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 مناهج العلوم الشرعيةالثقافة البصرية في مدى تضمين 
 الناجي عمر بن عبدالسالم. أ.م.د

 السعودية – عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة
 التدريس وطرق المناهج قسم

 
 الملخص

بناء معيار للثقافة البصرية يف اؼبناىج الدراسية للتعليم العام, وإىل ربليل مدى توفر ىذا اؼبعيار يف مناىج العلوم  ىدفت الدراسة إىل
وفق معيار الثقافة مت إعداد بطاقة التحليل  ,, وباستخدام اؼبنهج التحليليالشرعية, ومعرفة مدى تضمُت أنواع الصور يف ىذه اؼبناىج

منهج  -ة, وىي منهج الفقو للصف السادس االبتدائيالدراس عينةصدق وثبات بطاقة التحليل, مت تطبيقها على  , وبعد التأكد منالبصرية
 4 على موزعة ( معياراً,95بناء معيار للثقافة البصرية يف اؼبناىج الدراسية, تكون من ) :وتوصلت نتائج الدراسة إىل الطالب والنشاط,

ضا, إىل أن نسبة تضمُت ؿباور معيار الثقافة البصرية يف اؼبنهج اؼبدرسي, متقاربة جدًا بُت منهج ؿبور, وتوصلت الدراسة أي 71ؾباالت و
,  87.4, تصميم الصورة فنيًا  8710الطالب ومنهج النشاط, حيث أن منهج الطالب سبثلت نسب احملاور يف اآليت: ؿبتوى الصورة 

, تصميم 8710منهج النشاط سبثلت نسب احملاور يف اآليت: ؿبتوى الصورة  7 ويف87.7, أنبية الصورة  87.9تصميم الصورة تعليميًا 
, ومن النتائج كذلك, أن أعلى نسبة سبثيل للصور يف منهج الطالب  87.7, أنبية الصورة 87.4, تصميم الصورة تعليمياً 87.9الصور فنياً 

طط اعبداول, وأشكال القوائم, والرسوم التوضيحية, ويف منهج كانت على التوايل: الصور الفوتوغرافية, األشكال اؽبندسية, الرموز, وـب
النشاط: الرسوم التوضيحية, الرموز, ـبطط اعبداول, و خرائط اؼبفاىيم وأشكال عرض اؼبعلومات, وجاءت بقية أنواع الصور بنسبة سبثيل 

 وانتهت الدراسة بعدد من التوصيات واؼبقًتحات7% يف منهج الطالب والنشاط7 8
 منهج الطالب والنشاط7 -معيار  -مناىج العلوم الشرعية  -أنواع الصور  -الثقافة البصرية : ةيت المفتاحالكلما
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The extent of inclusion of visual culture in Al-  

 Sharia sciences curriculum  

Abdulssalam Omer Alnaji 

Abstract 

   The study aimed to build a standard of visual culture in the curriculum of general education, to 

analyze the level of this standard in Al- Sharia sciences curricula, to know the extent of the inclusion 

of the types of images in these curricula by using the analytical method, a card was prepared 

according to the criterion of visual culture. After making sure of the validity and reliability of the 

analysis card, it was applied to the sample of the study, which is Al- Fekha curriculum of the sixth 

grade primary ( the student's curriculum and activity curriculum. The results of the study were based 

on: Building a criterion for visual culture in the school curricula, consisting of (59) criteria, 

distributed in 4 areas and 17 axes. The study reached also to the inclusion rate of axes The criterion 

of visual culture in the school curriculum is very similar between the student's curriculum and the 

curriculum of the activity. The student's approach was the following percentages: Image content 

0.78, technically Image design 0.64, educationally Image  design 0.35, Image importance 0.21. In 

terms of activity, the percentages of the axes were as follows: image content 0.78, image design 

technically 0.65, image design educational 0.34, image importance 0.21. The  results also showed the 

highest representation of images in the student curriculum were respectively: photographs, geometric 

shapes, symbols , table charts, list forms, illustrations and activity methodology: illustrations, 

symbols, table charts, concept maps and information presentation formats. The rest of the images 

were represented by 0% representation in the student's curriculum and activity. The study ended with 

a number of recommendations and suggestions. 

Keywords: Visual Culture - Types of images - Sharia curriculum - Standard - Student curriculum 

and activity. 

  تمهيد
أصبحت الصورة جزء رئيس من لغة التواصل اليومي بُت األفراد يف ـبتلف ؾباالت اغبياة, وأسهمت وسائل التواصل االجتماعي 

يف تعزيز حضور واستخدام التواصل البصري بشكل كبَت وواسع, وعرب عدة صيغ وقوالب, فاألجهزة الذكية  ,والتقنيات وأجهزة االتصال
وجعلت  ,الناس يف التعلمومبط غَتت مزاج وتقنيات الثري دي االفًتاضية وغَتىا,  التفاعلية,اإللكًتونية  األلعابوالقنوات الفضائية و 

 نظماتالكرتونية, للم وأاؼبرسومة,  وأاؼبتحركة, اغبية, أو الثابتة سواء الصور  ,ة بأشكاؽبا اؼبختلفةللصور  ,وسعاألواقبذاهبم  األكرب,تفاعلهم 
وغَتىا7 إن عصرنا ىو عصر الصورة يف أكثر من معٌت, عصر يبجد الصورة يف مقابل الكلمة, والشكل بدل  الرسوميات البيانيةأو البصرية 

 1كن أن نقول أن عصرنا حبق ىو عصر الصورة7اؼبضمون, واؼبظهر بدل اؼبخرب, إىل حد يب

                                                           
 7..(, اؼبغرب: دار توبقال للنشر7ص 888.ثقافة األذن وثقافة العُت, عبدالعايل, عبدالسالم ) 1
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% من اؼبدخالت اغبسية لألفراد ىي مدخالت بصرية, وإنو يبكن القول بأن الصورة سانبت يف حدوث انتقال جذري 58بل إن 
 2يف العالقة التقليدية بُت الًتبية والثقافة, حبيث حلت ثقافة الصورة ؿبل ثقافة الكلمة7

د توظيف الصورة بشكل علمي ـبطط ومقصود يف تعليم الطالب, بالتزامن مع سبكينهم من أدوات فهم ولذا, فإن من اؼبهم أن يعا
 وتقييم وقراءة وتطوير وإعادة إنتاج اؼبعاين واألفكار اؼبضمنة يف الصورة, وىو ما يطلق عليو بالثقافة البصرية7

 مشكلة الدراسة: 
يعد ؿبتوى الكتاب اؼبدرسي ىو الوعاء الرئيس الذي هبسد عناصر اؼبنهج ويقود عملية التعليم والتعلم لتحقيق األىداف اؼبنشودة, 

 ولذا فإن العناية دبحتوى الكتاب اؼبدرسي اللفظي وغَت اللفظي )الصور بأنواعها( يعد من لوزم زيادة كفاءة وفعالية الكتاب يف التعلم7 
وظائف اؼبنهج اؼبدرسي سابقا إعانة الطالب على القراءة والفهم والكتابة للمفردات واعبمل والنصوص بعامة, فإن وإذا كان من 

 وظائف اؼبنهج اؼبدرسي اليوم هبب أن تتضمن مساعدة الطالب كذلك على قراءة وفهم وكتابة الصور بأنواعها اؼبختلفة7
اغبايل لدى الطالب دبراحلهم اؼبختلفة7  فالصورة والرسوم من أنواع  ويتأكد ذلك مع شيوع الصورة واستخداماهتا يف الوقت

الوسائل اليت يسهل توفَتىا, ويعتمد يف إدراك ؿبتوياهتما على البصر, لذلك يكثر استخدامهما يف عمليات التعليم والتعلم, إذ وبتالن 
 3 تدريب اؼبتعلمُت على مهارات االستفادة منهما7مساحات كبَتة يف صفحات الكتب واؼبقررات اؼبدرسية, فبا وبتم على الًتبويُت

على ضرورة بذل أقصى اعبهود لتعليم مهارة قراءة الصور والًتكيز عليها, ألن جزء كبَت من  4(877.وتؤكد دراسة )الشنطي, 
رية يف ؾبال التعليم, وتدريسها عبء تعليم اؼبعرفة يقع على وسائل االتصال البصري غَت اللغوي, فنحن حباجة إىل تعلم مهارات الثقافة البص

  للتالميذ حىت يستطيعوا قراءة الرسائل البصرية قراءة صحيحة واستخدامها يف العملية الًتبوية7 
إن الثورة التكنولوجية اؼبعاصرة فرضت الصورة كأداة رئيسة يف التعبَت عن األفكار, وإيصال الرسائل, وتوضيح اؼبطلوب وفهمو  

قد يفرضها  -أمية يف التواصل البصري والتعلم البصري والتفكَت البصري -و77ولذا كبن نتحدث عن أمية ؿبتملةوتلخيصو وحفظو وإنتاج
 سياق العصر, إن مل نأخذ بزمام اؼببادرة يف تعليم الثقافة البصرية من خالل أوعية متعددة, وعلى رأسها اؼبناىج اؼبدرسية7

تمع اؼبدرسي, فاؼبدرسُت ال يدرسون تدريبات حول الثقافة البصرية رغم أنبيتها, بل إن ىذه األمية قد تفشى بعض مظاىرىا يف اجمل 
يف الثقافة واؼبدارس ال تدرس مهارات الثقافة البصرية, واؼبناىج تعتٍت بالصورة يف اؼبراحل األولية دون اؼبراحل األخرى, باإلضافة لقلة األحباث 

 5البصرية7
ات التعامل مع الصور, وكيفية قراءهتا وفهمها واستخدامها, ومع أثر الصور على تيسر الفهم ومع ىذه األنبية لتعليم الطالب مهار 

إذ أن عرض النماذج واألشكال والرسومات بصورة مكثفة ضمن اؼبقررات الدراسية ييسر الفهم على اؼبتعلمُت وبالتايل  -وربسُت التعلم
د علم الباحث ال يوجد معايَت ؿبددة علمياً, تضبط عملية تعليم الثقافة البصرية إال أنو على ح -6وبسن أداءىم وإقبازىم يف تلك اؼبقررات

                                                           
 1., ص .(7 ؾبلة اؼبؤسبر الًتبوي الثالث: غزة, العدد881.التوازن بُت ثقافة الكلمة وثقافة الصورة كمعيار للجودة يف ؿبتوى مناىج العلوم, األستاذ, ؿبمود, والطويل, مها )  2

-.07 
(7 ؾبلة القراءة واؼبعرفة, القاىرة, جامعة عُت مشس,  .88.كلية7 بوقس, قباة )أثر استخدام الصور والرسوم التوضيحية يف تعليم التفاصيل اؼبعرفية ومبو السمات اإلبداعية الش 3

 7  ..7,ص1.كلية الًتبية, مركز البحوث الًتبوية, اعبمعية اؼبصرية للقراءة واؼبعرفة, ع
(7 )رسالة ماجستَت غَت 877.األساسي7 الشنطي, عفاف)جبزئيو للصف الرابع الفلسطيني  العلوم ؿبتوىكتاب يف للجودة كمعيار والكلمة الصورة ثقافتي بُت التوافق 4

 7 9غزة, جامعة األزىر, كلية الًتبية, ص منشورة(,
 7897-14, ص779ع والمعرفة, مصر,  ةءالقرا (7 مجلة877.حسن ) محمود ,ستاذألالفلسطينية7 ا العلوم مناىج محتوى في الصورة إيقاع 5
 (7 الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع88.7.عفانو, غزو) التفكَت واؼبنهاج اؼبدرسي, عبيد, وليم, و 6
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اؼبنهج  من خالل اؼبناىج اؼبدرسية يف التعليم العام, بل إن النظرة األولية للمناىج الدراسية, ُتظهر تباين يف حجم توظيف الثقافة البصرية يف
ناية باؼبعايَت الالزمة لتوظيف الصورة, ويف كيفية خلق ثقافة حقيقية تتعامل مع الصورة الدراسي بُت منهج وآخر, وُتظهر تباين يف مستوى الع

بشكل صحيح ومفيد يعزز أىداف التعلم! ويربز كذلك تباين يف أحكام الًتبويُت, ذباه مدى كفاية تضمُت الثقافة البصرية من منهج آلخر, 
 وذلك لعدم االحتكام ؼبعايَت علمية تضبط اغبكم وتقوده7

ولذا سعى الباحث إىل بناء معيار يسهم يف ضبط تعزيز الثقافة البصرية جبميع مكوناهتا يف اؼبناىج اؼبدرسية, حبيث تكون قادرة 
رحلة على تزويد اؼبتعلمُت بالكفايات اؼبطلوبة يف الثقافة البصرية أثناء تعلمهم, وسعى الباحث كذلك إىل ربليل مناىج العلوم الشرعية يف اؼب

ئية يف ضوء ىذا اؼبعيار للوقوف على مدى كفاية الثقافة البصرية يف ىذه اؼبناىج من عدمها, والتعرف على جوانب القصور ليتم االبتدا
 تطويرىا, وعلى جوانب اعبودة ليتم تعزيزىا واحملافظة عليها7 

 يبكن ربديد أسئلة الدراسة دبا يلي: أسئلة الدراسة: 
 ؟التعليم العام اؼبناىج الدراسية يف مراحليف  معايَت تضمُت الثقافة البصريةما  -
ضوء معيار تضمُت الثقافة البصرية يف اؼبناىج لثقافة البصرية يف مناىج العلوم الشرعية يف اؼبرحلة االبتدائية ل ُتتضمما مدى  -

 الدراسية؟ 
 ما نسبة سبثيل أنواع الصور يف مناىج العلوم الشرعية يف اؼبرحلة االبتدائية؟ -

 أهداف الدراسة: 
ىدفت الدراسة إىل بناء معيار لتضمُت الثقافة البصرية يف اؼبناىج الدراسية, ليسهم يف قيادة صناع اؼبنهج للعناية اؼبنهجية بتضمُت 

البصرية, للوقوف الثقافة البصرية يف اؼبنهج اؼبدرسي, وكذلك ىدفت إىل ربليل مناىج العلوم الشرعية يف اؼبرحلة االبتدائية وفق معيار الثقافة 
على جوانب القوة ومن مث تعزيزىا, ولتحديد نقاط الضعف وبالتايل عالجها وتطويرىا, وكذلك ىدفت الدراسة إىل ربديد مدى تنوع الصور 

 اؼبضمنة يف مناىج العلوم الشرعية, ؼبعرفة أنواع الصور اؼبعتٌت بتضمينها يف اؼبنهج وأنواع الصور األخرى اؼبهملة7 
 اسة:أهمية الدر 

