أف تقدير الصور والرسػومات
التعميمية في الكتب كاف منخفضاً مثؿ دراسة االغا ( ،)5997وعسقوؿ (.)2002



أوصػ ػ ػػى كػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف اليػ ػ ػػبلؿ ( )5996وعسػ ػ ػػقوؿ ( ،)2002وعط ػ ػ ػواف ( )2005ومحمػ ػ ػػد ()5990

بإجراء المزيد مف الدراسات حوؿ أىمية الصور التعميمية في الكتاب المدرسي.

 تتوافػؽ د ارسػة الباحػث مػع د ارسػة سػتايمندو وأرمػرد وأغبػرف ) (Stylianidou et al, 2002مػف
حي ػػث اس ػػتخداميما ل ػػثبلث أدوات ف ػػي الد ارس ػػة وى ػػي :االس ػػتبانة واط ػػار التحمي ػػؿ والمقابم ػػة ،واتب ػػاع

المنيج الوصفي التحميمي.


تميزت دراسة الباحث ىذه عف كثير مف الدراسات السابقة بأنو استخدـ فييا ثبلث أدوات لمد ارسػة

تدعـ وتقوي نتائج بعضيا بعضاً وىي :إطار التحميؿ ،المقابمة ،واالستبانة ،وقد أجريت عمى كتب
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العمػػوـ العامػػة مػػف الصػػؼ األوؿ حتػػى الصػػؼ العاشػػر األساسػػي ،وأنيػػا مػػف الد ارسػػات القميمػػة التػػي
اىتمت بتقويـ الصور والرسومات التعميمية في المناىج الفمسطينية عمى حد عمـ الباحث.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

الفصل الرابع
نتائج الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم الصور والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامة لممرحمة
األساسية في فمسطين ،وسوف يعرض ىذا الفصل نتائج الدراسة مرتبة وفق أسئمة الدراسة

وفرضياتيا.

 4.4نتائج االستبانة

لتحديددد در ددة اسددت ابة معممددي العمددوم ةمددى اسددتبانة تقيدديم الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي كتددب
العموم العامة لممرحمة األساسية في فمسطين تم اةتماد الدر ات التالية:

متوسط حسابي ( 5.2فأكثر) يدل ةمى در ة كبيرة.

متوسط حسابي ( ) 5..5- 5.2يدل ةمى در ة متوسطة.
متوسط حسابي (اقل من  ) 5.2يدل ةمى در ة قميمة.

وفيما يمي ةرض لنتائج الدراسة وفقا ألسئمة الدراسة وفرضياتيا.

 4.4.4نتائج سؤال الدراسة األول:
ما درجة تقييم الصور والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامة لممرحمة األساسية من وجهة
نظر المعممين؟

لإل ابة ةن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المعممدين فدي
االستبانة ،لكدل فقدرة ولكدل م دال مدن الم داالت األربعدة ( المعمومدات العمميدة المتضدمنة فدي الصدور

والرسد ددومات التوضد دديحية ،واخ د دراج الصد ددور والرسد ددومات التوضد دديحية ،وارتبد دداط الصد ددور والرسد ددومات
التوض د دديحية بأىدد ددداف المحتدد ددول التعميمدد ددي ،وم ءمدد ددة الص د ددور والرس د ددومات التوض د دديحية لحا دد ددات
وخصائص الطمبة ).

 4 .4 .4 .4ترتيب مجاالت الدراسة حسب الدرجة الكمية لكل مجال:
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اس ددتخدم الباحدددث المتوس ددطات الحسد ددابية لمفق د درات ةم ددى ال دددر ات الكميد ددة ل ميد د الم د دداالت لترتيدددب
م االت الدراسة كما ىو موضح في ال دول رقم (.)5.5.5..

ال دول ( :)5.5.5..المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقييم والترتيدب لم داالت الد ارسدة
والدر ة الكمية لتقدير در ة تقييم الصور والرسومات التوضيحية حسب تقدير أفراد العينة .
الترتيب

الرقم في

المجال

االستبانة

4

2

2

4

3
4

4

المتوسط

إخراج الصور والرسومات التوضيحية
المعمومات العممية المتضمنة فيي الصيور والرسيومات
التوضيحية
مالءمييية الصيييور والرسيييومات التوضييييحية لحاجيييات

وخصائص الطمبة
3

ارتبييييياط الصيييييور والرسيييييومات التوضييييييحية بأهيييييداف
المحتوى

الدرجة الكمية

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

2.26

4.44

متوسطة

2.25

4.42

متوسطة

2.24

4.44

متوسطة

2.22

4.48

متوسطة

2.25

4.45

متوسطة

يتض د ددح م د ددن ال د دددول رق د ددم ( )5.5.5..أن المتوس د ددط الحس د ددابي لمدر د ددة الكمي د ددة لمم د دداالت األربع د ددة

( )5.52وىد ددذه القيمد ددة تأد ددير إلد ددى أن در د ددة اسد ددت ابة معممد ددي العمد ددوم ةمد ددى اسد ددتبانة تقيد دديم الصد ددور
والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامة لممرحمة األساسية في فمسطين كانت بدر ة متوسطة.

كمددا يتضددح مددن ال دددول أن م ددال إخدراج الصددور والرسددومات التوضدديحية دداء فددي المرتبددة األولددى
وبمتوس ددط حس ددابي ( )5.52وبدر ددة متوس ددطة ،وم ددال المعموم ددات العممي ددة المتض ددمنة ف ددي الص ددور
والرسومات التوضيحية اء في المرتبة الثانية ،وبمتوسط حسدابي ( ،)5.52وبدر دة متوسدطة ،بينمدا
دداء م ددال م ءمددة الصددور والرسددومات التوضدديحية لحا ددات وخصددائص الطمبددة فددي المرتبددة الثالثددة

وبمتوسددط حس ددابي ( ،)5.5.وبدر ددة متوسددطة ،أم ددا م ددال ارتبدداط الص ددور والرس ددومات التوض دديحية
بأىداف المحتول فقد اء في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي (  ،)2.22وبدر ة متوسطة.
 2 .4 .4 .4المجال األول المتعمق بالمعمومات العممية المتضمنة في الصور والرسومات

التوضيحية .

يتضد ددمن ىد ددذا الم د ددال ثمد دداني فق د درات تتعمد ددق بم د ددال المعمومد ددات العمميد ددة المتضد ددمنة فد ددي الصد ددور

3.

والرسومات التوضيحية ،وال دول رقم ( )5.5.5..يبين نتي ة تحميل فقرات م ال المعمومات العمميدة

المتضمنة في الصور والرسومات التوضيحية.

ال دددول ( :)5.5.5..المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة والدر ددة والترتيددب لفق درات م ددال
المعمومات العممية المتضمنة في الصور والرسومات التوضيحية حسب تقدير أداء أفراد العينة.
الرقم في

االستبانة

الترتيب

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

8

4

تحتوي معمومات عممية مكممة لممحتوى

2.44

4.65

متوسطة

2

2

واضحة في معموماتها العممية

2.33

4.54

متوسطة

6

3

2.33

4.64

متوسطة

4

4

تواكب التطورات العممية والتكنولوجية الحديثة

2.34

4.54

متوسطة

7

5

تعالج كل واحدة منها فكرة عممية واحدة مستقمة

2.25

4.74

متوسطة

3

6

محددة في معموماتها العممية

2.24

4.68

متوسطة

4

7

خالية من األخطاء العممية

2.44

4.67

متوسطة

5

8

تحتوي تفاصيل عممية دقيقة

2.42

4.64

متوسطة

2.25

4.42

متوسطة

تمثل عممياً الواقع الذي تعبر عنه

الدرجة الكمية لممجال

يتض ددح م ددن ال دددول رق ددم ( )5.5.5..أن المتوس ددط الحس ددابي لمدر ددة الكمي ددة ف ددي ى ددذا الم ددال ك ددان
( )5.52وب ددانحراف معي ددارر مق ددداره ( ،) 2.55وى ددذه القيم ددة تأ ددير إل ددى أن در ددة م ددال المعموم ددات
العممية المتضدمنة فدي الصدور والرسدومات التوضديحية كاندت متوسدطة .كمدا تبدين أن الفقدرة و تحتدور
معموم ددات ةممي ددة مكمم ددة لممحت ددول و دداءت ف ددي الترتي ددب األول وب ددأةمى متوس ددط حس ددابي (.)5..2
والفقرةو واضحة في معموماتيا العممية و في الترتيب الثاني وبمتوسدط حسدابي ( .)5.77كمدا تبدين أن

الفق درة و تحتددور تفاصدديل ةممي دة دقيقددة و حصددمت ةمددى أدنددى متوسددط حسددابي بددين الفق درات وبمتوسددط
حس ددابي مق ددداره ( .)5.25ويميي ددا الفقد درة و خالي ددة م ددن األخط دداء العممي ددة و وبمتوس ددط حس ددابي مق ددداره

(.)5.55

 3 .4 .4 .4المجال الثاني المتعمق بإخراج الصور والرسومات التوضيحية:
يتضمن ىذا الم ال سب ةأدرة فقدرة تتعمدق بم دال إخدراج الصدور والرسدومات التوضديحية ،وال ددول

رقم ( ) 7.5.5..يبين نتي ة تحميل فقرات م ال إخراج الصور والرسومات التوضيحية.

ال دددول ( )7.5.5..المتوس ددطات الحس ددابية واالنح ارف ددات المعياري ددة والدر ددة والترتي ددب لفقددرات م ددال
إخراج الصور والرسومات التوضيحية حسب تقدير أداء أفراد العينة.
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الرقم في

االستبانة

الترتيب

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

44

9

أجزاؤها ممونة بألوان مختمفة الدرجة ليسهل التمييز بينها

2.62

4.58

عالية

24

44

معروضة عمى خمفية واضحة

2.37

4.67

متوسطة

24

44

2.35

4.64

متوسطة

44

42

األلوان المستخدمة فيها تتفق مع األلوان الطبيعية

2.34

4.62

متوسطة

9

43

محاطة بإطارات تحدد معالمها الرئيسة

2.34

4.68

متوسطة

43

44

واضحة المعالم واألجزاء

2.34

4.56

متوسطة

46

45

معروضة في أماكن مناسبة من الصفحة

2.34

4.66

متوسطة

22

46

مصورة عمى ورق ذي نوعية مناسبة لمرؤية الواضحة

2.28

4.66

متوسطة

48

47

2.27

4.64

متوسطة

44

48

أعدادها مناسبة في الصفحة الواحدة

2.26

4.65

متوسطة

23

49

الصور والرسومات مختارة بما يناسب مكان وجودها

2.26

4.66

متوسطة

47

24

2.22

4.57

متوسطة

42

24

عرضت بمساحات مناسبة لممشاهدة

2.22

4.58

متوسطة

45

22

أحجامها متناسقة ومتوازنة

2.48

4.64

متوسطة

49

23

2.47

4.64

متوسطة

24

24

الصور حقيقية مأخوذة من أماكنها الطبيعية

4.98

4.65

متوسطة

25

25

الرسومات تمثل الواقع بدقة بعيدا عن التقريب

4.97

4.56

متوسطة

2.26

4.44

متوسطة

معروضة بتتابع وتسمسل منطقي

الفراغات بينها مناسبة

معروضة من زاوية رؤية مألوفة لمطالب

معروضة بنمط محدد ومنظم

الدرجة الكمية لممجال

يتض ددح م ددن ال دددول رق ددم ( ) 7.5.5..أن المتوس ددط الحس ددابي لمدر ددة الكمي ددة ف ددي ى ددذا الم ددال ى ددي
( )5.52وبانحراف معيدارر مقدداره ( ،) 2.5.وىدذه القيمدة تأدير إلدى أن در دة م دال إخدراج الصدور
والرسددومات التوضدديحية كانددت متوسددطة .كمددا تبددين أن الفقدرة و أ زاؤىددا ممونددة بددألوان مختمفددة الدر ددة
ليسيل التمييز بينيا و اءت في الترتيب األول وبأةمى متوسط حسدابي ( .)5.25والفقدرةو معروضدة

ةمى خمفيدة واضدحة وفدي الترتيدب الثداني وبمتوسدط حسدابي ( .)5.73كمدا تبدين أن الفقدرةو الرسدومات
تمثددل الواق د بدقددة بعيدددا ةددن التقريددب و حصددمت ةمددى أدنددى متوسددط حسددابي بددين الفق درات وبمتوسددط

حسددابي مقددداره ( .)5.53ويمييددا الفق درة و الصددور حقيقيددة مددأخوذة مددن أماكنيددا الطبيعيددة و وبمتوسددط
حسابي مقداره (.)5.54
 4 .4 .4 .4المجييال الثالييث المتعمييق بارتبيياط الصييور والرسييومات التوضيييحية بأهييداف المحتييوى

التعميمي.
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يتضددمن ىددذا الم ددال ةأددر فقد درات تتعمددق بم ددال ارتب دداط الصددور والرس ددومات التوضدديحية بأى ددداف

المحت ددول التعميم ددي ،وال دددول رق ددم (  )..5.5..يب ددين نتي ددة تحمي ددل فقد درات م ددال ارتب دداط الصدددور
والرسومات التوضيحية بأىداف المحتول التعميمي.
ال دول ( )..5.5..المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدر ة والترتيب لفقرات م ال
ارتباط الصور والرسومات التوضيحية بأىداف المحتول التعميمي حسب تقدير أداء أفراد العينة.
الرقم في

االستبانة

الترتيب

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

الدرجة

28

26

مرتبطة باألهداف التوضيحيةوالمحتوى.

2.54

4.55

عالية

32

27

تعمل عمى إثراء المادة التعميمية.

2.46

4.58

متوسطة

34

28

تجاور المحتوى الخاص بها وغير منفصمة عنه.

2.34

4.62

متوسطة

29

29

استخدمت صور أو رسومات حسب متطمبات المحتوى.

2.34

4.66

متوسطة

35

34

متوفرة في مقدمة الدروس واألنشطة والتقويم.

2.28

4.67

متوسطة

33

34

يوجد لكل منها عنوان واضح موجز يعبر عن محتواها مباشرة.

2.23

4.74

متوسطة

27

32

موزعة بشكل مناسب عمى األهداف والمحتوى.

2.24

4.64

متوسطة

26

33

كافية لتحقيق األهداف التعميمية.

34

34

متبوعة بطرح أسئمة واستفسارات.

2.1.
2.42

4.55

متوسطة

4.76

متوسطة

34

35

شاممة لألهداف التعميمية(المعرفية والنفسحركية والوجدانية).

4.88

4.64

متوسطة

2.22

4.48

متوسطة

الدرجة الكمية لممجال

يتضح من ال دول رقم ( )..5.5..أن المتوسدط الحسدابي لمدر دة الكميدة فدي ىدذا الم دال ىدي()5.55

وبانحراف معيارر مقداره ( ،)2.54وىذه القيمة تأدير إلدى أن در دة م دال ارتبداط الصدور والرسدومات
التوضددديحية بأىدددداف المحتدددول التعميمد ددي كاندددت متوسدددطة .كمدددا تبد ددين أن الفق د درة ومرتبطدددة باألىد ددداف
التعميميددة والمحتددولو دداءت فددي الترتيددب األول وبددأةمى متوسددط حسددابي ( .)5.22والفقدرة وتعمددل ةمددى

إث دراء المددادة التعميميددةو فددي الترتيددب الثدداني وبمتوسددط حسددابي ( .)5..2كمددا تبددين أن الفق درة و أدداممة
لألىددداف التعميميددة (المعرفيددة والنفسددحركية والو دانيددة ) و حصددمت ةمددى أدنددى متوسددط حسددابي بددين

الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره ( .)5.44ويمييا الفقرة و متبوةة بطرح أسئمة واستفسدارات و وبمتوسدط
حسابي مقداره (.)5.25

 5 .4 .4 .4المجييال الرابييع المتعمييق بمالءميية الصييور والرسييومات التوضيييحية لحاجييات وخصييائص

الطمبة.

يتضمن ىذا الم ال سب ةأرة فقرة تتعمدق بم دال م ءمدة الصدور والرسدومات التوضديحية لحا دات

وخص ددائص الطمب ددة ،وال دددول رقد دم ( ) 2.5.5..يب ددين نتي ددة تحمي ددل فقد درات م ددال م ءم ددة الص ددور
والرسومات التوضيحية لحا ات وخصائص الطمبة.
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ال دددول ( )2.5.5..المتوس ددطات الحس ددابية واالنح ارف ددات المعياري ددة والدر ددة والترتي ددب لفقددرات م ددال
م ءمة الصور والرسومات التوضيحية لحا ات وخصائص الطمبة حسب تقدير أداء أفراد العينة.
المتوسط

االنحراف

الرقم في

الحسابي

المعياري

36

36

تساعد في تكوين مفاهيم سميمة عند الطمبة

2.54

4.56

عالية

46

37

تساعد الطالب في سرعة فهم المادة التعميمية

2.43

4.56

متوسطة

48

38

تنمي قدرة الطالب عمى دقة المالحظة

2.44

4.65

متوسطة

47

39

تساعد الطالب في االحتفاظ بالمعمومات

2.36

4.64

متوسطة

49

44

تساعد الطالب عمى التعبير

2.33

4.67

متوسطة

38

44

تساعد الطالب في استخالص المعمومات بسهولة

2.34

4.67

متوسطة

42

42

ترتبط بالبيئة المحمية لمطالب

2.34

4.64

متوسطة

45

43

تزيد من قدرة الطالب عمى التعمم

2.34

4.66

متوسطة

44

44

تناسب الخصائص العمرية لمطمبة

2.25

4.64

متوسطة

37

45

تساعد في معالجة بعض المفاهيم الخاطئة عند الطمبة

2.24

4.69

متوسطة

54

46

تثير دافعية الطالب لمتعمم

2.22

4.67

متوسطة

52

47

تساعد الطالب في محاكاة وتخيل الواقع الذي تمثمه

2.24

4.64

متوسطة

39

48

تتوافق مع خبرات الطمبة السابقة

2.48

4.66

متوسطة

44

49

تناسب المستويات المختمفة من الطمبة

2.44

4.66

متوسطة

44

54

تنمي مهارات التفكير العميا لدى الطمبة

2.46

4.67

متوسطة

43

54

تشجع الطالب عمى التعمم الذاتي

2...

