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ملخص: 
اأن تتوافر  اأدوات ال�صكل الب�رضي التي يجب  اأهم  اإىل  اإىل التعرف  هدفت هذه الدرا�صة 
ثم  العليا، ومن  الأ�صا�صية  املدر�صية  للمرحلة  التعليمي ملقررات اجلغرافيا  املحتوى  �صمن 
الك�صف عن م�صتوى التكامل بني هذه الأدوات واملحتوى التعليمي يف تلك املقررات؛ ولتحقيق 
العليا يف  الأ�صا�صية  للمرحلة  اجلغرافيا  لتحليل حمتوى مقررات  اأداة  الباحثان  م  ذلك �صمرَّ
نتائج  اأهم  اأ�صارت  وقد  التعليمي،  واملحتوى  الب�رضي  ال�صكل  بني  التكامل  مفهوم  �صوء 
اأن ن�صب التكامل بني ال�صكل الب�رضي واملحتوى التعليمي ملقررات اجلغرافيا  اإىل  الدرا�صة 
ثم  الثامن،  كتاب  ثم  ال�صابع،  كتاب  من  ت�صاعديًا  مرتبة  العليا جاءت  الأ�صا�صية  للمرحلة 
كتاب التا�صع، ثم كتاب العا�رض.هذا وقد ات�صح التباين يف الأوزان الن�صبية مبا يوؤكد وجود 
ال�صف  التعليمي باختالف  الب�رضي واملحتوى  ال�صكل  التكامل بني  اختالفات يف م�صتوى 

الدرا�صي )ال�صابع، الثامن، التا�صع، العا�رض( .
الكلمات املفتاحية: التكامل، الأ�صكال الب�رضية، املحتوى املعريف، اجلغرافيا.
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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 ل �صك فيه اأن التجربة الفل�صطينية يف اإعداد املناهج وتطويرها هي جتربة م�صتمرة 
حتى اليوم، وهي تتطلب املتابعة والتقومي با�صتمرار؛ فهي التجربة الأوىل التي ميار�ص من 
خاللها الفل�صطينيون حقهم يف اإعداد مناهج تلبي احتياجاتهم واإعدادها، وتكون نابعة من 
واقعهم، وتعرب عن اآمالهم وتطلعاتهم امل�صتقبلية بعيدًا عن الغرتاب والفقر العلمي اللذين 

عانى منهما املجتمع الفل�صطيني طيلة الحتالل الإ�رضائيلي.
وتعد املناهج جوهر العملية التعليمية، حيث ت�صهم يف بناء اجلانب النف�صي والفل�صفي 
يف  و�صلوكياتهم  املتعلمني  مواقف  على  ينعك�ص  مبا  للمتعلم،  واملعريف  والجتماعي 
امل�صتقبل؛ لذا فاإن املناهج التعليمية ت�صهم يف تكوين نوعية اأفراد جمتمع الغد بكل فئاته، 

ويعزى اإليها رقي املجتمع اأو تخلفه.
ويعد املحتوى الدرا�صي يف الكتب املدر�صية الركن الأ�صا�ص من اأركان املنهاج الذي يقع 
بني اأيدي الطلبة واملعلمني على حد �صواء، كما يعد امل�صدر الأول للمعرفة، ويت�صمن اأ�صكالً 

خمتلفة للمعرفة منها اخلربات العقلية والوجدانية واملهارية )الأ�صتاذ و مطر، 2001( .
ويرى الباحثان اأن الكتاب املدر�صي بغ�ص النظر عن �صكله التقليدي اأو اللكرتوين يبقى 
التعليمية بدونه، فهو بذلك الوعاء  اأن تتم العملية  التعليمية، ول ميكن  هو دعامة العملية 

املت�صمن لأهداف املنهج، وهو الإطار املمنهج الذي يحكم العالقة بني املعلم وطالبه.
املرئية  باملعرفة  املدر�صية  الكتب  باإثراء  الهتمامات  فيه  تزايدت  الذي  الوقت  ويف 
واأدواتها من خالل تنويع اأ�صكال املعرفة املعرو�صة على املتعلم، مبا ي�صتلزم وجود عالقة 
تبادلية بني املحتوى التعليمي من معرفة واأ�صكال ب�رضية متعددة الأنواع؛ لزيادة الو�صوح 
حمتويات  تعمل  حيث  الب�رضي،  وال�صكل  املحتوى  بني  التكامل  باب  من  كخطوة  والفهم 
املناهج املتكاملة على التخل�ص من الت�صوي�ص، وردم الفجوات بني املعرفة وال�صكل الب�رضي 
مبا يوفر الوقت على املعلم واملتعلم، ول يثري امللل لديهما، ويكون اأكرث اقت�صادًا يف اجلهد، 
كما اأن املعرفة كل ل يتجزاأ �صواء كانت معرفة مكتوبة اأم منطوقة اأو ب�رضية.كما اأنها تعني 
املتعلم على مواجهة التحدي الناجت عن التغري والتطور ال�رضيع يف عامل التعليم املدر�صي، 
حيث اإن التغري هو عملية حتمية تواكب احلياة، وتعد قدرة الفرد على متابعة هذا التغري اأحد 