وصناع اؼبنهج بأبعاد الثقافة البصرية ومعايَت تضمينها  , واؼبختصُت, واؼبشرفُت الًتبويُت,ُتعلماؼبذبلت أنبية الدراسة يف زيادة وعي 
ية يف اؼبناىج الدراسية, واإلسهام يف تقوًن مناىج العلوم الشرعية, من خالل ربليل نقاط القوة والضعف فيها, يف ضوء معيار الثقافة البصر 

 وقد أسهمت الدراسة كذلك يف:   للمنهج,
لمنهج الدراسي, وبناء معيار علمي ؽبا, يوجو صبيع العمليات اؼبتعلقة باؼبنهج بدء من ربديد أبعاد الثقافة البصرية اؼبناسبة ل -

 التخطيط ومروراً بالتنفيذ وانتهاء بالتقييم7
 ربليل عينة من مناىج العلوم الشرعية وفق معيار الثقافة البصرية, وربديد نقاط القوة والضعف فيها وفق اؼبعيار7 -
ضمان اتساق اؼبناىج اؼبدرسية مع متطلبات العصر وخباصة يف ؾبال الثقافة  وزارات التعليم يف مساعدة ـبططي وصانعي اؼبنهج يف -

 البصرية7
تصميم برامج تدريبية متخصصة, تسهم يف تنمية قدرات اؼبعلمُت  على ,مساعدة ـبططي برامج التدريب يف اؼبيدان الًتبوي -

 صرية عرب اؼبنهج الدراسي7واؼبشرفُت وصناع اؼبنهج, يف تعليم الطالب الثقافة الب
 7مناىج العلوم الشرعية ؼبتطلبات الثقافة البصريةتنوير اؼبختصُت يف ؾبال العلوم الشرعية دبدى مواكبة  -

 اقتصرت الدراسة اغبالية على:حدود الدراسة: 
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يل على اؼبعايَت اليت أعدىا الباحث يف معايَت الثقافة البصرية يف اؼبناىج الدراسية يف التعليم العام دون التعليم العايل, واقتصر التحل -
 ىذه الدراسة دون سواىا, وعلى منهج الفقو للصف السادس ابتدائي, الفصل األول, كتاب الطالب وكتاب النشاط7

 عرف الباحث اؼبصطلحات إجرائيا وفق طبيعة الدراسة كما يلي:مصطلحات الدراسة: 
تفاعلو مع الصور  خالل من يطورىا وينميها أن للمتعلم يبكن اليت الكفايات من تعرف الثقافة البصرية إجرائيًا بأهنا: ؾبموعة -

 األخرى7 اغبسية اػبربات مع بالتكامل يف اؼبنهج الدراسي, -وفق معايَت علمية  -اؼبضمنة 
وتصميم الصور احملددات اليت تضبط تصميم اؼبنهج الدراسي, حبيث تسهم يف اختيار  يعرف معيار الثقافة البصرية إجرائيًا بأنو:  -

 وفهمها والتواصل من خالؽبا, الصور قراءة على اؼبتعلم يف اؼبنهج, ويف زيادة فاعلية النصوص واألنشطة واألسئلة يف تنمية قدرة
 7األفكار واؼبفاىيم واؼبشاعر لتوصيل البصرية الرسائل وٕانتاج الصور, التعبَت باستخدام على تنمية القدرة وكذلك

بأهنا: صبيع التمثيالت البصرية اليت ترد يف اؼبنهج الدراسي, وترتبط بأىداف التعلم من وجهة نظر اؼبؤلفُت,  تعرف الصور إجرائياً  -
 وحددت يف ىذه الدراسة: بالصور الفوتوغرافية  والرسوم والرموز واؼبخططات واػبرائط واؼبنظمات البصرية, وما تتضمنو من أنواع7

: الكتب الدراسية اليت يدرسها الطالب يف مراحل التعليم العام واؼبقررة من قبل وزارة التعليم يف تعرف اؼبناىج اؼبدرسية إجرائياً بأهنا -
 اؼبملكة العربية السعودية يف ـبتلف التخصصات7

اليت تدرس لطالب  للفصل األول, كتاب الطالب وكتاب النشاط, والسلوك منهج الفقو العلوم الشرعية إجرائياً بأهنا:مناىج تعرف  -
 يف الصف السادس االبتدائي7ليم العام التع

سنوات( واؼبرحلة  .سنوات( واؼبرحلة اؼبتوسطة ) .يعرف التعليم العام إجرائيًا بأنو: اؼبراحل الدراسية الثالثة؛ اؼبرحلة االبتدائية )  -
 سنوات( يف نظام التعليم يف اؼبملكة العربية السعودية7.الثانوية ) 

 :اإلطار النظري
 البصرية:مفهوم الثقافة  -

 وتعد القدرة ,7 يتعدد مفهوم الثقافة البصرية وذلك الرتباطو بالعديد من التخصصات مثل: العلوم, والعلوم االجتماعية والفنون
 87كل تعريفات الثقافة البصرية يكن مل إن معظم يف رئيسية نقطة ىي البصرية اؼبواد ؿبتوى وتفسَت وربليل فهم على

 يبكن واليت اإلبصار, حباسة اؼبرتبطة من الكفايات ؾبموعة بأهنا: البصرية الثقافة ,9البصرية للثقافة الدولية اعبمعية وقد عرفت
7 األخرى اغبواس من خالل اؼبتعلم معها يتعامل ـبتلفة خربات مع أيًضا تكاملها طريق وعن طريق الرؤية, عن اؼبتعلم لدى تنميتها

يفهم  أن من( بصريًا اؼبثقف)اؼبتعلم  سبكن فإهنا الكفايات ىذه تنمى للتعلم, وعندما ضرورية الكفايات ىذه تنمية عملية وتعد
 كانت سواء فيها, يعيش اليت البيئة يف ؽبا اؼبتعلم يتعرض ما عادة البصرية اليت واألشياء البصرية والرموز البصرية األحداث ويفسر
 اإلنسان نفسو7 صنع من أم طبيعية

                                                           
7
 "Measuring Visual Literacy Ability in Graduate Level Pre-Service Teachers". Farrell, Teresa, (2013). 

Theses, Dissertations, Professional Papers. 4130. p13. http://scholarworks.umt.edu/etd/4130 
8
 "Teaching Visual Literacy Skills in a One-Shot Session". Schoen, Molly J. (2015). VRA Bulletin: Vol. 41 : 

Iss.1, Article 6, p2. Available at:http://online.vraweb.org/vrab/vol41/iss1/6 
9
As cited in "What We See and Why It Matters: How Competency in Visual Literacy can Enhance Student 

Learning".Tillmann, Anneliese, (2012). Honors Projects. Paper 9, 

p8..http://digitalcommons.iwu.edu/education_honproj/9 
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بأهنا: القدرة على فهم )أو قراءة(   10 (879. ومايك, دواير)( حسب ما ذكر يف Hortin Johnوعرفها ىورتن جون )
 واستخدام ) كتابة ( الصور, والتفكَت والتعلم من خالؽبا7  

  11وتتكون الثقافة البصرية من ثالث جوانب رئيسة وىي:
وصياغتها وربويلها إىل لغة لفظية, أو ربويل  االتصال البصري: ويرتبط بقدرة الفرد على الًتميز, دبعٌت كتابة اللغة البصرية 77

 اللغة اللفظية إىل لغة بصرية, واستخدامها يف التفاىم مع اآلخرين, ومشاركتهم اؼبشاعر واألفكار واؼبعاين7
ات, التعلم البصري: ويرتبط بقدرة الفرد على قراءة وتفسَت الرموز واؼبثَتات البصرية, واإلفادة منها يف فهم واكتساب اؼبعلوم 7.

 وتكوينها والتفاعل معها, إلحداث تغَتات مقصودة7
 التفكَت البصري: ويرتبط بعمليات التصور الذىٍت لألشكال والعناصر البصرية والقدرة على تنظيمها داخل العقل7 7.

 أنبية الثقافة البصرية يف اؼبنهج: -
اؼبمارسات واؼبشاىدات اليومية, وقد أكدت العديد من يتواكب العناية بالثقافة البصرية مع لغة العصر وىيمنة الصورة يف كثَت من 

, أن تضمُت اؼبناىج الدراسية للثقافة البصرية يسهم يف ربقيق العديد من األىداف واؼبيزات من أنبها: زيادة التشويق 12الدراسات
و زمن متوقع, وؼبكان والًتغيب يف إقبال الطالب على التعلم, وزبطي حواجز الزمان واؼبكان يف عرض صور, عن زمن سابق أ

قريب أو بعيد أو متخيل, وتنشيط تفكَت الطالب اإلبداعي والناقد واالستنتاجي, وتيسَت عملية الفهم واإلدراك والتخزين 
للمعلومة, وتيسَت ريط وتنظيم وتوضيح اػبربات اؼبختلفة السابق منها والالحق, وتنمية الذائقة اعبمالية لدى الطالب, وتيسَت 

 رار واإلعادة7عملية التك
 عند البصري التعلم وتعزيز واستيعاب اؼبفاىيم, توصيل تسهم يف التوضيحية والرسوم الصور على أن 13(Cookكوك ) ويؤكد

 البصرية والثقافة اؼبرئية اؼبكتوب, وأن الصور النص عرب عليو يصعب اغبصول بشكل العلمية, اؼبعرفة على اغبصول ويف الطالب,
 والكتابة7 تتعلم القراءة كما سباما تعلمها, يبكن

 وتتميز الصور التعليمية بعدة فبيزات منها:
 تثَت اىتمام ودافعية اؼبتعلم7 77
 أكثر وضوحاً ودقة من اللغة اللفظية7 7.
 القدرة على اإلثارة والتأثَت النفسي والعقلي على اؼبتعلم7 7.
 تقريب اؼبكان والزمان البعيد7 47
 تشجيع اؼبالحظة والتأمل والتفكَت7 97

                                                           
البصرية, القاىرة: مكتبة بَتوت7 ترصبة نبيل جاد عزمي,  للثقافة الدولية األمريكية ( اعبمعية879.)  مور ديفيد ومايك, فرانسيسالثقافة البصرية والتعلم البصري, دواير,  10

 77ص
للتدريب والنشر, (7 مصر: اجملموعة العربية .87.إسًتاتيجيتو7 عامر, طارق و اؼبصري, إيهاب)  -مهاراتو  -7 و: التفكَت البصري مفهومو 54اؼبرجع السابق, ص 11

 70.7ص
 اؼبصرية, العلمية الًتبية (7 ؾبلة884.اغبصري, أضبد كامل) 7 اإلعدادية باؼبرحلة العلوم وامتحانات اؼبصورة بكتب األسئلة يف توافرىا ومدى التوضيحية الرسوم قراءة مستويات 12

 القراءة ( ؾبلة880.الفرا, إظباعيل ) 7لديهم قراءهتا ومهارة األساسي الثاين للصف اعبميلة لغتنا كتاب يف التوضيحية الرسوم 7 و: ربليل17-79, ص7(, ع1مصر, )
 7 .0-41, ص10واؼبعرفة, مصر, ع 

13 Students' Comprehension of Science Concepts Depicted in Textbook Illustrations. Cook, M. (2008). 

Electronic Journal of Science Education, 12 (1), Retrieved From:http://ejse.southwestern.edu/issue/view/747 

http://ejse.southwestern.edu/issue/view/747
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 باط بالذاكرة, وزيادة فًتة االحتفاظ بالتعلم7االرت 7.
 14توصيل األفكار اجملردة وجعلها أفكار ؿبسوسة7 17

 أنواع الصورة يف اؼبنهج اؼبدرسي: -
تتعامل مع الصورة جبميع أدواهتا وأنواعها, وقد أشارت   -االتصال والتعلم والتفكَت البصري –الثقافة البصرية دبكوناهتا الثالث 

ألنواع متعددة من الصور, وقد استقصى الباحث أنواع الصور اليت ذكرت يف الدراسات واألدب الًتبوي, وحدد  15عدة دراسات 
 قائمة هبا, وذلك على النحو التايل: 

 الصور الفوتوغرافية الواقعية ثنائية البعد واليت يبكن التقاطها عرب الكامَتات7  77
 الرسوم وتتضمن عدة أنواع ومنها:  7.
o  ويقصد بو الرسم اليدوي احملاكي للواقع7الرسم اؼبنظور 
o  7الرسوم الكرتونية لألفراد أو األحداث 
o  الرسوم البيانية, وىي توضح البيانات الرقمية والعالقات بينها من خالل رسومات وأشكال وألوان متعددة تفهم وتقرأ

 بسرعة7 
o خدم لتقريب األفكار وتبسيط اؼبعاين7الرسوم التوضيحية, وىي خليط من اػبطوط واألشكال والرموز والكلمات تست 

 الرموز, ويراد هبا األيقونات أو العالمات واإلشارات وكبوىا7    7.
 اؼبخططات وتتضمن عدة أنواع ومنها:  47
o 7ـبطط التنظيم, ويوضح قواعد التنظيم والعالقة بُت أعضاء التنظيم وأقرب مثال لو اؽبيكل التنظيمي حملتوى وحدة أو درس 
o  اؽبدف الرئيس منو تصنيف شيء ما إىل أقسام أو فئات أو مستويات أو طبقات 777ـبطط التصنيف, و 
o 7ـبطط التسلسل, ويعرض التسلسل الزمٍت ألحداث أو خطوات معينة 
o  7ـبطط اعبداول, ويعرض اؼبعلومات على شكل أعمدة وصفوف مبوبة ومنظمة 
o معينة7 ـبطط اؼبسار, ويبثل اؼبسار الفعلي إلقباز وتنفيذ مهمة أو عمليات 

 اػبرائط, وتتضمن عدة أنواع ومنها:  97
o 7خراط اؼبفاىيم, وتوضح العالقة بُت مفاىيم متعددة 
o 7اػبرائط اعبغرافية, اليت توضح حدود وطبيعة ومكونات اؼبكان اعبغرايف 
o 7اػبرائط الذىنية, وتستخدم لعصف األفكار أو تلخيصها وعرضها 
o  7خرائط اإلنفوقرافيك, وتستخدم الختصار اؼبعلومات الكثَتة يف رسومات ورموز وعبارات ـبتصرة 

                                                           
, .(, ع.7مصر,)(7 ؾبلة العلوم الًتبوية, 880.سلمان, خالد عطية ) تحليلية7  دراسة األردن في األساسي الرابع للصف سالميةإلا التربية كتاب في التعليمية الصور 14