4.66

متوسطة

54

52

تعرض النوع االجتماعي (الجنس) بصورة متوازنة

4.95

4.64

متوسطة

2.24

4.44

متوسطة

االستبانة

الفقرة

الترتيب

الدرجة الكمية لممجال

الدرجة

يتض ددح م ددن ال دددول رق ددم ( ) 2.5.5..أن المتوس ددط الحس ددابي لمدر ددة الكمي ددة ف ددي ى ددذا الم ددال ى ددي
( )5.5.وبانحراف معيارر مقداره ( ،) 2.5.وىذه القيمة تأير إلى أن در دة م دال م ءمدة الصدور
والرسومات التوضيحية لحا ات وخصائص الطمبة كانت متوسطة .كما تبدين أن الفقدرة و تسداةد فدي
تكوين مفاىيم سدميمة ةندد الطمبدة و داءت فدي الترتيدب األول وبدأةمى متوسدط حسدابي

(.)5.25

والفقد درة و تس دداةد الطال ددب ف ددي س ددرةة في ددم الم ددادة التعميمي ددةو ف ددي الترتي ددب الث دداني وبمتوس ددط حس ددابي

( .)5..7كمددا تبددين أن الفق درة و تعددرض النددوع اال تمدداةي (ال ددنس) بصددورة متوازنددة و حصددمت ةمددى
أدنددى متوسددط حسددابي بددين الفق درات وبمتوسددط حسددابي مقددداره ( ،)5.52يمييددا الفق درة و تأ د
ةمى التعمم الذاتي و وبمتوسط حسابي مقداره (.)5.22

الطالددب

 2.4.4نتائج فرضيات الدراسة:
 4 .2 .4 .4نتائج الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسيتوى الداللية (≥α

)4.45فييي متوسييطات درجييات اسييتجابات معممييي العمييوم عمييى اسييتبانة تقييييم الصييور والرسييومات
34

التوضيييحية فييي مجيياالت الدراسيية فييي كتييب العمييوم العاميية لممرحميية األساسييية فييي فمسييطين تعييزى

لمتغير الجنس.

الختب ددار ى ددذه الفرض ددية ت ددم اس ددتخدام اختب ددار (ت) ( )t-testلفح ددص دالل ددة الف ددروق ف ددي متوس ددطات
در ات است ابات معممي العموم ةمى استبانة تقيديم الصدور والرسدومات التوضديحية فدي كتدب العمدوم
العامة لممرحمة األساسية في فمسطين تعزل لمتغيدر ال دنس ،وذلدك كمدا ىدو موضدح فدي ال ددول رقدم

( .)5.5.5..

ال دددول ( )5.5.5..نت ددائج اختب ددار (ت) لدالل ددة الف ددروق ف ددي متوس ددطات در ددات اس ددت ابات معمم ددي

العموم ةمدى اسدتبانة تقيديم الصدور والرسدومات التوضديحية فدي كتدب العمدوم العامدة لممرحمدة األساسدية

في فمسطين تعزل لمتغير ال نس.

المتوسط

االنحراف

مجاالت الدراسة

الجنس

العدد

المعموميييات العمميييية المتضيييمنة فيييي

ذكر

76

2.28

الصور والرسومات التعميمية

أنثى

93

2.23

4.33

ذكر

76

2.28

4.29

أنثى

93

2.23

4.32

ذكر

76

2.25

4.36

أنثى

93

2.24

4.38

ذكر

76

2.25

4.38

أنثى

93

2.24

4.37

ذكر

76

2.26

4.28

أنثى

93

2.23

4.29

إخراج الصور والرسومات التعميمية
مالءميييييييييية الصييييييييييور والرسييييييييييومات

التوضيييييييحية لحاجييييييات وخصييييييائص

الطمب

ارتبييييييييييياط الصيييييييييييور والرسيييييييييييومات
التوضيحية بأهداف المحتوى
الدرجة الكمية

الحسابي

المعياري
4.32

درجات

قيمة ت

المحسوبة

اإلحصائية

467

4.92

4.36

467

4.95

4.34

الحرية

467

4.73

الداللة

4.45

467

4.25

4.84

467

4.84

4.43

تأ ددير النت ددائج الد دواردة ف ددي ال دددول رق ددم ( )5.5.5..أن ددو ال تو ددد ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية ةن ددد

35

مسددتول ( )2.22 ≥αفددي متوسددطات در ددات اسددت ابات معممددي العمددوم ةمددى اسددتبانة تقيدديم الصددور

والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامة لممرحمة األساسية في فمسدطين تعدزل لمتغيدر ال دنس،

حيددث كانددت الداللددة اةحصددائية اكبددر مددن ( )2.22وىددي ليسددت ذات داللددة إحصددائية فددي الم دداالت

األربعة ،وكذلك في الدر ة الكمية.

 2 .2 .4 .4نتائج الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )4.45 ≥αفيييي متوسيييطات درجيييات اسيييتجابات معمميييي العميييوم عميييى اسيييتبانة تقيييييم الصيييور

والرسيييومات التوضييييحية فيييي مجييياالت الدراسييية فيييي كتيييب العميييوم العامييية لممرحمييية األساسيييية فيييي
فمسطين تعزى لممؤهل العممي.

الختبدار الفرضدية الثانيدة تدم اسدتخدام اختبدار تحميدل التبداين األحدادر ( )One Way ANOVA

لفحددص داللددة الفددروق فددي متوسددطات در ددات اسددت ابات معممددي العمددوم ةمددى اسددتبانة تقيدديم الصددور
والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامة لممرحمة األساسية في فمسطين تعدزل لممؤىدل العممدي،
وذلك كما ىو موضح في ال دول رقم (  ،)5.5.5.5..وال دول رقم (.)5.5.5.5..

ال دول (  :)5.5.5.5..المتوسطات الحسابية لدر ات است ابات معممدي العمدوم ةمدى اسدتبانة تقيديم
الصور والرسومات التوضيحية فدي كتدب العمدوم العامدة لممرحمدة األساسدية فدي فمسدطين وفقدا لممؤىدل

العممي.

المجال
المعمومييات العممييية المتضييمنة فييي الصييور

والرسومات التوضيحية

إخراج الصور والرسومات التوضيحية

العدد

المتوسط الحسابي

المؤهل العممي
دبموم

48

2.24

بكالوريوس

446

2.24

أعمى من بكالوريوس

5

2.42

دبموم

48

2.32

بكالوريوس

446

2.23

أعمى من بكالوريوس

5

2.45

دبموم

48

2.22

446

2.24

أعمى من بكالوريوس

5

4.9

دبموم

48

2.24

بكالوريوس

446

2.25

أعمى من بكالوريوس

5

2.45

دبموم

48

2.26

بكالوريوس

446

2.24

5

2.44

ارتبييييياط الصيييييور والرسيييييومات التوضييييييحية بكالوريوس
بأهداف المحتوى

مالءمييية الصييييور والرسيييومات التوضيييييحية

لحاجات وخصائص الطمبة

الدرجة الكمية

أعمى من بكالوريوس

42

ال د دددول (  :)5.5.5.5..نت د دائج اختبد ددار تحميد ددل التبد دداين األحد ددادر لمفد ددروق فد ددي متوسد ددطات در د ددات
است ابات معممي العمدوم ةمدى اسدتبانة تقيديم الصدور والرسدومات التوضديحية فدي كتدب العمدوم العامدة
لممرحمة األساسية في فمسطين تعزل لممؤىل العممي.
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

2

0.077
0.108

مجاالت الدراسة

مصدر التباين

المعموميييييييييييييييات العمميييييييييييييييية

بين المجموعات

05155

داخل المجموعات

17.9

166

المجموع

18.07

168

بين المجموعات

0.28

2

0514

داخل المجموعات

15.84

166

0.095

المجموع

16512

168

ارتبييياط الصيييور والرسيييومات

بين المجموعات

0556

2

0528

التوضييييييييييييييحية بأهيييييييييييييداف

داخل المجموعات

23.4

166

0.14

المجموع

23.9

168

بين المجموعات

0521

2

05107

داخل المجموعات

23.8

166

0.14

المجموع

24.01

168

بين المجموعات

05114

2

05057

داخل المجموعات

13.83

166

0.083

المجموع

13.95

168

المتضيييييييمنة فيييييييي الصيييييييور

والرسومات التوضيحية

إخيييراج الصيييور والرسيييومات
التوضيحية

المحتوى

مالءميية الصييور والرسييومات

التوضييييييييييييييحية لحاجيييييييييييييات

وخصائص الطالب

الدرجة الكمية

المربعات

قيمة ف

المحسوبة

0.72

1.47

1.99

0574

0568

الداللة

اإلحصائية
0550

0.23

0.14

0.48

0.51

تأددير النتددائج ال دواردة فددي ال دددول رقددم (  )5.5.5.5..أنددو ال تو ددد فددروق ذات داللددة إحصددائية ةنددد
مسددتول ( )2.22 ≤αفددي متوسددطات در ددات اسددت ابات معممددي العمددوم ةمددى اسددتبانة تقيدديم الصددور

والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامة لممرحمة األساسية في فمسطين تعدزل لممؤىدل العممدي،

حيددث كانددت الداللددة اةحصددائية اكبددر مددن ( )2.22وىددي ليسددت ذات داللددة إحصددائية فددي الم دداالت
األربعة ،وكذلك في الدر ة الكمية لمم ال.
 3.2.4.4نتائج الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةعند مستوى الداللة

( )4.45 ≥αفي متوسطات درجات استجابات معمميي العميوم عميى اسيتبانة تقيييم الصيور

والرسومات التوضييحية فيي مجياالت الدراسية فيي كتيب العميوم العامية لممرحمية األساسيية
في فمسطين تعزى لمتخصص.

الختبدار الفرضدية الثانيدة تدم اسدتخدام اختبدار تحميدل التبداين األحدادر ( )One Way ANOVA

لفحددص داللددة الفددروق فددي متوسددطات در ددات اسددت ابات معممددي العمددوم ةمددى اسددتبانة تقيدديم الصددور

والرسددومات التوضدديحية فددي كتددب العمددوم العامددة لممرحمددة األساسددية فددي فمسددطين تعددزل لمتخصددص،
وذلك كما ىو موضح في ال دول رقم (  )5.7.5.5..وال دول رقم ( .)5.7.5.5..
45

ال ددول ( :)5.7.5.5..المتوسدطات الحسدابية لدددر ات اسدت ابات معممدي العمددوم ةمدى اسدتبانة تقيدديم

الصور والرسومات التوضيحية في كتب العموم لممرحمة األساسية في فمسطين وفقا لمتخصص.
العدد

المتوسط الحسابي

المجال
فيزياء

28

2.24

كيمياء

38

2.28

أحياء

25

2.49

غير ذلك

78

2.27

فيزياء

28

2.47

كيمياء

38

2.34

احياء

25

2.42

غير ذلك

78

2.34

فيزياء

28

2.44

كيمياء

38

2.34

أحياء

25

2.46

غير ذلك

78

2.28

فيزياء

28

2.42

مالءميييية الصييييور والرسييييومات التوضيييييحية كيمياء

38

2.34

أحياء

25

2.45

غير ذلك

78

2.29

فيزياء

28

2.43

كيمياء

38

2.34

أحياء

25

2.45

غير ذلك

78

2.29

المعمومييات العممييية المتضييمنة فييي الصييور
والرسومات التوضيحية

إخراج الصور والرسومات التوضيحية

ارتبييييياط الصيييييور والرسيييييومات التوضييييييحية
بأهداف المحتوى

لحاجات وخصائص الطمبة

الدرجة الكمية

التخصص

ال دددول رقددم (  )5.7.5.5..نتددائج اختبددار تحميددل التبدداين األحددادر لمفددروق فددي متوسددطات در ددات
است ابات معممي العمدوم ةمدى اسدتبانة تقيديم الصدور والرسدومات التوضديحية فدي كتدب العمدوم العامدة

لممرحمة األساسية في فمسطين تعزل لمتخصص.

45

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

3

0.068
0.108

مجاالت الدراسة

مصدر التباين

المعموميييييييييييييييات العمميييييييييييييييية

بين المجموعات

05206

داخل المجموعات

17.86

165

المجموع

18.07

168

بين المجموعات

0.944

3

05315

داخل المجموعات

15.17

165

0.092

المجموع

16.12

168

بين المجموعات

2.05

3

0568

داخل المجموعات

21.9

165

0.13

المجموع

23.9

168

بين المجموعات

0.915

3

0.305

داخل المجموعات

23.09

165

05140

المجموع

24.01

168

بين المجموعات

05891

3

0.29

داخل المجموعات

13.06

165

0.079

المجموع

13.95

168

المتضيييييييمنة فيييييييي الصيييييييور
والرسومات التوضيحية
إخييييراج الصييييور والرسييييومات

التوضيحية

ارتبييياط الصيييور والرسيييومات
التوضيييييييييييييييحية بأهييييييييييييييداف

المحتوى

مالءميية الصييور والرسييومات

التوضييييييييييييييحية لحاجيييييييييييييات

وخصائص الطمبة

الدرجة الكمية

المربعات

قيمة ف

المحسوبة

0.64

3.42

5516

2518

3575

الداللة

اإلحصائية

0559

0.19

* 0.002

0.92

0.12

* دال إحصائيا ةند مستول الداللة ()2.22 =α
تأير النتائج الواردة في ال دول رقم ( )5.7.5.5..أن ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية ةند مسدتول

( )2.22 ≥αفددي متوسددطات در دة اسددت ابات معممددي العمددوم ةمددى اسددتبانة تقيدديم الصددور والرسددومات
التوضيحية في كتب العموم العامدة لممرحمدة األساسدية فدي فمسدطين تعدزل لمتغيدر التخصدص ،وذلدك

ف ددي م ددال ارتب دداط الص ددور والرس ددومات التوض دديحية بأى ددداف المحت ددول ،حي ددث ك ددان مس ددتول الدالل ددة
المحسوب ( .)2.225ولم تصل الفروق في الدر ة الكميدة إلدى مسدتول الداللدة اةحصدائية حيدث بمد
مستول الداللة المحسوب ( )2.55وىي اكبر من مستول الداللة (.)2.22 =α

ولمتعددرف ةمددى ات دداه الداللددة اةحصددائية فددي م ددال ارتبدداط الصددور والرسددومات التوضدديحية بأىددداف

المحتددول ،قددام الباحددث بددت راء اختبددار ( )LSDلممقارنددات البعديدة ،كمددا ىددو موضددح فددي ال دددول رقددم

( .)7.7.5.5..
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ال دول (  )7.7.5.5..نتائج اختبار ( )LSDلم ال ارتباط الصور والرسومات التوضيحية بأىداف
المحتول لمتغير التخصص.
التخصص

الفيزياء

الفيزياء

الكيمياء

األحياء

غير ذلك

* 2.75-

2.52-

* 2.54-

2.52

2.0.

الكيمياء
األحياء

2.55-

* دال إحصائيا ةند مستول الداللة ()2.22 ≤ α
يأ ددير ال دددول رق ددم ( )7.7.5.5..إل ددى و ددود دالل ددة إحص ددائية ب ددين تخص ددص الفيزي دداء وتخص ددص
الكيميدداء لصددالح تخصددص الكيميدداء ،وبددين تخصددص الفيزيدداء وخيددر ذلددك مددن التخصصددات لصددالح

خير ذلك من التخصصات.

 4.2.4.4نتائج الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )4.45 ≥αفي متوسطات درجات استجابات معمميي العميوم عميى اسيتبانة تقيييم الصيور

والرسومات التوضيحية في مجاالت الدراسة في كتب العميوم العامية لممرحمية األساسيية فيي
فمسطين تعزى لخبرة المعمم.

الختبددار الفرضددية الثانيددة تددم اسددتخدام اختبددار تحميددل التبدداين األحددادر ( )One Way ANOVA
لفحددص داللددة الفددروق فددي متوسددطات در ددات اسددت ابات معممددي العمددوم ةمددى اسددتبانة تقيدديم الصددور
والرسددومات التوضدديحية فددي كتددب العمددوم العامددة لممرحمددة األساسددية فددي فمسددطين تعددزل لخبدرة المعمددم،

وذلك كما ىو موضح في ال دول رقم (  )5...5.5..وال دول رقم ( .)5...5.5..

4.

ال دددول رقددم (  :)5...5.5..المتوسددطات الحسددابية لدددر ات اسددت ابات معممددي العمددوم ةمددى اسددتبانة
تقيدديم الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي كتددب العمددوم العامددة لممرحمددة األساسددية فددي فمسددطين وفقددا

لخبرة المعمم.

المجال

المعموميييات العمميييية المتضيييمنة فيييي الصيييور

والرسومات التوضيحية

إخراج الصور والرسومات التوضيحية

ارتبيييييياط الصييييييور والرسييييييومات التوضيييييييحية
بأهداف المحتوى

مالءمييييية الصيييييور والرسيييييومات التوضييييييحية

لحاجات وخصائص الطمبة

الدرجة الكمية

خبرة المعمم

العدد

المتوسط الحسابي

أقل من  5سنوات

57

2.24

 44 – 5سنوات

54

2.26

أكثر من  44سنوات

62

2.24

أقل من  5سنوات

57

2.25

 44 – 5سنوات

54

2.23

أكثر من  44سنوات

62

2.28

أقل من  5سنوات

57

2.24

 44 – 5سنوات

54

2.25

أكثر من  44سنوات

62

2.24

أقل من  5سنوات

57

2.48

 44 – 5سنوات

54

2.29

أكثر من  44سنوات

62

2.26

أقل من  5سنوات

57

2.22

 44 – 5سنوات

54

2.26

أكثر من  44سنوات

62

2.25

ال دددول رقددم (  )5...5.5..نتددائج اختبددار تحميددل التبدداين األحددادر لمفددروق فددي متوسددطات در ددات
است ابات معممي العمدوم ةمدى اسدتبانة تقيديم الصدور والرسدومات التوضديحية فدي كتدب العمدوم العامدة

لممرحمة األساسية في فمسطين تعزل لخبرة المعمم.
42

مجاالت الدراسة

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

05014

2

0.71

18.05

166

0.109

المجموع

18.066

168

بين المجموعات

0.075

2

0537

داخل المجموعات

16.05

166

0.097

المجموع

16.12

168

0.136

2

05067

23.83

166

0.144

23.97

168

0534

2

0517

23.66

166

0.14

المجموع

24.01

168

بين المجموعات

05035

2

05018

داخل المجموعات

13.91

166

0.084

المجموع

13.95

168

مصدر التباين

المعموميييييييييييييييات العمميييييييييييييييية بين المجموعات

المتضيييييييمنة فيييييييي الصيييييييور داخل المجموعات
والرسومات التوضيحية
إخيييراج الصيييور والرسيييومات
التوضيحية

ارتبييياط الصيييور والرسيييومات بين المجموعات

التوضييييييييييييييحية بأهيييييييييييييداف داخل المجموعات

المحتوى

المجموع

مالءميية الصييور والرسييومات بين المجموعات

التوضييييييييييييييحية لحاجيييييييييييييات داخل المجموعات

وخصائص الطمبة

الدرجة الكمية

مجموع

المربعات

قيمة ف

الداللة

المحسوبة اإلحصائية

0.066

0.39

0.47

1520

0521

0.94

0.68

0.62

0.30

0.81

تأددير النتددائج ال دواردة فددي ال دددول رقددم (  )5...5.5..أنددو ال تو ددد فددروق ذات داللددة إحصددائية ةنددد

مسددتول ( )2.22 ≤ αفددي متوسددطات در ددات اسددت ابات معممددي العمددوم ةمددى اسددتبانة تقيدديم الصددور
والرسددومات التوضدديحية فددي كتددب العمددوم العامددة لممرحمددة األساسددية فددي فمسددطين تعددزل لخبدرة المعمددم،
حيددث كانددت الداللددة اةحصددائية اكبددر مددن ( )2.22وىددي ليسددت ذات داللددة إحصددائية فددي الم دداالت

األربعة ،وكذلك في الدر ة الكمية لمم ال.

