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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أهم �أدوات ال�شكل الب�رصي التي يجب �أن تتوافر
�ضمن املحتوى التعليمي ملقررات اجلغرافيا للمرحلة املدر�سية الأ�سا�سية العليا ،ومن ثم
الك�شف عن م�ستوى التكامل بني هذه الأدوات واملحتوى التعليمي يف تلك املقررات؛ ولتحقيق
�صمم الباحثان �أداة لتحليل حمتوى مقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف
ذلك َّ
�ضوء مفهوم التكامل بني ال�شكل الب�رصي واملحتوى التعليمي ،وقد �أ�شارت �أهم نتائج
الدرا�سة �إىل �أن ن�سب التكامل بني ال�شكل الب�رصي واملحتوى التعليمي ملقررات اجلغرافيا
للمرحلة الأ�سا�سية العليا جاءت مرتبة ت�صاعديًا من كتاب ال�سابع ،ثم كتاب الثامن ،ثم
كتاب التا�سع ،ثم كتاب العا�رش.هذا وقد ات�ضح التباين يف الأوزان الن�سبية مبا ي�ؤكد وجود
اختالفات يف م�ستوى التكامل بني ال�شكل الب�رصي واملحتوى التعليمي باختالف ال�صف
الدرا�سي (ال�سابع ،الثامن ،التا�سع ،العا�رش) .
الكلمات املفتاحية :التكامل ،الأ�شكال الب�رصية ،املحتوى املعريف ،اجلغرافيا.
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)16(  ع-  اجمللد الرابع- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

Evaluation Study of the Level of Integration between Visual
Shapes and Educational Content in Geography Curriculum
for Higher Basic Schools

Abstract:
This study aimed at identifying the importance of visual shapes that
should be included in the educational content of Geography curriculum for
higher basic schools.In order to discover the level of integration between
visual shapes and educational content in Geography curriculum for higher
basic school, the researchers constructed a tool to analyze the content of
Geography curriculum for this purpose.
The results showed that there is an integration level between visual
shapes and educational content of the Geography books for the higher basic
schools, and that the percentage between both rises from the 7th book to the
10th book.There are differences in the level of integration between visual
tools and educational content according to the class (7th, 8th, 9th and 10th) .
Keywords: integration, visual shapes, educational content, Geography.
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املقدمة واخللفية النظرية للبحث:
مما ال �شك فيه �أن التجربة الفل�سطينية يف �إعداد املناهج وتطويرها هي جتربة م�ستمرة
حتى اليوم ،وهي تتطلب املتابعة والتقومي با�ستمرار؛ فهي التجربة الأوىل التي ميار�س من
خاللها الفل�سطينيون حقهم يف �إعداد مناهج تلبي احتياجاتهم و�إعدادها ،وتكون نابعة من
واقعهم ،وتعرب عن �آمالهم وتطلعاتهم امل�ستقبلية بعيدًا عن االغرتاب والفقر العلمي اللذين
عانى منهما املجتمع الفل�سطيني طيلة االحتالل الإ�رسائيلي.
وتعد املناهج جوهر العملية التعليمية ،حيث ت�سهم يف بناء اجلانب النف�سي والفل�سفي
واالجتماعي واملعريف للمتعلم ،مبا ينعك�س على مواقف املتعلمني و�سلوكياتهم يف
امل�ستقبل؛ لذا ف�إن املناهج التعليمية ت�سهم يف تكوين نوعية �أفراد جمتمع الغد بكل فئاته،
ويعزى �إليها رقي املجتمع �أو تخلفه.
ويعد املحتوى الدرا�سي يف الكتب املدر�سية الركن الأ�سا�س من �أركان املنهاج الذي يقع
بني �أيدي الطلبة واملعلمني على حد �سواء ،كما يعد امل�صدر الأول للمعرفة ،ويت�ضمن �أ�شكاالً
خمتلفة للمعرفة منها اخلربات العقلية والوجدانية واملهارية (الأ�ستاذ و مطر. )2001 ،
ويرى الباحثان �أن الكتاب املدر�سي بغ�ض النظر عن �شكله التقليدي �أو االلكرتوين يبقى
هو دعامة العملية التعليمية ،وال ميكن �أن تتم العملية التعليمية بدونه ،فهو بذلك الوعاء
املت�ضمن لأهداف املنهج ،وهو الإطار املمنهج الذي يحكم العالقة بني املعلم وطالبه.
ويف الوقت الذي تزايدت فيه االهتمامات ب�إثراء الكتب املدر�سية باملعرفة املرئية
و�أدواتها من خالل تنويع �أ�شكال املعرفة املعرو�ضة على املتعلم ،مبا ي�ستلزم وجود عالقة
تبادلية بني املحتوى التعليمي من معرفة و�أ�شكال ب�رصية متعددة الأنواع؛ لزيادة الو�ضوح
والفهم كخطوة من باب التكامل بني املحتوى وال�شكل الب�رصي ،حيث تعمل حمتويات
املناهج املتكاملة على التخل�ص من الت�شوي�ش ،وردم الفجوات بني املعرفة وال�شكل الب�رصي
مبا يوفر الوقت على املعلم واملتعلم ،وال يثري امللل لديهما ،ويكون �أكرث اقت�صادًا يف اجلهد،
كما �أن املعرفة كل ال يتجز�أ �سواء كانت معرفة مكتوبة �أم منطوقة �أو ب�رصية.كما �أنها تعني
املتعلم على مواجهة التحدي الناجت عن التغري والتطور ال�رسيع يف عامل التعليم املدر�سي،
حيث �إن التغري هو عملية حتمية تواكب احلياة ،وتعد قدرة الفرد على متابعة هذا التغري �أحد
املقايي�س امل�ستخدمة لبيان مدى تقدمه يف حياته.
وقد �أ�شارت ال�شنطي (� )2011إىل �أن الكتب املدر�سية تقدم املادة العلمية من خالل
لغتني :اللغة اللفظية واللغة غري اللفظية املتمثلة يف ال�صور والر�سوم والتكوينات اخلطية
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وغريها من الأمناط الأخرى للر�سوم.كم بني كل من الأ�ستاذ والطويل (� )2007أن الكتاب
املدر�سي وعاءً من �أوعية املعرفة الأ�سا�سية ،يجمع بني دفتيه كل من اللغة اللفظية
والب�رصية ،ويتطلب جهدًا من القارئ يف �شيئني مهمني هما :انقرائية اللغة اللفظية وغري
اللفظية املوجودة يف الكتاب املدر�سي ،والك�شف عن العالقة بني هاتني اللغتني �أي الكلمة
وال�شكل الب�رصي.
وتتمثل اللغة غري اللفظية بالأ�شكال الب�رصية التي تعد من �أهم عنا�رص حمتوى مقررات
اجلغرافيا ،فهي �أول ما يثري املتعلم.كما �أنها ت�ساعد يف تو�ضيح ،وتف�سري العديد من املعرفة
التي ي�صعب فهمها بالكتابة.وهى �أي�ضا ت�ساعد املتعلم يف ت�صور وتخيل املحتوى العلمي
ت�صورا ً�صحيحًا يتطابق مع فحوى املادة العلمية ،كما ت�ساهم يف فهم كثري من املعلومات،
وا�ستيعاب الأفكار املركبة واحلقائق التي قد ي�صعب على املتعلم فهمها من خالل الكلمات.
ويعد ال�شكل الب�رصي �صورة تخطيطية مكونة من املفاهيم والأفكار الرئي�سة امل�شتقة
من �أمناط تنظيم املحا�رضة والكلمات الدليلة ،والعبارات واملفاهيم الأكرث �أهمية يف الكتب
�أو احلوارات ،وتعطي �أفكاراً ثمينة �إىل م�ستوى �أهمية املحتوى ،فال�شكل الب�رصي ميكن �أن
ي�ستعمل ت�شكيلة من الر�سومات�( :صور– وق�صا�صات– و�أ�شكال هند�سية–و�ألوان وكلمات
دليلية– و�أعداد– و�صور ظلية– وخطوط– و�أي تقنية رمزية لتمثيل مفهوم �أو فكرة)
(.مهدي)2006 ،
وقد حدد مهدي ( )2015الأ�شكال الب�رصية :بال�صور الثابتة ،والر�سوم البيانية،
واملخططات (التنظيم ،والت�صنيف ،والت�سل�سل الزمني ،واجلداول)  ،وخرائط التفكري( :الدائرة،
والفقاعة ،والفقاعة املزدوجة ،والتدفق ،والتدفق املتعدد ،والتحليل والدعامة ،وال�شجرة،
واجل�رس)  ،م�ضيفًا �إىل �أن تلك الر�سوم الب�رصية تف ِّعل العقل الب�رصي ،وت�ساعد على الفهم
العميق للمتعلم ،وتزيد من تقبله للمحتوى ،وميكن �أن ت�ستخدم كا�سرتاتيجية تت�سم باملرونة
والفاعلية ،وت�شجع على التعلم مدى احلياة.
كما يت�ضمن ال�شكل الب�رصي :الكلمات الدليلة للإيجاز من الكلمات ،والعقد الهند�سية
للربط بني الأفكار واملفاهيم با�ستخدام الأ�سهم واخلطوط ،مدعمًا بر�سوم تخطيطية ،ور�سوم
ت�صويرية ،ورموز �شفوية)Cyrs & Smith, 1990(.
ويرى الباحثان �أن الأ�شكال الب�رصية مل تدخل �ضمن حمتوى الكتب املدر�سية من
قبيل الزخرفة ،و�شغل امل�ساحة الفارغة من الكتاب �أو الرفاهية ،و�إمنا م�ساهمة يف حتقيق
�أغرا�ض تعليمية� ،أهمها :تو�ضيح الأفكار ،وخماطبة املتعلمني بتقريب الواقع من خالل :ربط
املعرفة املجردة بالطبيعة ،بالإ�ضافة �إىل الأهمية الرتبوية والنف�سية؛ الرتباطهما بقابلية
املتعلمني نحو الكتاب املدر�سي ،وال ميكن �أن يحدث ذلك �إال بوجود التكامل بني املحتوى
التعليمي (اللغة اللفظية)  ،واملحتوى الب�رصي (الأ�شكال الب�رصية) .ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد
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(عبد العايل� )2000 ،أن املعرفة یرتبط فيها اللغوي باملرئي ،و�أن هناك عالقة تربط ما
بنی ال�صورة والكلمة.
وقد عهدنا مفهوم التكامل من حيث :وجود عالقة �أفقية بني حمتوى مادة درا�سية
و�أخرى ،وكذلك وجود عالقة �أفقية بني اخلربات التعليمية يف مواد درا�سية خمتلفة (الأ�ستاذ
و مطر� ، )2001 ،أو عالقة ر�أ�سية� ،أو ما ي�سميه بع�ضهم البناء احللزوين� ،أو اللولبي للمنهج،
والذي يعني التوجه نحو ن�سقية العلم يف املناهج ،وتقدمي بنية املادة الدرا�سية �إىل املتعلم
يف مراحل تعليمية خمتلفة ب�صورة لأعلى.وي�ؤكد “روالند بارث” رائد ال�سيميائية على
�رضورة التوازن بني اللغة اللفظية واللغة غري اللفظية (الب�رصية) حيث �إن ك َّال منهما يكمل
الآخر (كما ورد يف الأ�ستاذ ، )2012 ،ويدعم ذلك ما �أكد عليه “اجنل�ش و�سلف�سرت” ب�أن
العالقة التكاملية بني الن�ص وال�صورة تدل على الطبيعة املزدوجة للمعرفة (& English
 ،)Rosalind, 2004فنحن نحاول فهم الن�ص من خالل دالالت الأ�شكال الب�رصية ،وكذلك
نحاول فهم الأ�شكال الب�رصية من خالل دالالت اللغة اللفظية.
�إن التكامل امل�شار �إليه يف هذه الدرا�سة يعني وجود عالقة تبادلية بني املحتوى
التعليمي ملقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا ،و�أدوات ال�شكل الب�رصي.مبا ي�ؤكد
�أن �أي منهاج يت�صف بالتكامل يكون تخطيطه وطريقة تنفيذه ي�ؤديان �إىل اكت�ساب الطلبة
للمفاهيم الأ�سا�سية التي تو�ضح وحدة �أدوات ال�شكل الب�رصي ،وتكاملها مع املحتوى
التعليمي ملقرر ما؛ مبا ي�ساعدهم على �إدراك �أهمية هذا التكامل ودوره يف حياتهم اليومية،
وعاملهم الذي يعي�شون فيه�.إن التكامل بني ال�شكل الب�رصي واملحتوى التعليمي يعك�س
منظومة تعلم عنا�رص حمتوى مادة درا�سية ما مت�صلة ببع�ضها لإبراز عالقات ،وا�ستغالل
هذه العالقات لزيادة الو�ضوح والفهم� .أنظر ال�شكل (.)1