 71.7-798ص
شنُت  اعبنايب, عبدالرزاق 7الًتبوية للتقنيات ؿبددة معايَت ضوء يف العراق يف اإلعدادية للمرحلة الكيمياء دراسة ربليلية للصور واألشكال واعبداول واؼبخططات يف كتب 15

 محمود ,ستاذألالفلسطينية7 ا العلوم مناىج محتوى في الصورة إيقاع7 و: .9.-..., ص.(, ع5القادسية يف اآلداب والعلوم الًتبوية, العراق, ) (7 ؾبلة878.)
إسًتاتيجيتو7 عامر, طارق و اؼبصري, إيهاب)  -مهاراتو  -7 و: التفكَت البصري مفهومو 789-14, ص779ع والمعرفة, مصر,  ةءالقرا (7 مجلة877.حسن )
 (7 مصر: اجملموعة العربية للتدريب والنشر87.7.
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اؼبنظمات البصرية, ويقصد هبا أي شكل وبمل داللة تعبَتية عن ؿبتواه سواء من حيث تبيُت العالقة أو االرتباط أو   7.
اؼبخططات واػبرائط الذىنية واؼبفاىيمية 77 ( يف التسلسل أو التناسب وكبو ذلك ويدخل كثَت من أنواع الصور السابقة )

 اؼبنظمات البصرية, ويوجد منظمات أخرى مل يرد ذكرىا مثل: 
o  7اؼبصفوفات 
o  )77 األشكال اؼبعربة عن العالقات ) التوازن والتضاد واؼبستويات 
o  7األشكال اؼبعربة عن اؼبعاعبات 
o 7أشكال القوائم 
o  7أشكال عرض اؼبعلومات 
o  اؽبندسية7األشكال 

 معايَت الثقافة البصرية: -
ترتبط الثقافة البصرية باؼبنهج من خالل بعدين رئيسُت, بعد وضع الصور يف اؼبنهج, وبعد قراءة الصور اليت يف اؼبنهج والتفكَت فيها,  

اسات اليت تناولت معايَت كما ذكر ذلك سابقاً, وقد استفاد الباحث يف بناء معيار تضمُت الثقافة البصرية يف اؼبنهج من عدد من الدر 
 تضمُت الصور أو معايَت قراءهتا ضمن اؼبنهج, وقد قسم الباحث الدراسات السابقة إىل األقسام التالية: 

 
 دراسات يف معايَت الصور:   

فإنو حىت تسهم أنواع الصور اؼبضمنة يف اؼبنهج يف تعزيز الثقافة البصرية, وذلك من خالل قراءة الصور وفهمها والتفكَت فيها والتعلم منها, 
من الضروري أن تلتزم ىذه الصور دبجموعة من اؼبعايَت, وقد أفاد الباحث من عدة دراسات يف ربديد معايَت الصور اليت تضمن يف اؼبنهج, 

 نمي الثقافة البصرية, وذلك على النحو التايل:   وت
تقوًن الرسوم التوضيحية يف كتاب العلوم للصف األول من التعليم األساسي, إلى , وىدفت الدراسة 16(.88.دراسة )عسقول,  -

 التوضيحية مالرسو  ارتباط مدى: التوضيحية وىي الرسوم لتقوًن معايَت واستخدمت الدراسة أداة ربليل ؿبتوى تتكون من طبسة
 ووضوحها, وصدقها, واقعيتها اؼبتعلم, ؼبستوى مناسبتها الدرس, ؼبوضوع بالنسبة التوضيحية الرسوم وأنبية اػباصة, باألىداف
% , 7.24االزدحام, ومن أىم نتائج الدراسة بلغت نسبة الرسوم التوضيحية اليت ال تنسجم مع األىداف  عدم مبدأ مع وانسجامها

 من الصور ال تناسب مستويات اؼبتعلمُت7 .2..ووجدت نسبة  127.أنبية ؼبوضوع الدرس واليت ال تشكل 
 معايَت يف ضوء االبتدائية للمرحلة القراءة لكتب التوضيحية والرسوم الصور , وىدفت الدراسة إىل تقوًن17(889.الكرًن,  دراسة )عبد -

 اؼبوضوع, من موقعها ومالئمة التلوين, وجودة وحداثتها, الصورة ووضوح العلمية, اعبيدة, وحددهتا بعشرة معايَت وىي: الدقة الصورة
 ؼبضموهنا, عنواهنا ومطابقة اؼبساحة, حيث من ومالئمتها اؼبوضوع, حملتويات مضموهنا ومطابقة العقلي, التالميذ ؼبستوى ومناسبتها

    ب عينة الدراسة كان دبستوى جيد7التأشَتات, وقد أسفرت نتائج الدراسة أن مستوى الصور والرسوم يف الكت وجودة

                                                           
 187-49, ص.(, ع78(7 ؾبلة اعبامعة اإلسالمية , غزه,).88.رسوم التوضيحية يف كتاب العلوم للصف األول من التعليم األساسي7 عسقول, ؿبمد عبدالفتاح )تقوًن ال 16
 الًتبوية والعلوم اآلداب يف القادسية (7 ؾبلة889.)  عزيز أظباء الكرًن, عبد7 اعبيدة الصورة معايَت يف ضوء االبتدائية للمرحلة القراءة لكتب التوضيحية والرسوم الصور تقوًن 17

 717.-77. , ص4-.(,ع4العراقية, العراق,)
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األساسي,  الرابع للصف سالميةإلا التربية كتاب في التعليمية الصور, وىدفت الدراسة إىل ربليل واقع 18(880.دراسة )سلمان,  -
 بالنتاجات الصور ؿباور وىي: ارتباط 1معيار توزعت يف  7.شكاًل ومضموناً, وقد استخدم الباحث أداة للتحليل تكونت من 

 واؼبساحة الصور, عرض يف التعليمية واألساليب وظائفها, حيث من الصور وأنواع اإلسالمية, الًتبية ؿباور على الصور وتوزيع التعليمية,
الصورة, ومن أىم نتائج الدراسة, أن الصور مرتبطة  ؽبا تشَت اليت اغبياتية والبيئة الصور, فيو عرضت الذي واؼبواقع الصور, تشغلها اليت
 %(, ونسبة الصور اليت تثَت وتنمي التفكَت كانت قليلة7  54جات التعلم بنسبة كبَتة )بنتا

 للمرحلة الكيمياء , وىدفت الدراسة ؼبعرفة مدى مراعاة الصور واألشكال واعبداول واؼبخططات يف كتب19(878.دراسة )اعبنايب,  -
 والوضوح, والدقة, واحملتوى, األىداف,: وىي ؾباالت طبسة إىلمعياراً, مصنفة  .7لعدد من اؼبعايَت بلغت  اإلعدادية يف العراق

 – 249..اؼبتعلمُت, وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج منها: أن نسبة اؼبتحقق من اؼبعيار يف صبيع الكتاب يًتاوح بُت ) ومراعاة
.578.) 

صوة والكلمة يف ؿبتوى كتاب العلوم الفلسطيٍت , وىدفت الدراسة إىل معرفة مدى التوافق بُت ثقافيت ال20(877.دراسة )الشنطي,  -
 العالقة ؾبااًل وىي: 77معيارًا للتحليل وزعتها على  1.واستخدمت الدراسة  جبزئيو للصف الرابع األساسي كمعيار للجودة, 

 وؾبال التوضيحية, والرسوم الصورة وأمباط وكثافتها, الصورة ومكونات والوضوح, والواقعية, واؼبناسبة, واألنبية, واحملتوى, باألىداف,
الصورة, ومن أىم نتائج الدراسة أن نسبة التوافق بُت الكلمة والصورة كانت مرتفعة  وصمائية الصورة, وموقع الصورة, ؿبتوى تركيز

 %(7 .0.2بنسبة)
 العربية اللغة تعليم بكت يف وتقويبها الصور, سيميائية لتحليل موضوعية أداة تقدًن , وىدفت الدراسة إىل21(.87.دراسة )العريب,  -

هبا, ومن أىم نتائج الدراسة بناء أداة ربليلية تتكون من ثالث ؾباالت للمعايَت وىي, معايَت فنية ) الثيمة, السيادة,  الناطقُت لغَت
, اغبداثة واؼبعاصرة, القيم اإلقناع, الوضوح( ومعايَت تربوية )اغبيوية, الواقعية, األمان, متعة التعلم, اؼبستوى اللغوي, العمر الزمٍت للمتعلم

 الًتبوية, الثقافة العربية, التصاحب األيقوين واللفظي( ومعايَت لغوية ), التالزم الصويت األيقوين( واالنطباع العام عن الصورة7
 دراسات يف معايَت قراءة الصور:

اؼبنهج الدراسي, وىي تتضمن عدة مستويات ينبغي إدراكها بأنواعها من أبعاد الثقافة البصرية اليت ينبغي تضمينها ضمن  الصور قراءة تعد
وقد أفاد الباحث من عدد من الدراسات اليت تناولت  واإلؼبام هبا, حىت تسهل عملية تضمينها من قبل صناع اؼبنهج يف اؼبنهج اؼبدرسي,

 مستويات قراءة الصورة وذلك على النحو التايل:

                                                           
, .(, ع.7(7 ؾبلة العلوم الًتبوية, مصر,)880.سلمان, خالد عطية ) تحليلية7  دراسة األردن في األساسي الرابع للصف سالميةإلا التربية كتاب في التعليمية لصورا 18

 71.7-798ص
شنُت  اعبنايب, عبدالرزاق 7الًتبوية للتقنيات ؿبددة معايَت ضوء يف العراق يف اإلعدادية للمرحلة الكيمياء ربليلية للصور واألشكال واعبداول واؼبخططات يف كتبدراسة  19

 9.7.-..., ص.(, ع5القادسية يف اآلداب والعلوم الًتبوية, العراق, ) (7 ؾبلة878.)
(7 )رسالة ماجستَت غَت 877.جبزئيو للصف الرابع األساسي7 الشنطي, عفاف)الفلسطيني  العلوم ؿبتوىكتاب يف للجودة كمعيار كلمةوال الصورة ثقافتي بُت التوافق 20

 غزة, جامعة األزىر, كلية الًتبية7  منشورة(,
 كلية ؾبلة(7 .87.) أسامو, العريب 7" مقًتحة تطبيقية رؤية" هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم كتب يف الصورة سيميائية مضمون تقوًن و لتحليل موضوعية أداة كبو 21

 4547 – 447, ص 4ع, (0.) , أسيوط جامعة الًتبية,
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 تالميذ لدى تتوافر أن هبب اليت التوضيحية والرسوم الصور مهارات إىل ربديد , وىدفت22(884.دراسة )بدوي, وعبدالرضبن,  -
 التوضيحية والرسوم الصور قراءة مهارات مستوى يف الثالثة اإلعدادية اؼبرحلة صفوف تالميذ بُت وربديد الفروق اإلعدادية اؼبرحلة
: وىي طبس مستويات من اؼبكون التصور فهناك الصور, قراءةؼبستويات  تصور من أكثر العلوم, وقد ذكرت الدراسة كتب ىف الواردة

 واإلبداع؛ والًتصبة, والتحليل, الوصف, وىي مستويات أربعة يف احملدد والتصور والًتكيب؛ اإلبداع والتحليل, والوصف, التعرف,
 7 والتفسَت والوصف, العد, ىي مستويات ثالثة يف الصور قراءة مستويات حدد آخر وتصور

 اؼبصورة بكتب األسئلة يف توافرىا ومدى التوضيحية الرسوم قراءة , وىدفت الدراسة لتحديد مستويات23(884.)اغبصري, دراسة  -
 االستدعاء مستوى وىي: التعرف, 77اإلعدادية, واستخدم الباحث معيارًا ؼبستويات القراءة يتكون من  باؼبرحلة العلوم وامتحانات

اؼبشكلة,  وحل التنبؤ, التفسَت, للعالقات, اؼبباشر االستخدام الًتتيب, التصنيف, اؼبقارنة, وصف,ال اللفظي, االستدعاء اللفظي, غَت
 وأسفرت نتائج الدراسة أن أغلب الصور تركز على اؼبستويات الدنيا لقراءة الصور, وأن بعض اؼبستويات مل تستهدفها الصور7

وربديد  األساسي الثاين للصف اعبميلة لغتنا كتاب يف التوضيحية الرسوم , وىدفت الدراسة إىل تقوًن24( 880.دراسة )الفرا,  -
والًتصبة,  التعرف, مستوى: ىي مستويات ثالث يف التوضيحية والرسوم الصور قراءة مستويات القراءة فيها, وحدد الباحث مستويات

ميلة حازت على نسبة مرتفعة يف درجة معا7 وأسفرت نتائج الدراسة أن بعض الرسوم يف كتاب لغتنا اعب والًتميز التفسَت ومستوى
 ارتباطها باؼبعايَت, ورسوم أخرى حازت على نسب منخفضة7

 دراسات يف معايَت الصورة وقراءهتا
, وىدفت بشكل عام إىل رصد الصورة يف ؿبتوى مناىج العلوم الفلسطينية, وذلك من خالل ربديد أمباط 25(877.دراسة )األستاذ,  -

يف ؿبتوى العلوم للصف التاسع بشكل خاص, كذلك من خالل الوقوف على مستوى قراءة ىذه الصور,  الصورة وخصائصها اؼبضمنة
أبعاد وىي: مبط الصورة وؾبال  0واستخدم الباحث ألجل ذلك أداة ربليل احملتوى واختبار قراءة الصور, وقد تكونت أداة التحليل من 

ها وصيميائية الصورة والصورة بشكل عام, ومن أىم نتائج الدراسة؛ تركز تركيزىا وموقعها ودورىا وانتماء الصورة وحجمها ووضوح
فبا يعٍت  7: .2.معظم الصور على الرسوم التوضيحية وبشكل مركز يف ؾبال الفيزياء, وكانت النسبة بُت ثقافة الكلمة وثقافة الصورة 

 %187ر عن اؼبعدل االفًتاضي طغيان الكلمة على الصورة, وتوصلت الدراسة لتدين مستوى قراءة الطالب للصو 
 الصور قراءة مستويات توافر مدى على والوقوف التوضيحية والرسوم الصور تقوًن , وىدفت إىل26(874.دراسة )العجرمي والنجار,  -

خاصا للتقوًن, والسادس, واستخدم الباحثان معياراً  اػبامس للصف التكنولوجيا كتايب يف الواردة اؼبصورة األسئلة يف التوضيحية والرسوم
 78معيار, ) 79ومشلت  التوضيحية والرسوم للصور تربوية معايَت :األول احملور :رئيسُت ؿبورين على معيار, موزعة 5. من يتكون