املقايي�ص امل�صتخدمة لبيان مدى تقدمه يف حياته.
اأن الكتب املدر�صية تقدم املادة العلمية من خالل  اأ�صارت ال�صنطي )2011( اإىل  وقد 
اللفظية املتمثلة يف ال�صور والر�صوم والتكوينات اخلطية  اللفظية واللغة غري  اللغة  لغتني: 
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وغريها من الأمناط الأخرى للر�صوم.كم بني كل من الأ�صتاذ والطويل )2007( اأن الكتاب 
اللفظية  اللغة  من  كل  دفتيه  بني  يجمع  الأ�صا�صية،  املعرفة  اأوعية  من  وعاءً  املدر�صي 
والب�رضية، ويتطلب جهدًا من القارئ يف �صيئني مهمني هما: انقرائية اللغة اللفظية وغري 
اللفظية املوجودة يف الكتاب املدر�صي، والك�صف عن العالقة بني هاتني اللغتني اأي الكلمة 

وال�صكل الب�رضي.
وتتمثل اللغة غري اللفظية بالأ�صكال الب�رضية التي تعد من اأهم عنا�رض حمتوى مقررات 
اجلغرافيا، فهي اأول ما يثري املتعلم.كما اأنها ت�صاعد يف تو�صيح، وتف�صري العديد من املعرفة 
التي ي�صعب فهمها بالكتابة.وهى اأي�صا ت�صاعد املتعلم يف ت�صور وتخيل املحتوى العلمي 
ت�صوراً �صحيحًا يتطابق مع فحوى املادة العلمية، كما ت�صاهم يف فهم كثري من املعلومات، 
وا�صتيعاب الأفكار املركبة واحلقائق التي قد ي�صعب على املتعلم فهمها من خالل الكلمات.
ويعد ال�صكل الب�رضي �صورة تخطيطية مكونة من املفاهيم والأفكار الرئي�صة امل�صتقة 
من اأمناط تنظيم املحا�رضة والكلمات الدليلة، والعبارات واملفاهيم الأكرث اأهمية يف الكتب 
اأو احلوارات، وتعطي اأفكاراً ثمينة اإىل م�صتوى اأهمية املحتوى، فال�صكل الب�رضي ميكن اأن 
ي�صتعمل ت�صكيلة من الر�صومات: )�صور– وق�صا�صات– واأ�صكال هند�صية–واألوان وكلمات 
فكرة(  اأو  مفهوم  لتمثيل  رمزية  تقنية  واأي  وخطوط–  ظلية–  و�صور  واأعداد–  دليلية– 

.)مهدي، 2006( 
البيانية،  والر�صوم  الثابتة،  بال�صور  الب�رضية:  الأ�صكال   )2015( مهدي  حدد  وقد 
واملخططات )التنظيم، والت�صنيف، والت�صل�صل الزمني، واجلداول( ، وخرائط التفكري: )الدائرة، 
وال�صجرة،  والدعامة،  والتحليل  املتعدد،  والتدفق  والتدفق،  املزدوجة،  والفقاعة  والفقاعة، 
الفهم  الب�رضي، وت�صاعد على  العقل  ل  تفعِّ الب�رضية  الر�صوم  تلك  اأن  اإىل  ، م�صيفًا  واجل�رض( 
العميق للمتعلم، وتزيد من تقبله للمحتوى، وميكن اأن ت�صتخدم كا�صرتاتيجية تت�صم باملرونة 

والفاعلية، وت�صجع على التعلم مدى احلياة.
كما يت�صمن ال�صكل الب�رضي: الكلمات الدليلة لالإيجاز من الكلمات، والعقد الهند�صية 
للربط بني الأفكار واملفاهيم با�صتخدام الأ�صهم واخلطوط، مدعمًا بر�صوم تخطيطية، ور�صوم 