 5.2.4.4نتيائج الفرضيية الخامسية :ال توجيد فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى الداللية

( )4.45 ≥αفيييي متوسيييطات درجيييات اسيييتجابات معمميييي العميييوم عميييى اسيييتبانة تقيييييم الصيييور
والرسييومات التوضيييحية فييي مجيياالت الدراسيية فييي كتييب العمييوم العاميية لممرحميية األساسييية فييي
فمسطين تعزى لمتغير الصفوف.

42

الختبار الفرضية الخامسة تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادر ( ) One Way ANOVA

لفحددص داللددة الفددروق فددي متوسددطات در ددات اسددت ابات معممددي العمددوم ةمددى اسددتبانة تقيدديم الصددور
والرسدددومات التوضد دديحية فد ددي كتد ددب العمد ددوم العامد ددة لممرحمد ددة األساسد ددية فد ددي فمسد ددطين تعد ددزل لمتغيد ددر

الصفوف ،وذلك كما ىو موضح في ال دول رقم (  )5.2.5.5..وال دول رقم ( .)5.2.5.5..

ال دول (  :)5.2.5.5..المتوسطات الحسابية لدر ات است ابات معممدي العمدوم ةمدى اسدتبانة تقيديم
الصدور والرسددومات التوضدديحية فددي كتددب العمددوم العامدة لممرحمددة األساسددية فددي فمسددطين وفقددا لمتغيددر

الصفوف.

العدد

المتوسط الحسابي

المجال

الصف الدراسي

69

2.24

المعمومييييات العمميييييية المتضيييييمنة فيييييي الصيييييور الخامس –السابع

49

2.28

الثامن  -العاشر

54

2.22

األول  -الرابع

69

2.32

الخامس –السابع

49

2.27

الثامن  -العاشر

54

2.45

األول  -الرابع

69

2.34

ارتبيياط الصييور والرسييومات التوضيييحية بأهييداف الخامس –السابع

49

2.24

الثامن  -العاشر

54

2.43

األول  -الرابع

69

2.29

الخامس –السابع

49

2.29

الثامن  -العاشر

54

2.44

األول  -ال اربع

69

2.29

الخامس –السابع

49

2.27

الثامن  -العاشر

54

2.46

األول  -الرابع
والرسومات التوضيحية

إخراج الصور والرسومات التوضيحية

المحتوى

مالءمة الصور والرسومات التوضيحية لحاجات

وخصائص الطمبة

الدرجة الكمية
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ال د دددول (  )5.2.5.5..نتد ددائج اختبد ددار تحميد ددل التبد دداين األحد ددادر لمفد ددروق فد ددي متوسد ددطات در د ددات
است ابات معممي العمدوم ةمدى اسدتبانة تقيديم الصدور والرسدومات التوضديحية فدي كتدب العمدوم العامدة

لممرحمة األساسية في فمسطين تعزل لمتغير الصفوف.

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المعموميييييييييييييات العمميييييييييييييية بين المجموعات

05098

2

0.049

المتضييييييمنة فييييييي الصييييييور داخل المجموعات

17.97

166

0.108

المجموع

18.07

168

بين المجموعات

0.807

2

05404

داخل المجموعات

15.31

166

0.092

المجموع

16.1

168

.804

2

05402

23.17

166

0.14

23.97

168

0575

2

0537

23.2

166

0.14

المجموع

24.01

168

بين المجموعات

0.58

2

0529

داخل المجموعات

1353

166

0.08

المجموع

13.95

168

مجاالت الدراسة

والرسومات التعميمية

إخ يراج الصييور والرسييومات

التعميمية

مصدر التباين

ارتبيياط الصييور والرسييومات بين المجموعات

التوضييييييييييييحية بأهيييييييييييداف داخل المجموعات

المحتوى

المجموع

مالءمة الصور والرسومات بين المجموعات

التوضييييييييييييحية لحاجيييييييييييات داخل المجموعات
وخصائص الطمبة
الدرجة الكمية

مجموع

المربعات

قيمة ف

المحسوبة

0.46

4.37

2.88

2567

3558

الداللة

اإلحصائية
0563

*0.014

0.59

0.072

* 0.030

* دال إحصائيا ةند مستول الداللة () 2.22 ≤ α
تأددير النت ددائج ال دواردة ف ددي ال دددول رق ددم (  )5.2.5.5..أن ىندداك فروقد داً ذات داللددة إحص ددائية ةن ددد

مستول ( ) 2.22 ≤ αفي متوسطات در ات است ابات معممي العمدوم ةمدى اسدتبانة تقيديم الصدور
والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامدة لممرحمدة األساسدية فدي فمسدطين تعدزل لمتغيدر الصدف

الدراسي ،وذلك في م ال إخدراج الصدور والرسدومات التوضديحية والدر دة الكميدة ،حيدث كدان مسدتول
الداللة المحسوب ( )2.27( ،)2.25.ةمى التوالي.

ولمتعرف إلى ات اه الداللة اةحصائية ،قام الباحث بت راء اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية لم دال
إخ دراج الصددور والرسددومات التوضدديحية والدر ددة الكميددة وفقددا لمتغيددر الصددفوف ،كمددا يأددير إلددى ذلددك
ال دول رقم (  )7.2.5.5..و ال دول رقم (.)..2.5.5..
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ال دددول (  )7.2.5.5..نتددائج اختبددار ( )LSDلم ددال إخ دراج الصددور والرسددومات التوضدديحية وفقددا
لمتغير الصفوف.
الصفوف

األول  -الرابع

األول – الرابع

الخامس  -السابع

الثامن  -العاشر

2.22

* 2.52

الخامس – السابع

* 2.55

* دال إحصائيا ةند مستول الداللة () 2.22 ≤ α

يأددير ال دددول رقددم (  )7.2.5.5..إلددى و ددود داللددة إحصددائية فددي م ددال إخدراج الصددور والرسددومات
التوضيحية بين الصفوف (األول – ال اربد ) و(الثدامن  -العاأدر) لصدالح (األول – ال اربد ) وبدين

(الخامس –الساب ) و(الثامن  -العاأر) لصالح (الخامس –الساب ).

ال دددول ( )..2.5.5..نت ددائج اختب ددار ( )LSDلم ددال إخد دراج الص ددور والرس ددومات التوض دديحية ف ددي
الدر ة الكمية وفقا لمتغير الصفوف.
الصفوف

األول  -الرابع

األول – الرابع
الخامس – السابع

الخامس  -السابع

الثامن  -العاشر

2.25

*2.57
2.55

* دال إحصائيا ةند مستول الداللة () 2.22 ≤ α

يأددير ال دددول رقددم ( )..2.5.5..إلددى و ددود داللددة إحصددائية فددي م ددال إخ دراج الصددور والرسددومات

التوض دديحية ف ددي الدر ددة الكمي ددة ب ددين الص ددفوف (األول – ال اربد د ) و(الث ددامن  -العاأ ددر) لص ددالح

(األول – الراب ).
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 2.4نتائج إطار التحميل
لتحديد تقييم الصور والرسومات التوضيحية في كتدب العمدوم العامدة لممرحمدة األساسدية فدي فمسدطين
من خ ل تحميل فقرات إطار التحميل  ،تم اةتماد الدر ات التالية:
متوسط حسابي ( 2.32فأكثر) يدل ةمى أن الفقرة محققة.

متوسط حسابي (أقل من  ) 2.32يدل ةمى الفقرة خير محققة.
 4.2.4نتائج المرحمة األساسية (الدنيا والعميا معاً):
ما درجة تحقيق الصور والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامة لممرحمة األساسية
( )44-4لممعايير المحددة في إطار التحميل؟

لإل ابددة ةددن ىددذا الس دؤال تددم اسددتخراج المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة لكددل فق درة ولكددل
م ال من الم االت الث ثدة (المعمومدات العمميدة المتضدمنة فدي الصدورة أو الرسدمة التعميميدة ،إخدراج

الصورة أو الرسمة التعميمية ،ارتباط الصورة أو الرسمة التوضيحية بأىداف المحتول التعميمي ).
 4.4.2.4ترتيب مجاالت الدراسة حسب الدرجة الكمية لكل مجال:

استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة والتقيديم والترتيدب لم داالت الد ارسدة كمدا

ىو موضح في ال دول رقم (.)5.5.5..
ال دددول رق ددم ( )5.5.5..المتوس ددطات الحس ددابية واالنح ارف ددات المعياري ددة والتقي دديم والترتي ددب لم دداالت

الدراسة والدر ة الكمية لتقدير در ة تقييم الصور من خ ل إطار التحميل.

الترتيب

الرقم في
اإلطار

4

2

2

4

3

المجال

3

إخراج الصورة أو الرسمة التعميمية
المعمومات العممية المتضمنة في الصورة أو

الرسمة التوضيحية

ارتباط الصورة أو الرسمة التعميمية بأهداف

المحتوى التعميمي

الدرجة الكمية إلطار التحميل

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

4.76

4.43

محققة

4.74

4.44

غير محققة

التقييم

4.72

4.22

غير محققة

4.74

4.45

غير محققة

يتضددح مددن ال دددول رقددم ( )5.5.5..أن المتوسددط الحسددابي لمدر ددة الكميددة لمم دداالت الث ثددة ()2.3.
وىددذه القيمددة تأددير إلددى أن تقيدديم الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي كتددب العمددوم العامددة لممرحمددة

األساسددية فددي فمسددطين كانددت خيددر محققددة لمعددايير التقددويم .كمددا يتضددح أن م ددال إخ دراج الص ددور
والرسددومات التوضدديحية دداء فددي المرتبددة األولددى وبمتوسددط حسددابي ( )2.32وىددو محقددق لممعددايير،
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وم ددال المعمومددات العمميددة المتضددمنة فددي الصددور والرسددومات التوضدديحية دداء فددي المرتبددة الثانيددة
وبمتوسط حسابي ( )2.3.وخير محقدق لممعدايير ،أمدا م دال ارتبداط الصدور والرسدومات التوضديحية
بأىداف المحتول فقد اء في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي (  )0.72وخير محقق لممعايير.
 2.4.2.4المجال األول المتعمق بالمعمومات العممية المتضمنة في الصور والرسومات

التوضيحية .

يتضمن ىذا الم ال ست فقرات تتعمق بم ال المعمومدات العمميدة المتضدمنة فدي الصدور والرسدومات
التعميمية ،وال دول رقم ( )5.5.5..يبين نتي ة تحميل فقرات م ال المعمومات العممية المتضمنة في

الصور والرسومات التوضيحية.

ال دول رقم ( )5.5.5..المتوسطات الحسابية واالنح ارفدات المعياريدة والتقيديم والترتيدب لفقدرات م دال

المعمومددات العممي دة المتضددمنة فددي الصددور والرسددومات التوضدديحية وتقدددير در ددة تقيدديم الصددور مددن
خ ل إطار التحميل.

الترتيب

الرقم في
اإلطار

المتوسط

الفقرة
خالية من األخطاء العممية

االنحراف

التقييم

الحسابي

المعياري

4.89

4.34

محققة

4.82

4.39

محققة

4.44

محققة
غير محققة

4

3

2

5

تعالج فكرة عممية واحدة مستقمة

3

2

محددة في معموماتها العممية

4.84

4

4

واضحة في معموماتها العممية

4.73

4.44

5

6

تحتوي معمومات عممية مكممة لممحتوى

4.74

4.46

غير محققة

6

4

4.49

4.54

غير محققة

4.74

4.44

غير محققة

تحتوي تفاصيل عممية دقيقة
الدرجة الكمية لممجال

يتض ددح م ددن ال دددول رق ددم ( )5.5.5..أن المتوس ددط الحسد دابي لمدر ددة الكمي ددة ف ددي ى ددذا الم ددال ك ددان

(  ) 2.3.وبددانحراف معيددارر مقددداره ( ،)2.5.وىددذه القيمددة تأددير إلددى أن در ددة م ددال المعمومددات

العممية المتضمنة في الصور والرسومات التوضيحية لم يحقق معدايير التقدويم .كمدا تبدين أن الفقدرة و

خاليددة مددن األخطدداء العمميددة و دداءت فددي الترتيددب األول وبددأةمى متوسددط حسددابي ( .)2.45والفقددرةو
تعالج فكرة ةممية واحدة مستقمة و في الترتيب الثاني وبمتوسط حسدابي ( .)2.45كمدا تبدين أن الفقدرة

و تحتور تفاصيل ةممية دقيقدة و حصدمت ةمدى أدندى متوسدط حسدابي بدين الفقدرات وبمتوسدط حسدابي
55

مقددداره ( .)2..5ويمييددا الفقدرة و تحتددور معمومددات ةمميددة مكممددة لممحتددول و وبمتوسددط حسددابي مقددداره

(.)2.32

 3.4.2.4المجال الثاني المتعمق بإخراج الصورة أو الرسمة التوضيحية.
يتضدمن ىدذا الم دال سدب فقدرات تتعمدق بم دال إخدراج الصدورة أو الرسدمة التوضديحية .وال ددول رقدم
( )7.5.5..يبين نتي ة تحميل فقرات م ال إخراج الصورة أو الرسمة التوضيحية..
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ال د دددول رق د ددم ( )7.5.5..المتوس د ددطات الحس د ددابية واالنح ارف د ددات المعياري د ددة والتقي د دديم لفقد د درات م د ددال
المعمومات العممية المتضمنة في الصور والرسومات التوضيحية..
الرقم في

الترتيب

المتوسط

الفقرة

اإلطار

الحسابي

المعياري

4.99

4.44
4.38

محققة

4.44

محققة

7

43

مصورة عمى ورق ذي نوعية مناسبة لمرؤية

8

42

معروضة عمى خمفية واضحة ومناسبة

4.83

9

44

عرضت بمساحة مناسبة لممشاهدة

4.84

44

8

أجزاؤها ممونة بألوان مختمفة الدرجة ليسهل التمييز

الواضحة

االنحراف

التقييم
محققة

محققة

4.76

4.43

44

9

األلوان المستخدمة فيها تتفق مع األلوان الطبيعية

4.68

4.47

غير محققة

42

7

محاطة بإطارات تحدد معالمها الرئيسة

4.66

4.48

غير محققة

43

44

واضحة المعالم واألجزاء

4.64

4.49

غير محققة

4.76

4.43

محققة

بينها

الدرجة الكمية لممجال

يتض ددح م ددن ال دددول رق ددم ( )7.5.5..أن المتوس ددط الحسد دابي لمدر ددة الكمي ددة ف ددي ى ددذا الم ددال ك ددان
(  ) 2.32وبددانحراف معيددارر مقددداره ( ،)2.57وىددذه القيمددة تأددير إلددى أن در ددة إخ دراج الصددورة أو
الرسددمة التعميميددة كانددت محققددة لمعددايير التقددويم .كمددا تبددين أن الفق درة و مص دورة ةمددى ورق ذو نوةيددة

مناس ددبة لمرؤي ددة الواض ددحة و دداءت ف ددي الترتي ددب األول وب ددأةمى متوس ددط حس ددابي ( .)2.55والفق ددرةو

معروضة ةمى خمفية واضحة ومناسبة و في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي ( .)2.47كما تبين أن

الفقرة و واضحة المعالم واأل زاء و حصمت ةمى أدنى متوسط حسابي بين الفقرات وبمتوسط حسدابي
مقددداره ( .)222ويمييددا الفق درة و محاطددة بتطددارات تحدددد معالميددا الرئيسددة و وبمتوسددط حسددابي مقددداره

(.)2.22

 4.4.2.4المجال الثالث المتعمق بارتباط الصورة أو الرسمة التوضيحية بأهداف المحتوى

التعميمي

يتضمن ىذا الم ال أرب فقرات تتعمق بم ال ارتباط الصورة أو الرسمة التعميمية بأىدداف المحتدول

التعميم ددي .وال دددول رق ددم ( )..5.5..يب ددين نتي ددة تحمي ددل فقد درات م ددال ارتب دداط الص ددورة أو الرس ددمة

التوضيحية بأىداف المحتول التعميمي.
ال دول رقم ( )..5.5..المتوسطات الحسابية واالنح ارفدات المعياريدة والتقيديم والترتيدب لفقدرات م دال

ارتبدداط الصددورة أو الرسددمة التوضدديحية بأىددداف المحتددول التعميمددي وتقدددير در ددة تقيدديم الصددور مددن
خ ل إطار التحميل.
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الترتيب

الرقم في

المتوسط

الفقرة

اإلطار

مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألهداف التعميمية والمحتوى

44

44

45

45

تجاور المحتوى الخاص بها وغير منفصمة عنه.

46

46

يوجد لها عنوان واضح موجز يعبر عن محتواها

47

47

متبوعة بطرح أسئمة واستفسارات.

مباشرة.

الدرجة الكمية لممجال

االنحراف

التقييم

الحسابي

المعياري

4.89

4.32

محققة

4.87

4.33

محققة

4.69

4.67

4.44

4.49

غير محققة

4.72

4.22

غير محققة

غير محققة

يتض ددح مد دن ال دددول رق ددم ( )..5.5..أن المتوس ددط الحسد دابي لمدر ددة الكمي ددة ف ددي ى ددذا الم ددال ك ددان

(  ) 2.35وبانحراف معيدارر مقدداره ( ،)2.55وىدذه القيمدة تأدير إلدى أن در دة ارتبداط الصدورة أو

الرسمة التوضيحية بأىداف المحتول التعميمي كانت خير محققة لمعايير التقويم .كما تبين أن الفقدرة

و مرتبطددة ارتباط داً وثيق داً باألىددداف التعميميددة والمحتددولو دداءت فددي الترتيددب األول وبددأةمى متوسددط

حسددابي ( .)2.45والفقددرةو ت دداور المحتددول الخدداص بيددا وخيددر منفصددمة ةنددو و فددي الترتيددب الث داني
وبمتوسددط حسددابي ( .)2.43كمددا تبددين أن الفق درة متبوةددة بطددرح أسددئمة واستفسددارات و حصددمت ةم دى

أدنى متوسط حسابي بين الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره ( .)2..5ويمييدا الفقدرة و يو دد ليدا ةندوان
واضح مو ز يعبر ةن محتواىا مباأرة و وبمتوسط حسابي مقداره ( .)2.25

 2.2.4نتائج المرحمة األساسية الدنيا:
ما درجة تحقيق الصور والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامة لممرحمة األساسيية اليدنيا

( )4-4لممعايير المحددة في إطار التحميل؟

لإل ابددة ةددن ىددذا الس دؤال تددم اسددتخراج المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة لكددل فق درة ولكددل

م ددال م ددن الم د داالت الث ث ددة (المعموم ددات العممي ددة المتض ددمنة ف ددي الص ددورة أو الرس ددمة التوض دديحية،

إخ دراج الصددورة أو الرسددمة التوضدديحية ،ارتبدداط الصددورة أو الرسددمة التوضدديحية بأىددداف المحتددول
التعميمي).
 4.2.2.4ترتيب مجاالت الدراسة حسب الدرجة الكمية لكل مجال:
استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة والتقيديم والترتيدب لم داالت الد ارسدة كمدا
ىو موضح في ال دول رقم (.)5.5.5..

5.