معايَت  1معيار )  75معايَت تتعلق بالتفاعلية(7 احملور الثاين: معايَت فنية ومشلت  9معايَت تتعلق دبحتوى الصورة والرسم التوضيحي, و

                                                           
)  اغبفيظ عبد الرضبن, وعبد ؿبمد بدوي,7 اإلعدادية اؼبرحلة تالميذ لدى والعلوم االجتماعية الدراسات يف والرسوم التوضيحية الصور استخدام ؼبهارات مقارنة دراسة 22

 57.-7, ص ..الًتبية, جامعة طنطا, مصر, ع كلية (7 ؾبلة884.
 اؼبصرية, العلمية الًتبية (7 ؾبلة884.اغبصري, أضبد كامل)  7اإلعدادية باؼبرحلة العلوم وامتحانات اؼبصورة بكتب األسئلة يف توافرىا ومدى التوضيحية الرسوم قراءة مستويات 23

 177-79, ص7(, ع1مصر, )
 0.7-41, ص10واؼبعرفة, مصر, ع  القراءة ( ؾبلة880.الفرا, إظباعيل )7 لديهم قراءهتا ومهارة األساسي الثاين للصف اعبميلة لغتنا كتاب يف التوضيحية الرسوم ربليل 24
 7897-14ص, 779ع والمعرفة, مصر,  ةءالقرا (7 مجلة877.حسن ) محمود ,ستاذألالفلسطينية7 ا العلوم مناىج محتوى في الصورة إيقاع 25
ين7 العجرمي, سامج صبيل والنجار, حسن عبداهلل فلسط في والسادس الخامس للصف التكنولوجيا كتابي في المصورة واألسئلة التوضيحية والرسوم الصور تقويم 26

 817.-.71, ص745عوالمعرفة,مصر,  ةءالقرا (7 مجلة874.)
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 للصورة الفٍت معايَت خصصت لإلخراج.معايَت خصصت للًتكيب و .خصصت لبساطة ووضوح الصورة والرسوم التوضيحية, و
واستخدمت الدراسة كذلك معيارًا ؼبستوى قراءة الصور اؼبضمنة يف الكتاب اؼبدرسي, تكون من شبام مستويات  7التوضيحي( والرسم

 الصور أن الدراسة نتائج والتنبؤ,  وقد كشفت والتفسَت, والتطبيق, والتصنيف, رنة,واؼبقا والوصف, وىي: التعرف, واالستدعاء,
واؼبعايَت الفنية بنسبة  (%0725اػبامس تراعي اؼبعايَت الًتبوية بنسبة ) للصف التكنولوجيا كتاب يف الواردة التوضيحية والرسوم

 %(7..بنسبة ) الفنية %( واؼبعايَت.07.الًتبوية بنسبة )التكنولوجيا للصف السادس اؼبعايَت  كتاب يراعي حُت يف %(.172)
 : الدراساتالتعليق على 

معايَت الصورة وبعض ىذه الدراسات صنف ىذه اؼبعايَت إىل ؾباالت,  ربديديف ؿبورىا األول على ركزت الدراسات السابقة 
االتفاق على معايَت ؿبددة, وركز احملور الثاين من الدراسات وبعضها أورد اؼبعايَت دون تصنيف ؽبا, ويلحظ عليها التبيان واالختالف وعدم 

مستوى, يتكرر بعض ىذه  78 -.على ذكر مستويات قراءة الصورة وتباينت كذلك الدراسات يف ربديد مستويات القراءة ما بُت 
و  27(888.)عبداؼبنعم,  اؼبستويات بُت دراسة وأخرى, وذبمل بعض الدراسات ىذه اؼبستويات وتفصلها دراسات أخرى, وقد عاًف

تعدد مستويات قراءة الصورة, ورتبوىا يف سبع مستويات, وىي ما تبناه الباحث يف معياره, لشمول ىذه اؼبستويات  28(884.)حسن, 
تضمنت السبع, واتساقها مع معظم الدراسات, ومنطقية تسلسلها وابتعادىا عن التكرار والتداخل,  وركز احملور الثالث على الدراسات اليت 

اول معايَت للصورة وؼبستويات قراءة الصورة, وزبتلف الدراسة اغبالية عن الدراسة السابقة يف جوانب متعددة, منها, أن الدراسة اغبالية تتن
 صبيع أنواع الصور اليت يبكن أن ترد يف الكتاب اؼبدرسي, وكل الدراسات السابقة كانت تركز على نوع واحد أو أكثر من ىذه الصور, وال
يوجد دراسة منها تناولت كل أنواع الصور, وكذلك تركز ىذه الدراسة على بناء معيار للثقافة البصرية دبا يتضمن من اتصال وتعلم وتفكَت 
 بصري, تًتجم يف ؿبورين رئيسُت نبا كتابة وقراءة الصور وما يشمالن من تفكَت وتعلم, أما الدراسات السابقة فإهنا مل تركز على الثقافة

ال صرية دبفهومها الشامل وإمبا على أبعاد جزئية منها, كما أن صبيع الدراسات السابقة كانت ربدد معايَت الصورة أو معايَت قراءهتا يف ؾبالب
ا ىذ زبصصي ؿبدد, أما الدراسة اغبالية فتبٍت معيارًا للثقافة البصرية يف اؼبناىج الدراسية بشكل عام, وربلل مناىج العلوم الشرعية يف ضوء

 التربية كتاب في التعليمية الصوراليت ركزت فقط على ربليل واقع  29(880.اؼبعيار, وىذا أحد أوجو اختالفها عن دراسة )سلمان, 
وقد أفاد الباحث من ىذه الدراسات يف بناء اإلطار النظري يف ضوء معيار خاص بناه الباحث,  األساسي,  الرابع للصف سالميةإلا

تضمُت الثقافة البصرية )معايَت كتابة الصورة وقراءهتا والتفكَت فيها( يف اؼبناىج الدراسية, ويف منهجية وخطوات  يف بناء معيارللدراسة, و 
 التحليل7

 منهج الدراسة:
أسلوب حبث علمي يصف احملتوى الظاىر واؼبضمون  ,30(885., سليمان) ذكرتاستخدم الباحث اؼبنهج التحليلي وىو كما 

 راد ربليلها, تلبية لالحتياجات البحثية اؼبصاغة يف أسئلة البحث أو فروضو األساسية7 الصريح الظاىر للمادة اؼب
 مجتمع الدراسة وعينته:

                                                           
 7والنشر للطباعة البشرى دار: القاىرة (88877.) علي, اؼبنعم البصرية, عبد الثقافة 27
 القاىرة7 عامل الكتب7 (8847.) مدوبة االبتدائية 7 حسن, اؼبرحلة لتالميذ الرياضيات يف البصري التفكَت تنمية 28
29
, .(, ع.7الًتبوية, مصر,)(7 ؾبلة العلوم 880.سلمان, خالد عطية ) تحليلية7  دراسة األردن في األساسي الرابع للصف سالميةإلا التربية كتاب في التعليمية لصورا 
 71.7-798ص
 747.-.7.ص, القاىرة: عامل الكتب 7(885.مناىج البحث العلمي يف الًتبية وعلم النفس ومهارتو األساسية7 سليمان, سناء ؿبمد ) 30
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ة يف اشتمل ؾبتمع بناء معيار تضمُت الثقافة البصرية صبيع اؼبناىج الدراسية يف التعليم العام, واشتمل ؾبتمع التحليل مناىج العلوم الشرعي
عينة الدراسة يف ربليل منهج الفقو الفصل األول ) كتاب الطالب والنشاط ( يف الصف السادس االبتدائي, نظرا التعليم العام7 وربددت 

الرتباط موضوعات الكتاب حبياة الطالب الواقعية, وإمكانية ربط ؿبتوى اؼبنهج بالعديد من الصور ذات العالقة, وكذلك توسط حجم ؿبتواه 
صور فيو, وكذلك مرحلة الصف السادس تعد مرحلة مناسبة إلدراك اؼبعاين اجملردة اليت قد تتضمنها ما يعزز فرص التدريب على قراءة ال

ا الصور, وذلك كلو يأيت يف سياق أن عينة التحليل اؼبختارة للتحليل, اختَتت حبيث تتوفر فيها قابلية تضمُت معايَت الثقافة البصرية, فب
افة البصرية وقدرتو على التطبيق على عينة من اؼبناىج, وثانياً أن تكون عينة التحليل دالة على ما يسهم أواًل يف التأكد من سالمة معيار الثق

 سواىا من اؼبناىج بشكل عام واؼبناىج الشرعية بشكل أخص7
 : الدراسة متغيرات

 : للدراسة التالية اؼبتغَتات ربديد مت للدراسة النظري األدب ضوء يف
 : اؼبستقلة اؼبتغَتات 77

 :بالتايل الدراسة ىذه يف اؼبستقلة اؼبتغَتات حددت وقد
 (قراءة الصورة -تربويات الصورة  -فنيات الصورة  -ىيكل الدرس: ) اجملال -
تصميم الصورة  -إثرائيات الدرس -التقوًن  -األنشطة والتمارين  -ؿبتوى الدرس -التمهيد للدرس  -األىداف : ) احملور -

التفسَت  -الربط والًتكيب -التحليل  -الوصف  -التعرف  -ؿبتوى الصورة  -ية الصورة أنب -تصميم الصورة تعليمياً  -فنياً 
 (النقد -اإلبداع -واستخالص اؼبعٌت

 (وسبثل معايَت الثقافة البصرية:) اؼبعايَت -
 منهج النشاط( الفصل األول7 -اؼبنهج: ) منهج الطالب  -

 : التابعة اؼبتغَتات 7.
)قائمة أنواع الصور وىي: الصور الفوتوغرافية , الرسم اليدوي, الرسوم الكرتونية, الرسوم : بالتايل الدراسة ىذه يف التابع اؼبتغَت حدد

البيانية, الرسوم التوضيحية, الرموز, ـبطط التنظيم, ـبطط التصنيف, ـبطط التسلسل, ـبطط اعبداول, ـبطط اؼبسار, خراط اؼبفاىيم, 
اإلنفوقرافيك, اؼبصفوفات, األشكال اؼبعربة عن العالقات )التوازن والتضاد واؼبستويات 77(, اػبرائط اعبغرافية, اػبرائط الذىنية, خرائط 

 األشكال اؼبعربة عن اؼبعاعبات, أشكال القوائم, أشكال عرض اؼبعلومات, األشكال اؽبندسية( 7
 :التايل النحو على وضبطها الدراسة ىذه يف الدخيلة اؼبتغَتات حصر مت: الدخيلة اؼبتغَتات 7.

ؾبال: ىيكل الدرس, يتم اغبكم على توفر معايَته بناء على ؾبموع الصور يف الدرس وليس بناء على كل صورة, خبالف بقية  -
 اجملاالت فإنو يتم اغبكم على توفر اؼبعيار لكل صورة على حدة7

فقط, أما كتاب  ؾبال: ىيكل الدرس, وما تضمنو من ؿباور ومعايَت, اقتصر على ربليل كتاب الطالب وفق ىذا اجملال -
 النشاط فلم يتم تقييمو وفق ىذا اجملال ألن كتب النشاط ال تلتزم يف بنائها بعناصر اؼبنهج اؼبدرسي للطالب7   

إذا ورد معيار ال تتطلبو الصورة فإنو يوضع عالمة على استيفاء الصورة للمعيار, فمثال صورة اعبدول ال تتطلب معيار "  -
 الثقايف" ولذا فيوضع أن الصورة مستوفية ىذا اؼبعيار7 التنوعو  التعدد تقدير الصورة تراعي
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إذا تكررت الصورة أكثر من مرة يف الدرس أو يف الكتاب فإنو يتغَت اغبكم عليها يف بعض اؼبعايَت عن أول ورود ؽبا, وذلك  -
رة يف أول ورود ؽبا, وال ينطبق ؽبا" ردبا ينطبق على الصو  وذبذبو الطالب اىتمام الصورة بسبب التكرار, فمثاًل معيار: "تثَت

 على الصورة يف ثاين ورود ؽبا وخباصة إذا وردت كما ىي دون سياق ـبتلف ومؤثر7
األيقونات ثابتة ومتكررة يف كل درس كهوية واحدة يف التصميم, ولذا مت معاملة صبيع األيقونات على أهنا صورة واحدة  -

 عالقة ؽبا باأليقونات اؼبتكررة7 متكررة يف كل درس, ما مل ترد أيقونات جديدة ال 
 أداة الدراسة:

منهج الفقو للصف السادس االبتدائي للفصل األول ) كتاب الطالب  بتحليل الباحث استخدم الباحث أداة بطاقة ربليل احملتوى, وقام
 بلغت: وقد الصور واألسئلة واألنشطة اؼبرتبطة بكتابة وقراءة الصور والتفكَت فيها, غبصر وكتاب النشاط(

 عدد النصوص واألسئلة واألنشطة الدالة على قراءة الصور والتفكَت فيها عدد الصور اؼبنهج اؼبدرسي
 7 7.8 (7الفقو كتاب الطالب )ف
 8 .. (7الفقو كتاب النشاط )ف

 7 .79 اجملموع
 :كالتايل بناء أداة التحليل سبت إجراءات وقد
واألسئلة واألنشطة والنصوص اؼبرتبطة بالصور كتابة وقراءة وتفكَتا,  الصور حصر إىل التحليل عملية هتدف: التحليل من اؽبدف ربديد -

 ضوء معايَت الثقافة البصرية اليت توصل ؽبا الباحث7  يف تقويبها مث منهج الفقو للصف السادس االبتدائي, ومن يف اؼبتضمنة
 التوصل إليو يف معيار الثقافة البصرية7تقسيم بطاقة التحليل إىل ؾباالت وؿباور ومعايَت وفق ما مت  -
منهج الفقو للصف السادس االبتدائي للفصل الدراسي األول كتاب الطالب وكتاب  يف التحليل عينة سبثلت: التحليل عينة ربديد -

 النشاط7
وفواصل وحدات دروس منهج الفقو للصف السادس االبتدائي,  صفحات ؿبتوى اشتمل التحليل: وفئاتو التحليل وحدة ربديد