 )Cyrs & Smith, 1990(.ت�صويرية، ورموز �صفوية
من  املدر�صية  الكتب  حمتوى  �صمن  تدخل  مل  الب�رضية  الأ�صكال  اأن  الباحثان  ويرى 
قبيل الزخرفة، و�صغل امل�صاحة الفارغة من الكتاب اأو الرفاهية، واإمنا م�صاهمة يف حتقيق 
اأغرا�ص تعليمية، اأهمها: تو�صيح الأفكار، وخماطبة املتعلمني بتقريب الواقع من خالل: ربط 
املعرفة املجردة بالطبيعة، بالإ�صافة اإىل الأهمية الرتبوية والنف�صية؛ لرتباطهما بقابلية 
املتعلمني نحو الكتاب املدر�صي، ول ميكن اأن يحدث ذلك اإل بوجود التكامل بني املحتوى 
التعليمي )اللغة اللفظية( ، واملحتوى الب�رضي )الأ�صكال الب�رضية( .ويف هذا ال�صدد يوؤكد 
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اللغوي باملرئي، واأن هناك عالقة تربط ما  اأن املعرفة يرتبط فيها   )2000 )عبد العايل، 
بني ال�صورة والكلمة.

درا�صية  اأفقية بني حمتوى مادة  التكامل من حيث: وجود عالقة  وقد عهدنا مفهوم 
واأخرى، وكذلك وجود عالقة اأفقية بني اخلربات التعليمية يف مواد درا�صية خمتلفة )الأ�صتاذ 
و مطر، 2001( ، اأو عالقة راأ�صية، اأو ما ي�صميه بع�صهم البناء احللزوين، اأو اللولبي للمنهج، 
والذي يعني التوجه نحو ن�صقية العلم يف املناهج، وتقدمي بنية املادة الدرا�صية اإىل املتعلم 
على  ال�صيميائية  رائد  بارث”  “رولند  لأعلى.ويوؤكد  ب�صورة  خمتلفة  تعليمية  مراحل  يف 
�رضورة التوازن بني اللغة اللفظية واللغة غري اللفظية )الب�رضية( حيث اإن كالرَّ منهما يكمل 
و�صلف�صرت” باأن  “اجنل�ص  عليه  اأكد  ما  ذلك  ويدعم   ،  )2012 الأ�صتاذ،  ورد يف  )كما  الآخر 
 English &( الطبيعة املزدوجة للمعرفة  الن�ص وال�صورة تدل على  التكاملية بني  العالقة 
Rosalind, 2004(، فنحن نحاول فهم الن�ص من خالل دللت الأ�صكال الب�رضية، وكذلك 

نحاول فهم الأ�صكال الب�رضية من خالل دللت اللغة اللفظية.
املحتوى  بني  تبادلية  عالقة  وجود  يعني  الدرا�صة  هذه  يف  اإليه  امل�صار  التكامل  اإن 
يوؤكد  الب�رضي.مبا  ال�صكل  واأدوات  العليا،  الأ�صا�صية  للمرحلة  اجلغرافيا  ملقررات  التعليمي 
اأن اأي منهاج يت�صف بالتكامل يكون تخطيطه وطريقة تنفيذه يوؤديان اإىل اكت�صاب الطلبة 
املحتوى  مع  وتكاملها  الب�رضي،  ال�صكل  اأدوات  وحدة  تو�صح  التي  الأ�صا�صية  للمفاهيم 
التعليمي ملقرر ما؛ مبا ي�صاعدهم على اإدراك اأهمية هذا التكامل ودوره يف حياتهم اليومية، 
يعك�ص  التعليمي  واملحتوى  الب�رضي  ال�صكل  بني  التكامل  فيه.اإن  يعي�صون  الذي  وعاملهم 
منظومة تعلم عنا�رض حمتوى مادة درا�صية ما مت�صلة ببع�صها لإبراز عالقات، وا�صتغالل 

هذه العالقات لزيادة الو�صوح والفهم. اأنظر ال�صكل )1(.

الشكل (1) : 
يوضح التكامل بين الشكل البصري والمحتوى التعليمي
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ويوجد العديد من املربرات ل�صتخدام التكامل تعك�ص ميزاته، منها: اأن املنهج املتكامل 
يرتبط مب�صكالت احلياة التي يواجهها الفرد، وبالتايل يعك�ص واقعية املنهج وم�صمونه، كما 
يعك�ص التكامل: التوازن والتنظيم يف بنية املنهاج، وت�صهم املناهج املتكاملة يف مواجهة 
التغريات ال�رضيعة الناجتة عن التطور العلمي، والتي قد توؤثر على قدرة الفرد يف متابعة هذا 
التغري، كما تتحقق وحدة املعرفة الإن�صانية وتكاملها، ويعك�ص التكامل بني ال�صكل الب�رضي 