الشكل (: )1
يوضح التكامل بين الشكل البصري والمحتوى التعليمي
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ويوجد العديد من املربرات ال�ستخدام التكامل تعك�س ميزاته ،منها� :أن املنهج املتكامل
يرتبط مب�شكالت احلياة التي يواجهها الفرد ،وبالتايل يعك�س واقعية املنهج وم�ضمونه ،كما
يعك�س التكامل :التوازن والتنظيم يف بنية املنهاج ،وت�سهم املناهج املتكاملة يف مواجهة
التغريات ال�رسيعة الناجتة عن التطور العلمي ،والتي قد ت�ؤثر على قدرة الفرد يف متابعة هذا
التغري ،كما تتحقق وحدة املعرفة الإن�سانية وتكاملها ،ويعك�س التكامل بني ال�شكل الب�رصي
واملحتوى التعليمي قدرة املتعلم على �إدراك املفاهيم.

وت�أكي ًدا ملا �سبق يوجد العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي اهتمت يف تقومي
املقررات ب�شكل عام ،ومقرر اجلغرافيا ب�شكل خا�ص ،ودرا�سة الأ�شكال الب�رصية ،ومنها:
هدفت درا�سة الأ�ستاذ ( )2012اىل الك�شف عن فاعلية منطنی من �سیمیائیة ال�صورة