 الدروس, ومل تشمل غالف اؼبنهج وال اؼبقدمات وال الفهارس, على اعتبار أهنا ليست مستهدفة بالتعلم وال تعد جزء منو,  واكبصرت
اؼبنظمات  -اػبرائط  –اؼبخططات  –الرموز  –الرسوم  -ىي تشمل األنواع التالية: الصورة الفوتوغرافيةو "الصور"  يف التحليل: وحدة
وردت يف األسئلة أو األنشطة أو يف نصوص الدرس  أكثر أو صبلة إما وىو" اؼبوضوع"  ية7 واكبصرت كذلك وحدة التحليل يفالبصر 
 خالؽبا من يظهر اليت الوحدة فهي وحدة التسجيل أما على قراءة الصورة بأي مستوى من مستويات القراءة أو التفكَت فيها, تؤكد
 ضوئها, ويراد هبا ىنا معايَت تضمُت الثقافة البصرية يف اؼبنهج7 يف الصور ربليل اؼبراد الظاىرة تكرار

 التأكد من صدق وثبات أداة التحليل: -
 اؼبناىج يف اؼبتخصصُت التدريس أعضاء من ؾبموعة على التحليل بطاقة عرض مت: يلي دبا الباحث قام التحليل بطاقة صدق الختبار
 7التحليل بطاقة تعديل مت احملكمُت ملحوظات ضوء وعلى, التدريس وطرق

 , قام الباحث باستخدام معادلة ىولسيت غبساب معامل االتفاق, وذلك على النحو التايل:يلالختبار ثبات بطاقة التحلو 
 معامل االتفاق =  

 
 عدد مرات عدم  االتفاق    +عدد مرات االتفاق   الثبات وفق ىذه اؼبعادلة بتحليل احملتوى بطريق التحليل عرب:وقام الباحث حبساب 

 عدد مرات االتفاق
  × 100 
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 اؼبعادلة حسب التحليل لبطاقة االتفاق معامل حبساب بالباحث قام(, معقول زمٍت بفارق نفسو مع احمللل) الزمن بفارق التحليل -
الثبات كبَتة  نسبة وكانت, لاألو  التحليل إجراء من شهر مضي بعد نفسو الباحث من التحليل إجراء بإعادة وذلك, السابقة

597% 
نتائج التحليل اإلحصائي ؼبعامل االتفاق بُت الباحث واحمللل اػبارجي قيمة  توكشف ,التحليل بُت الباحث وبُت ؿبلل خارجي -

 7%58ثبات كبَتة حيث بلغت قيم ثبات بطاقة التحليل 
 7وبناء على نتائج الصدق والثبات, أصبحت بطاقة التحليل جاىزة للتطبيق

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها: 
 أوالُ: تضمنت أسئلة الدراسة ثالثة أسئلة, 

 ؟التعليم العام المناهج الدراسية في مراحلمعايير تضمين الثقافة البصرية في وإلجابة السؤال األول: ما 
 قام بالباحث باػبطوات التالية:

 مراجعة الدراسات السابقة وبعض اؼبصادر اؼبتخصصة مثل: -
 البصرية7 (7 الثقافة888.) علي, اؼبنعم عبد 
 ,اؼبدرسي7 الكتاب وإخراج تصميم (7 معيارية885.) حكيم مراد بباوي 
 ,االبتدائية7 اؼبرحلة لتالميذ الرياضيات يف البصري التفكَت ( تنمية884.مدوبة ) حسن 
 ( 7 التفكَت البصري يف ضوء تكنولوجيا 877.عمار, ؿبمد و القباين, قبوان)التعليم7 
 ( الثقافة البصرية والتعلم البصري8797.)  مور ديفيد ومايك, دواير, فرانسيس 
  ( 7 التفكَت البصري مفهومو .87.عامر, طارق و اؼبصري, إيهاب)-  إسًتاتيجيتو7  -مهاراتو 
 Frank W. Baker (2012).Media Literacy in the K–2 Classroom7 

 ؿبور7 71ؾباالت و 4 على توزيعها مت ( معياراً,90)  من مكونة أولية معايَت قائمة اقًتاح -
 الثقافة البصرية: تقوًن معايَت قائمة التأكد من صدق -

مناسبة  مدى منهم, ربديد وطلب اؼبناىج وتقنيات التعليم, يف اؼبختصُت من ؾبموعة على اؼبعايَت لقائمة األولية الصورة عرض مت
 مت وقداجملال وانتماء احملور للمجال, ومدى وضوح اؼبعيار ومناسبتو للمحور, وأنبيتو لتقييم الثقافة البصرية يف اؼبناىج اؼبدرسية, 

 نقل اؼبعيار من ؾبال آلخر أو بتعديل صياغتو أو بإضافة معيار7ب أكان سواء , احملكمُت آراء ءضو  يف التعديل
 الثقافة البصرية: تقوًن معايَت قائمةل النهائية إخراج الصورة  -

 على موزعة ( معياراً,95من ) وتكونت النهائية, صورهتا يف اؼبعايَت قائمة وضع مت احملكمون, إليها أشار اليت التعديالت إجراء بعد
الدرس, أنشطة ؿبور, على النحو التايل: )ؾبال ىيكل الدرس وؿباوره: األىداف, التمهيد للدرس, ؿبتوى  71ؾباالت و 4

وسبارين الدرس, التقوًن, اإلثرائيات( و) ؾبال فنيات الصور وؿباوره: تصميم الصورة فنياً, وتصميم الصورة تعليمياً( و )ؾبال 
تربويات الصورة وؿباوره: أنبية الصورة, ؿبتوى الصورة( و ) ؾبال قراءة الصور وؿباوره: التعرف, الوصف, التحليل, الربط 

 سَت واستخالص اؼبعٌت, اإلبداع, النقد(والًتكيب, التف
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 (  معيار الثقافة البصرية يف اؼبناىج الدراسية7جدول)
 اؼبعيار احملور اجملال

ىيكل 
الدرس 
 العام

 تتضمن أىداف الدرس ما يعزز تفعيل الصورة يف عمليات التعلم 77 أىداف الدرس
التمهيد 
 للدرس

 للتعلميوظف التمهيد الصورة  الستثارة دافعية الطالب  7.

 تتناسب الصورة مع طبيعة اؽبدف التمهيدي للدرس 7.

 ؿبتوى الدرس

 يتضمن احملتوى صورا متنوعة كجزء من ؿبتوى التعلم الرئيس 47
 تتنوع سياقات توظيف الصور يف ؿبتوى الدرس دبا يعزز أىداف التعلم 97
 يتعدد موقع الصور يف الصفحة دبا ىبدم ىدف التعلم 7.
 مع النص "البعد عن االكتظاظ واالزدحام" يتناغم عدد الصور 17

أنشطة وسبارين 
 الدرس

 تتضمن األنشطة تطبيقات متنوعة يف قراءة وكتابة الصور يف إطار أىداف الدرس 07

أسئلة تقوًن 
 الدرس

 تعزز أسئلة التقوًن مبو قدرات الطالب يف القراءة والكتابة البصرية 57

 اإلثرائي يف زيادة الوعي واالستخدام للصور يف التعلميسهم ؿبتوى الدرس   787 احملتوى اإلثرائي

فنيات  
 الصورة

تصميم الصورة 
 فنيا

 تظهر عناصر الصورة وأجزائها بشكل واضح 777
 تضيف الصورة ؼبسة صبالية فنية داخل الكتاب 7.7
 تركز الصورة على بؤرة االىتمام اؼبراد تعلمها 7.7
 اؼبناسبةتربز الصورة زاوية االلتقاط والعرض  747
 تعكس الصورة خصائص الزمن اؼبرتبط هبا   797
 تضيف ألوان الصورة معٌت وداللة مناسبة 7.7
 يتناسب حجم الصورة مع مساحة الصفحة 717

تصميم الصورة 
 تعليميا

 يرتبط عنوان الصورة دبضموهنا 707
 يتالءم موقع الصورة مع النص 757
 اليسار إىل اليمُت من بصرياً  الصورة تقرأ 87.
 تساعد الصورة على تنظيم وتوضيح األفكار واؼبعلومات 77.

تربويات 
 أنبية  الصورة الصورة

 سبثل الصورة أنبية ؼبوضوع الدرس 7..

 تثَت الصورة اىتمام الطالب وذبذبو ؽبا 7..

 ترتبط الصورة هبدف تعلمي ؿبدد 47.

 تعمل الصورة على زيادة خربات الطالب وتنميتها 97.

 الطالب لعمليات التفكَت العلياتستثَت الصورة فبارسة  7..
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 اؼبعيار احملور اجملال

 ؿبتوى الصورة

 تراعي الصورة صحة اؼبعلومات ودقتها وحداثتها 17.

 تلتزم الصورة بالسياق والضوابط " الشرعية والثقافية واالجتماعية" 07.

 تقرأ الصورة ويفهم مغزاىا بسهولة ويسر 57.

 تتسم الصورة بالواقعية" اؼبلمس والشكل واإليباء 777"  87.

 اؼبعلومات اؼبضمنة يف الصورة بالبساطة تتسم 77.

 تناسب الصورة مستوى اؼبتعلم 7..

 تربز الصورة فكرة مركزية واحدة 7..

 تراعي الصورة تقدير التعدد والتنوع الثقايف 47.

 تقدم الصورة حقائق علمية غَت لفظية 97.

 تنتمي وترتبط الصورة دبوضوع التعلم 7..

 اللباس, واؼبباين 77"ترتبط الصورة ببيئة الطالب "  17.

قراءة 
 الصورة

 التعرف

 تقود نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو  لتوضيح أنبية الصورة 07.

 توجو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو لتحديد الفكرة الرئيسة يف الصورة 57.
تعرف نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو بأنواع الصور وكيفية استخدامها يف السياق  487

 اؼبناسب

 الوصف
 تطلب نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو التعليق على الصورة 477
 توجو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو لوصف معامل الصورة وعناصرىا الرئيسة 4.7
 ربفز نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو شرح مضامُت الصورة غَت اؼبنطوقة 4.7

 التحليل

 اليت يف الصورةتستدعي نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو ربليل اؼبعاين واألفكار  447
 تتطلب نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو ذبزئة وتصنيف الصورة إىل مكونات وعناصر  497
تشجع نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو اؼبقارنة بُت الصورة واؼبعاين والدالئل اؼبضمنة  4.7

 فيها

 الربط والًتكيب
 تساعد نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو على الربط بُت الصورة والنص 417
 ترشد نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل اكتشاف العالقات بُت الصور اؼبتعددة 407
 تقود نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل إنشاء روابط جديدة بُت الصور  457

التفسَت 
واستخالص 

 اؼبعٌت

تدعو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل تفسَت الدالالت والعالقات اؼبوجودة يف  987
 الصورة

نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو استخراج اؼبعاين واؼبعلومات اؼبضمنة يف تستحث  977
 الصورة
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 اؼبعيار احملور اجملال
 توجو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل تعليل وتسبيب استخدام وتوظيف الصورة 9.7

 اإلبداع

تطلب نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو توظيف الصورة يف سياقات جديدة لتوضيح  9.7
 األفكار واؼبفاىيم واؼبعلومات 

تدعو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل رسم وتصمم  صورا جديدة ذات معٌت  947
 وداللة

تشجع نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو ترصبة اللغة اللفظية إىل لغة بصرية ـبتصرة  997
 وجذابة

 تشجع نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو على اقًتاح ربسينات ؿبددة على الصورة 9.7

 النقد

 وأسئلتو وأنشطتو  إىل اكتشاف اؼبغالطات واألخطاء يف الصورةتوجو نصوص الدرس  917
ترشد نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل إهبابيات وسلبيات استخدام الصورة يف  907

 السياق الذي وردت فيو7
توجو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل وضع وتبٍت معايَت ؿبددة لتقييم الصورة  957

 واغبكم عليها
 

خالل معيار الثقافة البصرية الذي توصل لو الباحث, أنو تضمن صبيع اؼبعايَت اليت وردت يف دراسة )عسقول, ويالحظ من 
فقد اختلفت ؿباورىا عن ؿباور معيار الثقافة البصرية  33(880., أما دراسة )سلمان,  32(889.الكرًن,  ودراسة )عبد 31(.88.

التعليمية( مع بعض معايَت الثقافة البصرية, وكذلك دراسة  بالنتاجات رالصو  بالكامل, وتشابو ؿبور واحد فقط منها )ارتباط
واحملتوى( مع ؿبورين  ) األىداف, فقد اختلفت ؾباالت اؼبعايَت فيها عن ؾباالت معيار الثقافة البصرية, وتشابو ؿبوري 34(878.)اعبنايب,

اؼبتعلمُت( مع معايَت أخرى يف الثقافة البصرية, واتفقت دراسة  ومراعاة والوضوح, ؿباور أخرى )الدقة, يف معيار الثقافة البصرية, وتشاهبت
 ومكونات والوضوح, والواقعية, )اؼبناسبة, األنبية(, أما ؿباور احملتوى, مع معيار الثقافة البصرية يف ؾبال )األىداف, 35(877.)الشنطي,

الصورة( فقد تشاهبت مع معايَت  وصمائية الصورة, وموقع الصورة, توىؿب تركيز وؾبال التوضيحية, والرسوم الصورة وأمباط وكثافتها, الصورة

                                                           
 187-49, ص.(, ع78ؾبلة اعبامعة اإلسالمية , غزه,)(7 .88.تقوًن الرسوم التوضيحية يف كتاب العلوم للصف األول من التعليم األساسي7 عسقول, ؿبمد عبدالفتاح ) 31
 الًتبوية والعلوم اآلداب يف القادسية (7 ؾبلة889.)  عزيز أظباء الكرًن, عبد 7اعبيدة الصورة معايَت يف ضوء االبتدائية للمرحلة القراءة لكتب التوضيحية والرسوم الصور تقوًن 32

 717.-77. , ص4-.(,ع4العراقية, العراق,)
, .(, ع.7(7 ؾبلة العلوم الًتبوية, مصر,)880.سلمان, خالد عطية ) تحليلية7  دراسة األردن في األساسي الرابع للصف سالميةإلا التربية كتاب في التعليمية الصور 33

 71.7-798ص
شنُت  اعبنايب, عبدالرزاق 7الًتبوية للتقنيات ؿبددة معايَت ضوء يف العراق يف اإلعدادية للمرحلة الكيمياء دراسة ربليلية للصور واألشكال واعبداول واؼبخططات يف كتب 34

 9.7.-..., ص.(, ع5القادسية يف اآلداب والعلوم الًتبوية, العراق, ) (7 ؾبلة878.)
(7 )رسالة ماجستَت غَت 877.جبزئيو للصف الرابع األساسي7 الشنطي, عفاف)الفلسطيني  العلوم ؿبتوىكتاب يف للجودة كمعيار والكلمة الصورة ثقافتي بُت التوافق 35