واملحتوى التعليمي قدرة املتعلم على اإدراك املفاهيم.
تقومي  اهتمت يف  التي  ال�صابقة  الدرا�صات  من  العديد  يوجد  �صبق  وتاأكيًدا ملا 
املقررات ب�صكل عام، ومقرر اجلغرافيا ب�صكل خا�س، ودرا�صة الأ�صكال الب�رشية، ومنها: 
)2012( اىل الك�صف عن فاعلية منطني من �صيميائية ال�صورة  الأ�صتاذ  هدفت درا�صة 
الكاريكاتريية يف تنمية التفكري الإبداعي والناقد لدى طلبة جامعة الأق�صى، وذلك يف اإطار 
مرحلة  يف  الأق�صى  بجامعة  الرتبية  كلية  طلبة  على  املقرر  التفكري  تنمية  م�صاق  تدري�ص 
حيث  متكافئتني،  جمموعتني  على  القائم  التجريبي  املنهج  الدرا�صة  اتبعت  البكالوريو�ص، 
اختريت ع�صوائيا ً �صعبتان درا�صيتان من �صعب م�صاق تنمية التفكري امل�صجالت يف الف�صل 
با�صتخدام  امل�صاق  در�صت  اإحداهما  طالبة:   )45( �صعبة  كل  يف   2012  -  2011 الثاين 
�صيميائية ال�صورة الكاريكاتريية امل�صحوبة بتعبريات لفظية، والأخرى در�صت امل�صاق نف�صه 
با�صتخدام �صيميائية ال�صورة الكاريكاتريية غري امل�صحوبة بتعبريات لفظية، وبعد انتهاء 
الف�صل الدرا�صي )12 اأ�صبوع بواقع حما�رضة كل اأ�صبوع مدتها �صاعتني( ، مت تطبيق اأدوات 
الدرا�صة بعدياً على عينة الدرا�صة، ومن ثم معاجلة البيانات اإح�صائياً ، وتو�صلت الدرا�صة اإىل 
فاعلية التدري�ص با�صتخدام �صيميائية ال�صورة الكاريكاتريية ب�صكل عام يف تنمية التفكري 
الإبداعي والتفكري الناقد، واأن التدري�ص با�صتخدام �صيميائية ال�صورة الكاريكاتريية ال�صماء 

اأف�صل منها يف �صيميائية ال�صورة الكاريكاتريية غري ال�صماء.
ال�صورة  ثقافتي  بني  التوافق  م�صتوى  عن  للك�صف   )2011( ال�صنطي  درا�صة  هدفت 
والكلمة كمعيار للجودة يف حمتوى كتاب العلوم الفل�صطيني بجزاأيه لل�صف الرابع الأ�صا�صي؛ 
حتليل  ومنهج  التحليلي،  الو�صفي  املنهج  الباحثة  ا�صتخدمت  الدرا�صة  اأهداف  ولتحقيق 
الأ�صا�صي  الرابع  ال�صف  تالميذ  من  الدرا�صة  جمتمع  وتكون  الدرا�صة،  يف  الكمي  امل�صمون 
للعام  العلوم  مادة  يدر�صون  والذين  غزة،  غرب  مبحافظة  احلكومة  مدار�ص  يف  جميعهم 
الدرا�صي )2009-2010( ، والبالغ عددهم )3252( تلميذاً وتلميذة، حيث اأعدت الباحثة 
قائمة معايري خا�صة بثقافتي ال�صورة والكلمة يف حمتوى كتاب العلوم الفل�صطيني لل�صف 
الرابع الأ�صا�صي، تت�صمن )6( حماور خا�صة بالكلمة، و )12( حموراً خا�صاً بال�صورة، كما 
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اأعدت الباحثة اختبارين لتحديد م�صتوى قراءة ال�صورة والكلمة لدى تالميذ ال�صف الرابع 
الأ�صا�صي، حيث اختريت عينة الدرا�صة من )240( تلميذاً وتلميذة من تالميذ ال�صف الرابع 
الأ�صا�صي من مدار�ص خمتلفة يف حمافظة غرب غزة، وق�صموا اإىل )120( تلميذاً، و )120( 
تلميذة، وقد اأ�صارت اأهم نتائج الدرا�صة اإىل: بلغ الوزن الن�صبي لدرجات اختبار التعرف اإىل 
م�صتوى مقروئية ال�صورة والكلمة لدى تالميذ ال�صف الرابع الأ�صا�صي الكلي 83.6%، وهي 
ن�صبة مرتفعة مما يدل على مدى التوافق بني ثقافتي الكلمة وال�صورة.ول يقل م�صتوى قراءة 
الرابع  ال�صف  تالميذ  لدى  بجزاأيه  الفل�صطيني  العلوم  كتاب  حمتوى  يف  املت�صمنة  الكلمة 
الأ�صا�صي عن 75%، كمعدل افرتا�صي مقبول تربوياً، اأي ل يقل عن 22.5 درجة لختبار 