الكاریكاترییة يف تنمیة التفكری الإبداعي والناقد لدى طلبة جامعة الأق�صى ،وذلك يف �إطار
تدری�س م�ساق تنمیة التفكری املقرر على طلبة كلیة الرتبیة بجامعة الأق�صى يف مرحلة
البكالوریو�س ،اتبعت الدرا�سة املنهج التجریبي القائم على جمموعتنی متكافئتنی ،حیث
اختریت ع�شوائیا ً �شعبتان درا�سیتان من �شعب م�ساق تنمية التفكري امل�سجالت يف الف�صل
الثاين  2012 - 2011يف كل �شعبة ( )45طالبة� :إحداهما در�ست امل�ساق با�ستخدام
�سیمیائیة ال�صورة الكاریكاترییة امل�صحوبة بتعبریات لفظیة ،والأخرى در�ست امل�ساق نف�سه
با�ستخدام �سیمیائیة ال�صورة الكاریكاترییة غری امل�صحوبة بتعبریات لفظیة ،وبعد انتهاء
الف�صل الدرا�سي (� 12أ�سبوع بواقع حما�رضة كل �أ�سبوع مدتها �ساعتني)  ،مت تطبیق �أدوات
الدرا�سة بعدیا ًعلى عینة الدرا�سة ،ومن ثم معاجلة البیانات �إح�صائیا ً ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
فاعلیة التدری�س با�ستخدام �سیمیائیة ال�صورة الكاریكاترییة ب�شكل عام يف تنمیة التفكری
الإبداعي والتفكری الناقد ،و�أن التدری�س با�ستخدام �سیمیائیة ال�صورة الكاریكاترییة ال�صماء
�أف�ضل منها يف �سیمیائیة ال�صورة الكاریكاترییة غری ال�صماء.
هدفت درا�سة ال�شنطي ( )2011للك�شف عن م�ستوى التوافق بني ثقافتي ال�صورة
والكلمة كمعيار للجودة يف حمتوى كتاب العلوم الفل�سطيني بجز�أيه لل�صف الرابع الأ�سا�سي؛
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي ،ومنهج حتليل
امل�ضمون الكمي يف الدرا�سة ،وتكون جمتمع الدرا�سة من تالميذ ال�صف الرابع الأ�سا�سي
جميعهم يف مدار�س احلكومة مبحافظة غرب غزة ،والذين يدر�سون مادة العلوم للعام
الدرا�سي ( ، )2010-2009والبالغ عددهم ( )3252تلميذاً وتلميذة ،حيث �أعدت الباحثة
قائمة معايري خا�صة بثقافتي ال�صورة والكلمة يف حمتوى كتاب العلوم الفل�سطيني لل�صف
الرابع الأ�سا�سي ،تت�ضمن ( )6حماور خا�صة بالكلمة ،و ( )12حموراً خا�صاً بال�صورة ،كما
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�أعدت الباحثة اختبارين لتحديد م�ستوى قراءة ال�صورة والكلمة لدى تالميذ ال�صف الرابع
الأ�سا�سي ،حيث اختريت عينة الدرا�سة من ( )240تلميذاً وتلميذة من تالميذ ال�صف الرابع
الأ�سا�سي من مدار�س خمتلفة يف حمافظة غرب غزة ،وق�سموا �إىل ( )120تلميذاً ،و ()120
تلميذة ،وقد �أ�شارت �أهم نتائج الدرا�سة �إىل :بلغ الوزن الن�سبي لدرجات اختبار التعرف �إىل
م�ستوى مقروئية ال�صورة والكلمة لدى تالميذ ال�صف الرابع الأ�سا�سي الكلي  ،%83.6وهي
ن�سبة مرتفعة مما يدل على مدى التوافق بني ثقافتي الكلمة وال�صورة.وال يقل م�ستوى قراءة
الكلمة املت�ضمنة يف حمتوى كتاب العلوم الفل�سطيني بجز�أيه لدى تالميذ ال�صف الرابع
الأ�سا�سي عن  ،%75كمعدل افرتا�ضي مقبول تربوياً� ،أي ال يقل عن  22.5درجة الختبار
م�ستوى انقرائية الكلمة عند (. )0.05
جاءت درا�سة م�صلح ( )2010لتقومي منهاج اجلغرافيا يف املرحلة الأ�سا�سية العليا يف
�ضوء بع�ض االجتاهات العاملية ،وللإجابة على ت�سا�ؤالت الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي ،حيث �أعد قائمة باملعايري العاملية ا�شتملت ( )37معياراً ،ومن ثم بنى
ا�ستبانة ،وقائمة حتليل حمتوى ،واختريت عينة ع�شوائية متثلت بـ ( )140معلماً ومعلمة
يف املدار�س احلكومية غرب و�رشق حمافظة غزة ،واختريت كتب اجلغرافيا لل�صفوف:
(ال�سابع والثامن والتا�سع)  ،وقد كان من �أهم نتائج الدرا�سة :بلغت الن�سبة العامة لوجهة
نظر املعلمني يف توافر بع�ض االجتاهات العاملية يف حمتوى منهاج اجلغرافيا للمرحلة
الأ�سا�سية العليا ( ، )% 49.15وقد بلغت الن�سبة العامة لإجمايل نتائج حتليل حمتوى
منهاج اجلغرافيا لتوافر بع�ض االجتاهات العاملية بن�سبة ( ، )% 19.3ويف �ضوء النتائج
ال�سابقة خل�صت الدرا�سة �إىل �رضورة تطوير حمتوى منهاج اجلغرافيا وفق االجتاهات
العاملية للمرحلة الأ�سا�سية العليا.
كما جاءت درا�سة الأ�ستاذ والطويل ( )2007للتحقق من مدى التوازن بنی ثقافة
الكلمة وثقافة ال�صورة كمعیار جلودة حمتوى مناهج العلوم الفل�سطينية ،وذلك من خالل
حتدید �أمناط ال�صورة وخ�صائ�صها املت�ضمنة يف حمتوى منهاج العلوم لل�صف التا�سع ب�شكل
خا�ص ،كذلك من خالل الوقوف على م�ستوى قراءة هذه ال�صورة.ولأغرا�ض ذلك ا�ستخدم
املنهج الو�صفي التحليلي ،ومنهج حتیلي امل�ضمون الكمي ،وتكونت عینة الدرا�سة من كتابي
العلوم العامة لل�صف التا�سع ،وكذلك من ( )280طالباً وطالبة يف ال�صف التا�سع.واُ�ستخدمت
يف الدرا�سة �أداتان هما� :أداة حتلیل امل�ضمون واختبار قراءة ال�صورة ،ولقد مت الت�أكد من
�صدق الأداتنی وثباتهما بالطرق العلمیة املنا�سبة.وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن جمموع ال�صور
املت�ضمنة يف حمتوى منهاج العلوم لل�صف التا�سع بلغ (� )267صورة تركزت يف ()10
�أمناط فقط ،ما یعني �أن هناك غیاباً لأمناط �أخرى من ال�صورة ،ولقد تركزت معظم ال�صور
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على الر�سوم التو�ضيحية ،وكان جمال تركيزها املو�ضوعات الفيزيائية ،وكانت الن�سبة
بنی ثقافة الكلمة وثقافة ال�صورة بن�سبة  ،6.6 :1ما يعني طغیان الكلمة على ال�صورة.كما
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن معدل قراءة ال�صورة لدى طلبة ال�صف التا�سع كان �أقل من %70
كمعدل افرتا�ضي ،وهذا یعني تدين مقروئیة ال�صورة.
وجاءت درا�سة اخلزندار ومهدي ( )2006للتعرف �إىل فاعلية موقع الكرتوين على
التفكري الب�رصي واملنظومي يف الو�سائط املتعددة لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة
الأق�صى ،وا�ستخدم الباحثان نوعني من الأدوات وهما :اختبار مهارات التفكري الب�رصي،
طبقا على عينة الدرا�سة املكونة من �شعبة من
واختبار مهارات التفكري املنظومي.حيث ِّ
الطالبات امل�سجالت يف م�ساق ا�سرتاتيجيات التدريب املحو�سب ،ويقدر عددهن بحوايل
( )35طالبة مت اختيارهن ق�صديًا من بني ال�شعب التي متثل املجتمع الأ�صلي للدرا�سة.
وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل :وجود عالقة دالة �إح�صائيًا بني متو�سط درجات طالبات
املجموعة التجريبية يف اختبار التفكري الب�رصي ومتو�سط درجاتهن يف اختبار التفكري
املنظومي ،مما يدل على �أن الزيادة يف متو�سط درجاتهن يف اختبار التفكري الب�رصي،
ي�ؤدي �إىل زيادة يف متو�سط درجاتهن يف اختبار التفكري املنظومي ،و�أن الزيادة يف متو�سط
درجاتهن يف اختبار التفكري املنظومي ي�ؤدي �إىل زيادة يف متو�سط درجاتهن يف اختبار
التفكري الب�رصي.
هدفت درا�سة مهدي (� )2006إىل التعرف �إىل فاعلية ا�ستخدام برجميات تعلمية على
التفكري الب�رصي والتح�صيل يف التكنولوجيا لدى طالبات ال�صف احلادي ع�رش ،م�ستخدماً
املنهج البنائي والتجريبي ،وو�صوالً �إىل حتقيق �أهداف الدرا�سة �صمم الباحث �أداتني (اختبار
مهارات التفكري الب�رصي – اختبار حت�صيلي) مطبقًا �أدوات الدرا�سة على عينة اختريت من
مدر�سة كفر قا�سم الثانوية للبنات من ( )83طالبة ُو ِّزعن على جمموعتني (الأوىل جتريبية
من ( )41طالبة ،والثانية �ضابطة من ( )42طالبة ،وقد �أ�شارت �أهم نتائج الدرا�سة �إىل
فاعلية الربجميات على التفكري الب�رصي والتح�صيل يف التكنولوجيا.
وجاءت درا�سة عبد الهادي ( )2003لتقومي كرا�سة “ التدريبات والأن�شطة “ ملناهج