ال دددول رق ددم ( )5.5.5..المتوس ددطات الحس ددابية واالنح ارف ددات المعياري ددة والتقي دديم والترتي ددب لم دداالت

الدراسة والدر ة الكمية لتقدير در ة تقييم الصور من خ ل إطار التحميل.
الترتيب

الرقم في

المجال

اإلطار

4
2

2

إخراج الصورة أو الرسمة التعميمية

3

ارتباط الصورة أو الرسمة التعميمية بأهداف

المحتوى التعميمي

3

المعمومات العممية المتضمنة في الصورة

4

أو الرسمة التوضيحية

الدرجة الكمية إلطار التحميل

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

0.76

0.12

محقق

0.74

0.15

غير محقق

0.72

0.17

غير محقق

0.74

0.13

غير محقق

التقييم

يتضح من ال دول رقم ( )5.5.5..أن المتوسدط الحسدابي لمدر دة الكميدة لمم داالت الث ثدة ( )2.3.

وىددذه القيمددة تأددير إلددى أن تقيدديم الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي كتددب العمددوم العامددة لممرحمددة
األساسية الدنيا في فمسطين كانت خير محققة لمعايير التقويم .كما يتضدح أن م دال إخدراج الصدور

والرسددومات التوضدديحية دداء فددي المرتبددة األولددى وبمتوسددط حسددابي ( )2.32وىددو محقددق لممعددايير،

وم ددال ارتبدداط الصددورة أو الرسددمة التوضدديحية بأىددداف المحتددول التعميمددي دداء فددي المرتبددة الثانيددة
وبمتوس ددط حس ددابي ( )2.3.وخي ددر محق ددق لممع ددايير ،أم ددا م ددال المعموم ددات العممي ددة المتض ددمنة ف ددي

الصددور والرسددومات التوضدديحية فقددد دداء فددي المرتبددة األخيدرة وبمتوسددط حسددابي (  )0.72وىددو خيددر

محقق لممعايير.

 2.2.2.4المجال األول المتعمق بالمعمومات العممية المتضمنة في الصور والرسومات

التوضيحية.

يتضمن ىذا الم ال ست فقرات تتعمق بم ال المعمومدات العمميدة المتضدمنة فدي الصدور والرسدومات
التوضيحية  ،وال دول رقم ( )5.5.5..يبين نتي ة تحميل فقرات م ال المعمومات العممية المتضدمنة
في الصور والرسومات التوضيحية.

ال دول رقم ( )5.5.5..المتوسطات الحسابية واالنح ارفدات المعياريدة والتقيديم والترتيدب لفقدرات م دال
المعمومددات العمميددة المتضددمنة فددي الصددور والرسددومات التوضدديحية وتقدددير در ددة تقيدديم الصددور مددن

خ ل إطار التحميل.
الترتيب

الرقم في
اإلطار

المتوسط

الفقرة

الحسابي
52

االنحراف
المعياري

التقييم

محددة في معموماتها العممية

0.85

0.35

محققة

0.85

0.35

محققة

0.80

0.40

محققة

0.43

محققة

0.48

غير محققة

0.42

0.49

غير محققة

4.72

4.47

غير محققة

4

2

2

3

3

5

تعالج فكرة عممية واحدة مستقمة

4

4

واضحة في معموماتها العممية

0.76

5

6

تحتوي معمومات عممية مكممة لممحتوى

0.65

6

4

خالية من األخطاء العممية

تحتوي تفاصيل عممية دقيقة
الدرجة الكمية لممجال

يتض ددح م ددن ال دددول رق ددم ( )5.5.5..أن المتوس ددط الحسد دابي لمدر ددة الكمي ددة ف ددي ى ددذا الم ددال ك ددان

(  )2.35وب ددانحراف معي ددارر مق ددداره ( ،)2.53وى ددذه القيم ددة تأ ددير إل ددى أن در ددة م ددال المعموم ددات

العممية المتضمنة في الصور والرسومات التوضيحية لم يحقق معدايير التقدويم .كمدا تبدين أن الفقدرة و

محددة في معموماتيا العممية و اءت في الترتيب األول وبأةمى متوسط حسابي ( .)2.42والفقدرةو

خاليددة مددن األخطدداء العمميددة و فددي الترتيددب الث داني وبمتوسددط حسددابي ( .)2.42كمددا تبددين أن الفق درة و
تحتددور تفاصدديل ةمميددة دقيقددة و حصددمت ةمددى أدنددى متوسددط حسددابي بددين الفقددرات وبمتوسددط حسددابي

مقددداره ( .)2..5ويمييددا الفقدرة و تحتددور معمومددات ةمميددة مكممددة لممحتددول و وبمتوسددط حسددابي مقددداره
(.)2.22
 3.2.2.4المجال الثاني المتعمق بإخراج الصورة أو الرسمة التوضيحية
يتضمن ىذا الم ال سب فقرات تتعمدق بم دال إخدراج الصدورة أو الرسدمة التوضديحية وال ددول رقدم
( )7.5.5..يبين نتي ة تحميل فقرات م ال إخراج الصورة أو الرسمة التعميمية.

52

ال د دددول رق د ددم ( )7.5.5..المتوس د ددطات الحس د ددابية واالنح ارف د ددات المعياري د ددة والتقي د دديم لفقد د درات م د ددال
المعمومات العممية المتضمنة في الصور والرسومات التوضيحية.

الترتيب

الرقم في

المتوسط

الفقرة

اإلطار

االنحراف

التقييم

الحسابي

المعياري

1.00

0.06

0.80

0.40

0.77

0.42

محققة

0.43

محققة
غير محققة

7

43

مصورة عمى ورق ذي نوعية مناسبة لمرؤية

8

8

أجزاؤها ممونة بألوان مختمفة الدرجة ليسهل التمييز

9

44

عرضت بمساحة مناسبة لممشاهدة

44

42

معروضة عمى خمفية واضحة ومناسبة

0.75

44

7

محاطة بإطارات تحدد معالمها الرئيسة

0.74

0.44

42

9

األلوان المستخدمة فيها تتفق مع األلوان الطبيعية

0.68

0.47

غير محققة

43

44

واضحة المعالم واألجزاء

0.60

0.49

غير محققة

4.76

0.12

محققة

الواضحة
بينها

الدرجة الكمية لممجال

محققة
محققة

يتض ددح م ددن ال دددول رق ددم ( )7.5.5..أن المتوس ددط الحسد دابي لمدر ددة الكمي ددة ف ددي ى ددذا الم ددال ك ددان
(  ) 2.32وبددانحراف معيددارر مقددداره ( ،)2.55وىددذه القيمددة تأددير إلددى أن در ددة إخ دراج الصددورة أو

الرسمة التوضيحية كانت محققة لمعايير التقويم .كما تبين أن الفقدرة و مصدورة ةمدى ورق ذو نوةيدة
مناس ددبة لمرؤي ددة الواض ددحة و دداءت ف ددي الترتي ددب األول وب ددأةمى متوس ددط حس ددابي ( .)5.22والفق ددرةو
أ زاؤىددا ممونددة بددألوان مختمفددة الدر ددة ليسدديل التمييددز بينيددا و فددي الترتيددب الث داني وبمتوسددط حسددابي

( .)2.42كمددا تبددين أن الفقدرة و واضددحة المعددالم واأل دزاء و حصددمت ةمددى أدنددى متوسددط حسددابي بددين
الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره ( .)222ويمييا الفقدرة و األلدوان المسدتخدمة فييدا تتفدق مد األلدوان
الطبيعية و وبمتوسط حسابي مقداره (.)2.24

 4.2.2.4المجييال الثالييث المتعمييق بارتبيياط الصييورة أو الرسييمة التوضيييحية بأهييداف المحتييوى

التعميمي

يتض ددمن ى ددذا الم ددال أربد د فق ددرات تتعم ددق بم ددال ارتب دداط الص ددورة أو الرس ددمة التوض دديحية بأى ددداف

المحت ددول التعميم ددي .وال دددول رق ددم ( )..5.5..يب ددين نتي ددة تحمي ددل فقددرات م ددال ارتب دداط الص ددورة أو
الرسمة التوضيحية بأىداف المحتول التعميمي.
ال دول رقم ( )..5.5..المتوسطات الحسابية واالنح ارفدات المعياريدة والتقيديم والترتيدب لفقدرات م دال

ارتبدداط الصددورة أو الرسددمة التوضدديحية بأىددداف المحتددول التعميمددي وتقدددير در ددة تقيدديم الصددور مددن
خ ل إطار التحميل.
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الترتيب

الرقم في

الفقرة

اإلطار

44

44

المتوسط

الحسابي

مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألهداف التعميمية

المعياري

0.34

والمحتوى

0.87

45

45

تجاور المحتوى الخاص بها وغير منفصمة عنه

0.85

46

46

يوجد لها عنوان واضح موجز يعبر عن

47

47

متبوعة بطرح أسئمة واستفسارات .

محتواها مباشرة

االنحراف

التقييم
محققة

0.35

محققة

0.47

غير محققة

0.67

الدرجة الكمية لممجال

0.55
4.72

4.54

غير محققة

4.22

غير محققة

يتض ددح م ددن ال دددول رق ددم ( )..5.5..أن المتوس ددط الحسد دابي لمدر ددة الكمي ددة ف ددي ى ددذا الم ددال ك ددان

(  ) 2.35وبانحراف معيدارر مقدداره ( ،)2.55وىدذه القيمدة تأدير إلدى أن در دة ارتبداط الصدورة أو

الرسمة التوضيحية بأىداف المحتول التعميمي كانت خير محققة لمعايير التقويم .كما تبين أن الفقدرة

و مرتبطددة ارتباطداً وثيقداً باألىددداف التعميميددة والمحتددول و دداءت فددي الترتيددب األول وبددأةمى متوسددط

حسددابي ( .)2.43والفقددرةو ت دداور المحتددول الخدداص بيددا وخيددر منفصددمة ةنددو و فددي الترتيددب الث داني
وبمتوسط حسدابي ( .)2.42كمدا تبدين أن الفقدرة و متبوةدة بطدرح أسدئمة واستفسدارات و حصدمت ةمدى

أدنى متوسط حسابي بين الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره ( .)2.22ويمييدا الفقدرة و يو دد ليدا ةندوان
واضح مو ز يعبر ةن محتواىا مباأرة و وبمتوسط حسابي مقداره (.)2.23
 3.2.4نتائج المرحمة األساسية العميا:
ما درجة تحقيق الصور والرسومات التوضييحية فيي كتيب العميوم العامية لممرحمية األساسيية العمييا

( ) 44-5لممعايير المحددة في إطار التحميل؟

لإل ابددة ةددن ىددذا الس دؤال تددم اسددتخراج المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة لكددل فق درة ولكددل
م ددال مددن الم داالت الث ثددة (المعمومددات العمميددة المتضددمنة فددي الصددورة أو الرسددمة التوضدديحية ،

إخ دراج الصددورة أو الرسددمة التوضدديحية ،ارتبدداط الصددورة أو الرسددمة التوضدديحية بأىددداف المحتددول
التعميمي ).
 4.3.2.4ترتيب مجاالت الدراسة حسب الدرجة الكمية لكل مجال:
استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة والتقيديم والترتيدب لم داالت الد ارسدة كمدا

ىو موضح في ال دول رقم (.)5.7.5..
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ال دددول رق ددم ( )5.7.5..المتوس ددطات الحس ددابية واالنح ارف ددات المعياري ددة والتقي دديم والترتي ددب لم دداالت

الدراسة والدر ة الكمية لتقدير در ة تقييم الصور والرسومات من خ ل إطار التحميل.
الترتيب

الرقم في

المجال

اإلطار

4

4

2

2

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

0.77

0.12

محققة

0.75

0.18

محققة

0.68

0.35

غير محققة

0.20

غير محققة

المعمومات العممية المتضمنة في الصورة أو
الرسمة التوضيحية

إخراج الصورة أو الرسمة التوضيحية
ارتباط الصورة أو الرسمة التوضيحية بأهداف

3
3

المحتوى التعميمي

0.74

الدرجة الكمية إلطار التحميل

التقييم

يتض د ددح م د ددن ال د دددول رق د ددم ( )5.7.5..أن المتوس د ددط الحس د ددابي لمدر د ددة الكمي د ددة لمم د دداالت األربع د ددة

(  )2.3.وىددذه القيمددة تأددير إلددى أن تقيدديم الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي كتددب العمددوم العامددة
لممرحم ددة األساس ددية العمي ددا ف ددي فمس ددطين كان ددت خي ددر محقق ددة لمع ددايير التق ددويم .كم ددا يتض ددح أن م ددال

المعمومات العممية المتضمنة في الصورة أو الرسمة التوضيحية اء في المرتبة األولى وبمتوسط
حسددابي ( )2.33وىددو محق ددق لممعددايير ،وم ددال إخد دراج الصددورة أو الرسددمة التوض دديحية دداء ف ددي
المرتبددة الثانيددة وبمتوسددط حسددابي ( )2.32و محقددق لممعددايير ،أمددا م ددال ارتبدداط الصددور والرسددومات

التوضيحية بأىداف المحتول فقدد داء فدي المرتبدة األخيدرة وبمتوسدط حسدابي (  )2.24وخيدر محقدق
لممعايير.
 2.3.2.4المجال األول المتعمق بالمعمومات العممية المتضمنة في الصور والرسومات

التوضيحية.

يتضمن ىذا الم ال ست فقرات تتعمق بم ال المعمومدات العمميدة المتضدمنة فدي الصدور والرسدومات
التوضيحية ،وال دول رقم ( )5.7.5..يبين نتي ة تحميدل فقدرات م دال المعمومدات العمميدة المتضدمنة
في الصور والرسومات التوضيحية.

ال دول رقم ( )5.7.5..المتوسطات الحسابية واالنح ارفدات المعياريدة والتقيديم والترتيدب لفقدرات م دال

المعمومددات العمميددة المتضددمنة فددي الصددور والرسددومات التوضدديحية وتقدددير در ددة تقيدديم الصددور مددن

خ ل إطار التحميل.
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الترتيب

الرقم في

المتوسط

الفقرة

اإلطار

خالية من األخطاء العممية

االنحراف

التقييم

الحسابي

المعياري

0.96

0.21

محققة

0.85

0.36

محققة

4.42

محققة
غير محققة

4

3

2

5

تعالج فكرة عممية واحدة مستقمة

3

6

تحتوي معمومات عممية مكممة لممحتوى

0.78

4

2

محددة في معموماتها العممية

0.73

0.45

5

4

واضحة في معموماتها العممية

0.69

0.47

غير محققة

6

4

تحتوي تفاصيل عممية دقيقة

0.60

0.49

غير محققة

4.74

4.44

غير محققة

الدرجة الكمية لممجال

يتض ددح م ددن ال دددول رق ددم ( )5.7.5..أن المتوس ددط الحسد دابي لمدر ددة الكمي ددة ف ددي ى ددذا الم ددال ك ددان

(  ) 2.3.وبددانحراف معيددارر مقددداره ( ،)2.5.وىددذه القيمددة تأددير إلددى أن در ددة م ددال المعمومددات

العممية المتضمنة في الصور والرسومات التوضيحية لم يحقق معدايير التقدويم .كمدا تبدين أن الفقدرة و

خاليددة مددن األخطدداء العمميددة و دداءت فددي الترتيددب األول وبددأةمى متوسددط حسددابي ( .)2.52والفقددرةو
تعالج فكرة ةممية واحدة مستقمة و في الترتيب الثاني وبمتوسط حسدابي ( .)2.42كمدا تبدين أن الفقدرة

و تحتور تفاصيل ةممية دقيقدة و حصدمت ةمدى أدندى متوسدط حسدابي بدين الفقدرات وبمتوسدط حسدابي

مقداره ( .)2.22ويمييا الفقرة وواضحة في معموماتيا العممية و وبمتوسط حسابي مقداره (.)2.25
 3.3.2.4المجال الثاني المتعمق بإخراج الصورة أو الرسمة التوضيحية

يتضدمن ىدذا الم دال سدب فقدرات تتعمدق بم دال إخدراج الصدورة أو الرسدمة التوضديحية وال ددول رقدم

( )7.7.5..يبين نتي ة تحميل فقرات م ال إخراج الصورة أو الرسمة التوضيحية.

ال د دددول رق د ددم ( )7.7.5..المتوس د ددطات الحس د ددابية واالنح ارف د ددات المعياري د ددة والتقي د دديم لفقد د درات م د ددال
المعمومات العممية المتضمنة في الصور والرسومات التوضيحية.

الترتيب

الرقم في

المتوسط

الفقرة

اإلطار

7

43

مصورة عمى ورق ذي نوعية مناسبة لمرؤية

8

42

معروضة عمى خمفية واضحة ومناسبة

الواضحة
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االنحراف

الحسابي

المعياري

0.98

0.15

0.96

0.21

التقييم
محققة
محققة

9

44

عرضت بمساحة مناسبة لممشاهدة

44

8

أجزاؤها ممونة بألوان مختمفة الدرجة ليسهل التمييز

44

9

األلوان المستخدمة فيها تتفق مع األلوان الطبيعية

42

44

واضحة المعالم واألجزاء

43

7

محاطة بإطارات تحدد معالمها الرئيسة

بينها

الدرجة الكمية لممجال

0.85

0.36

0.69

0.46

0.68

0.47

0.59

0.49

0.51

0.50

4.76

4.43

محققة
غير محققة
غير محققة
غير محققة
غير محققة
محققة

يتض ددح م ددن ال دددول رق ددم ( )7.7.5..أن المتوس ددط الحسد دابي لمدر ددة الكمي ددة ف ددي ى ددذا الم ددال ك ددان

(  ) 2.32وبددانحراف معيددارر مقددداره ( ،)2.57وىددذه القيمددة تأددير إلددى أن در ددة إخ دراج الصددورة أو
الرسددمة التعميميددة كانددت محققددة لمعددايير التقددويم .كمددا تبددين أن الفق درة و مصددورة ةمددى ورق ذو نوةيددة

مناس ددبة لمرؤي ددة الواض ددحة و دداءت ف ددي الترتي ددب األول وب ددأةمى متوس ددط حس ددابي ( .)2.54والفق ددرةو

معروضة ةمى خمفية واضحة ومناسبة و في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي ( .)2.52كما تبين أن
الفق درة محاطددة بتطددارات تحدددد معالميددا الرئيسددة و حصددمت ةمددى أدنددى متوسددط حسددابي بددين الفقددرات
وبمتوسط حسابي مقداره ( .)2.25ويمييا الفقرة و واضحة المعالم واأل زاء و وبمتوسط حسابي مقداره

(.)2.25
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 4.3.2.4المجييال الثالييث المتعمييق بارتبيياط الصييورة أو الرسييمة التوضيييحية بأهييداف المحتييوى

التعميمي

درت تتعم ددق بم ددال ارتب دداط الص ددورة أو الرس ددمة التوض دديحية بأى ددداف
يتض ددمن ى ددذا الم ددال أربد د فق د ا

المحت ددول التعميم ددي .وال دددول رق ددم ( )..7.5..يب ددين نتي ددة تحمي ددل فقددرات م ددال ارتب دداط الص ددورة أو
الرسمة التوضيحية بأىداف المحتول التعميمي.
ال دول رقم ( )..7.5..المتوسطات الحسابية واالنح ارفدات المعياريدة والتقيديم والترتيدب لفقدرات م دال

ارتبدداط الصددورة أو الرسددمة التوضدديحية بأىددداف المحتددول التعميمددي وتقدددير در ددة تقيدديم الصددور مددن

خ ل إطار التحميل.