م�صتوى انقرائية الكلمة عند )0.05( .
جاءت درا�صة م�صلح )2010( لتقومي منهاج اجلغرافيا يف املرحلة الأ�صا�صية العليا يف 
�صوء بع�ص الجتاهات العاملية، ولالإجابة على ت�صاوؤلت الدرا�صة ا�صتخدم الباحث املنهج 
الو�صفي التحليلي، حيث اأعد قائمة باملعايري العاملية ا�صتملت )37( معياراً، ومن ثم بنى 
ا�صتبانة، وقائمة حتليل حمتوى، واختريت عينة ع�صوائية متثلت بـ )140( معلماً ومعلمة 
لل�صفوف:  اجلغرافيا  كتب  واختريت  غزة،  حمافظة  و�رضق  غرب  احلكومية  املدار�ص  يف 
)ال�صابع والثامن والتا�صع( ، وقد كان من اأهم نتائج الدرا�صة: بلغت الن�صبة العامة لوجهة 
للمرحلة  العاملية يف حمتوى منهاج اجلغرافيا  نظر املعلمني يف توافر بع�ص الجتاهات 
حمتوى  حتليل  نتائج  لإجمايل  العامة  الن�صبة  بلغت  وقد   ،  )%  49.15( العليا  الأ�صا�صية 
منهاج اجلغرافيا لتوافر بع�ص الجتاهات العاملية بن�صبة )19.3 %( ، ويف �صوء النتائج 
الجتاهات  وفق  اجلغرافيا  منهاج  حمتوى  تطوير  �رضورة  اإىل  الدرا�صة  خل�صت  ال�صابقة 

العاملية للمرحلة الأ�صا�صية العليا.
ثقافة  بني  التوازن  مدى  من  للتحقق   )2007( والطويل  الأ�صتاذ  درا�صة  جاءت  كما 
الكلمة وثقافة ال�صورة كمعيار جلودة حمتوى مناهج العلوم الفل�صطينية، وذلك من خالل 
حتديد اأمناط ال�صورة وخ�صائ�صها املت�صمنة يف حمتوى منهاج العلوم لل�صف التا�صع ب�صكل 
ا�صتخدم  ال�صورة.ولأغرا�ص ذلك  قراءة هذه  الوقوف على م�صتوى  خا�ص، كذلك من خالل 
املنهج الو�صفي التحليلي، ومنهج حتيلي امل�صمون الكمي، وتكونت عينة الدرا�صة من كتابي 
العلوم العامة لل�صف التا�صع، وكذلك من )280( طالباً وطالبة يف ال�صف التا�صع.واُ�صتخدمت 
التاأكد من  اأداة حتليل امل�صمون واختبار قراءة ال�صورة، ولقد مت  اأداتان هما:  الدرا�صة  يف 
�صدق الأداتني وثباتهما بالطرق العلمية املنا�صبة.وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن جمموع ال�صور 
 )10( تركزت يف  )267( �صورة  بلغ  التا�صع  لل�صف  العلوم  املت�صمنة يف حمتوى منهاج 
اأمناط فقط، ما يعني اأن هناك غياباً لأمناط اأخرى من ال�صورة، ولقد تركزت معظم ال�صور 
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الن�صبة  وكانت  الفيزيائية،  املو�صوعات  تركيزها  جمال  وكان  التو�صيحية،  الر�صوم  على 
بني ثقافة الكلمة وثقافة ال�صورة بن�صبة 1: 6.6، ما يعني طغيان الكلمة على ال�صورة.كما 
تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن معدل قراءة ال�صورة لدى طلبة ال�صف التا�صع كان اأقل من %70 

كمعدل افرتا�صي، وهذا يعني تدين مقروئية ال�صورة.
على  الكرتوين  موقع  فاعلية  اإىل  للتعرف   )2006( ومهدي  اخلزندار  درا�صة  وجاءت 
بجامعة  الرتبية  كلية  طالبات  لدى  املتعددة  الو�صائط  يف  واملنظومي  الب�رضي  التفكري 
التفكري الب�رضي،  الباحثان نوعني من الأدوات وهما: اختبار مهارات  الأق�صى، وا�صتخدم 
من  �صعبة  من  املكونة  الدرا�صة  عينة  على  طبِّقا  املنظومي.حيث  التفكري  مهارات  واختبار 
بحوايل  عددهن  ويقدر  املحو�صب،  التدريب  ا�صرتاتيجيات  م�صاق  يف  امل�صجالت  الطالبات 
للدرا�صة. الأ�صلي  املجتمع  متثل  التي  ال�صعب  بني  من  ق�صديًا  اختيارهن  مت  طالبة   )35(
اإح�صائيًا بني متو�صط درجات طالبات  دالة  اإىل: وجود عالقة  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت  وقد 
التفكري  اختبار  يف  درجاتهن  ومتو�صط  الب�رضي  التفكري  اختبار  يف  التجريبية  املجموعة 
الب�رضي،  التفكري  اختبار  يف  درجاتهن  متو�صط  يف  الزيادة  اأن  على  يدل  مما  املنظومي، 
يوؤدي اإىل زيادة يف متو�صط درجاتهن يف اختبار التفكري املنظومي، واأن الزيادة يف متو�صط 
درجاتهن يف اختبار التفكري املنظومي يوؤدي اإىل زيادة يف متو�صط درجاتهن يف اختبار 