 غزة, جامعة األزىر, كلية الًتبية7  منشورة(,
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يف ؾباالهتا عن ؾباالت معيار الثقافة البصرية, وتشاهبت بعض  36(.87.أخرى يف معيار الثقافة البصرية, واختلفت دراسة         )العريب
العربية, التصاحب األيقوين واللفظي( مع معايَت أخرى يف معيار الثقافة  معايَتىا )الواقعية, العمر الزمٍت للمتعلم, اغبداثة واؼبعاصرة, الثقافة

تشاهبت بعض معايَتىا وخباصة يف مستويات قراءة الصور مع بعض ؿباور معيار الثقافة البصرية  37(884.البصرية, ويف دراسة )اغبصري, 
التفسَت( مع بعض ؿباور  ستويات القراءة فيها )التعرف,تشاهبت بعض م 38(880.التفسَت(, ويف دراسة )الفرا,  الوصف, وىي: )التعرف,

تشاهبت بعض أبعاد التحليل )انتماء الصورة ووضوحها( مع بعض معايَت معيار  39(877.معيار الثقافة البصرية, ويف دراسة )األستاذ, 
يف معيار الثقافة  ؿبورين عايَت فنية(  مع فقد تشابو ؿبوري ) معايَت تربوية وم 40(874.الثقافة البصرية, أما دراسة )العجرمي والنجار, 

معيار من معايَت الدراسة مع معايَت الثقافة البصرية, وتشاهبت كذلك الدراسة يف بعض مستويات القراءة  71البصرية, وتشابو قرابة 
 والتفسَت( مع ؿباور القراءة يف معيار الثقافة البصرية7 والتطبيق, )التعرف, والوصف,

وبشكل عام فإن معيار الثقافة البصرية الذي توصلت لو الدراسة, يقسم إىل ؾباالت وؿباور ومعايَت وىو تقسيم مل يذكر يف 
 الدراسات السابقة, ولذا مل يتشابو معيار الثقافة البصرية يف بنيتو مع بنية بقية معايَت الدراسات السابقة, وىذا ظهر بشكل جلي يف أن

ة قد ال يوجد لديها ؾباالت وال ؿباور, فقط معايَت, وبعضها لديها ؿباور ومعايَت وليس لديها ؾباالت 77, ومع ذلك بعض الدراسات السابق
 فإن معايَت الثقافة البصرية, وىي منطلق التحليل كان بينها وبُت معظم معايَت الدراسات السابقة تقاطعات وتشاهبات كما سبق بيانو7  

ضوء معيار الثقافة لثقافة البصرية في كتب العلوم الشرعية في المرحلة االبتدائية لن  يتضمالثاني: ما مدى  ثانيًا: إجابة سؤال الدراسة
 البصرية؟ 

وصبع اؼبعلومات بطريقة  على كتابة الفقو )الطالب والنشاط( للصف السادس االبتدائي الفصل األول, بعد تطبيق الباحث لبطاقة التحليل 
 إلجابة السؤال الثاين, على النحو التايل: كمية وكيفية توصل
  -طالب ونشاط  -( تضمُت معايَت الثقافة البصرية يف منهج الفقو للصف السادس .جدول)

اجملا
 اؼبعيار احملور ل

 كتاب النشاط كتاب الطالب
العد
الًت  النسبة د

 تيب
العد
الًت  النسبة د

 تيب
ىيك
ل 
الدر 
س 

األىدا
 ف

ما يعزز تفعيل الصورة يف عمليات تتضمن أىداف الدرس  77
    6 0 0 التعلم

التمهي
د 

    4 20 2 يوظف التمهيد الصورة  الستثارة دافعية الطالب للتعلم 7.

    3 40 4 تتناسب الصورة مع طبيعة اؽبدف التمهيدي للدرس 7.

                                                           
 كلية ؾبلة(7 .87.) أسامو, العريب 7" مقًتحة تطبيقية رؤية" هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم كتب يف الصورة سيميائية مضمون تقوًن و لتحليل موضوعية أداة كبو 36

 4547 – 447, ص 4ع, (0.) , أسيوط جامعة الًتبية,
 اؼبصرية, العلمية الًتبية (7 ؾبلة884.اغبصري, أضبد كامل)  7اإلعدادية باؼبرحلة العلوم وامتحانات اؼبصورة بكتب األسئلة يف توافرىا ومدى التوضيحية الرسوم قراءة مستويات 37

 177-79, ص7(, ع1مصر, )
 0.7-41, ص10واؼبعرفة, مصر, ع  القراءة ( ؾبلة880.الفرا, إظباعيل ) 7لديهم قراءهتا ومهارة األساسي الثاين للصف اعبميلة لغتنا كتاب يف التوضيحية الرسوم ربليل 38
 7897-14, ص779ع والمعرفة, مصر,  ةءالقرا (7 مجلة877.حسن ) محمود ,ستاذألالفلسطينية7 ا العلوم مناىج محتوى في الصورة إيقاع 39
ين7 العجرمي, سامج صبيل والنجار, حسن عبداهلل فلسط في والسادس الخامس للصف التكنولوجيا كتابي في المصورة واألسئلة التوضيحية والرسوم الصور تقويم 40

 817.-.71, ص745عوالمعرفة,مصر,  ةءالقرا (7 مجلة874.)
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اجملا
 اؼبعيار احملور ل

 كتاب النشاط كتاب الطالب
العد
الًت  النسبة د

 تيب
العد
الًت  النسبة د

 تيب
 للدرس العام

ؿبتوى 
 الدرس

يتضمن احملتوى صورا متنوعة كجزء من ؿبتوى التعلم  47
 الرئيس

10 100 1    

تتنوع سياقات توظيف الصور يف ؿبتوى الدرس دبا يعزز  97
    1 100 10 أىداف التعلم

    1 100 10 يتعدد موقع الصور يف الصفحة دبا ىبدم ىدف التعلم 7.
يتناغم عدد الصور مع النص "البعد عن االكتظاظ  17

    2 50 5 واالزدحام"

األنش
طة 
والتمار 
 ين

ؿبددة يف قراءة وكتابة الصور يف تتضمن األنشطة تطبيقات  07
    5 10 1 إطار أىداف الدرس

تعزز أسئلة التقوًن مبو قدرات الطالب يف القراءة والكتابة  57 التقوًن 
    4 20 2 البصرية

اإلثرائ
 ي

يسهم ؿبتوى الدرس اإلثرائي  يف زيادة الوعي واالستخدام  787
    6 0 0 للصور يف التعلم

 
فنيا
ت 
الص
 ور

تصميم 
الصورة 

 فنيا

11 تظهر عناصر الصورة وأجزائها بشكل واضح 777
2 

86.1
5 6 23 100 1 

 تضيف الصورة ؼبسة صبالية فنية داخل الكتاب 7.7
95 

73.0
7 15 22 

95.6
5 2 

 تركز الصورة على بؤرة االىتمام اؼبراد تعلمها 7.7
85 

65.3
8 19 17 

73.9
1 4 

72.3 94 تربز الصورة زاوية االلتقاط والعرض اؼبناسبة 747
0 

16 23 100 1 

11 تعكس الصورة خصائص الزمن اؼبرتبط هبا   797
7 

90 5 22 95.6
5 

2 

10 تضيف ألوان الصورة معٌت وداللة مناسبة 7.7
0 

76.9
2 13 23 100 1 
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اجملا
 اؼبعيار احملور ل

 كتاب النشاط كتاب الطالب
العد
الًت  النسبة د

 تيب
العد
الًت  النسبة د

 تيب
10 يتناسب حجم الصورة مع مساحة الصفحة 717

1 
77.6

9 12 23 100 1 

تصميم 
الصورة 
 تعليميا

52.3 68 يرتبط عنوان الصورة دبضموهنا 707
0 21 14 60.8

6 5 

 يتالءم موقع الصورة مع النص 757
95 

73.0
7 15 22 

95.6
5 2 

12 اليسار إىل اليمُت من بصرياً  الصورة تقرأ 87.
9 

99.2
3 1 23 100 1 

10 تساعد الصورة على تنظيم وتوضيح األفكار واؼبعلومات 77.
2 

78.4
6 

11 22 95.6
5 

2 

تربو 
يات 
الص
 ور

أنبية  
 الصورة

66.9 87 أنبية ؼبوضوع الدرسسبثل الصورة  7..
2 

18 17 73.9
1 

4 

55.3 72 تثَت الصورة اىتمام الطالب وذبذبو ؽبا 7..
8 20 14 60.8

6 5 

75.3 98 ترتبط الصورة هبدف تعلمي ؿبدد 47.
8 14 14 60.8

6 5 

42.3 55 تعمل الصورة على زيادة خربات الطالب وتنميتها 97.
0 22 13 56.5

2 6 

4.34 1 24 10 13 الطالب لعمليات التفكَت العلياتستثَت الصورة فبارسة  7..
7 8 

ؿبتوى 
 الصورة

11 تراعي الصورة صحة اؼبعلومات ودقتها وحداثتها 17.
7 90 5 22 95.6

5 2 

تلتزم الصورة بالسياق والضوابط " الشرعية والثقافية  07.
 واالجتماعية"

12
7 

97.6
9 3 23 100 1 

10 تقرأ الصورة ويفهم مغزاىا بسهولة ويسر 57.
1 

77.6
9 12 22 95.6

5 2 

11 تتسم الصورة بالواقعية" اؼبلمس والشكل واإليباء 777"  87.
1 

85.3
8 7 23 100 1 
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اجملا
 اؼبعيار احملور ل

 كتاب النشاط كتاب الطالب
العد
الًت  النسبة د

 تيب
العد
الًت  النسبة د

 تيب
69.6 92 تتسم اؼبعلومات اؼبضمنة يف الصورة بالبساطة 77.

9 17 18 78.2
6 3 

12 تناسب الصورة مستوى اؼبتعلم 7..
8 

98.4
6 2 23 100 1 

10 تربز الصورة فكرة مركزية واحدة 7..
6 

81.5
3 10 22 

95.6
5 2 

10 تراعي الصورة تقدير التعدد والتنوع الثقايف 47.
9 

83.8
4 8 23 100 1 

38.4 50 تقدم الصورة حقائق علمية غَت لفظية 97.
6 

23 2 8.69
5 

7 

10 تنتمي وترتبط الصورة دبوضوع التعلم 7..
8 

83.0
7 

9 18 78.2
6 

3 

12 ترتبط الصورة ببيئة الطالب " اللباس, واؼبباين 77" 17.
2 

93.8
4 4 22 95.6

5 2 

قراءة 
الص
 ور

 التعرف

تقود نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو  لتوضيح أنبية  07.
 0 0 0 0 0 0 الصورة

توجو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو لتحديد الفكرة  57.
 0 0 0 0 0 0 الرئيسة يف الصورة

تعرف نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو بأنواع الصور  487
 0 0 0 0 0 0 السياق اؼبناسبوكيفية استخدامها يف 

الوص
 ف

تطلب نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو التعليق على  477
 0 0 0 0 0 0 الصورة

توجو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو لوصف معامل  4.7
 0 0 0 0 0 0 الصورة وعناصرىا الرئيسة

ربفز نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو شرح مضامُت  4.7
 0 0 0 0 0 0 الصورة غَت اؼبنطوقة

التحلي
 ل

تستدعي نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو ربليل اؼبعاين  447
 0 0 0 0 0 0 واألفكار اليت يف الصورة
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اجملا
 اؼبعيار احملور ل

 كتاب النشاط كتاب الطالب
العد
الًت  النسبة د

 تيب
العد
الًت  النسبة د

 تيب
تتطلب نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو ذبزئة وتصنيف  497

 0 0 0 0 0 0 الصورة إىل مكونات وعناصر 

تشجع نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو اؼبقارنة بُت  4.7
 0 0 0 0 0 0 اؼبضمنة فيهاالصورة واؼبعاين والدالئل 

الربط 
والًتكي
 ب

تساعد نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو على الربط بُت  417
 0 0 0 0 0 0 الصورة والنص

ترشد نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل اكتشاف  407
 0 0 0 0 0 0 العالقات بُت الصور اؼبتعددة

تقود نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل إنشاء روابط  457
 جديدة بُت الصور 

0 0 0 0 0 0 

التفس
ير 

واستخ
الص 
 اؼبعٌت

تدعو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل تفسَت  987
 الدالالت والعالقات اؼبوجودة يف الصورة

0 0 0 0 0 0 

تستحث نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو استخراج اؼبعاين  977
0.76 1 واؼبعلومات اؼبضمنة يف الصورة

9 25 0 0 0 

توجو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل تعليل وتسبيب  9.7
 0 0 0 0 0 0 استخدام وتوظيف الصورة

 اإلبداع

تطلب نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو توظيف الصورة يف  9.7
 0 0 0 0 0 0 سياقات جديدة لتوضيح األفكار واؼبفاىيم واؼبعلومات 

تدعو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل رسم وتصمم   947
 0 0 0 0 0 0 صورا جديدة ذات معٌت وداللة

تشجع نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو ترصبة اللغة  997
 0 0 0 0 0 0 اللفظية إىل لغة بصرية ـبتصرة وجذابة

تشجع نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو على اقًتاح  9.7
 0 0 0 0 0 0 ربسينات ؿبددة على الصورة

 النقد

توجو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو  إىل اكتشاف  917
 0 0 0 0 0 0 اؼبغالطات واألخطاء يف الصورة

ترشد نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل إهبابيات  907
 0 0 0 0 0 0 وسلبيات استخدام الصورة يف السياق الذي وردت فيو7
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اجملا
 اؼبعيار احملور ل

 كتاب النشاط كتاب الطالب
العد
الًت  النسبة د

 تيب
العد
الًت  النسبة د

 تيب
وتبٍت توجو نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو إىل وضع  957

 0 0 0 0 0 0 معايَت ؿبددة لتقييم الصورة واغبكم عليها

 
 09متوسط,   04- 98منخفض,  45 - 8.منخفض جداً,  75- 8أظهر اعبدول باالستناد إىل التقسيم الرباعي ؼبستوى التضمُت )

, ., ., 7%, والبفاض يف اؼبعايَت 788حيث بلغت نسبة ربققها  ., 9, 4مرتفع( يف ؾبال ىيكل الدرس العام ارتفاع اؼبعايَت  788 -
%, ويعزى حصول بعض 98على نسبة ربقق متوسطة بقدر  1%,  وحاز اؼبعيار 48% و 8حيث تراوحت نسبتها بُت  78, 5, 0

% إىل شيوع ثقافة تضمُت الصور وتنويع سياقات ومواضع استخدامها ضمن اؼبنهج اؼبدرسي, ويعزى 788اؼبعايَت على نسبة تضمُت 
% إىل أن صناع اؼبنهج مل يلتزموا بذكر أىداف الدرس ضمن احملتوى, ومل يلتزموا بوضع مواد إثرائية يف الدرس  8على  78, 7معيار حصول 

, فلم يتضمن منهج الطالب أنشطة عديدة بسبب أن ىناك منهج 0%, ومثلها تقريبا معيار 8كذلك, ولذا ظهرت نسبة تضمن اؼبعيار 
 ر ربقق اؼبعيار يف منهج الطالب منخفضاً جدا7ًمستقل للنشاط, وبالتايل ظه

وبالنسبة ؼبنهج النشاط, فإن معايَت ؾبال ىيكل الدرس ال تنطبق على منهج النشاط, حيث أن بنية ىيكل الدرس زبتلف عن بنية 
 ىيكل منهج النشاط7 

,  وتوسط يف باقي اؼبعايَت, حيث تراوحت 8., 79, 77وأظهر اعبدول يف ؾبال فنيات الصورة يف منهج الطالب, ارتفاع اؼبعايَت 
% كأقل نسبة يف ىذا اجملال, إىل أن صناع اؼبنهج 9.7.8على نسبة  70% , ويعزى حصول معيار .1074% و  9.7.8نسبتها بُت 

مستقل, وإمبا عنوان الفقرة أو العنوان اعبانيب يكون أحياناً دااًل على عنوان الصورة, إما لضعف إدراك  مل يلتزموا بوضع عنوان للصور بشكل
 أنبية وضع عنوان للصورة, أو ردبا لتوقع أن الطالب أو الصورة ال ربتاج لوضع عنوان يف ىذه اؼبرحلة الدراسية7      

, 8., 75, 71, .7, 79, 74, .7, 77ات الصورة ارتفاع يف اؼبعايَت النشاط, فقد ظهر يف ؾبال فني -وبالنسبة ؼبنهج الفقو
, ويعزى ارتفاع معظم معايَت ؾبال فنيات الصورة يف منهج النشاط, إىل طبيعة ؿبتوى منهج النشاط, 70, .7, وتوسط يف اؼبعيارين 7.