الترتيب

الرقم في

المتوسط

الفقرة

اإلطار

مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألهداف التوضيحية

44

44

45

45

تجاور المحتوى الخاص بها وغير منفصمة عنه

46

46

يوجد لها عنوان واضح موجز يعبر عن

47

47

والمحتوى

محتواها مباشرة
متبوعة بطرح أسئمة واستفسارات .
الدرجة الكمية لممجال

االنحراف

التقييم

الحسابي

المعياري

0.91

0.28

0.90

0.29

0.74

0.44

0.18

0.38

غير محققة

4.68

4.35

غير محققة

محققة
محققة
غير محققة

يتض ددح م ددن ال ددددول رق ددم( )..7.5..أن المتوس ددط الحس د دابي لمدر ددة الكمي ددة فدددي ى ددذا الم ددال كد ددان
(  ) 2.24وبانحراف معيدارر مقدداره ( ،)2.74وىدذه القيمدة تأدير إلدى أن در دة ارتبداط الصدورة أو

الرسمة التوضيحية بأىداف المحتول التعميمي كانت خير محققة لمعايير التقويم .كما تبين أن الفقدرة

و مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألىداف التوضديحية والمحتدول و داءت فدي الترتيدب األول وبدأةمى متوسدط

حسددابي ( .)2.55والفقددرةو ت دداور المحتددول الخدداص بيددا وخيددر منفصددمة ةنددو و فددي الترتيددب الث داني
وبمتوسددط حسددابي ( .)2.52كمددا تبددين أن الفق درة متبوةددة بطددرح أسددئمة واستفسددارات و حصددمت ةمددى

أدنى متوسط حسابي بين الفقرات وبمتوسط حسابي مقداره ( .)2.54ويمييدا الفقدرة و يو دد ليدا ةندوان
واضح مو ز يعبر ةن محتواىا مباأرة و وبمتوسط حسابي مقداره ( .)2.3.
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 4.2.4مقارنية بيين نتيائج إطييار التحمييل لممراحيل اليثالث ( األساسييية اليدنيا و األساسيية العميييا

واألساسية الدنيا والعميا معاً )

 4.4.2.4مقارنة النتائج في تقديرات الدرجة الكمية لمجاالت إطار التحميل الثالثة
تتضمن المقارنة ثالثة مجياالت(المعمومدات العمميدة المتضدمنة فدي الصدورة أو الرسدمة التوضديحية ،
إخ دراج الصددورة أو الرسددمة التوضدديحية  ،ارتبدداط الصددورة أو الرسددمة التوضدديحية بأىددداف المحتددول
التعميمي ) .وال دول رقم ( ) 4.4.2.4يوضح المقارنة.

ال دول ( )5...5..مقارنة ببن در ة تحقيق الصور والرسومات التوضديحية فدي كتدب العمدوم العامدة
لممرحمة األساسية الدنيا  ،والعميا  ،والدنيا والعميا معاً في م االت إطار التحميل.

الرقم

درجة تحقيق مجاالت إطار التحميل لممرحمة األساسية

المجال

الدنيا

العميا

الدنيا والعميا معاً

4

المعمومات العممية المتضمنة في الصورة أو

غير محققة

محققة

2

إخراج الصورة أو الرسمة التوضيحية

محققة

محققة

3

ارتباط الصورة أو الرسمة التوضيحية بأهداف

غير محققة

غير محققة غير محققة

غير محققة

غير محققة غير محققة

الرسمة التوضيحية

المحتوى التعميمي

الدرجة الكمية إلطار التحميل

غير محققة
محققة

يتبددين مددن ال دددول ( )5...5..أن الصددور والرسددومات التوضدديحية كانددت خيددر محققددة لممعددايير فددي
الدر ددة الكميددة لممرحمددة االساسددية الدددنيا والعميددا واالثنتددين مع داً ،وأن الم ارحددل الددث ث اتفقددت فددي انيددا
حققت المعدايير فدي م دال و إخدراج الصدورة أو الرسدمة التوضديحية و ،وانيدا لدم تحقدق المعدايير فدي

م د ددال و ارتبد دداط الصدددورة أو الرسد ددمة التوضددديحية بأىد ددداف المحت ددول التعميمد ددي .أمدددا فد ددي م د ددال و
المعمومات العممية المتضمنة في الصورة أو الرسمة التوضيحية و فقد حققت المعدايير فيدو المرحمدة
االساسية العميا ولم تحققيا المرحمة الدنيا والمرحمتين الدنيا والعميا معا.
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 2.4.2.4مقارنة النتائج فيي ميدى تحقييق الفقيرات لممجياالت اليثالث لممعيايير المحيددة فيي إطيار

التحميل لكل من المرحمة األساسية الدنيا والعميا والدنيا والعميا معاً.

ال دول ( )5...5..مقارنة بين در ة تحقيق الصور والرسومات التوضديحية فدي كتدب العمدوم العامدة
لممرحمة األساسية الدنيا ،والعميا ،والدنيا والعميا معاً لمفقرات الفرةية ةطار التحميل.

الفقرة

الرقم

درجة تحقيق فقرات إطار التحميل لممرحمة األساسية
الدنيا

العميا

العميا والدنيا معا

.4

واضحة في معموماتها العممية

محققة

غير محققة غير محققة

.2

محددة في معموماتها العممية

محققة

غير محققة محققة

.3

خالية من األخطاء العممية

محققة

محققة

محققة

.4

تحتوي تفاصيل عممية دقيقة

غير محققة

غير محققة غير محققة

.5

تعالج فكرة عممية واحدة مستقمة

محققة

محققة

محققة

.6

تحتوي معمومات عممية مكممة لممحتوى

غير محققة

محققة

محققة

.7

محاطة بإطارات تحدد معالمها الرئيسة

غير محققة

غير محققة غير محققة

.8

أجزاؤهيييا ممونييية بيييألوان مختمفييية الدرجييية ليسيييهل محققة

غير محققة محققة

.9

األليييوان المسيييتخدمة فيهيييا تتفيييق ميييع األليييوان غير محققة

غير محققة غير محققة

التمييز بينها
الطبيعية

محققة

 .44عرضت بمساحة مناسبة لممشاهدة

محققة

محققة

 .44واضحة المعالم واألجزاء

غير محققة

غير محققة غير محققة

 .42معروضة عمى خمفية واضحة ومناسبة

محققة

محققة

محققة

 .43مصيورة عمييى ورق ذو نوعيية مناسييبة لمرؤييية محققة

محققة

محققة

مرتبطيية ارتباطيياً وثيقيياً باألهييداف التوضييييحية محققة

محققة

محققة

الواضحة

.44

والمحتوى

 .45تجييياور المحتيييوى الخييياص بهيييا وغيييير منفصيييمة محققة

محققة

 .46يوجيييد لهيييا عنيييوان واضيييح ميييوجز يعبييير عييين غير محققة

غير محققة غير محققة

غير محققة

غير محققة غير محققة

عنه

محتواها مباشرة

 .47متبوعة بطرح أسئمة واستفسارات .

محققة

يتضح من ال دول رقم ( )5...5..أن الصور والرسدومات التوضديحية فدي الم ارحدل الدث ث تحققدت
فييدا معدايير الفقدرات الفرةيدة وىددي و خاليدة مدن األخطداء العمميدة و ،وفقدرة و تعدالج فكدرة ةمميدة واحدددة
52.

مس ددتقمة و ،وفقد درة وةرض ددت بمس دداحات مناس ددبة لممأ دداىدة و ،وفقددرة ومعروض ددة ةم ددى خمفي ددة واض ددحة

ومناسبة و ،وفقرة و مصورة ةمى ورق ذر نوةية مناسدبة لمرؤيدة الواضدحة و ،وفقدرة و مرتبطدة ارتباطداً

وثيقاً باألىداف التوضيحية والمحتول و ،وفقرة و ت اور المحتول الخاص بيا وخير منفصمة ةنو و.

بينمددا لددم تحقددق الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي الم ارحددل الددث ث معددايير الفق درات الفرةيددة وىددي
وتحتددور تفاصدديل ةمميددة دقيقددة و ،وفق درة ومحاطددة بتطددارات تحدددد معالميددا الرئيسددة و ،وفق درة واألل دوان

المسدتخدمة فييددا تتفدق مد األلدوان الطبيعيددة و ،وفقدرة وواضددحة المعدالم واأل دزاء و ،وفقدرة و يو ددد ليددا
ةنوان واضح مو ز يعبر ةن محتواىا مباأرة و ،وفقرة ومتبوةة بطرح أسئمة واستفساراتو.
بينمددا تفدداوت تحقيددق الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي الم ارحددل الددث ث معددايير فددي الفقدرات ا تيددة

وواضد ددحة فد ددي معموماتيد ددا العمميد ددةو ،والفقد ددرة و محد ددددة فد ددي معموماتيد ددا العمميد ددة و ،والفق د درة و تحتد ددور
معمومات ةممية مكممة لممحتولو ،والفقرة و أ زاؤىا ممونة بألوان مختمفة الدر دة ليسديل التمييدز بينيدا

و.
 5.2.4نتائج الفرضية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )4.45 ≤ αفي درجة تحقييق الصيور والرسيومات التوضييحية فيي كتيب العميوم العامية لممرحمية
األساسية لممعايير المحددة في إطار التحميل تعزى لمتغير الصف .

الختبددار ىددذه الفرضددية تددم اسددتخدام اختبددار تحميددل التبدداين األحددادر ( )One Way ANOVA

لفحددص داللددة الفددروق فددي متوسددطات در ددات تقيدديم الصددور والرسددومات التوضدديحية فدي كتددب العمددوم
العامة لممرحمة األساسية في فمسطين تعزل لمتغيدر الصدف ،وذلدك كمدا ىدو موضدح فدي ال ددول رقدم

( ، )5.2.5..وال دول رقم (.) 5.2.5..
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ال دددول رقددم ( )5.2.5..المتوسددطات الحسددابية لدددر ات تقيدديم الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي
كتب العموم العامة لممرحمة األساسية في فمسطين وفقا لمتغير الصف.
الصف

المجال

الدرجة الكمية

العدد

المتوسط الحسابي

أول

445

4.84

ثاني

73

4.84

ثالث

74

4.63

رابع

57

4.74

خامس

34

4.66

سادس

43

4.64

سابع

24

4.66

ثامن

34

4.77

تاسع

49

4.76

عاشر

44

4.82

ال دول ( )5.2.5..نتائج اختبار تحميل التباين األحادر لمفروق في متوسطات در ات تقييم الصور
والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامة لممرحمة األساسية في فمسطين وفقا لمتغير الصف.

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

256

9

0529

داخل المجموعات

1458

478

05031

المجموع

1754

487

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

المحسوبة

9528

الداللة اإلحصائية

05001

تأددير النتددائج الدواردة فددي ال دددول رقددم ( )5.2.5..أن ىندداك فروقداً ذات داللددة إحصددائية ةنددد مسددتول

( )2.22 ≥αف ددي در ددة تحقي ددق الص ددور والرس ددومات التوض دديحية ف ددي كت ددب العم ددوم العام ددة لممرحم ددة
األساسية لممعايير المحددة في إطار التحميدل تعدزل لمتغيدر الصدف ،حيدث كاندت الداللدة اةحصدائية

اقل من ( )2.22وىي ذات داللة إحصائية في الدر ة الكمية.

ولمتع ددرف ةم ددى ات دداه الدالل ددة اةحص ددائية ،ق ددام الباح ددث ب ددت راء اختب ددار ( )LSDلممقارن ددات البعدي ددة
لم د ددال الص د ددف والدر د ددة الكمي د ددة وفق د ددا لمص د ددفوف الد ارس د ددية ،كم د ددا يأ د ددير إل د ددى ذل د ددك ال د دددول رق د ددم

(.)7.2.5..
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ال دول رقم ( )7.2.5..نتائج اختبار ( )LSDلمدر ة الكمية.
أول

ثاني

ثالث

رابع

سادس

خامس

سابع

ثامن

تاسع

أول
ثاني

4.44

ثالث

* 4.47

* 4.47

رابع

* 4.44

* 4.44

* 4.47-

خامس

* 4.44

* 4.44

4.44-

4...

سادس

* 4.24

* 4.24

4.43

4.44

4.46

سابع

* 4.44

* 4.44

4.43-

4.44

4.44

4.46-

ثامن

4.43

4.43

* 4.44

4.47-

* 4.44

* 4.47-

* 4.44-

تاسع

4.44

4.44

* 4.43

4.46-

* 4.44

* 4.46-

* 4.44-

عاشر

4.42-

4.42-

* 4.24-

* 4.22- * 4.1. * 4.42 -

4.44

4.45- * 4.46 -

4.46-

* دال إحصائيا ةند مستول الداللة ()2.22 =α
يأير ال دول رقم ( )7.2.5..إلى و ود داللة إحصائية بين

د (الصف األول ) وكل من (الصف الثالث والراب والخامس والسادس والساب ) لصالح (الصف
األول ).

د (الصددف الثدداني ) وكددل مددن (الصدف الثالددث وال اربد والخددامس والسددادس والسدداب ) لصددالح (الصددف
الثاني ).

د (الصف الثالث ) وكل من (الصف الثامن والتاس ) لصالح (الصف الثالث ).

د (الصف الثالث ) وكل من (الصف الراب والعاأر) لصالح ىذه الصفوف.
د (الصف الراب ) وبين (الصف العاأر) لصالح (الصف العاأر).

د (الصف الخامس ) وكل من (الصف الثامن والتاس والعاأر) لصالح (الصف الخامس ).
د (الصف السادس ) وكل من (الصف الثامن والتاس والعاأر) لصالح ىذه الصفوف.
د (الصف الساب ) وكل من (الصف الثامن والتاس والعاأر) لصالح ىذه الصفوف.
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 3.4نتائج المقابمة:
قددام الباحددث بمقابمددة ( )52معممداً ومعممددة ممددن يدرسددون كتددب العمددوم العامددة لممرحمددة األساسددية ومددن
ةينة الدراسة لإلستبانة ،وقد تم تمخيص آرائيم حول الصور والرسومات التوضيحية في كتدب العمدوم

العامة فيما يمي:

 %42 م ددنيم ق ددالوا ب ددأن الص ددور والرس ددومات التوض دديحية ف ددي كت ددب العم ددوم العام ددة
لممرحمددة األساسددية تناسددب المسددتويات العميددا مددن الطمبددة مددن ذور القدددرات العقميددة
العالية ،م أن الصور والرسدومات التوضديحية أدر دت فدي الكتدب لفوائدد كثيدرة مدن
أىميا مساةدة الطمبدة ذور األداء المتددني ،وذور صدعوبات الدتعمم ،والدذين يعدانون

من ضعف في القراءة والكتابة.

 %74 م ددنيم ق ددالوا ب ددأن الص ددور والرس ددومات م ددأخوذة م ددن بيئ ددة بعي دددة ة ددن الم ددتعمم
ويمكن استبداليا بأخرل أفضل منيا.

 %22 مددنيم قددالوا بددأن الصددور والرسددومات التوضدديحية خيددر دقيقددة فددي معموماتيددا
وتفاصيميا العممية.

 % 22 منيم قالوا بدأن الصدور والرسدومات التوضديحية صدعبة ومعقددة ،تحتداج مدن

المعمم توضيحاً وتفسي اًر وتبسيطاً وأحيانا وسائل مسداةدة ،حتدى يدتمكن الطالدب مدن
فيميا ،وادراك معانييا ،والمقصود منيا .

 %.2 منيم قالوا بدأن الصدور والرسدومات ةرضدت فدي أمداكن خيدر مناسدبة ،وخيدر
مرتبطة بالمحتول .

 %.5 م ددنيم ق ددالوا ب ددأن الص ددور والرس ددومات التوض دديحية دداءت بأح ددام ص ددغيرة،
وتفاصيل خير واضحة ،بحيث ال تت ءم م أروط الرؤية الواضحة الصحية .

 %32 مددنيم ق ددالوا ب ددأن الص ددور والرس ددومات مكتظ ددة ف ددي الص ددفحة بأة ددداد كثيددرة ال
تساةد ةمى التركيز.

 %52 منيم قالوا بأنو يندر و ود الصور والرسومات في التقيديم ممدا يحدرم الطالدب
الضعيف في القراءة والكتابة من المأاركة الفاةمة في التقويم.

 %42 منيم قالوا بأن كثير من الصور والرسومات التوضيحية اءت بدون ةندوان
واضح ومحدد يسيل ةمى المعمم والمتعمم التعامل معيا وفيم محتواىا.

 %22 منيم قالوا بأن الصور والرسومات التوضيحية بصورة ةامة داءت مكتظدة
بالتفاصدديل فددي مقدمددة الوحدددات والدددروس بحيددث يصددعب التعامددل البسدديط اليددادف

معيا وادراك معانييا.

 %34 مددنيم قددالوا بددأن كثيددر مددن الصددور والرسددومات التوضدديحية ال تسدداةد المددتعمم
ةمى التفكير والتأمل والتعمم الذاتي .
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 %22 مد ددنيم قد ددالوا بد ددأن بعد ددض الصد ددور والرسد ددومات ال ت ارةد ددي التناسد ددق الطبيعد ددي

والدواقعي فدي أح اميددا وألوانيدا ،ممددا يعيدق ربدط المدتعمم بينيدا ،والوصددول إلدى رؤيددة

واضحة ومأتركة.

 %75 مددنيم قددالوا بددأن بعددض الصددور والرسددومات التوضدديحية خيددر مريحددة نفسددياً
لممتعمم ،وال تثير دافعيتو لمتعمم والمأاركة الفاةمة في الموقف التعميمي.

 %52 م د ددنيم ق د ددالوا ب د ددأن الص د ددور والرس د ددومات التوض د دديحية وخاص د ددة ف د ددي المرحم د ددة
األساسدية الدددنيا دداءت تقريبيددة وأحيانددا خيددر واقعيددة ،ممددا يعيددق الفيددم الدددقيق لكثيددر
من المعاني والتفاصيل.

 %52 مددنيم قددالوا بددأن إخ دراج الصددور التوضدديحية يد بأددكل ةددام لمعظددم الصددور
والرسومات التعميمية.

 %4. منيم قالوا بأن الصور والرسومات التوضيحية تساةد كثير من المعممين في
تدريس المواد التعميمية.

 %34 منيم قالوا بأن الصور والرسومات التوضيحية تحتاج إلى تطوير فدي بعدض
ال وانب.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
 5.1مناقشة النتائج
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الصور والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامة لممرحمة األساسية في

فمسطين.

وقددد ارددارت جتددارا الد ارسددة إلددى عد

واجدب القددوة وجقدداط الضددع

فددي الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي

كتددب العمددوم العامددة لممرحمددة األساسددية وسدديتم فددي هددذا الاصددا تمودديق جتددارا الد ارسددة ومجاقرددت ا والوددروج
التوصيات التي اج ثقت عج ا .