التفكري الب�رضي.
هدفت درا�صة مهدي )2006( اإىل التعرف اإىل فاعلية ا�صتخدام برجميات تعلمية على 
التفكري الب�رضي والتح�صيل يف التكنولوجيا لدى طالبات ال�صف احلادي ع�رض، م�صتخدماً 
املنهج البنائي والتجريبي، وو�صولً اإىل حتقيق اأهداف الدرا�صة �صمم الباحث اأداتني )اختبار 
مهارات التفكري الب�رضي – اختبار حت�صيلي( مطبقًا اأدوات الدرا�صة على عينة اختريت من 
مدر�صة كفر قا�صم الثانوية للبنات من )83( طالبة ُوزِّعن على جمموعتني )الأوىل جتريبية 
اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأهم  اأ�صارت  وقد  طالبة،   )42( من  �صابطة  والثانية  طالبة،   )41( من 

فاعلية الربجميات على التفكري الب�رضي والتح�صيل يف التكنولوجيا.
وجاءت درا�صة عبد الهادي )2003( لتقومي كرا�صة “ التدريبات والأن�صطة “ ملناهج 
العلوم باملرحلة البتدائية يف �صوء اأ�صاليب الت�صال الب�رضية، وعمليات العلم الأ�صا�صية، 
واتبع الباحث يف هذه الدرا�صة املنهج التحليلي، حيث اعتمد على اأ�صلوب حتليل املحتوى، 
العلم  بعمليات  وقائمة  الب�رضية،  الت�صال  باأ�صاليب  قائمة  يف  البحث  اأدوات  ومتثلت 
العلوم  لكتاب  امل�صاحبة  والتدريبات  الأن�صطة  كرا�صة  يف  توافرها  ينبغي  التي  الأ�صا�صية، 
لكل من ال�صف الرابع، وال�صف اخلام�ص البتدائي، وكان من اأهم نتائج الدرا�صة اأن حمتوى 
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التو�صيحية  الر�صوم  الرابع البتدائي ت�صمن  التدريبات والأن�صطة اخلا�صة بال�صف  كرا�صة 
 ،%  11.69 %، واجلداول   35.06 الأفكار وتنظيمها  %، وعر�ص   53.25 بن�صبة قدرها 
كرا�صة  حمتوى  اإن  حيث  البيانية،  للر�صوم  املت�صمنة  والتدريبات  الأن�صطة  انعدمت  بينما 
التدريبات والأن�صطة اخلا�صة بال�صف اخلام�ص البتدائي ت�صمن عر�ص الأفكار وتنظيمها 
 ،%  3.94 %، واجلداول   22.05 بن�صبة  التو�صيحية  والر�صوم   ،%  65.35 بن�صبة قدرها 

بينما انعدمت الأن�صطة والر�صوم البيانية 0.97 %.
اأثر اختالف منط ممار�صة الأن�صطة التعليمية  وجاءت درا�صة امليهي )2003( ملعرفة 
على  البنائية  والنظرية  التكنولوجية  امل�صتحدثات  على  قائم  مقرتح  تدري�صي  منوذج  يف 
التح�صيل، وتنمية مهارات قراءة ال�صور والتفكري البتكاري يف العلوم لدى طالب املرحلة 
الثانوية ذوي مركز التحكم الداخلي واخلارجي، ولالإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة اتبع الباحث 
باإحدى  الثانوي  الأول  ال�صف  طالبات  من  طالبة   )44( من  عينة  على  التجريبي  املنهج 
مدار�ص دولة الكويت عام 2002/ 2003، وقد اختريت العينة بطريقة ع�صوائية، ووزعت 
على اأربع جمموعات بواقع )11( طالبة يف كل جمموعة، وقد ا�صتخدم الباحث الختبار اأداة 
للدرا�صة: )حت�صيلي – ومهارات قراءة ال�صور – والتفكري البتكاري( ، وكان من اأهم نتائج 
تعاونياً( من خالل  مقابل  )فردياً  التعليمية  الأن�صطة  اختالف منط ممار�صة  باأّن  الدرا�صة: 
النموذج التدري�صي املقرتح، ل يوؤثر على حت�صيل طالب ال�صف الأول الثانوي يف العلوم، 
اأم  فردياً كان  التعليمية  الأن�صطة  بنمط ممار�صة  تتاأثر كثرياً  ل  ال�صور  قراءة  واأن مهارات 