العلوم باملرحلة االبتدائية يف �ضوء �أ�ساليب االت�صال الب�رصية ،وعمليات العلم الأ�سا�سية،
واتبع الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج التحليلي ،حيث اعتمد على �أ�سلوب حتليل املحتوى،
ومتثلت �أدوات البحث يف قائمة ب�أ�ساليب االت�صال الب�رصية ،وقائمة بعمليات العلم
الأ�سا�سية ،التي ينبغي توافرها يف كرا�سة الأن�شطة والتدريبات امل�صاحبة لكتاب العلوم
لكل من ال�صف الرابع ،وال�صف اخلام�س االبتدائي ،وكان من �أهم نتائج الدرا�سة �أن حمتوى
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كرا�سة التدريبات والأن�شطة اخلا�صة بال�صف الرابع االبتدائي ت�ضمن الر�سوم التو�ضيحية
بن�سبة قدرها  ،% 53.25وعر�ض الأفكار وتنظيمها  ،% 35.06واجلداول ،% 11.69
بينما انعدمت الأن�شطة والتدريبات املت�ضمنة للر�سوم البيانية ،حيث �إن حمتوى كرا�سة
التدريبات والأن�شطة اخلا�صة بال�صف اخلام�س االبتدائي ت�ضمن عر�ض الأفكار وتنظيمها
بن�سبة قدرها  ،% 65.35والر�سوم التو�ضيحية بن�سبة  ،% 22.05واجلداول ،% 3.94
بينما انعدمت الأن�شطة والر�سوم البيانية .% 0.97
وجاءت درا�سة امليهي ( )2003ملعرفة �أثر اختالف منط ممار�سة الأن�شطة التعليمية
يف منوذج تدري�سي مقرتح قائم على امل�ستحدثات التكنولوجية والنظرية البنائية على
التح�صيل ،وتنمية مهارات قراءة ال�صور والتفكري االبتكاري يف العلوم لدى طالب املرحلة
الثانوية ذوي مركز التحكم الداخلي واخلارجي ،وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة اتبع الباحث
املنهج التجريبي على عينة من ( )44طالبة من طالبات ال�صف الأول الثانوي ب�إحدى
مدار�س دولة الكويت عام  ،2003 /2002وقد اختريت العينة بطريقة ع�شوائية ،ووزعت
على �أربع جمموعات بواقع ( )11طالبة يف كل جمموعة ،وقد ا�ستخدم الباحث االختبار �أداة
للدرا�سة( :حت�صيلي – ومهارات قراءة ال�صور – والتفكري االبتكاري)  ،وكان من �أهم نتائج
الدرا�سة :ب� ّأن اختالف منط ممار�سة الأن�شطة التعليمية (فردياً مقابل تعاونياً) من خالل
النموذج التدري�سي املقرتح ،ال ي�ؤثر على حت�صيل طالب ال�صف الأول الثانوي يف العلوم،
و�أن مهارات قراءة ال�صور ال تت�أثر كثرياً بنمط ممار�سة الأن�شطة التعليمية فردياً كان �أم
تعاونياً ،وال يتفق هذا مع ما توقعه الباحث ،وعرب عنه يف الفر�ض الرابع فرو�ض الدرا�سة.
�أما درا�سة “�سوزان �ستوك” ( )Stokes , 2001فقدمت منوذجًا ال�ستخدام الت�صور
باعتباره بعداً من �أبعاد التفكري الب�رصي يف التعليم؛ ملا له من دور عظيم يف حتقيق �أهداف
التعلم�.إن امل�سلمة الأ�سا�سية التي بني عليها هذا البحث �أن مفهوم القراءة والكتابة الب�رصية،
ٌعرف بالقدرة على ترجمة ال�صور ،وتوليدها؛ لتو�صيل الأفكار واملفاهيم.كما توفر هذه
الدرا�سة مقدمة �إىل معرفة القراءة والكتابة الب�رصية ،وتت�ضمن مراجعة الدرا�سات التي
تتحرى الت�أثريات ،الأمر الذي دمج بني الدرجات املختلفة من ت�ضمني املكونات الب�رصية
يف التعليم� ،إن غر�ض مراجعة الأدب �أن حتفز االهتمام ال�ستعمال التح�سينات الب�رصية
بالتمازج مع تطويرهم �شفوياً وقراءة ،ودعمهم باملهارات ريا�ضية.
درا�سة “ت�شني” ( )Chen, 1993التي هدفت �إىل الك�شف عن م�ستوى التعقيد املرئي
يف ال�صور املتحركة امل�ؤثرة على تعلم الطالب املعريف يف م�ستويات خمتلفة من طلبة
املدار�س يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث ُبحثت العالقة بني ال�صور واجلوانب الثقافية،
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والإدراك املعريف ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج التحليلي ،وقدمت املادة العلمية يف ثالثة
م�ستويات :ر�سوم تو�ضيحية يف امل�ستوى الأول ،ور�سوم تو�ضيحية مع ر�سوم تف�صيلية يف
امل�ستوى الثاين ،وقدم يف امل�ستوى الثالث ر�سوم تو�ضيحية ور�سوم تف�صيلية مع �إ�ضافة
خلفية ثقافية ،و�صمم اختبار من ( )28فقرة ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن توفري م�ستويات
خمتلفة من التعقيد الب�رصي يف ال�صور املتحركة ،ال ي�ؤثر ت�أثرياً كبرياً يف فهم الأطفال.
�أي�ضا ،ال يوجد تفاعل بني التعقيد الب�رصي يف ال�صور املتحركة وم�ستويات الطلبة املختلفة.
يت�ضح مما �سبق �أن الدرا�سات ال�سابقة تباينت يف اهتماماتها ،فمنها ما ا�ستهدف
الك�شف عن مهارات التفكري الب�رصي ،و�أدواته املتمثلة بال�شكل الب�رصي ،ومن ثم درا�سة
فاعلية الربامج املحو�سبة على التفكري الب�رصي يف التكنولوجيا مثل درا�سة مهدي ()2006
 ،ومنها ما �سعى لتقومي منهاج يف �ضوء �أ�ساليب االت�صال الب�رصية مثل درا�سة عبد الهادي
( )2003ودرا�سة امليهي ( ، )2003ومنها ما �سعى لتنمية مهارات قراءة ال�صور مثل درا�سة
الأ�ستاذ ( ، )2012ومنها ما قدم منوذجاً ال�ستخدام الت�صور باعتباره بعداً من �أبعاد التفكري
الب�رصي؛ للتو�صل ملفهوم القراءة والكتابة الب�رصية مثل درا�سة ( )Stokes , 2001ودرا�سة
الأ�ستاذ والطويل (. )2007حيث يت�ضح �أن الدرا�سات ال�سابقة قد ركزت على اللغة غري
اللفظية و�إبراز دورها املهم يف الت�أثري على م�سارات التعلم ،وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية
من الدرا�سات ال�سابقة يف فهم اللغة غري اللفظية وحتديد �أدواتها ،ومن ثم ُبنيت بطاقة حتليل
املحتوى ،وقد متيزت يف تناولها لأدوات التفكري الب�رصي وتكاملها مع املحتوى التعليمي.
ولقد ظهرت احلاجة لفكرة هذه الدرا�سة �أي�ضا ا�ستجابة للعديد من تو�صيات امل�ؤمترات،
حيث �أو�صى امل�ؤمتر العلمي الأول للجمعیة امل�رصیة لتكنولوجیا التعلیم �أن یراعى عند
ت�ألیف الكتب املدر�سیة �أن ین�ضم متخ�ص�ص يف تكنولوجیا التعلیم مع خبری املادة الدرا�سیة
لت�صمیم املادة التعليمية ،و�إخراجها يف ال�شكل الرتبوي ال�سلیم ،ومراعاة انقرائیة الكلمة
وال�صورة.وقد �أو�صى الرتبويون عند ت�صميم حمتوى ب�رصي ،ب�أن ي�أخذ م�صمم هذا املحتوى
يف االعتبار الأهداف التعليمية وطريقة العر�ض واخلربة ال�سابقة للمتعلم واخل�صائ�ص
املميزة له� ،أي �أن الأ�سلوب املعريف للمتعلم یجب �أن یكون وثيق ال�صلة باملجاملة امل�ستخدمة
يف املحتوى الب�رصي(.الأ�ستاذ والطويل)2007 ،
وا�ستناداً �إىل املرتكزات ال�سابقة ،ولأ�سباب تربوية �أخرى؛ �سعى الباحثان بكل جد
ملعرفة م�ستوى التكامل بني ال�شكل الب�رصي واملحتوى التعليمي يف مقررات اجلغرافيا
للمرحلة الأ�سا�سية العليا بفل�سطني ،وذلك من خالل حل م�شكلة الدرا�سة.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف التعرف �إىل الأ�شكال الب�رصية التي يجب �أن تت�ضمنها كتب
اجلغرافيا نظرًا لطبيعتها املختلفة عن املقررات الأخرى ،ومن ثم الك�شف عن التقديرات
التقييمية مل�ستوى التكامل بني اللغة غري اللفظية بجميع �أ�شكالها الب�رصية املت�ضمنة
يف كتب مقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا بفل�سطني واللغة اللفظية (املحتوى
التعليمي)  ،وذلك من خالل الإجابة على الأ�سئلة الآتية:
1.1ما �أدوات اللغة غري اللفظية (ال�شكل الب�رصي) التي يجب �أن تت�ضمنها كتب مقررات
اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا؟
2.2ما م�ستوى التكامل بني اللغة غري اللفظية (ال�شكل الب�رصي) واللغة اللفظية
(املحتوى التعليمي) يف مقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
1.1الك�شف عن �أدوات اللغة غري اللفظية (ال�شكل الب�رصي) التي يجب �أن تت�ضمنها كتب

مقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا.
2.2التعرف �إىل التقديرات التقوميية مل�ستوى التكامل بني اللغة غري اللفظية (ال�شكل
الب�رصي) واللغة اللفظية (املحتوى التعليمي) يف مقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية
العليا.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف �أنها:
1.1تلقي ال�ضوء على �أدوات ال�شكل الب�رصي و�أهمية تناولها يف تدري�س اجلغرافيا.
2.2قد حتفز بع�ض املتخ�ص�صني يف املناهج واخلرباء يف الرتبية والتعليم لعقد الندوات

واملناق�شات حول �أهمية ال�شكل الب�رصي يف تدري�س اجلغرافيا.
3.3قد تفتح املجال �أمام درا�سات �أخرى تتناول بع�ض املو�ضوعات الأخرى ذات
العالقة بال�شكل الب�رصي.
4.4تقدم �أداة لدرا�سة التكامل بني ال�شكل الب�رصي واللغة اللفظية قد تفيد باحثني
�آخرين.
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التعريفات االجرائية للدراسة:
عرف الباحثان امل�صطلحات تعريفاً �إجرائياً مبا يتنا�سب مع �أهداف الدرا�سة
كما ي�أتي:
◄◄التكامل :ويق�صد به وجود عالقة تبادلية بني اللغة اللفظية ملقررات اجلغرافيا

للمرحلة الأ�سا�سية العليا بفل�سطني و�أدوات ال�شكل الب�رصي.

◄◄اللغة غري اللفظية (ال�شكل الب�رصي) :وتعرف ب�أنها اللغة التي ت�ستخدم ال�شكل
الب�رصي للتعبري عن املفهوم �أو امل�ضمون العلمي وتت�ضمن�( :صوراً – وق�صا�صات –
و�أ�شكاالً هند�سية – و�ألواناً وكلمات دليلية – و�أعداداً – و�صوراً ظلية – وخطوطاً – �أي
تقنية رمزية لتمثيل مفهوم �أو فكرة) مت�ضمنة يف كتب مقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية
العليا بفل�سطني.
◄◄اللغة اللفظية :وتعرف ب�أنها اللغة التي ت�ستخدم احلروف والأرقام والكلمات
للتعبري عن املفهوم �أو امل�ضمون العلمي ،واملت�ضمنة يف كتب مقررات اجلغرافيا للمرحلة
الأ�سا�سية العليا بفل�سطني.
◄◄مقررات اجلغرافيا :ويعرف باملحتوى اللفظي واملحتوى غري اللفظي املت�ضمن يف
مقررات اجلغرافيا املقررة على املرحلة الأ�سا�سية العليا بفل�سطني من ال�صف ال�سابع حتى
ال�صف العا�رش.

حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة احلالية على عينة من حمتوى كتب اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية
العليا بفل�سطني ،حيث اختريت وحدتان درا�سيتان اخرتن ع�شوائيًا من كل كتب اجلغرافيا
املقررة على ال�صفوف (ال�سابع– الثامن–التا�سع–العا�رش)  ،كما اقت�رصت الدرا�سة على
املحتوى التعليمي ملنهاج اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا بفل�سطني.

الطريقة واإلجراءات:
أوالً -منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي :وهو املنهج البحثي الذي يهتم بدرا�سة ظاهرة �أو
حدث �أو ق�ضية نعي�شها يف وقت الدرا�سة ،وميكن احل�صول منها على معلومات ت�ساهم يف
الإجابة على ت�سا�ؤالت البحث دون تدخل من الباحث فيها.
209
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ثانياً -أدوات الدراسة:

ا�ستخدم الباحثان �أداة حتليل املحتوى وقد مت ذلك وفقًا للخطوات الآتية:
ُ 1.1ح ِّددت �أدوات ال�شكل الب�رصي ذات ال�صلة بدرا�سة مقررات اجلغرافيا ،وال�رضورية

لطلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا ،وذلك باال�ستفادة من م�صادر عدة منها:
 الأدب الرتبوي ،وما ت�ضمنه من م�صادر علمية متخ�ص�صة.
 الدرا�سات ال�سابقة ،وما تو�صلت �إليه من نتائج.
 ا�ستطالع �آراء معلمي اجلغرافيا العاملني بامليدان من خالل توجيه �س�ؤال مفتوح
�إىل ( )10من املعلمني حول �أدوات ال�شكل الب�رصي ال�رضورية ،وذات ال�صلة مبقررات
اجلغرافيا ،وال�رضورية لطلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا.
2.2ال�صورة الأولية للقائمة :يف �ضوء الإجراءات ال�سابقة ،مت التو�صل �إىل ال�صورة
الأولية لقائمة �أدوات ال�شكل الب�رصي الواجب ت�ضمينها يف حمتوى مقررات اجلغرافيا،
وتت�ضمن الأدوات الآتية�( :صوراً– وق�صا�صات– و�أ�شكاالً هند�سية -وكلمات دليلية–
و�أعداداً– و�صوراً ظلية– وخطوطاً) .
�3.3ضبط القائمة :حيث عر�ضت القائمة يف �صورتها الأولية على جمموعة من
املحكمني مبناهج وطرق التدري�س وتكنولوجيا التعليم؛ وذلك لإبداء الر�أي حول مدى
منا�سبتها ،و�صياغة الأدوات الواردة بالقائمة ،حيث �أبدوا ببع�ض املالحظات والتعديالت.
 4.4ال�صورة النهائية للقائمة :بعد �إجراء التعديالت التي �أ�شار �إليها املحكمني،
و�صلت قائمة �أدوات ال�شكل الب�رصي يف مقررات اجلغرافيا �إىل �صورتها النهائية حيث

�شملت ما ي�أتي:

�صوراً جم�سمة – و�صوراً م�سطحة -و�صوراً ظلية – وق�صا�صات – و�أ�شكاالً هند�سية –
ور�سوماً تخطيطية – وخارطة املفاهيم – ورموزاً.
ويف �ضوء �إ�شارة ال�سادة املحكمني ،اعتمد الباحثان على التدريج اخلما�سي يف
حتديدهما مل�ستوى التكامل بني ال�شكل الب�رصي واملحتوى التعليمي ملقررات اجلغرافيا
للمرحلة الأ�سا�سية العليا ،والذي ي�ضم القيم الآتية:
كبرية ج ًدا

كبرية

متو�سطه

�ضعيفة

منعدمة

5

4

3

2

1
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وبذلك يكون الباحثان قد �أجابا عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة والذي ين�ص على:

«ما �أدوات اللغة غري اللفظية (ال�شكل الب�رصي) التي يجب ت�ضمينها يف
كتب مقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا بفل�سطني؟«

1.1حتديد الهدف من التحليل :تهدف عملية التحليل؛ لتحديد تكاملية ال�شكل الب�رصي،
واملحتوى التعليمي ملقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا كوحدة للتحليل.
2.2حتديد فئات التحليل :اختريت وحدتان من كل كتاب من كتب اجلغرافيا املقررة
للمرحلة الأ�سا�سية العليا ،واختري در�س واحد ع�شوائيًا من تلك الوحدات التي اختريت.
3.3فئات التحليل :حتددت فئات التحليل ب�أدوات ال�شكل الب�رصي الواردة يف �أداة
التحليل ،وعددها (� )8أدوات.
�4.4ضوابط التحليل :مت التحليل يف �ضوء املحتوى ،والتعريف الإجرائي لأدوات ال�شكل
الب�رصي ،و�شمل التحليل املحتوى التعليمي ،و�أدوات ال�شكل الب�رصي.
�5.5صدق املحتوى :مت اال�ستدالل على �صدق عملية التحليل من خالل �صدق �أداة
التحليل ،حيث ُعر�ضت �أداة التحليل على عينة من املحكمني (مناهج وطرق التدري�س،
وتكنولوجيا التعليم) وا�شتملت الأداة على هدف التحليل وفئاته الرئي�سة والفرعية ووحدات
وع ِّدلت وفق �آراء املحكمني.
التحليلُ ،
6.6ثبات التحليل :حلَّل باحث عينة من الدرو�س امل�ستهدفة من كتب اجلغرافيا للمرحلة
الأ�سا�سية العليا ،ثم حلَّل العينة نف�سها بعد مرور �أ�سبوع ،وذلك بعد �ضبط جميع الإجراءات
اخلا�صة بالتحليل ،ثم ُح�سبت نقاط االتفاق واالختالف بني التحليل الأول والثاين،
وبا�ستخدام معادلة هول�ستي حل�ساب معامل االتفاق (طعيمهُ )1985 ،ح�سب معامل الثبات،
حيث كانت قيمته ( ،)0.85وهي ن�سبة عالية ملعامل الثبات.
�7.7إجراءات التحليل:
 مت احل�صول على �أحدث طبعة من كتب اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا ،واجلدول
( )1يو�ضح الدرو�س والوحدات الدرا�سية التي ت�شتمل عليها الكتب.
  ُحلِّل در�س واحد من كل وحدة اختريت ع�شوائيًا ،وروجعت كل �صفحة من �صفحاته؛
للح�صول على مدى تكرار البنود يف �شكل حتليل و�صفي كمي.


�شمل التحليل املحتوى التعليمي اللفظي وغري اللفظي.
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الجدول ()1
الدروس والوحدات الدراسية التي تشتمل عليها الكتب

الكتاب

جغرافيا
ال�سابع

الوحدة
التي مت اختيارها
الأوىل

املوقع وامل�ساحة واحلدود

الأوىل

موقع فل�سطني الفلكي و�أهميته

الأوىل

�صخور فل�سطني

الثانية

احلا�صالت الزراعية يف فل�سطني

الثانية

الرثوة املعدنية وتوزيعها يف فل�سطني

الثانية

طرق املوا�صالت يف فل�سطني
املوقع الفلكي واجلغرايف واخل�صائ�ص الطبيعية للبيئة
اال�ستوائية
احلياة النباتية واحليوانية والن�شاط االقت�صادي

الثانية
ال�ساد�سة

مناذج من احلياة الب�رشية يف البيئة اال�ستوائية
املوقع الفلكي واجلغرايف واخل�صائ�ص الطبيعية للبيئة
القطبية
احلياة النباتية واحليوانية والن�شاط االقت�صادي

ال�ساد�سة

منوذج من احلياة الب�رشية يف البيئة القطبية

الأوىل

املوقع اجلغرايف والفلكي واحلدود

الأوىل

الوحدات ال�سيا�سية

الأوىل

النزاعات احلدودية

الثالثة

عنا�رص املناخ

الثالثة

الأقاليم املناخية

الثالثة

النباتات الطبيعية

الأوىل

القارات (املوقع وال�شكل وامل�ساحة)

الأوىل

امل�سطحات املائية

الأوىل

اخلريطة ال�سيا�سية للعامل

ال�سابعة

قارة اوقيانو�سيا ودولة ا�سرتاليا

ال�سابعة

ال�سكان والن�شاط االقت�صادي

الثانية
الثانية
جغرافيا
الثامن

ال�ساد�سة

جغرافيا
التا�سع

جغرافيا
العا�رش

الدر�س الذي مت اختياره
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄اجابة ال�س�ؤال الأول:
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على« :ما

�أدوات اللغة غري اللفظية
(ال�شكل الب�رصي) التي يجب �أن تت�ضمنها كتب مقررات اجلغرافيا للمرحلة
الأ�سا�سية العليا؟ » ،اطلع الباحثان على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ،ومن ثم

اُ�ستخل�صت قائمة ب�أدوات للغة غري اللفظية (الأ�شكال الب�رصية)  ،وبعد اتباع الإجراءات
املنهجية ل�ضبط تلك القائمة ،والو�صول بها �إىل ال�صورة النهائية كما تبني يف �أدوات
الدرا�سة ،تو�صل الباحثان �إىل ال�صورة النهائية لقائمة الأ�شكال الب�رصية مت�ضمنة� :صوراً
جم�سمة – و�صوراً م�سطحة -و�صوراً ظلية – وق�صا�صات – و�أ�شكاالً هند�سية – ور�سوماً
تخطيطية – وخارطة املفاهيم – ورموزاً.
◄◄اجابة ال�س�ؤال الثاين:
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على« :ما م�ستوى التكامل بني اللغة غري

اللفظية (ال�شكل الب�رصي) واللغة اللفظية (املحتوى التعليمي) يف مقررات
اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا؟ »ُ ،ق ِّومت الدرو�س التي اختريت ،واملت�ضمنة
يف الوحدات الدرا�سية يف كتب اجلغرافيا ،واجلداول ( ) 5 ،4 ،3 ،2تو�ضح نتائج التحليل.
الجدول ()2
تحليل محتوى كتاب الجغرافيا للصف السابع في ضوء التكامل بين المحتوى والشكل البصري

كتاب ال�سابع
م�ستوى التكامل
الدر�س

مو�ضوع ال�شكل الب�رصي

ال�شكل

1

موقع فل�سطني على خريطة العامل
موقع فل�سطني بالن�سبة للوطن
العربي
الدول العربية املجاورة لفل�سطني

خريطة 1

2

موقع فل�سطني بالن�سبة خلط
اال�ستواء وخط غرينت�ش

كبرية
جدا

كبرية متو�سطة �ضعيفة منعدمة
X

خريطة 2

X

خريطة 3

X

خريطة 4

X

ن�شاط
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X
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واللغة اللفظية (احملتوى التعليمي) في مقررات اجلغرافيا للمرحلة األساسية
العليا بفلسطني