 5.5.1مناقشة نتائج االستبانة:
 5.5.5.1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على:
مااا جة ااة الصااوة والةسااومات التوةااي ية فااك بتااع العلااوم العامااة للمة لااة األساسااية ماان و ااة ن ااة

المعلمين؟

اظ رت جتارا (  ) 161است اجة تم تع رت ا من ق ا عيجة عروارية من المعممين والمعممات ما يمي:

 ان محور إوراج الصور والرسومات التوضيحية اء في الترتيب األوا متوسط حسا ي ( ).2.6در ةمتوسطة.

 ان محددور المعمومددات العمميددة المتضددمجة فددي الصددور والرسددومات التوضدديحية دداء فددي الترتيددب الثدداجيمتوسط حسا ي ( ).2.2در ة متوسطة.

 ان محدور مءءمدة الصدور والرسدومات التوضديحية لحا دات ووصدارق الطم دة داء فدي الترتيدب الثالدثمتوسط حسا ي ( ).2.2در ة متوسطة.
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 ان محددور ارت دداط الصددور والرسددومات التوضدديحية أهددداحسا ي ( ).2..در ة متوسطة.

المحتددوف دداء فددي الترتيددب ال ار د

متوسددط

 كاجت الدر ة الكمية لممحاور األر عة متوسط حسا ي ( ).2.2و در ة متوسطة.جءحددظ ان المحدداور األر عددة والدر ددة الكميددة دداءت متوسدطات حسددا ية متقار ددة و در ددة متوسددطة ممددا يدددا

عمى حا ة الصور والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامة لمتطوير والتحسين من مي
وير ح ال احث هدذه الجتي دة إلدى ان هدذه الت ر دة األولدى فدي فمسدطين لتدألي

واج ا.

الكتدب حيدث اج دا حسدب ار

المعممددين الددذين تمددت مقددا مت م مددن ق دا ال احددث حا ددة إلددى إعددادة الجظددر فددي كثيددر مددن الصددور والرسددومات

التوضدديحية فددي الكتددب وكددذلم فددهن معظددم هددذه الكتددب قيددت عمددى الط عددة األوليددة الت ري يددة ولددم يددتم إ دراء
التعديا والتطوير الكافي عمي ا.
 5.5.5.1مناقشة نتائج م االت الجةاسة األةبعة ( المعلومات العلمية المتةمنة فك الصوة والةسومات

التوةاي ية  ،واخاةاج الصااوة والةساومات التوةااي ية  ،واةتباا الصاوة والةسااومات التوةاي ية بأهااجا

الم توى التعليمك ،ومالءمة الصوة والةسومات التوةي ية ل ا ات وخصائص ال لبة ) بصوةة منفةجة.

أوال :الم ال األول :المعلومات العلمية المتةمنة فك الصوة والةسومات التوةي ية .
 .1تراوحد ددت المتوسد ددطات الحسد ددا ية لاق د درات هد ددذا الم د دداا الثماجيد ددة مد ددا د ددين ( ).221و ( ).21.و در د ددة
متوسطة ل مي الاقرات الثماجية.

 ..كاجت الدر ة الكمية ل ذا الم اا متوسطة و متوسط حسا ي (.).2.2
.3

دداءت فق درة ت تحتددو معمومددات عمميددة مكممددة لممحتددوف ت فددي الترتيددب األوا وفق درة ت تتحتددو تااصدديا

عممية دقيقة ت في الترتيب األوير.

وهذه الجتي ة تتاق م ار المعممين الذين تمت مقا مت م.
ثانيا :الم ال الثانك :إخةاج الصوة والةسومات التوةي ية .
 .1حصدمت فقدرة ت ا از هددا مموجددة ددألوان موتماددة الدر ددة يسد ا التمييددز يج ددا ت عمددى الترتيددب األوا متوسددط
حسا ي ( ).26.در ة ك يرة.

 ..تراوح ددت المتوس ددطات الحس ددا ية ل دداقي الاقد درات الس ددت عرد درة ددين ( ).232و ( )1212و در ددة متوس ددطة
ل مي الاقرات.

 .3كان المتوسط الحسا ي لمدر ة الكمية لاقرات هذا الم اا ( ).2..و در ة متوسطة.
 .2اءت فقرة ت الرسوم تمثا الواق

عيدا عن التقريب ت في المرت ة األويرة.

يددر ح ال احددث ان فق درة ت الرسددوم تمثددا الواق د

عيدددا عددن التقريددب ت دداءت فددي المرت ددة األوي درة س د ب ورود

كثير من الصور والرسومات التوضيحية وواصة في المرحمة األساسية األولى مقر ة وغير دقيقة و عض ا
اقرب إلى الرسوم الكركاتيرية.
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ثالثا :الم ال الثالث :اةتبا الصوة والةسومات التوةي ية بأهجا
 .1حصمت فقرة ت مرت طة األهدا

الم توى.

التعميمية المحتوف تعمى الترتيب األوا متوسط حسا ي ( ).221در ة

ك يرة.

 ..تراوحد ددت المتوسد ددطات الحسد ددا ية ل د دداقي الاق د درات مد ددا د ددين ( ).226و ( )1211و در د ددة متوسد ددطة ل مي د د
الاقرات.

 .3كان المتوسط الحسا ي لمدر ة الكمية لاقرات هذا الم اا ( ).2..و در ة متوسطة.
 .2اءت فقرة ت راممة لألهدا

التعميمية ( المعرفية والجاسحركية والو داجية ) ت في المرت ة األويرة.

وتقودجا هذه الجتي ة إلى ضرورة اوتيار الصدور والرسدومات التوضديحية طريقدة ت ارعدي وتجمدي روصدية

الطالب المتكاممة كما هو معرو

من ما وم التر ية الحديث.

ةابعا :الم ال الةابع :اةتبا الصوة والةسومات التوةي ية ب ا ات وخصائص ال لبة.
.1 .5

دداءت فق درة تتسدداعد فددي تكددوين مادداهيم سددميمة عجددد الطم ددة ت عمددى الترتيددب األوا متوسددط حسددا ي

( ).22در ة ك يرة.

 ..تراوحدت المتوسدطات الحسددا ية ل داقي الاقدرات السد

عردرة مدا ددين ( ).223و ( )1212و در دة متوسددطة

ل مي الاقرات.

 .3كان المتوسط الحسا ي لمدر ة الكمية لاقرات هذا الم اا ( ).2.2و در ة متوسطة.
 . 2اءت فقرة ت تعر

الجوع اال تماعي ( ال جس ) صورة متوازجة ت في المرت ة األويرة.

يدر ح ال احددث هددذه الجتي دة إلددى ان الصددور والرسددومات التوضديحية فددي غال ددا مو دة لمددذكور ويتوا ددد في ددا
ع

اإلرارات المتواضعة لإلجاث.

تعقيع على نتائج الم االت األةبعة السابقة:
تتاددق جتددارا الم دداالت األر عددة السددا قة (المعمومددات العمميددة المتضددمجة فددي الصددور والرسددومات التوضدديحية
واوراج الصور والرسومات التوضيحية وارت اط الصور والرسومات التوضديحية أهددا

المحتدوف التعميمدي

ومءءمددة الصددور والرسددومات التوضدديحية لحا ددات ووصددارق الطم ددة) م د د ارسددة االغددا( )1112ود ارسددة

عسددقوا( ).11.ود ارسددة ال ركددات( ).113ود ارسددة سددتايمجدو وارمدرد و اغ ددرن (Stylianidou et al ,
) 2002ودراسة ولدن ) )Golden, 1986ودراسة ريدد وميمدر ) ) Reid & Miller, 1980وتتادق

ف ددي معظم ددا مد د جت ددارا مقا م ددة المعمم ددين .ولكج ددا توتمد د

مد د د ارس ددة ال ع ددافرة ( )1113ود ارس ددة عطد دوان

( ).112ود ارسدة ال ركدات ( )1112ود ارسدة الدد اجي ( ).112التدي كاجدت تقدديرات المعممدين في دا لمصددور
والرسومات التعميمية الواردة في الكتب اعمى من المتوسط.
11.

 5.5.5.1مناقشة نتائج فةةيات الجةاسة:
اظ رت جتارا فرضيات الدراسة الومسة الترتيب ما يمي:
 .1اظ رت جتارا الارضية األولى :عدم و ود فروق ذات داللة إحصارية عجدد مسدتوف الداللدة ()1212≥α
في متوسطات در ات است ا ات معممي العمدوم عمدى اسدت اجة تقدويم الصدور والرسدومات التوضديحية فدي

كتب العموم العامة لممرحمة األساسية تعزف لم جس.

وتتاددق جتددارا هددذا الارضددية م د جتددارا د ارسددة كددا مددن :الددد اجي ( ).112وعط دوان ( ).112والحيمددة

( ).111و ور كما ورد فدي داد ا( ( .)1111وتوتمد

جتار دا مد جتدارا د ارسدة ال اه دة ()1112

التي اظ رت ان و ود فروق في المستوف اإلدراكي لمرسوم التوضيحية يعود لم جس ولصالح اإلجاث.

ويددر ح ال احددث ذلددم إلددى ان الصددور والرسددومات التوضدديحية ت ددم كددء ال جسددين ويتعامددا مع ددا مي د
األف دراد صددورة فطريددة وهددي لشددة مرددتركة ل ددين مي د الجدداس ويحتدداج التعامددا مع ددا قدددرات عجددد مي د

ال رر.

 ..اظ رت جتارا الارضية الثاجيدة :عددم و دود فدروق ذات داللدة إحصدارية عجدد مسدتوف الداللدة ()1212≥α
في متوسطات در ات است ا ات معممي العمدوم عمدى اسدت اجة تقدويم الصدور والرسدومات التوضديحية فدي

كتب العموم العامة لممرحمة األساسية تعزف لمم ها العممي.

ير ح ال احث ذلم الن المعممين من ذو الم ها العممي اقا من كدالوريوس يتمقدون تددري ا عمميدا اثجداء

الد ارس ددة يعوضد د م ع ددن اجوا ددا

الم ه ددا العمم ددي م ددن

ددة وك ددذلم ف ددهن تق ددويم الص ددور والرس ددومات

التعميميدة فدي الكتدب يتطمدب كثيد ار مدن الو درة الحياتيدة وتحتداج مدن المعمدم تدذوقاً وتركيد اًز واحساسداً اكثددر
المعمومات اإلضافة إلى ان الدراسات لممواد العممية فدي المعاهدد وال امعدات ال تادرد مسداقات واصدة

تقويم الصور والرسومات التعميمية.

وتتاق هذه الجتي ة م دراسة كا من ال ركات ( ,)1112وعطوان (.).112
 .3اظ رت جتدارا الارضدية الثالثدة :و دود فدروق ذات داللدة إحصدارية عجدد مسدتوف الداللدة ( )1212 ≥αفدي
متوسطات در ات است ا ات معممي العموم عمى است اجة تقويم الصور والرسومات التوضيحية في كتدب

العمددوم العامددة لممرحمددة األساسددية تعددزف لمتشيددر التوصددق ددين توصددق الايزيدداء وتوصددق الكيميدداء
لصالح الكيمياء و ين توصق الايزياء وغير ذلم لصالح غير ذلم من التوصصات.

يددر ح ال احددث هددذه الجتي ددة إلددى ان در ددة اهميددة الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي الم احددث العمميددة
توتم

من م حث آلور مما يجعكس عمى جظرة المعمم ل ا وتعاممه مع ا .وتتاق هذه الجتي ة م دراسة

عطوان (.).112

 .2اظ رت جتارا الارضية ال ار عة :عدم و ود فروق ذات داللة إحصارية عجد مستوف الداللة
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( )1212 ≥αفد ددي متوسد ددطات در د ددات اسد ددت ا ات معممد ددي العمد ددوم عمد ددى اسد ددت اجة تقد ددويم الصد ددور

والرسومات التوضيحية في كتب العموم العامة لممرحمة األساسية تعزف لو رة المعمم.

وتتاددق جتددارا هددذه الارضددية م د جتددارا د ارسددة كددا مددن :اغيجيددو ) ) Eugenio, 1994ود ارسددة فيرددر

) ) Fisher, 1991ودراسة عطوان (.).112

ويعدزو ال احددث ذلددم إلددى ان الصددور تحتدداج إلددى و درة حياتيدة وعمميددات عقميددة مددن المعمددم اكثددر مددن مدددة

الو رة في التدريس.

 .2اظ رت جتارا الارضية الوامسة :و ود فروق ذات داللة إحصارية عجد مستوف الداللة ( )1212 ≥αفي
متوسطات در ات است ا ات معممي العموم عمى است اجة تقويم الصور والرسومات التوضيحية في كتدب
العموم العامة لممرحمة األساسية تعزف لمتشير الصداو

وكاجددت ددين الصدداو
والص داو

( )2-1والصدداو

( )11-1لصددالح الص داو

( )11-1لصالح الصاو

(.) 2-1

فدي م داا إودراج الصدور والرسدومات التعميميدة

( )11-1لصددالح الصدداو

( )2-1و ددين الصدداو

( )2-2وفددي الدر ددة الكميددة ددين الص داو

()2-2

( )2-1والصدداو

يرف ال احث ان هذه الجتي ة تدا عمى ان االهتمام الصور والرسومات التوضيحية في كتب العموم يقدا
كمما ارتاعجا في الص

في م اا إوراج الصور والرسومات التعميمية ور مدا ير د ذلدم العتقداد عد

الجداس عدددم اهميددة الصددور والرسدومات التوضدديحية لمم ارحددا األساسددية العميدا مد العمددم اججددا ي ددب ان ال
ججسى ان هجالم فروقاً فردية دين الطم دة فدي القددرات واجمداط التاكيدر وكدذلم فدهن عد

م ددن ص ددعو ات ف ددي ال ددتعمم وض ددع

الطم دة يعداجون

ف ددي القد دراءة والكتا ددة وغيره ددا مم ددا ي عم ددم حا ددة إل ددى الص ددور

والرسومات التوضيحية في الكتب الدراسية.
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 5.5.1مناقشة نتائج إ اة الت ليل:
الجتارا المتعمقة الس اا الثالث الذ يجق عمى:

ما جة ة ت قيق الصوة والةسومات التوةاي ية فاك بتاع العلاوم العاماة فاك المة لاة األساساية ()51-5

للمعايية الم ججة فك إ اة الت ليل؟

 5.5.5.1مناقشة نتائج المة لة األساسية ( الجنيا والعليا معاً ):
 .5مناقشااة نتااائج الجة ااة البليااة تقااجية جة ااة تقااويم الصااوة والةسااومات التوةااي ية ماان خااالل إ اااة
الت ليل.

-

اء م اا ت إودراج الصدورة او الرسدمة التعميميدة ت فدي الترتيدب األوا متوسدط حسدا ي ( )1226و در دة

-

اء م اا ت المعمومات العممية المتضمجة في الصورة او الرسمة التعميمية ت في الترتيب الثاجي متوسط

-

المحت ددوف التعميم ددي ت ف ددي الترتي ددب الثال ددث

-

محققة لممعايير.

حسا ي ( )1222و در ة غير محققة لممعايير.

دداء م دداا ت ارت دداط الص ددورة او الرس ددمة التعميمي ددة أه دددا

متوسط حسا ي ( )122.در ة غير محققة لممعايير.

اءت الدر ة الكمية إلطار التحميا متوسط حسا ي ( )1222و در ة غير محققة لممعايير.

وهد ددذا يتاد ددق م د د د ارسد ددة عسد ددقوا ( ).11.ود ارسد ددة االغد ددا ( )1112ود ارس د دة سد ددتايمجدو وارمد ددرد و اغ د ددرن
(.).11.

وي ددرف ال اح ددث ان الص ددور والرس ددومات التوض دديحية ف ددي المرحم ددة األساس ددية ر ددكا ع ددام حا ددة إل ددى تط ددوير
وتحسددين حتددى تددتمكن مددن تأديددة دورهددا فددي ودمددة الطم ددة و واصددة الددذين يعدداجون مددن صددعو ة فددي الق دراءة

والكتا ة.
 .5مناقشة نتائج الم ال األول :المعلومات العلمية المتةمنة فك الصوةة أو الةسمة التوةي ية .
-

اءت فقرة ت واليدة مدن األوطداء العمميدة ت فدي الترتيدب األوا متوسدط حسدا ي ( )1211و در دة محققدة
لممعايير.

-

اءت ثءث فقرات در ة محققة لممعايير وثءثة در ة غير محققة لممعايير.

-

اءت فقرة ت تحتو تااصيا عممية دقيقة ت في الترتيدب األويدر متوسدط حسدا ي ( )1221و در دة غيدر

-

اءت الدر ة الكمية ل ذا الم اا متوسط حسا ي ( )1222و در ة غير محققة لممعايير.

محققة لممعايير.

وتتاق هذه الجتي ة م ما ورد من وءا مقا مة المعممين وكذلم م جتارا المرحمة األساسية الدجيا.
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ويرف ال احث ان الصور والرسومات التوضيحية في الكتب حا ة لتددقيق فدي محتواهدا العممدي وواصدة مدن
حيث احتوا ها عمدى تااصديا عمميدة دقيقدة حيدث تكدون الصدور هادفدة يسدتجتا مج دا الطالدب ماداهيم عمميدة

سميمة.
 .5مناقشة نتائج الم ال الثانك :إخةاج الصوةة أو الةسمة التوةي ية .
-

اءت فقرة ت مصورة عمى ورق ذو جوعية مجاس ة لمر ية الواضحة ت في الترتيب األوا متوسط حسا ي

-

اءت ار فقرات در ة محققة لممعايير و ثءث فقرات در ة غير محققة لممعايير.

-

دداءت فق درة ت واضددحة المعددالم واأل دزاء ت فددي الترتيددب األويددر متوسددط حسددا ي ( )1261و در ددة غيددر

-

اءت الدر ة الكمية ل ذا الم اا متوسط حسا ي ( )1226و در ة محققة لممعايير.

( )1211و در ة محققة لممعايير.

محققة لممعايير .

وتتاق هذه الجتي ة م ما ورد من وءا مقا مة المعممين وكذلم م جتارا المرحمة األساسية الدجيا.

ويعددزو ال احددث هددذا إلددى و ددود مرددكمة فددي كثيددر مددن الصددور والرسددومات وواصددة مددن حيددث وضددوح المعددالم
واأل زاء في ا واأللوان المستودمة وعدم تحديدها هطارات وقد تكون حا ة لدقة اكثر في اإلوراج.
 .4مناقشة نتائج الم ال الثالث :اةتبا الصوةة أو الةسمة التوةي ية بأهجا

-

اءت فقدرة ت مرت طدة ارت اطدا وثيقدا األهددا

الم توى التعليمك.

التعميميدة والمحتدوف ت فدي الترتيدب األوا متوسدط حسدا ي

( )1211و در ة محققة لممعايير.

-

اءت ثءث فقرات در ة محققة لممعايير وفقرة واحدة در ة غير محققة لممعايير.

-

دداءت فقدرة تمت وعددة طددرح اسددرمة واستاسددارات ت فددي الترتيددب األويددر متوسددط حسددا ي ( )1221و در ددة

-

اءت الدر ة الكمية ل ذا الم اا متوسط حسا ي ( )122.و در ة غير محققة لممعايير.

غير محققة لممعايير.

وتتاق هذه الجتي ة م الجتارا في المرحمة األساسية الدجيا والعميا مجاصمة.