تعاونياً، ول يتفق هذا مع ما توقعه الباحث، وعرب عنه يف الفر�ص الرابع فرو�ص الدرا�صة.
الت�صور  )Stokes , 2001( فقدمت منوذجًا ل�صتخدام  �صتوك”  “�صوزان  اأما درا�صة 
باعتباره بعداً من اأبعاد التفكري الب�رضي يف التعليم؛ ملا له من دور عظيم يف حتقيق اأهداف 
التعلم.اإن امل�صلمة الأ�صا�صية التي بني عليها هذا البحث اأن مفهوم القراءة والكتابة الب�رضية، 
هذه  توفر  واملفاهيم.كما  الأفكار  لتو�صيل  وتوليدها؛  ال�صور،  ترجمة  على  بالقدرة  ٌعرف 
التي  الدرا�صات  مراجعة  وتت�صمن  الب�رضية،  والكتابة  القراءة  معرفة  اإىل  مقدمة  الدرا�صة 
تتحرى التاأثريات، الأمر الذي دمج بني الدرجات املختلفة من ت�صمني املكونات الب�رضية 
الب�رضية  التح�صينات  ل�صتعمال  الهتمام  حتفز  اأن  الأدب  مراجعة  غر�ص  اإن  التعليم،  يف 

بالتمازج مع تطويرهم �صفوياً وقراءة، ودعمهم باملهارات ريا�صية.
درا�صة “ت�صني” (Chen, 1993) التي هدفت اإىل الك�صف عن م�صتوى التعقيد املرئي 
طلبة  من  خمتلفة  م�صتويات  يف  املعريف  الطالب  تعلم  على  املوؤثرة  املتحركة  ال�صور  يف 
املدار�ص يف الوليات املتحدة الأمريكية، حيث ُبحثت العالقة بني ال�صور واجلوانب الثقافية، 
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والإدراك املعريف، وقد ا�صتخدم الباحث املنهج التحليلي، وقدمت املادة العلمية يف ثالثة 
م�صتويات: ر�صوم تو�صيحية يف امل�صتوى الأول، ور�صوم تو�صيحية مع ر�صوم تف�صيلية يف 
اإ�صافة  تف�صيلية مع  ر�صوم تو�صيحية ور�صوم  الثالث  امل�صتوى  الثاين، وقدم يف  امل�صتوى 
خلفية ثقافية، و�صمم اختبار من )28( فقرة، وقد اأ�صارت النتائج اإىل اأن توفري م�صتويات 
الأطفال. تاأثرياً كبرياً يف فهم  يوؤثر  املتحركة، ل  ال�صور  الب�رضي يف  التعقيد  خمتلفة من 
اأي�صا، ل يوجد تفاعل بني التعقيد الب�رضي يف ال�صور املتحركة وم�صتويات الطلبة املختلفة.

ا�صتهدف  ما  فمنها  اهتماماتها،  يف  تباينت  ال�صابقة  الدرا�صات  اأن  �صبق  مما  يت�صح 
درا�صة  ثم  ومن  الب�رضي،  بال�صكل  املتمثلة  واأدواته  الب�رضي،  التفكري  مهارات  الك�صف عن 
فاعلية الربامج املحو�صبة على التفكري الب�رضي يف التكنولوجيا مثل درا�صة مهدي )2006( 
، ومنها ما �صعى لتقومي منهاج يف �صوء اأ�صاليب الت�صال الب�رضية مثل درا�صة عبد الهادي 
)2003( ودرا�صة امليهي )2003( ، ومنها ما �صعى لتنمية مهارات قراءة ال�صور مثل درا�صة 
الأ�صتاذ )2012( ، ومنها ما قدم منوذجاً ل�صتخدام الت�صور باعتباره بعداً من اأبعاد التفكري 
الب�رضي؛ للتو�صل ملفهوم القراءة والكتابة الب�رضية مثل درا�صة )Stokes , 2001( ودرا�صة 
غري  اللغة  على  ركزت  قد  ال�صابقة  الدرا�صات  اأن  يت�صح  .حيث   )2007( والطويل  الأ�صتاذ 
اللفظية واإبراز دورها املهم يف التاأثري على م�صارات التعلم، وقد ا�صتفادت الدرا�صة احلالية 
من الدرا�صات ال�صابقة يف فهم اللغة غري اللفظية وحتديد اأدواتها، ومن ثم ُبنيت بطاقة حتليل 
املحتوى، وقد متيزت يف تناولها لأدوات التفكري الب�رضي وتكاملها مع املحتوى التعليمي.
ولقد ظهرت احلاجة لفكرة هذه الدرا�صة اأي�صا ا�صتجابة للعديد من تو�صيات املوؤمترات، 
عند  يراعى  اأن  التعليم  لتكنولوجيا  امل�رضية  للجمعية  الأول  العلمي  املوؤمتر  اأو�صى  حيث 
تاأليف الكتب املدر�صية اأن ين�صم متخ�ص�ص يف تكنولوجيا التعليم مع خبري املادة الدرا�صية 
الكلمة  انقرائية  ومراعاة  ال�صليم،  الرتبوي  ال�صكل  واإخراجها يف  التعليمية،  املادة  لت�صميم 
وال�صورة.وقد اأو�صى الرتبويون عند ت�صميم حمتوى ب�رضي، باأن ياأخذ م�صمم هذا املحتوى 
واخل�صائ�ص  للمتعلم  ال�صابقة  واخلربة  العر�ص  وطريقة  التعليمية  الأهداف  العتبار  يف 
املميزة له، اأي اأن الأ�صلوب املعريف للمتعلم يجب اأن يكون وثيق ال�صلة باملجاملة امل�صتخدمة 