 ت الصورة7حيث يقتصر احملتوى على األنشطة فقط, فبا أعطى مرونة أكثر يف مراعاة معايَت فنيا
, وتوسط يف 1., .., 8., 0., 1.الطالب, ارتفاع يف اؼبعايَت  -وأظهر اعبدول يف ؾبال تربويات الصورة يف منهج الفقو

, ويعزى االرتفاع الشديد يف اؼبعيارين 9., .., 9., والبفاض شديد يف اؼبعايَت .., 4., .., 7., 5., 4., .., ..اؼبعايَت 
ة من صناع اؼبنهج باختيار الصور دبا يناسب مرحلة الطالب العمرية ودبا يناسب السياق الشرعي والثقايف , إىل العناية الفائق0., ..

واالجتماعي, وتوجد عبان متخصصة يف وزارة التعليم ؼبراجعة ؿبتوى اؼبنهج وتصميمو والتأكد من مدى مراعاتو للسياقات اؼبذكورة, وىذا 
% من الصور ال تناسب مستويات اؼبتعلمُت, وزبتلف أيضا عن دراسة 27..ليت ذكرت أنا 41(.88.ىبتلف عن دراسة       )عسقول, 

اليت كان مستوى مراعاة الصور فيها ؼبستويات اؼبتعلمُت متوسطة, ولذا فمراعاة  43(878.ودراسة )اعبنايب,  42(889.)عبدالكرًن, 

                                                           
41
 187-49, ص.(, ع78(7 ؾبلة اعبامعة اإلسالمية , غزه,).88.)تقوًن الرسوم التوضيحية يف كتاب العلوم للصف األول من التعليم األساسي7 عسقول, ؿبمد عبدالفتاح  
42
 الًتبوية والعلوم اآلداب يف القادسية (7 ؾبلة889.)  عزيز أظباء الكرًن, عبد 7اعبيدة الصورة معايَت يف ضوء االبتدائية للمرحلة القراءة لكتب التوضيحية والرسوم الصور تقوًن 

 717.-77. , ص4-.(,ع4العراقية, العراق,)
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إىل أنو مل يشع يف األدب  ..كذلك االلبفاض الشديد يف اؼبعيار الصور ؼبستويات اؼبتعلمُت يف منهج الفقو يعد نقطة قوة وسبيز, ويعزى  
الًتبوي توظيف الصور يف استثارة مهارات التفكَت العليا, وإمبا غلب على استخدام الصور أن تكون للتوضيح أو لتنظيم اؼبعلومات 

حيث  44(880., ويؤكد ذلك دراسة )سلمان, الطالب والنشاط استخدامها الستثارة التفكَت -واألفكار, ولذا مل يظهر يف منهج الفقو
مهارات يذكر أن الصور التفكَتية مل تنل حظاً وافراً يف مناىج العلوم الشرعية, وذلك ينسجم مع اؼبنظومة التعليمية السائدة اليت زبتفي فيها 

 التفكَت7   
, ارتفاعا يف نسبة تضمينها, 1. ,4., .., .., 8., 5., 0., 1.النشاط فقد أظهرت اؼبعايَت  -وبالنسبة ؼبنهج الفقو

, توسطًا يف نسبة تضمينها, ويعزى توسط نسبة معايَت أنبية الصورة .., 7., 9., 4., .., ..وأظهرت اؼبعايَت 
( إىل أن غياب األىداف اؼبتعلقة بالصور من كتاب الطالب والنشاط, أدى لضبابية التعامل والتعاطي مع الصورة من 2.42.9..2..)

ؼبنهج, وضعف توظيفها بطريقة ـبططة ومقصودة, تسهم يف ربقيق أىداف ؿبددة, وخربات متنوعة, ولذا تراوحت نسبة ربقيق قبل صناع ا
% على التوايل,  ويعزى ذلك   02.5%و  47.4البفاضاً شديدا بلغت نسبتو  9., ..ؿبور أنبية الصورة يف اؼبتوسط,  وأظهر اؼبعياران 

ستخدام الصور الستثارة مهارات التفكَت العليا, وأن الصور يف عامة اؼبنهج كان معظم استخدامها كما ذكر سابقًا من أنو مل يشع ا
الطالب والنشاط  -للتوضيح أو لتنظيم اؼبعلومات وليس لتقدًن حقائق علمية أو غَته, ويؤكد ذلك أن نسبة سبثيل الصور يف منهج الفقو

  غالبها تستخدم للتوضيح والبيان7%, واليت يف08تركزت يف الصور الفوتوغرافية بنسبة 
% يف 8الطالب والنشاط كانت منخفضة جدًا بلغت  -أما ؾبال قراءة الصور جبميع ؿباوره, فإن نسبة تضمينها يف منهج الفقو

ط ؼبقروئية الطالب والنشا -%, يف كتاب الطالب, ويعزى ىذا االلبفاض الشديد يف تنمية الفقو.871نسبة   97صبيع اؼبعايَت, وبلغ معيار 
الصور إىل أن تنمية قراءة الصور مل يستهدف من قبل صناع اؼبنهج, وليس فبا ىو شائع يف األدب الًتبوي, وال يف ثقافة إعداد اؼبنهج 

اليت ترى أن معظم اؼبناىج تركز على أدىن مستويات قراءة الصور, وتشَت دراسة  45(884.اؼبدرسي, ويتفق ذلك مع دراسة )اغبصري, 
إىل أن لدى معدي اؼبنهج قناعة بأنو البد أن تطغى ثقافة الكلمة على ثقافة الصورة,  ولذا فإن ينبغي تأكيد العناية  46(877.)األستاذ, 

 البصري من خالل اؼبنهج اؼبدرسي, ويؤيد ذلك دراسة وين بتضمُت الصور وقراءهتا ضمن اؼبنهج, وتدريب الطالب على التفكَت
(Winn,1982)47  حيث تذكر الدراسة أن مهارة قراءة الصور والرسوم التوضيحية ال تنمو طبيعيًا دبجرد تعرض الطالب ؽبذه الصور

 لرسوم7والرسوم, بل أن األمر يتطلب توجيو وتدريب ىؤالء الطالب على كيفية معاعبة وتناول ىذه الصور وا
 الطالب يتبُت التايل: -وبالنظر إىل مدى تضمُت ؿباور معيار الثقافة البصرية حسب كل ؾبال يف منهج الفقو

% ونسبة تضمُت ؿبور التمهيد للدرس 8يف ؾبال ىيكل الدرس, أظهر اعبدول أن نسبة تضمُت ؿبور األىداف واإلثرائي يساوي  -
, ونسبة تضمُت ؿبور التقوًن .878نسبة تضمُت ؿبور أنشطة وسبارين الدرس , و 8715, ونسبة تضمُت ؿبور ؿبتوى الدرس .877

                                                                                                                                                                                                   
شنُت  اعبنايب, عبدالرزاق 7الًتبوية للتقنيات ؿبددة معايَت ضوء يف العراق يف اإلعدادية للمرحلة الكيمياء دراسة ربليلية للصور واألشكال واعبداول واؼبخططات يف كتب 43

 9.7.-..., ص.(, ع5القادسية يف اآلداب والعلوم الًتبوية, العراق, ) (7 ؾبلة878.)
, .(, ع.7(7 ؾبلة العلوم الًتبوية, مصر,)880.سلمان, خالد عطية ) تحليلية7  دراسة األردن في األساسي الرابع للصف سالميةإلا التربية كتاب في التعليمية الصور 44

 71.7-798ص
 اؼبصرية, العلمية الًتبية (7 ؾبلة884.اغبصري, أضبد كامل)  7اإلعدادية باؼبرحلة العلوم وامتحانات اؼبصورة بكتب األسئلة يف توافرىا ومدى التوضيحية الرسوم قراءة مستويات 45

 177-79, ص7(, ع1مصر, )
 7897-14, ص779ع والمعرفة, مصر,  ةءالقرا (7 مجلة877.حسن ) محمود ,ستاذألالفلسطينية7 ا العلوم مناىج محتوى في الصورة إيقاع 46

47
 Visualization in Learning and Instruction : A Cognitive Approach, Winn,W.(1982). Educational Communication and 

Technology Journal, VoI. 30, No.1, pp. 3-25. 
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, وتبُت أن نسبة تضمُت ؿبور ؿبتوى الدرس كان األعلى مث ؿبور التمهيد مث ؿبور التقوًن مث ؿبور األنشطة والتمارين, ويف اجململ 8784
 توسط7فإن نسبة ربقيق معايَت ؾبال ىيكل الدرس تًتاوح بُت اؼبخفض جداً واؼب

, وؿبور تصميم الصورة 87.4ويف ؾبال فنيات الصورة, أظهر اعبدول أن نسبة تضمُت ؿبور تصميم الصورة فنيًا ىو األعلى بنسبة  -
 , وىي نسبة تًتاوح بُت اؼبنخفض واؼبتوسط87.97تعليمياً ىو األقل بنسبة 

, وأن نسبة تضمُت ؿبور ؿبتوى 87.7ىو األقل بنسبة  ويف ؾبال تربويات الصورة, أظهر اعبدول أن نسبة تضمُت ؿبور أنبية الصورة -
 , وىي نسبة تًتاوح بُت اؼبنخفض واؼبتوسط87107الصورة ىو األعلى بنسبة سبثيل 

 % , وىي نسبة منخفضة جدا87ًويف ؾبال قراءة الصورة فنسبة تضمُت احملاور كلها تقريبا متساوية بنسبة  -
مث ؿبور  8715رية يف منهج الفقو كتاب الطالب يأخذ الًتتيب التايل: ؿبور ؿبتوى الدرس وعليو فإن تضمُت ؿباور معيار الثقافة البص

مث ؿبور  87.7مث ؿبور أنبية الصورة  87.9مث ؿبور تصميم الصورة تعليميًا  87.4مث ؿبور تصميم الصورة فنياً  8710ؿبتوى الصورة 
مث باقي ؿباور ؾبال قراءة الصورة وؿبور األىداف واإلثرائي  .878والتمارين مث ؿبور األنشطة  8784مث ؿبور التقوًن  .877التمهيد للصورة 

 %7 8بنسبة 
 وكذلك بالنظر إىل نسبة تضمُت ؿباور معيار الثقافة البصرية حسب كل ؾبال يف منهج النشاط يتبُت التايل:

, مث ؿبور تصميم الصورة تعليمياً 87.9بنسبة يف ؾبال فنيات الصورة, أظهر اعبدول أن نسبة تضمُت تصميم الصورة فنيًا ىو األعلى  -
 , وىي نسبة تًتاوح بُت اؼبنخفض واؼبتوسط87.47بنسبة 

مث ؿبور أنبية الصورة بنسبة  8710ويف ؾبال تربويات الصورة أظهر اعبدول أن نسبة تضمُت ؿبور ؿبتوى الصورة ىو األعلى بنسبة  -
 , وىي نسبة تًتاوح بُت اؼبنخفض واؼبتوسط87.77
 % , وىي نسبة منخفضة جدا87ًؾبال قراءة الصورة فنسبة تضمُت احملاور كلها متساوية بنسبة ويف  -

مث ؿبور  8710النشاط يكون كالتايل: ؿبور ؿبتوى الصورة  -وعليو فإن ترتيب تضمُت ؿباور معيار الثقافة البصرية يف منهج الفقو 
 87.77مث ؿبور أنبية الصورة  87.4مث ؿبور تصميم الصورة تعليمياً  87.9تصميم الصور فنياً 

الطالب والنشاط,  يف نسبة تضمُت ؿباور معيار الثقافة البصرية يف اؼبنهج اؼبدرسي يتبُت أن النسبة  -وباؼبقارنة بُت منهج الفقو 
, تصميم  87.4, تصميم الصورة فنيًا  8710متقاربة جداً, حيث أن يف منهج الطالب سبثلت نسب احملاور يف اآليت: ؿبتوى الصورة 

 87.77, أنبية الصورة  87.9الصورة تعليمياً 
,  تصميم الصورة تعليمياً 87.9, تصميم الصور فنيًا 8710ويف منهج النشاط سبثلت نسب احملاور يف اآليت: ؿبتوى الصورة 

لتعامل مع الصور كانت واحدة, وؽبذا , وىذا يعزى إىل أن اؼبنهجية واػبلفية اليت انطلق منها صناع اؼبنهج يف ا87.7, أنبية الصورة 87.4
 الطالب و النشاط7 -انعكست بشكل شبو موحد يف  منهج الفقو 