وتعود هذه الجتي ة إلى ومو كثير من الصور والرسدومات فدي كتدب المرحمدة األساسدية ردكا عدام مدن و دود

عجدداوين محددددة ل ددا وعدددم مرافقت ددا أسددرمة واستاسددارات ممددا يعيددق اسددتاادة المددتعمم مج ددا وتحددد مددن تجميت ددا

لمتاكير.

 5.5.5.1مناقشة نتائج المة لة األساسية الجنيا ( :)4-5
 .5مناقشة نتائج الجة ة البلية تقجية جة ة تقويم الصوة والةسومات التوةي ية من خالل إ اة الت ليل
-

اء م اا ت إودراج الصدورة او الرسدمة التعميميدة ت فدي الترتيدب األوا متوسدط حسدا ي ( )1226و در دة

-

المحتوف التعميمي ت في الترتيدب الثداجي متوسدط

محققة لممعايير.

اء م اا تارت اط الصورة او الرسمة التعميمية أهدا

حسا ي ( )1222و در ة غير محقق لممعايير.
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-

دداء م دداا ت المعموم ددات العممي ددة المتض ددمجة ف ددي الص ددورة او الرس ددمة التعميمي ددة ت ف ددي الترتي ددب الثال ددث

متوسط حسا ي ( )122.در ة غير محققة لممعايير.

اءت الدر ة الكمية إلطار التحميا متوسط حسا ي ( )1222و در ة غير محققة لممعايير.

ويتا ددق ه ددذا مد د جت ددارا د ارس ددة ك ددا م ددن :عس ددقوا ( ).11.ال رك ددات ( ).113ود ارس ددة ود ارسد دة س ددتايمجدو

واورمرد واغ رن ) ) Stylianidou & Ormerod & Ogborn , 2002دراسة االغا (.)1112

وتوتددا مد د ارسددة كددا مددن :ال عددافرة ( )1113ود ارسددة ال ركددات ( )1112ود ارسددة سدديجا وليددا كمددا ورد فددي

الار اجي ( ).11.ودراسة الد اجي (.).112

وهذه الجتي ة تتاق مد رراء المعممدين الدذين تمدت مقدا مت م مدن معممدي المرحمدة األساسدية الددجيا الدذين تحددثوا
عددن مردداكا فددي الصددور والرسددومات التعميميددة وواصددة مددن حيددث ارت اط ددا أهدددا

المحتددوف والمعمومددات

العممية التي تتضمج ا حيث إج ا كما قالوا احياجا تعيق ف م الطالب لممحتوف دالً من ان تس ا ذلم.
 .5مناقشة نتائج الم ال األول :المعلومات العلمية المتةمنة فك الصوةة أو الةسمة التوةي ية .
-

اءت فقرة ت محددة في معمومات ا العممية ت في الترتيب األوا متوسط حسا ي ( )1212و در دة محققدة
لممعايير.

اءت ار عة فقرات در ة محققة لممعايير و اثجتين در ة غير محققة لممعايير.

اءت فقرة ت تحتو تااصيا عممية دقيقة ت في الترتيدب األويدر متوسدط حسدا ي ( )122.و در دة غيدر

محققة لممعايير.

اءت الدر ة الكمية ل ذا الم اا متوسط حسا ي ( )122.و در ة غير محققة لممعايير.

وهددذا يتاددق م د د ارسددة كددا مددن االغددا ( )1112ود ارسددة سددتايمجدو واورمددرد واغ ددرن
) ) Ormerod & Ogborn, 2002وتوتم

& Stylianidou

م دراسة ال عافرة (.)1113

ويعددود هددذا حسددب ار ال احددث إلددى ومددو كثيددر مددن الصددور والرسددومات التوضدديحية مددن التااصدديا العمميددة
الدقيقة ألن كثير مج ا في المرحمة األساسية الدجيا تقري ية.
 .5مناقشة نتائج الم ال الثانك :إخةاج الصوةة أو الةسمة التوةي ية .
-

اءت فقرة ت مصورة عمى ورق ذ جوعية مجاس ة لمر ية الواضحة ت في الترتيب األوا متوسط حسا ي
( )121و در ة محققة تماما لممعايير.

-

اءت ار فقرات در ة محققة لممعايير وثءث در ة غير محققة لممعايير.

-

دداءت فق درة تواضددحة المعددالم واأل دزاء ت فددي الترتيددب األويددر متوسددط حسددا ي ( )1261و در ددة غيددر

-

اءت الدر ة الكمية ل ذا الم اا متوسط حسا ي ( )1226و در ة محققة لممعايير.

محققة لممعايير.

وتتاق هذه الجتي ة م دراسة سيجا وليا كما ورد في الار داجي ( ).11.ود ارسدة عمدارة ( )1112وتوتمد

م دراسة األغا ( )1112ودراسة عسقوا (.).11.
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وير ح ال احث هذه الجتي ة إلى ان كثي اًر من الصدور والرسدومات غيدر واضدحة فدي معالم دا وا زار دا وكدذلم
فهن األلوان المستودمة في ا غير ط يعية لذا ف ي حا ة إلى إعادة الجظر في ا حتى تودم وتسداعد المدتعمم

وتحقق اهداف ا.
 .4مناقشة نتائج الم ال الثالث :اةتبا الصوةة أو الةسمة التوةي ية بأهجا
اءت فقدرة ت مرت طدة ارت اطدا وثيقدا األهددا

-

الم توى التعليمك.

التعميميدة والمحتدوف ت فدي الترتيدب األوا متوسدط حسدا ي

( )1212و در ة محققة لممعايير.

-

اءت فقرتان در ة محققة لممعايير وفقرتان اوريان در ة غير محققة لممعايير.

-

دداءت فقدرة تمت وعددة طددرح اسددرمة واستاسددارات ت فددي الترتيددب األويددر متوسددط حسددا ي ( )1222و در ددة

-

اءت الدر ة الكمية ل ذا الم اا متوسط حسا ي ( )122.و در ة غير محققة لممعايير.

غير محققة لممعايير.

وتتاددق هددذه الجتي ددة م د د ارسددة عسددقوا ( ).11.ود ارسددة ال ركددات ( ).113وتوتم د

(.)1113

م د د ارسددة ال عددافرة

وتعددود هددذه الجتي ددة حس ددب ار ال احددث إلددى وم ددو كثيددر مددن الصددور والرس ددومات التوضدديحية فددي المرحم ددة

األساسية الدجيا من و ود عجاوين محددة ل ا ووموها ايضاً من األسرمة واالستاسارات وهذان األمران م مان

لممتعمم والمعمم عمى حد سواء لممساعدة في االستاادة مج ا وحسن توظيا ا في عممية التعميم والتعمم.
 5.5.5.1مناقشة نتائج المة لة األساسية العليا (:)51-1

 .5مناقشااة نتااائج الجة ااة البليااة لتقااجية جة ااة تقياايم الصااوة والةسااومات التوةااي ية ماان خااالل إ اااة
الت ليل

-

اء م اا ت المعمومات العممية المتضمجة في الصورة او الرسمة التعميمية ت في الترتيدب األوا متوسدط

-

اء م اا ت إوراج الصورة او الرسمة التعميميدة ت فدي الترتيدب الثداجي متوسدط حسدا ي ( )1222و در دة

-

المحت ددوف التعميم ددي ت ف ددي الترتي ددب الثال ددث

حسا ي ( )1222و در ة محققة لممعايير.
محققة لممعايير.

-

دداء م دداا ت ارت دداط الص ددورة او الرس ددمة التعميمي ددة أه دددا

متوسط حسا ي ( )1261در ة غير محققة لممعايير.

اءت الدر ة الكمية إلطار التحميا متوسط حسا ي ( )1222و در ة غير محققة لممعايير.

ويددرف ال احددث ان هددذه الجتي ددة تتاددق م د رراء المعممددين الددذين تمددت مقددا مت م مددن المرحمددة األساسددية العميددا

الددذين اكدددوا عمددى و ددود مردداكا فددي كثيددر مددن الصددور والرسددومات التوضدديحية وواصددة مددن حيددث ارت اط ددا
أهدا

المحتوف.

 .5مناقشة نتائج الم ال األول :المعلومات العلمية المتةمنة فك الصوةة أو الةسمة التوةي ية .
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-

اءت فقرة ت واليدة مدن األوطداء العمميدة ت فدي الترتيدب األوا متوسدط حسدا ي ( )1216و در دة محققدة

-

اءت ثءث فقرات در ة محققة لممعايير وثءث در ة غير محققة لممعايير.

-

لممعايير.

اءت فقرة ت تحتو تااصيا عممية دقيقة ت في الترتيدب األويدر متوسدط حسدا ي ( )1261و در دة غيدر

محققة لممعايير.

اءت الدر ة الكمية ل ذا الم اا متوسط حسا ي ( )1222و در ة غير محققة لممعايير.
وتتاق هذه الجتي ة م دراسة األغا (.)1112

وير ح ال احث هذه الجتي ة إلى و ود مركمة في الصور والرسدومات التوضديحية فدي هدذا الم داا مدن حيدث
عدم وضوح المعمومات وو ود جقق في تااصيم ا العمميدة ودقت دا ألن الصدور والرسدومات ل دذه الصداو

ي ددب ان تك ددون متوصص ددة ودقيق ددة حت ددى تجم ددي عج ددد الم ددتعمم م ددارات عقمي ددة تس دداعده ف ددي ال ح ددث العمم ددي

مستق ءً.

 .5مناقشة نتائج الم ال الثانك :إخةاج الصوةة أو الةسمة التوةي ية .
-

اءت فقرة ت مصورة عمى ورق ذ جوعية مجاس ة لمر ية الواضحة ت في الترتيب األوا متوسط حسا ي

-

اءت ثءث فقرات در ة محققة لممعايير و ار فقرات در ة غير محققة لممعايير.

-

( )1211و در ة محققة لممعايير.

دداءت فقدرة ت محاطددة هطددارات تحدددد معالم ددا الرريسددية ت فددي الترتيددب األويددر متوسددط حسددا ي ()1221
و در ة غير محققة لممعايير.

اءت الدر ة الكمية ل ذا الم اا متوسط حسا ي ( )1226و در ة محققة لممعايير.

وتتا ددق ه ددذه الجتي ددة مد د رراء المعمم ددين ال ددذين تم ددت مق ددا مت م ومد د د ارس ددة ع ددد الحمي ددد ( )111.ود ارس ددة

ال عافرة (.)1113

وير ح ال احث ذلم إلدى ان إودراج الصدور والرسدومات التوضديحية فدي المرحمدة األساسدية العميدا اكثدر تطدو اًر

ودقددة وتوصصداً مددن المرحمددة الدددجيا وكددذلم فددهن قمددة الصددور والرسددومات ر مددا سدداعد المصددمم فددي االهتمددام
الجوعية اكثر.

 .4مناقشة نتائج الم ال الثالث :اةتبا الصوةة أو الةسمة التوةي ية بأهجا

الم توى التعليمك

-

اءت فقدرة ت مرت طدة ارت اطدا وثيقدا األهددا

-

اءت فقرتان در ة محققة لممعايير وفقرتان اوريان در ة غير محققة لممعايير.

-

دداءت فقدرة تمت وعددة طددرح اسددرمة واستاسددارات ت فددي الترتيددب األويددر متوسددط حسددا ي ( )1211و در ددة

-

اءت الدر ة الكمية ل ذا الم اا متوسط حسا ي ( )1261و در ة غير محققة لممعايير.

( )1211و در ة محققة لممعايير.

التعميميدة والمحتدوف ت فدي الترتيدب األوا متوسدط حسدا ي

غير محققة لممعايير.

وتتاق هذه الجتي ة م دراسة األغا (.)1112

111

ويد ددر ح ال احد ددث ان در د ددة تقد دددير هد ددذا الم د دداا الكميد ددة د دداءت متوسد ددطة لو د ددود ومد ددا واضد ددح فد ددي الصد ددور
والرسددومات التعميمي ددة مددن حي ددث ومددو معظم ددا مددن و ددود اسددرمة واستاس ددارات ت ارفددق الص ددور والرس ددومات

وحسددب اعتقدداد ال احددث فددهن هددذا ومددا ك يددر ألن المددتعمم فددي هددذا العمددر حا ددة إلددى اجرددطة تجمددي تاكي دره

وا داعه وتساعده في تطوير قدراته وجظرته إلى ال حث العممي والعمماء.

 4.5.5.1مناقشااة نتااائج المقاةنااة بااين جة ااة تقااجيةات الصااوة والةسااومات التوةااي ية فااك بتااع العلااوم
العامة للمة لة األساسية العليا والجنيا معاً ،والمة لة األساسية الاجنيا ،والمة لاة األساساية العلياا فاك

الم االت البلية .

ت ين مدن مقارجدة جتدارا المرحمدة األساسدية الددجيا والعميدا معداً مد جتدارا كدا مدن المرحمدة األساسدية العميدا مدا

يمي:

 .1يءحظ اتااق المراحا الثءث في تقدير الدر ة الكمية الصور والرسومات التوضيحية اج دا داءت محققدة
لممعايير في م داا ت إودراج الصدورة او الرسدمة التعميميدة ت ممدا يددا عمدى عددم و دود مردكمة ك يدرة فدي

هذا الم اا في الكتب.

 ..اءت المركمة في تقدير الدر دة الكميدة فدي الصدور والرسدومات التوضديحية فدي م داا ت ارت داط الصدورة
او الرسمة التعميميدة أهددا

المحتدوف التعميمدي ت حيدث داء غيدر محقدق لممعدايير فدي الم ارحدا الدثءث

مما يتطمب إعادة الجظر فيه من ق ا واضعي المجاها والعما عمى تطوير وتحسيجه.

 .3وقد ظ ر و ود ومدا فدي الصدور والرسدومات التوضديحية فدي م داا ت المعمومدات العمميدة المتضدمجة فدي
الصدورة او الرسددمة التعميميددة ت لممرحمددة األساسددية الدددجيا ممدا ي عددا الحا ددة ماسددة إلددى تطددويره وتحسدديجه

و اء هذا الم اا مجاس ا لممرحمة األساسية العميا.

 .2ظ ر اتااق ك ير ين جتارا المراحا الثءث في معظدم فقدرات الم داالت الدثءث سدواء مدن حيدث تحقيق دا
او عدم تحقيق ا لممعايير.

ويرف ال احدث ان هدذا كمده يقودجدا إلدى القدوا دان الصدور والرسدومات التوضديحية حا دة إلعدادة الجظدر في دا

من ق ا موتصين م األوذ عين االعت ار التشذية ال ار عة المقدمة من ق دا المعممدين الدذين يدرسدون هدذه

الصور والرسومات التعميمية ويتعاممون مع ا يومياً.
 1.5.5.1مناقشة نتائج المقاةنة بين جة اة تقاجيةات الصاوة والةساومات التوةاي ية فاك

بتااع العلااوم العامااة للمة لااة األساسااية العليااا والااجنيا مع ااً ،والمة لااة األساسااية الااجنيا،
والمة لة األساسية العليا فك الفقةات الفةعية .

اظ رت جتارا المقارجة في الاقرات الارعية المكوجة لم االت إطار التحميا ما يمي :
 .1اتاقت المراحا الثءث في ان ( )2فقرات محققة لممعايير مج ا  :ت والية من األوطاء
العممية ت و فقرة ت عرضت مساحات مجاس ة لممراهدة ت .

 ..اتاق ددت الم ارح ددا الثءث ددة ف ددي ان ( )6فقد درات غي ددر محقق ددة لممع ددايير مج ددا  :ت تحت ددو
تااصيا عممية دقيقة ت وفقرة ت واضحة المعالم واأل زاء ت .
1.1

 .3اوتمات المراحا الثءث في (  )2فقرات من حيث تحقيق دا او عددم تحقيق دا لممعدايير
حيدث كاجددت محققدة لممعددايير فدي عد

الم ارحدا وغيددر محققدة ل ددا فدي م ارحددا اوددرف

ومن هذه الاقرات ت واضحة فدي معمومات دا العمميدة ت وفقدرة ت تحتدو معمومدات عمميدة

مكممة لممحتوف ت .

 .2اتاقت المراحا الثءث في ( )%26من الاقرات واوتمات في ( )%.2من الاقرات
يعتقددد ال احددث ان هددذه الجتي ددة تدددلجا عمددى ان الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي كتددب
العموم العامة ركا عام حا ة إلدى إعدادة جظدر وتددقيق مدن ا دا الحدد مدن العيدوب في دا

لمعودة الجا عمى الطم ة والمعممين وهذا يتاق كثي اًر م جتي ة مقا مة المعممين الذين قداا

 %21مد ددج م قد ددالوا د ددأن الصد ددور والرسد ددومات التوضد دديحية تحتد دداج إلد ددى تطد ددوير فد ددي ع د د

ال واجب.

 5.5.5.1مناقشااة نتااائج الفةةااية الساجسااة :ال تو ااج فااةوق ذات جاللااة إ صااائية عنااج مسااتوى

الجال لااة ( )1.11 ≤αفااك جة ااة ت قيااق الصااوة والةسااومات التوةااي ية فااك بتااع العلااوم العامااة
للمة لة األساسية للمعايية الم ججة فك إ اة الت ليل تعزى لمتغية الص .

دلددت جتددارا هددذه الارضددية عمددى و ددود فددروق ذات داللددة إحصددارية عجددد مسددتوف الداللددة ( ) 1.11 ≥αفددي
متوسددطات در ددات تقددويم الص ددور والرس ددومات التوضدديحية ف ددي كتددب العم ددوم العام ددة لممرحمددة األساس ددية ف ددي
فمسطين تعزف لمتشيدر الصد

حيدث كاجدت الداللدة اإلحصدارية اقدا مدن ( )1212وهدي ذات داللدة إحصدارية

في الدر ة الكمية وكاجت الاروق كما يمي:
د (الص

األوا) وكا من (الص

د (الص

الثاجي) وكا من(الص

د (الص

الثالث) وكا من (الص

د (الص

د (الص

د (الص

الثالث) وكا من (الص

ال ار ) و ين (الص

الثالث وال ار والوامس والسادس والسا ) لصالح (الص

الثالث وال ار والوامس والسادس والسا ) لصالح (الص
الثامن والتاس ) لصالح (الص

د (الص

السادس) وكا من (الص

د (الص

السا ) وكا من (الص

الثاجي).

الثالث ).

ال ار والعارر) لصالح هذه الصاو .

العارر) لصالح (الص

الوامس) وكا من (الص

األوا).

العارر).

الثامن والتاس والعارر) لصالح (الص

الوامس ).

الثامن والتاس والعارر) لصالح هذه الصاو .
الثامن والتاس والعارر) لصالح هذه الصاو .

اظ رت جتارا الارضية الصارية السا قة و ود فروق ذات داللدة إحصدارية تعدزف لمتشيدر الصد
عمدى ان مواصداات الصدور والرسدومات التوضديحية والمعددايير التدي تحقق دا توتمد
ال احث ذلم إلى اوتء
العموم العامة من ص

فريق تألي

داوتء

الصد

ممدا يددلجا
ويعددزو

وتصميم الصور والرسومات التوضيحية والمحتوف التعميمدي فدي كتدب

إلى رور اإلضافة إلى تشيير جوعية الط اعة ومواصاات ا وقمة االسدتعاجة و دراء
1.1

في م اا تكجولو يا التعميم وعدم القيام التعديءت عمى الجسخ األولية مدن الكتدب وقمدة التقدويم المسدتمر

لمكتب من ق ا

ات م جية محايدة .