د .حسن ربحي مهدي
د .وائل عبد الهادي العاصي

كتاب ال�سابع
م�ستوى التكامل
الدر�س

4

مو�ضوع ال�شكل الب�رصي
�صخور ر�سوبية

�صورة

X

�صخور نارية

�صورة

X

�صخور متحولة

�صورة

X

15

احلا�صالت الزراعية يف فل�سطني
الرثوة املعدنية وتوزيعها يف
فل�سطني

26

طرق املوا�صالت يف فل�سطني

18

ال�شكل

كبرية
جدا

كبرية متو�سطة �ضعيفة منعدمة

خريطة 1

X

خريطة 12

X

خريطة 13

مطار غزة

X
X

حيث لوحظ يف (اخلريطة  )1الآتي :ي�ؤخذ على اخلريطة �أنه �أعطي اللون الأزرق الغامق
لقارتي �آ�سيا و�أ�سرتاليا ،مبا يوحي للمتعلم �أن دولة فل�سطني تقع �ضمن القارتني ،وو�ضع ا�سم
البحر الأبي�ض املتو�سط على موقعه يف اخلريطة ،يف حني مل ي�ضع ا�سم البحر الأحمر على
موقعه ،علمًا بان البحرين يحدان فل�سطني.
كما لوحظ يف (اخلريطة  )2الآتي :عدم و�ضوح العن�رص الرئي�س يف ال�شكل الب�رصي
(فل�سطني) .
ت�سم الدول املجاورة،
كما لوحظ يف (اخلريطة  )3الآتي :ي�ؤخذ على اخلريطة �أنه مل َّ
حيث كان الهدف من ا�ستخدامها تو�ضيح �أ�سماء الدول العربية املجاورة لفل�سطني ,وتلوين
موقع فل�سطني باللون الأزرق الذي يرمز للم�سطحات املائية ،وعدم توقيع ا�سم فل�سطني على
اخلريطة.
كما لوحظ يف (اخلريطة  )4الآتي :ذكر يف املحتوى� :أن فل�سطني تقع بني خطي طول
� ْ 35.40 ، ْ 34.15رشقًا ،يف حني مل يظهر على اخلريطة �إال خط الطول ( ْ� )30رشقًا ،ومل
تذكر باقي خطوط الطول ،وهذا ما ينطبق �أي�ضًا على دوائر العر�ض ,ومل يت�ضح �أثر املوقع
الفلكي على املناخ املحلي لفل�سطني كما ذكر يف املحتوى ,ومل تعرب اخلريطة عن احلركة
ال�سياحية الداخلية واخلارجية لفل�سطني كما ذكر يف املحتوى.
ت�سم الأ�شكال الب�رصية بـ (ال�شكل  ،1ال�شكل ،2
كما لوحظ يف (�صخور فل�سطني) الآتي :مل ّ
ال�شكل  ، )3ومل يعرب حمتوى ال�صور عن طبيعة ال�صخور ,ومل تظهر الألوان احلقيقية لل�صخور.
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كما لوحظ يف (اخلريطة  )11الآتي :عدم التوازن يف اختيار الألوان وو�ضوحها ،ومل
ت�ضع ت�سميات املناطق على اخلريطة لكي ي�ستطيع الطالب �أن يعدد �أهم احلا�صالت الزراعية
يف بلدته كما هو مطلوب يف املحتوى.
كما لوحظ يف (اخلريطة  )12الآتي :حدود خريطة فل�سطني غري مكتملة ،وذلك يتنافى
مع مبد�أ تكملة ال�شكل الب�رصي.
كما لوحظ يف (اخلريطة  )13الآتي :تعرب اخلريطة عن الطرق املعبدة ،وال�سكك احلديدية
فقط ،وهذا ما وجد يف مفتاح اخلريطة دون التطرق �إىل املوانئ البحرية واملطارات التي
�صنفت �ضمن طرق املوا�صالت يف فل�سطني ،وعدم التوازن يف تلوين امل�سطحات املائية.
الجدول ()3
تحليل محتوى كتاب الجغرافيا للصف الثامن في ضوء التكامل بين المحتوى والشكل البصري

كتاب الثامن
م�ستوى التكامل
الدر�س

مو�ضوع ال�شكل الب�رصي

1

املوقع الفلكي واجلغرايف واخل�صائ�ص
الطبيعية للبيئة اال�ستوائية

2

احلياة النباتية واحليوانية والن�شاط
االقت�صادي

4

مناذج من احلياة الب�رشية يف البيئة
اال�ستوائية

1
2
18

املوقع الفلكي واجلغرايف واخل�صائ�ص
الطبيعية للبيئة القطبية
البيئة القطبية التندرا
منوذج من احلياة الب�رشية يف البيئة
القطبية

ال�شكل

كبرية
جدا

خريطة 1

X

كبرية

غابات
ا�ستوائية
مت�ساح
ذبابة
ت�سي ت�سي
خريطة 2
خريطة 3

متو�سطة �ضعيفة منعدمة

X
X
X
X
X

�شجرة
جوز الهند

X

خريطة 14

X

�صور
�شخ�ص
من
اال�سكيمو

X
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حيث لوحظ يف �صور (الغابات اال�ستوائية ،التم�ساح ،ذبابة ت�سي ت�سي) الآتي :ال�صور
غري ملونة ،ومعاملها غري وا�ضحة ،حيث �أدى لعدم ات�ضاح العنا�رص الرئي�سة لل�صور.
كما لوحظ يف (اخلريطة  ،2اخلريطة � ،3صورة �شجرة جوز الهند) الآتي :ات�ضح من
الأ�شكال ال�سابقة �أن جماعة الزاندي تتواجد يف ال�سودان ،يف حني �أنها تتواجد يف و�سط
�أفريقيا والكونغو وال�سودان ،فكان الأحرى �أن تعر�ض خريطة لقارة �أفريقيا ت�ضم تلك الدول
وتلون �أماكن تواجد قبائل الزاندي باللون الأزرق الذي يرمز للم�سطحات املائية,
كاملةَّ ,
و�صورة �شجرة جوز الهند غري ملونة وغري وا�ضحة.
كما لوحظ يف (اخلريطة )14الآتي :تلوين املوقع اجلغرايف للبيئة القطبية باللون
الأزرق الذي يرمز للم�سطحات املائية ,ومل حتدد الدرجة  ْ 90لدائرة العر�ض �شمايل خط
اال�ستواء ،كما ذكر يف املحتوى.
كما لوحظ يف (ال�صور) الآتي :ال�صور غري ملونة وغري وا�ضحة املعامل؛ مما �أدى لعدم
ات�ضاح العنا�رص الرئي�سة لل�صور.
كما لوحظ يف (�صورة �شخ�ص من اال�سكيمو) الآتي :ال�صورة غري ملونة وغري وا�ضحة
املعامل؛ مما �أدى لعدم ات�ضاح العنا�رص الرئي�سة لل�صورة.
الجدول ()4
تحليل محتوى كتاب الجغرافيا للصف التاسع في ضوء التكامل بين المحتوى والشكل البصري

كتاب التا�سع
م�ستوى التكامل
الدر�س

مو�ضوع ال�شكل الب�رصي

ال�شكل

1

املوقع اجلغرايف والفلكي واحلدود
للوطن العربي

خريطة 1

X

خريطة 2

X

2

الوحدات ال�سيا�سية

خريطة 4

3

النزاعات احلدودية

خريطة 5

X

2

عنا�رص املناخ

خريطة 17

X

خريطة 18

X

كبرية
جدا

كبرية

X

3

الأقاليم املناخية

خريطة 19

X

4

النباتات الطبيعية

خريطة 20

X
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حيث لوحظ يف (اخلريطة  ،1اخلريطة  )2الآتي :مل حتدد درجة العر�ض ْ 15جنوب خط
اال�ستواء ،كما ذكر يف املحتوى ,حيث ي�ؤخذ عليها ا�ستخدام اللون الأزرق لتمثيل اجلبال.
كما لوحظ يف (اخلريطة  )4الآتي :ي�ؤخذ على اخلريطة ا�ستخدام �ألوان ال تعرب عن
الواقع ,وظهر يف اخلريطة بع�ض م�سميات الدول غري العربية ،وهي غري �رضورية.
كما لوحظ يف (اخلريطة  ،19اخلريطة  )20الآتي :ي�ؤخذ عليهما ا�ستخدام �ألوان ال تعرب
عن الواقع.
الجدول ()5
تحليل محتوى كتاب الجغرافيا للصف العاشر في ضوء التكامل بين المحتوى والشكل البصري