 ثالثاً: إجابة سؤال الدراسة الثالث:ما نسبة تمثيل أنواع الصور في مناهج العلوم الشرعية في المرحلة االبتدائية؟
 اعبدول التايل:الطالب والنشاط حسب  -تنوعت نسب سبثيل الصور يف منهج الفقو
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 -طالب ونشاط-(  نسبة سبثيل أنواع الصور يف منهج الفقو للصف السادس .جدول)

 نوع الصورة
 كتاب النشاط كتاب الطالب

 الًتتيب النسبة% التكرار الًتتيب النسبة% التكرار
 7 77.. . 7 .779. 08 الصور الفوتوغرافية 

 9 8 8 1 8 8 الرسم اليدوي
 9 8 8 1 8 8 الرسوم الكرتونية
 9 8 8 1 8 8 الرسوم البيانية

 7 77.. . . 8711 7 الرسوم التوضيحية
 . .771. 9 . 17.5 78 الرموز

 9 8 8 1 8 8 ـبطط التنظيم
 9 8 8 1 8 8 ـبطط التصنيف
 9 8 8 1 8 8 ـبطط التسلسل
 . 717.5 4 4 97.0 1 ـبطط اعبداول
 9 8 8 1 8 8 ـبطط اؼبسار
 4 47.9 7 1 8 8 خراط اؼبفاىيم
 9 8 8 1 8 8 اػبرائط اعبغرافية
 9 8 8 1 8 8 اػبرائط الذىنية

 9 8 8 1 8 8 خرائط اإلنفوقرافيك
 9 8 8 1 8 8 اؼبصفوفات

األشكال اؼبعربة عن العالقات)التوازن 
 والتضاد واؼبستويات77(

8 8 1 8 8 9 

 9 8 8 1 8 8 األشكال اؼبعربة عن اؼبعاعبات
 9 8 8 9 780. 4 القوائمأشكال 

 4 47.9 7 1 8 8 أشكال عرض اؼبعلومات
 9 8 8 . 779. 0. األشكال اؽبندسية

  %788 ..  %788 7.8 اجملموع
وىي نسبة سبثيل  .779.أظهر اعبدول أن أعلى نسبة سبثيل للصور يف منهج الطالب كانت على التوايل: الصور الفوتوغرافية 

, والرسوم 780., وأشكال القوائم 97.0, وـبطط اعبداول 17.5وىي نسبة سبثيل منخفضة, الرموز  779.متوسطة, األشكال اؽبندسية 
 % 87, وكلها تعد نسبة سبثيلها منخفضة جدأ ومثلها جاءت بقية أنواع الصور بنسبة سبثيل 8711التوضيحية

تمثيل ألنواع الصور بُت اؼبنخفضة واؼبنخفضة جدًا وترتيبها على التوايل: الرسوم التوضيحية, ويف منهج النشاط, كانت نسبة ال 
 %7  8الرموز, ـبطط اعبداول, وخرائط اؼبفاىيم وأشكال عرض اؼبعلومات, وجاءت بقية األنواع بنسبة سبثيل 
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حيث أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر أنواع الصور شيوعًا ىي: الرسوم  48(877.وىذا يقارب ما توصلت لو دراسة )األستاذ, 
طة التوضيحية والصور الفوتوغرافية واعبداول وأن ىناك غياب يف أمباط من الصور مثل: اؼبلصقات والتمثيل التشكيلي والرسم التتابعي واػبري

واع الصور اليت توصل ؽبا الباحث ومل توجد يف اؼبنهج, وىذا مشابو ؼبا التتابعية وخريطة التدفق واػبريطة الدائرية, وىي أمباط تندرج ربت أن
ة توصلت لو الدراسة اغبالية, وردبا يعزى االرتفاع يف أنواع الصور اؼبذكورة إىل شيوع استخدامها وسهولة توظيفها ضمن اؼبنهج, فمثال نسب

ة واألشكال اؽبندسية واعبداول والرموز, فبا أُلف التعامل معو, وال % وذلك ألن الصور الفوتوغرافي.779.سبثيل الصور الفوتوغرافية كانت 
 يتطلب جهدًا  كبَتًا يف اؼبعاعبة, ؾبرد استعارة الصورة الفوتوغرافية أو الشكل اؽبندسي اعباىز يف اؼبوضع الذي يناسبو من النص, بعكس

را ربتاج معاعبة فنية خاصة مثل الرسم باليد أو معاعبة بيانات رقمية أنواع الصور األخرى اليت أظهرت البفاضاً يف نسبة سبثيلها, فهي إما صو 
مث سبثيلها برسوم بيانية ذات عالقة, أو باختيار رسوم كرتونية ؾبسدة لفكرة أو ؿبتوى77 وكل ىذه ربتاج قدر معاعبة ال تتطلبو الصور 

معاعبة للمحتوى وإظهار أو إهباد عالقات بينها, حبيث يبكن سبثيلها الفوتوغرافية وال األشكال اؽبندسية على سبيل اؼبثال,  وإما صورا ربتاج 
على شكل صور تظهر يف ـبططات أو خرائط أو أشكال عرض معلومات وكبو ذلك77 وىذه تتطلب الوعي هبا أواًل, مث بذل جهد 

ؤكد ذلك ما أشارت لو دراسة ـبصوص وامتالك قدرات ومهارات خاصة,  لذلك مل يظهر سبثيل ؽبذه الصور يف اؼبنهج اؼبدرسي, وي
 من جاىزة عليها اغبصول مت قد التكنولوجيا بكتب اؼبوجودة التوضيحية الصور والرسوم أغلب من أن 49(874.)العجرمي والنجار, 

 بنفسو7 بإنتاجها الدراسية الكتب لتأليف الوطٍت يقم الفريق ومل ـبتلفة, مصادر
 يف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث دبا يلي: توصيات الدراسة:

 اإلفادة من معيار الثقافة البصرية اليت توصلت لو الدراسة يف تقييم وتطوير اؼبناىج الدراسية7 -
 تدريب صناع اؼبنهج على تضمُت الثقافة البصرية يف اؼبنهج, وخباصة فيما يتعلق بقراءة الصور7 -
 امها وأنبيتها يف إثارة دافعية التعلم وبقاء أثره على الطالب7تعزيز الوعي بأنواع الصور وكيفية استخد -
 النص والتأكيد على توظيف الصور يف التعلم كجزء من أىداف الدرس والوحدة والكتاب7 -
 الًتكيز على سبكُت اؼبعلمُت من مهارات تعليم الطالب مستويات قراءة الصور أثناء شرح ؿبتوى الدرس وسبكينهم من ذلك7 -
 لصور اليت تثَت التفكَت البصري يف مناىج العلوم الشرعية وربطها دبحتوى نصوص الدرس وأسئلتو وأنشطتو7العناية با -
 تطوير كتب النشاط دبا يعزز الثقافة البصرية لدى الطالب7 -

 :يلي ما الباحث اقًتح, وتوصيات نتائج من الدراسة إليو توصلت ما ضوء يف :الدراسة مقترحات
 بأنواع الصور ومستويات قراءة الصور وكيفية تدريب الطالب عليها7  يعرفهم واؼبشرفُت للمعلمُت مقًتح تدرييب برنامج بناء -
 مقارنة بُت معايَت الثقافة البصرية يف اؼبناىج الدراسية واؼبناىج الرقمية7 دراسة إجراء -
يدي على تنمية مهارات التفكَت الناقد شبو ذبريبية عن أثر تدريس منهج وفق معايَت الثقافة البصرية ومنهج تقل دراسة إجراء -

 واإلبداعي لدى الطالب7
 إجراء دراسة لقياس مستوى قراءة الصور لدى الطالب وفق اؼبستويات اليت حددىا معيار الثقافة البصرية7 -
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 7897-14, ص779ع والمعرفة, مصر,  ةءالقرا (7 مجلة877.حسن ) محمود ,ستاذألالفلسطينية7 ا العلوم مناىج محتوى في الصورة إيقاع 
ين7 العجرمي, سامج صبيل والنجار, حسن عبداهلل فلسط في والسادس الخامس للصف التكنولوجيا كتابي في المصورة واألسئلة التوضيحية والرسوم الصور تقويم 49

 817.-.71, ص745عوالمعرفة,مصر,  ةءالقرا (7 مجلة874.)
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 المراجع: 
كمعيار للجودة يف ؿبتوى مناىج العلوم, ؾبلة اؼبؤسبر (7 التوازن بُت ثقافة الكلمة وثقافة الصورة  881.األستاذ, ؿبمود, والطويل, مها ) 

 07.- 1., ص .الًتبوي الثالث: غزة, العدد
, 779ع والمعرفة, مصر,  ةءالقرا الفلسطينية7 مجلة العلوم مناىج محتوى في الصورة (7 إيقاع877.حسن ) محمود ,ستاذألا

 7897-14ص
 بُت العريب الوطن يف القراءة كتب تعليم: التاسع العلمي اؼبؤسبر7 اؼبدرسي تابالك وإخراج تصميم (7 معيارية885.) حكيم مراد بباوي,

 187.-94.يوليو, ص  .7 -79جامعة عُت مشس, القاىرة, واؼبعرفة, للقراءة اؼبصرية اعبمعية واإلخراج7 اإلنقرائية
 االجتماعية الدراسات يف والرسوم التوضيحية الصور استخدام ؼبهارات مقارنة (7 دراسة884.)  اغبفيظ عبد الرضبن, وعبد ؿبمد بدوي,

 57.-7, ص ..الًتبية, جامعة طنطا, مصر, ع كلية ؾبلة7 اإلعدادية اؼبرحلة تالميذ لدى والعلوم
(7 أثر استخدام الصور والرسوم التوضيحية يف تعليم التفاصيل اؼبعرفية ومبو السمات اإلبداعية الشكلية7 ؾبلة القراءة .88.بوقس, قباة )

 7  1.ؼبعرفة, القاىرة, جامعة عُت مشس, كلية الًتبية, مركز البحوث الًتبوية, اعبمعية اؼبصرية للقراءة واؼبعرفة, عوا
 العراق يف اإلعدادية للمرحلة الكيمياء (7 دراسة ربليلية للصور واألشكال واعبداول واؼبخططات يف كتب878.شنُت ) اعبنايب, عبدالرزاق

 9.7.-..., ص.(, ع5القادسية يف اآلداب والعلوم الًتبوية, العراق, ) ؾبلة7 الًتبوية قنياتللت ؿبددة معايَت ضوء يف
(7 سيميائية الصورة يف كتب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا سلسلة )الطريق إىل العربية ( أمبوذجاً دراسة ربليلية 74.9اغبسن, عبداهلل )

 السعودية, جامعة اإلمام ؿبمد, معهد تعليم اللغة7 تقويبية7) رسالة ماجستَت غَت منشورة(,
 القاىرة7 عامل الكتب7 7االبتدائية اؼبرحلة لتالميذ الرياضيات يف البصري التفكَت تنمية 7(884.) مدوبة حسن,

 باؼبرحلة العلوم وامتحانات اؼبصورة بكتب األسئلة يف توافرىا ومدى التوضيحية الرسوم قراءة (7 مستويات884.اغبصري, أضبد كامل) 
 177-79, ص7(, ع1مصر, ) اؼبصرية, العلمية الًتبية ؾبلة7 اإلعدادية

البصرية, القاىرة: مكتبة  للثقافة الدولية األمريكية , اعبمعيةالثقافة البصرية والتعلم البصري( 879.)  مور ديفيد ومايك, دواير, فرانسيس
 بَتوت7 ترصبة نبيل جاد عزمي7

ؾبلة تحليلية7  دراسة األردن في األساسي الرابع للصف سالميةإلا التربية كتاب في التعليمية (7 الصور880.سلمان, خالد عطية ) 
 71.7-798, ص.(, ع.7العلوم الًتبوية, مصر,)

 7 القاىرة: عامل الكتب7مناىج البحث العلمي يف الًتبية وعلم النفس ومهارتو األساسية 7(885.سليمان, سناء ؿبمد )
جبزئيو للصف الرابع الفلسطيني  العلوم ؿبتوىكتاب يف للجودة كمعيار والكلمة الصورة ثقافتي بُت (7 التوافق877.الشنطي, عفاف)

 غزة, جامعة األزىر, كلية الًتبية7  األساسي7 )رسالة ماجستَت غَت منشورة(,
 مصر: اجملموعة العربية للتدريب والنشر77 إسًتاتيجيتو -مهاراتو  -التفكَت البصري مفهومو (7 .87.عامر, طارق و اؼبصري, إيهاب) 

 ؾبلة7 اعبيدة الصورة معايَت يف ضوء االبتدائية للمرحلة القراءة لكتب التوضيحية والرسوم الصور (7 تقوًن889.)  عزيز أظباء الكرًن, عبد
 717.-77. , ص4-.(,ع4العراقية, العراق,) الًتبوية والعلوم اآلداب يف القادسية

 7والنشر للطباعة البشرى دار: القاىرة 7البصرية الثقافة(7 888.) علي, اؼبنعم عبد
 7 اؼبغرب: دار توبقال للنشر7ثقافة األذن وثقافة العُت(7 888.عبدالعايل, عبدالسالم )

 7 الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع7التفكَت واؼبنهاج اؼبدرسي(7 .88.عبيد, وليم, و عفانو, غزو)
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 التكنولوجيا كتابي في المصورة واألسئلة التوضيحية والرسوم الصور (7 تقويم874.والنجار, حسن عبداهلل )العجرمي, سامج صبيل 
 817.-.71, ص745عوالمعرفة,مصر,  ةءالقرا مجلةين7 فلسط في والسادس الخامس للصف

 رؤية" هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم كتب يف الصورة سيميائية مضمون تقوًن و لتحليل موضوعية أداة كبو(7 .87.) أسامو, العريب
 4547 – 447, ص 4ع, (0.) , أسيوط جامعة الًتبية, كلية ؾبلة 7" مقًتحة تطبيقية

(7 تقوًن الرسوم التوضيحية يف كتاب العلوم للصف األول من التعليم األساسي7 ؾبلة اعبامعة اإلسالمية , .88.عسقول, ؿبمد عبدالفتاح )
 187-49ص, .(, ع78غزه,)

 7 مصر: دار اعبامعة  اعبديدة7  التفكَت البصري يف ضوء تكنولوجيا التعليم(7 877.عمار, ؿبمد و القباين, قبوان)
واؼبعرفة,  القراءة ؾبلة7 لديهم قراءهتا ومهارة األساسي الثاين للصف اعبميلة لغتنا كتاب يف التوضيحية الرسوم ( ربليل880.الفرا, إظباعيل )
 0.7-41ص, 10مصر, ع 
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