1..

 5.5.1مناقشة نتائج المقابلة:
تحدددث المعممددون الددذين تمددت مقددا مت م عددن ع د

ال واجددب ال يدددة فددي الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي

كتب العموم العامة لممرحمة األساسية وظ ر اهتمام واضح الموضوع عجد معممي الصاو

( )2-1اكث ددر م ددن دداقي الص دداو

حي ددث إن كت ددب ه ددذه الص دداو

ويعتمد عميه الطم ة والمعممون كثي ار اما الصاو
وقد ا دف ع

األساسية الدجيا

ممير ددة الص ددور والرس ددومات التوض دديحية

األورف فقد كان اهتمام م ا يقا م زيادة الص .

المعممين تذم ار واضحا من عدم إ راء تعديءت عمى كثير من الصور والرسومات التي كما

تشيير.
قالوا أج م عثوا تشذية ار عة حول ا لمرات متكررة وحتى اآلن لم يممسوا
اً
ير

ال احث هذه الجتي ة إلى ان الكتب قيدت حتدى اآلن عمدى الجسدخ الت ري يدة وألن هدذه الت ر دة األولدى

دق القدددر الكددافي مددن الرعايددة واالهتمددام اثجدداء إع ددداد
لممجدداها الامسددطيجية وكددذلم ان هددذا الموضددوع لددم يمد ع
المجاها وال ال حث والدراسة من ق ا ال احثين عجدجا لذا فهن الموضوع حا ة لعقد دورات لتدريب المعممين
عميه اثجاء الودمة والدراسة.

1.3

مقتة ات وتوصيات
في ضوء جتارا الدراسة يوصي ال احث ما يمي:
 .1زيادة العجاية واالهتمام الصور والرسومات التوضيحية من ق ا القارمين عمى وض

مجداها العمدوم

العامة الامسطيجية.

 ..إعددادة تقددويم الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي كتددب العمددوم العامددة مددن ق ددا فريددق مددن الو دراء
جاء عمى ذلم.
والموتصين وا راء التعديءت واإلضافة والحذ
ً
 .3تجظيم دورات لممعممين الذين يدرسون م احث العموم العامة لممرحمة األساسية حوا التعاما الااعا
م الصور والرسومات التوضيحية في كتب العموم من ق ا المتوصصين وواضعي المجاها

 .2تجظديم لقدداءات ومقددا ءت مد معممددين متميدزين مددن الددذين يدرسددون م احددث العمددوم العامددة مددن ق ددا

فريدق إعدداد المجداها الامسدطيجية حدوا واقد الصددور والرسدومات التوضديحية فدي كتدب العمدوم العامددة
في المرحمة األساسية واالستاادة من ممحوظات م وررار م.

 .2إضافة رروحات وتوضديحات حدوا كيايدة توظيد

العامة وادلة المعمم ليستأجس ا المعمم في عممه.

الصدور والرسدومات التوضديحية فدي كتدب العمدوم

 .6إرد درام متوصص ددين ف ددي م دداا تكجولو ي ددا التعم دديم وفجي ددين وو د دراء ف ددي إجت دداج الص ددور والرس ددومات
التوضيحية ضمن فرق إعداد المجاها.

 .2إ دراء المزيددد مددن الد ارسددات واأل حدداث فددي م دداا الصددور والرسددومات التوضدديحية ومج ددا الد ارسددات
الوصاية التحميمية والت ري ية كون الدراسات المحمية في هذا الم اا محدودة ومتواضعة.

 .1تدريب الطم ة عمى قراءة وف م وتحميا وتقويم الصور والرسومات التوضيحية في الكتب المدرسية
 .1إ دراء التعددديءت عمددى الصددور والرسددومات التوضدديحية فددي الكتددب المدرسددية وفددق التشذيددة ال ار عددة
التي ترد من المعممين والطم ة والموتصين وذو العءقة والو رة ذلم.

 .11االستاادة من جتارا هذه الدراسة في تطدوير الصدور والرسدومات التوضديحية فدي كتدب العمدوم العامدة
لممرحمة األساسية.

1.2

المراجع

قائمة المراجع العربية:
اب رهام،مع هدمررل وانيرروينيع شرردني وعررنادويع هبررل اني ره،م وانه رردهيع د رره  )5989مبااا ئ الاياااس
والتاييم في التربية لاه هيده نلنعه وانتوز،عع هيدن

أبو هالمع ه رد )2005 .مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ا 3ع لاه اننعره نل ديارد ع
يصه
 ) 2005علااام الااانفس الترباااو

ابررو رردلوع صرردن

ا 4ع لاه اني رر،هل نلنعرره وانتوز،ررع وانابده ر ع

هيدن
احلوشع هزام

 .) 2005راسة تحليلياة لمحتاوك اتااب العلاوم لللاا الساا س اوساساي ومعرفاة

اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو واقع الاتاب ه ردن يد

رت،ه ي،ره ينعروهلع ديار ان رل ع

ان ل
أحيلع يحيل  )2003المعلم والوسائل التعليمية ،الماتب الجامعي الح يثع اال ينله،
ا ررينلهع ييرردل وي رزاويع يحيررل  )5994ما مااة فااي التانولوجيااا التعليميااة ييتب ر انحررال
نلنعه وانتوز،عع ب،هو
اآليرردع اح رردن  )5997ت ،رر،م نيترردو انالرروم نلصررد انشدن ر

انيالي،نع مجلة الجامعة اإلسالمية )1( 5 ،ع 65-32

بلهانع يصاحى ويادو ع إبهام،م وها ،ع يحيل

اةهررلالي ب اررد ي رزل يررن و ر ن رره

 .)5999الوسائل التعليمياة ا 7ع ييتبر انن ةر

انيصه ،ع ان دمهل
بل،هع يه،يدن  .)2004استراتيجيات تعليم اللغة برياض اوطفال هدنم انيتوع ان دمهل
انبهيد ع هلري  )5997واقاع الوساائل التعليمياة فاي اللافوا اوساساية الالالث اوولاة مان وج اة
نظر المعلمين

بررو

ديا ان،هيوكع اهبلع األهلن

ع ن رردل  )2003أشرره ا ررتللام انصرروه وانه رروم انتوةرر،ح ،رري تالررم انتحدصرر،ل انياه  ،ر ونيررو
ان رريد

االبلاه ،ر انعرريل . ،مجلااة الا ارااة والمعرفااةع يل ،ر انتهب ،ر ع ديا ر هرر،ن عرري ع  27ع

583 – 563
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رردل ا ع يحيررل

 )5988تلااميم نمااوعج تعليمااي لتطااوير تانولوجيااا الاتاااب الم رسااي فااي مااا ة

التربية االجتماعية وألر علا فاي تحلايل طلباة اللاا الساا س االبتا ائي فاي اور ن ه ردن
يد

ت،ه ي،ه ينعوهلع ديا ان،هيوكع اهبل

ديا ان ل
ديا ر ان ررل

انيحتوح
انيحتوح ر

 ) 5993تانولوجيا التربية ينعو اه

ديا ان ل

انيحتوح ع هيدن

 ) 5996اسااااليب تااا ريس العلاااوم االجتماعياااة ينعررو اه

ديا ر ان ررل

انيحتوح ع هيدن
ديا ان ل

انيحتوح

 ) 5992المن اج التربو

ينعو اه

ديا ان ل

انيحتوح ع هيدن

ررهلا ع ه ر از

 )5995ن رهل رري انتالرر،م االبتررلاوي رري انرروان اناهبرري وا ا ر وتارروه ي ل ر رسااالة

هوانع تحي

 )2002اإلب اع لاه انحيه نلابده واننعهع األهلن

المعلم ع  )3 3ع 27-5

ان اد هلع هبل ان الم

)5993

راسة تاويمية لاتاب " لغتنا الجميلة " لللا اوول اوساساي فاي

اور ن من وج ة نظر المعلمين ه دن يد

ت،ه ي،ه ينعوهلع ديا يؤت ع هيدنع األهلن

حيلانع يحيل  )5986وسائل وتانولوجيا التعليم لاه انتهب ،انحل،ش ع هيدن
حيلانع يحيرل  ) 5987وسائل وتانولوجيا التعليم مبا ؤها وتطبياات ا فاي التعلايم والتا ريس لاه
انتهب ،انحل،ش ع هيدن
انح،لر ع يحيررل  )2000أشرره انو رردول انتال،ي،ر انيلونر رري انتحصرر،ل انيبدعرره وانيؤ ررل نالبر انصررد
ان دل

األ د ي ي يدلل انالوم مجلة الجامعة اإلسالمية يزل ع  )2 7ع 264 - 238

انح،ل ر ع يحيررل  )2003أساساايات تلااميم إنتاااج الوسااائل التعليميااة ا  2ع لاه اني رر،هل
ننعه وانتوز،عع هيدن
انلا،وع أحيل  ) 5995موسوعة المشاه ة العيانية جسم االنسان ييتب نبندنع نبندن
ليرر ،ع يحيررل  ) 5992أشرره ا ررتللام باررم يتر ،ر اه انصرروه انشدبتر
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انيل ،ر – اني هبر – انتيديررل

ب،ن يد )ع انيييل نلاهم انعحوي هلى ا تلهد .األاحدل انحروهي وانيؤ رل نليالويرد

مجلة تانولوجيا التعليم ع  )2 2ع 503 -63
انررل دنيع ررد لل

اني لير

 .) 2005الااا رة علااة قاارااة التوعاايحات عناا طلبااة المرحلااة اوساسااية العليااا

وعالقت ااا بمتغياار الجاانس والتحلاايل فااي العلااوم وم ا ك اهتمااام معلمااي م بتنميت ااا ه رردن
ليتو اه ي،ه ينعوهلع ديا هيدن اناهب ،نلل اه د
انليهلاشع صبهي
لو،لاهع ،د ه

 )5986أساسيات ت ريس العلوم

انال،دع هيدن
لاه انياه ع ان دمهل

 ) 2005ه وم يتو األاحدل ي دن ينعوهلع مجلة الطفولاة العربياة)22 6 ،ع 56

– 64
ز،تونع هد،ش  )2004أساليب ت ريس العلوم لاه انعهوق نلنعه وانتوز،عع هيدن
ادللع ول

وابهام،مع هبرل ا

 )5997المن ج الم رسي في الارن الحا

والعشارون  .ا  3ع

ييتب انحال نلنعه وانتوز،عع ب،هو
ررادللع ررول

واب رهام،مع هبررل ا

 )2005تنظيمااات المن اااج وتهطيط ااا وتطويرهااا لاه

انعهوق نلنعه وانتوز،عع هيدن
الي ع هبل انحد

 )2000الوسائل التعليمية والمن ج لاه انحيهع هيدن

 ) 2005تلاميم الوساائل التعليمياة نوانتاج اا لاعو الحاجاات الهالاة لاه
الي ع هبرل انحرد
ان،دزوهي انالي ،نلنعه وانتوز،عع هيدن
ان ،لع يحيل

 )5999الوسائل التعليمية وتانولوجيا التعليم لاه انعهوق نلنعه وانتوز،عع هيدن

هبل انحل،مع ت انبدو وحح ا ع إبهام،م

 ) 5985وسائل التعليم واإلعالم هدنم انيتوع ان دمهل

هبل انحي،لع عديه  ) 2005علر اللورة هدنم انياه ع

)355ع يادبع ان ،د ع انيو،

هبل انحي،لع هد،لل  )5992لوه انه وم انالي ،ي تني ،انتحص،ل انياه ي ي انالوم وأنيدا انتحي،ه
وانتالم نلى تالي،ذ انصد انهابع االبتلاويع مجلة الياة التربياة  .ديار انينصروهل ع  8ع 353
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– 385
هبل انلا،دع ه،ل  )5989تألير اللون في الرسوم المتحراة ه دن يد

ت،ه ي،ه ينعوهلع ديا

حلوان يل ،انحنون ان ي،ل ع ان دمهل
هز،ررزع صرربحي وانب،هيرردويع تهيرري  )5987التانيااات التربويااة و ازهل انتهب،ر وانتالرر،م انارردني وانبحر
انالييع يل،ه ،لاه انيتو واننعهع ان ديا انتينونو  ،ع اناهاق
ه ولع يحيل  )2002ت و،م انه وم انتوة،ح ،ي يتدو انالوم نلصد األول ين انتال،م األ د ي
مجلة الجامعة االسالميةع يزلع ) 2 50ع 75 – 45

ه ولع يحيل

 ) 2003الوسائل والتانولوجيا في التعليم بين اإلطار الفلسفي و اإلطاار التطبيااي

ييتب آ دقع يزل
 ) 2002طاااارس واساااااليب تاااا ريس العلااااوم ا2ع لاه اني رر،هل نلنع رره وانتوز ،ررع

ها رردا ع ي،ع رر،ل

وانابده ع هيدن
هاوانع لل،ل

 )2005رجة تاويم معلمي ومعلمات المرحلة اوساسية ال نيا لللور التعليمية في

اتاااب " لغتنااا الجميلااة " واتجاهااات م نحااو اسااته ام ا ه رردن يد
ان ل ع ان ل

ررت،ه ي،رره ينعرروهلع ديار

ع ل ا،ن

هل،رردنع هبحرري وانررلب ع يحيررل

 ) 2003وسااائل االتلااال وتانولوجيااا التعلاايم لاه انصررحد نلنعرره

وانتوز،عع هيدن
هيدلع يحيل  )2002معالجة اللورة التلفزيونية الرقمية اللناعية ه دن يد
ديا حلوع يل ،ان نل
هيرردهلع هبررل ا

ت،ه ي،ه ينعوهلع

اني هبدو ،واالنيتهون ،ع حلو

 )5994تااألير اسااته ام بعااض الوسااائل التعليميااة فااي ت ا ريس بعااض موعااوعات

النلااول لللااا التاسااع ماان التعلاايم اوساسااي علااة تحلاايل التالميااع ل ااع المااا ة ه رردن
يد

ت،ه ي،ه ينعوهلع يل ،انتهب ،ع ديا انينو ،

ه ،ررىع يصرربد وانايررهيع تو ،ررق ويلحررمع إ،رردل وح ،ررهع ،ررون
النظرية والتطبيس ( الاتاب النظر ) ييتب انحال ع انيو،
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 ) 5985التانيااات التربويااة بااين

انرزاويع يحيل  )5990أشه انيش ،اه انتلي،ح،ر انيلونر ري تحصر،ل تالي،رذ انصرد ان ردل
ي األهلن ي شالش هو ين هو انلر اناهب،

ر رؤالع ين رردل

االبترلاوي

مجلة جامعة مشسع )23 6ع 54 – 55

 )5998الرساااوم المتحرااااة فاااي التلفزياااون وعالقت اااا المعرفياااة للطفااال لاه اننع رره

نل دياد ع ان دمهل
انحه رردنيع هبررل انا رر،م  )2000تانولوجيااا المواقااا التعليميااة لاه ان ررلى نلنعرره وانتوز،ررعع يصررهع
انين،د
انحه رردنيع هبررل انا رر،م  ) 2002تانولوجياااا إنتااااج الماااوا التعليمياااة لاه يه،ررو نلابده ر واننعرره
وانتوز،عع ان دمهل
ندويع يحيرل

 .) 2003أ ب اوطفاال وحاجاتاخ هلائلاخ ووظائفاخ قاي العملياة التعليمياة ييتبر

انحال نلنعه وانتوز،عع انيو،
انيلووع بع،ه  )5993التانولوجيا في عملية التعلم والتعليم ا  2ع لاه انعرهوق نلنعره وانتوز،رعع
هيدن
انيلووع بع،ه

 )5999الوسائل التعليمية التعلمية اعا ا ها وطارس اساته ام ا ا 7ع لاه إح،رد.

انالومع ب،هو
يحي ررلع يح ررن  )5990ت ررو،م با ررم انه رروم واألع رريدل انتوة رر،ح ،ني ررهه االح ،ررد .نلص ررح،ن األول
وانشدني انشدنوي مجلة الية التربية ع ديا ا ،وا ع  )6 2ع 795 – 775

يحيولع هبل انهحين  .)5987ألر اللورة علة تنمياة التعبيار اللغاو لا ك تالمياع اللاا الساا س
االبت ائي مان مرحلاة التعلايم اوساساي ه ردن ليترو اه ي،ره ينعروهل ع يهيرز انبحرو ان روييع

ان دمهل
انيع رر ، ،ع يحي ررل  )5994أش رره ان ر رهاون اني رردهلل انيه رروي وانييتوبر ر ) هل ررى ان ررتالم ي ررن ان ررن
انييتوو واالحتحد بدنيالويدت يلل ااول نلى ارالو انيهحلر ان ديا،ر

سعو ع  )57 6ع 83 – 57
يادو ع إبهام،م

 ) 5976الوسائل التعليميةع ا2ع ييتب انن ة ع ان دمهل
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مجلاة جامعاة الملا

يلحمع ديي  )2000الاياس والتاويم في التربية وعلم النفس لاه اني ،هلع هيدن
يلحمع رديي  ) 2005سياولوجية التعلم والتعليم االساس النظرياة والتطبياياة لاه اني ر،هل نلنعره
وانتوز،ع وانابده ع هيدن.

انينعر رردويع هبر ررل انحي،ر ررل  )2005أشر رره انير ررللل ان صصر رريع وير ررللل انصر رروه ر رري تني ،ر ر انيعر رردهي
اني تيا،ر لانايررل اال تيرردهي ل رري ي ررهه اني تيررع انه،حرري نررلى اررالو انيهحلر انشدنو،ر انحن،ر

انزهاه،
ندصهع إبهام،م

مجلة الارااة والمعرفة 532 – 555 ، 24 ،

 ) 2004ما مة في التربية ا3ع لاه هيده نلنعه وانتوز،عع هيدن

انن ررليع أحيررل و اهعررلع هلرري وهبررل ان رردليع ينررى

 ) 5999الما هل فااي تا ريس العلااوم لاه انحيرره

اناهبيع ان دمهل
ان بدمب ر ع تره،ررل  .)5994مسااتوك ا ار الرسااوم التوعاايحية عناا طلبااة اللااا التاسااع فااي مااا ة
اوحيااااا وعالقت اااا بتحلااايل الطلباااة فاااي اوحيااااا ه رردن يد

ررت،ه ي ،رره ينع رروهلع ان ديار ر

األهلن ،ع هيدن
ان اللع للد

 )5996الر نمط اللورة التعليمية في الاتاب الم رسي علاة تحلايل طلباة اللاا

السابع اوساسي في مبحاث اللغاة العربياة ه ردن يد

رت،ه ي،ره ينعروهلع ان ديار األهلن،ر ع

هيدن.

،و رردع ةرر،ل
ه دن يد

 .) 2000راسااة تحليليااة تايميااة لاتاااب الايمياااا لللااا اوول اللااانو العلمااي
ت،ه ي،ه ينعوهلع ديا ان ل ع ان ل .
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العامة لممرحمة األساسية في فمستين وفقا لمتغير الصف.
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