كتاب العا�رش
الدر�س

مو�ضوع ال�شكل
الب�رصي

ال�شكل
خريطة 1

م�ستوى التكامل
كبرية جدا

كبرية

X

خريطة 2

1

القارات (املوقع
وال�شكل وامل�ساحة)

2

امل�سطحات املائية

3

اخلريطة ال�سيا�سية
للعامل

1

قارة �أوقيانو�سيا
ودولة ا�سرتاليا

متو�سطة

�ضعيفة

منعدمة
X

خريطة 3

X

خريطة 4

X

خريطة 5

X

خريطة 6

X

خريطة 7

X

خريطة 8

X

�صورة

X

خريطة 9

X

خريطة 10

X

خريطة 11

X

خريطة 35

X

خريطة 36

X

خريطة 37

X

خريطة 38

X
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كتاب العا�رش
الدر�س
2

مو�ضوع ال�شكل
الب�رصي
ال�سكان والن�شاط
االقت�صادي

ال�شكل

م�ستوى التكامل
كبرية جدا

كبرية

خريطة 39

X

خريطة 40

X

متو�سطة

�ضعيفة

منعدمة

حيث لوحظ يف (اخلريطة  )2الآتي :قارة �أمريكا ال�شمالية مل تذكر يف املحتوى
التعليمي ،كما �أنها ال تتنا�سب مع املحتوى التعليمي.
كما لوحظ يف (اخلريطة  )10الآتي :عدم ت�سمية الوحدات ال�سيا�سية لكل قارة.
كما لوحظ يف (اخلريطة  ،39اخلريطة  )40الآتي :عدم توافر مفتاح للخريطة يعرب عن
م�ضمون الرموز ( �  )،على اخلريطة  ,39وعدم توافر مفتاح للخريطة يعرب عن الألوان
على اخلريطة .40وميكن اال�ستنتاج من اجلداول ال�سابقة ( )5 ،4 ،3 ،2الأوزان الن�سبية لكل
كتاب ويت�ضح ذلك يف اجلدول (: )6
الجدول ()6
التكرارات واألوزان النسبية لمستوى التكامل بين الشكل البصري والمحتوى التعليمي
لكتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا

الكتاب

التكرار

القيمة العظمى للتكرار

الوزن الن�سبي

ال�سابع

37

60

% 61.7

الثامن

34

50

% 68.0

التا�سع

34

40

% 85.0

العا�رش

83

90

% 92.2

يت�ضح من اجلدول ال�سابق م�ستوى التكامل بني ال�شكل الب�رصي واملحتوى التعليمي
لكتب اجلغرافيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا ،حيث جاءت الن�سب مرتبة ت�صاعديًا من كتاب
ال�سابع ،ثم كتاب الثامن ،ثم كتاب التا�سع ،ثم كتاب العا�رش.وات�ضح التباين يف الأوزان
الن�سبية ،مبا ي�ؤكد وجود اختالفات يف م�ستوى التكامل بني ال�شكل الب�رصي واملحتوى
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التعليمي باختالف ال�صف الدرا�سي( :ال�سابع ،الثامن ،التا�سع ،العا�رش)  ،حيث كانت ن�سبة
ال�صف ال�سابع  % 61.7ثم تالها بفارق ملحوظ ال�صف الثامن ،حيث ح�صل على ما ن�سبته
 ،% 68ثم تالها بفارق كبري ال�صف التا�سع ،حيث كانت ن�سبته  ،% 85و�أخريًا ال�صف
العا�رش حيث ح�صل على �أعلى ن�سبة مبا يقدر .% 92.2

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
�1.1رضورة االهتمام باملدخل التكاملي ب�شكل عام بني حمتويات املقررات الدرا�سية.
2.2الت�أكيد على التكامل بني ال�شكل الب�رصي واملحتوى التعليمي للكتب املدر�سية.
�3.3رضورة �إثراء الكتب املدر�سية بالألوان املمثلة للحقيقة.
4.4تطوير مقررات اجلغرافيا يف �ضوء التفكري الب�رصي الذي يعتمد على الأ�شكال
الب�رصية.
�5.5رضورة توظيف املعرفة املرئية يف �أثناء التدري�س ،ملا لها من �أهمية يف تفعيل
عمليتي التعليم والتعلم.
�6.6رضورة تنويع الأ�شكال الب�رصية بني خرائط مفاهيم وخرائط جغرافية ورموز
و�صور ور�سوم تو�ضيحية...الخ.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1الأ�ستاذ ،حممود. )2012(.فاعلیة �سیمیائیة ال�صورة الكاریكاترییة ك�إ�سرتاتیجیة
مقرتحة يف تنمیة التفكری الإبداعي والناقد لدى طلبة جامعة الأق�صى.امللتقى العلمي
للمبدعني يف التدري�س اجلامعي (ال�صفحات . )98 - 89ال�سعودية :جامعة االمام حممد
بن �سعود اال�سالمية.
2 .2الأ�ستاذ حممود ،و مطر ،ماجد�. )2001(.أ�سا�سيات املناهج.غزة :مطبعة الرنتي�سي.
3 .3الأ�ستاذ حممود ،و الطويل ،مها. )2007(.التوازن بنی ثقافة الكلمة وثقافة ال�صورة
كمعیار للجودة يف حمتوى مناهج العلوم الفل�سطینیة.امل�ؤمتر الرتبوي الثالث بعنوان
«اجلودة يف التعلیم العام الفل�سطیني كمدخل للتمیز« (ال�صفحات . )27 - 2غزة:
اجلامعة اال�سالمية.
4 .4تركي ،عبد العزيز. )1991(.طموحنا الرتبوي والتعليمي يف دولة قطر ،ندوة تربوية
بعنوان :ندوة التوجيه الرتبوي.قطر :جملة الرتبية ،العدد الأول.
5 .5اخلزندار ،نائلة جنيب ،و مهدي ،ح�سن ربحي. )2006(.فاعلية موقع الكرتوين على
التفكري الب�رصي واملنظومي يف الو�سائط املتعددة لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة
الأق�صى.امل�ؤمتر العلمي الثامن ع�رش « مناهج التعليم وبناء الإن�سان العربي» (ال�صفحات
. )645 - 620القاهرة :جامعة عني �شم�س.
6 .6ال�شنطي ،عفاف عبد الرحمن. )2011(.م�ستوى التوافق بني ثقافتي ال�صورة والكلمة
كمعيار للجودة يف حمتوى كتاب العلوم الفل�سطيني بجز�أيه لل�صف الرابع الأ�سا�سي.
غزة :ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الأزهر.
7 .7طعيمة ،ر�شدي. )1985(.حتليل املحتوى يف العلوم االن�سانية.القاهرة :مكتبة الأجنلو.
8 .8عبد العايل ،عبد ال�سالم. )2000(.ثقافة الأذن وثقافة العنی.املغرب :دار توبقال للن�رش.
9 .9عبد الهادي ،جمال توفيق. )2003(.تقومي كرا�سة « التدريبات والأن�شطة « ملناهج العلوم
باملرحلة االبتدائية يف �ضوء �أ�ساليب االت�صال الب�رصية وعمليات العلم الأ�سا�سية.جملة
الرتبية العملية ، )2( 6 ،ال�صفحات .38 - 1
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دراسة تقييمية ملستوى التكامل بني اللغة غير اللفظية (الشكل البصري)
واللغة اللفظية (احملتوى التعليمي) في مقررات اجلغرافيا للمرحلة األساسية
العليا بفلسطني
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