يف املحتوى الب�رضي.)الأ�صتاذ والطويل، 2007( 
جد  بكل  الباحثان  �صعى  اأخرى؛  تربوية  ولأ�صباب  ال�صابقة،  املرتكزات  اإىل  وا�صتناداً 
اجلغرافيا  مقررات  يف  التعليمي  واملحتوى  الب�رضي  ال�صكل  بني  التكامل  م�صتوى  ملعرفة 

للمرحلة الأ�صا�صية العليا بفل�صطني، وذلك من خالل حل م�صكلة الدرا�صة.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تتمثل م�صكلة الدرا�صة يف التعرف اإىل الأ�صكال الب�رضية التي يجب اأن تت�صمنها كتب 
التقديرات  عن  الك�صف  ثم  ومن  الأخرى،  املقررات  عن  املختلفة  لطبيعتها  نظرًا  اجلغرافيا 
املت�صمنة  الب�رضية  اأ�صكالها  بجميع  اللفظية  غري  اللغة  بني  التكامل  مل�صتوى  التقييمية 
)املحتوى  اللفظية  واللغة  بفل�صطني  العليا  الأ�صا�صية  للمرحلة  اجلغرافيا  مقررات  كتب  يف 

التعليمي( ، وذلك من خالل الإجابة على الأ�صئلة الآتية: 
ما اأدوات اللغة غري اللفظية )ال�صكل الب�رضي( التي يجب اأن تت�صمنها كتب مقررات . 1

اجلغرافيا للمرحلة الأ�صا�صية العليا؟ 
اللفظية . 2 واللغة  الب�رضي(  )ال�صكل  اللفظية  غري  اللغة  بني  التكامل  م�صتوى  ما 

)املحتوى التعليمي( يف مقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�صا�صية العليا؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�صة احلالية اإىل: 

الك�صف عن اأدوات اللغة غري اللفظية )ال�صكل الب�رضي( التي يجب اأن تت�صمنها كتب . 1
مقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�صا�صية العليا.

)ال�صكل . 2 اللفظية  اللغة غري  التكامل بني  التقوميية مل�صتوى  التقديرات  اإىل  التعرف 
الأ�صا�صية  للمرحلة  اجلغرافيا  مقررات  يف  التعليمي(  )املحتوى  اللفظية  واللغة  الب�رضي( 

العليا.

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�صة احلالية يف اأنها: 

تلقي ال�صوء على اأدوات ال�صكل الب�رضي واأهمية تناولها يف تدري�ص اجلغرافيا.. 1
قد حتفز بع�ص املتخ�ص�صني يف املناهج واخلرباء يف الرتبية والتعليم لعقد الندوات . 2

واملناق�صات حول اأهمية ال�صكل الب�رضي يف تدري�ص اجلغرافيا.
ذات . 3 الأخرى  املو�صوعات  بع�ص  تتناول  اأخرى  درا�صات  اأمام  املجال  تفتح  قد 

العالقة بال�صكل الب�رضي.
باحثني . 4 تفيد  قد  اللفظية  واللغة  الب�رضي  ال�صكل  بني  التكامل  لدرا�صة  اأداة  تقدم 
اآخرين.
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التعريفات االجرائية للدراسة: 

الدرا�صة  اأهداف  اإجرائياً مبا يتنا�صب مع  الباحثان امل�صطلحات تعريفاً  عرف 
كما ياأتي: 

اجلغرافيا  ◄ ملقررات  اللفظية  اللغة  بني  تبادلية  عالقة  وجود  به  ويق�صد  التكامل: 
للمرحلة الأ�صا�صية العليا بفل�صطني واأدوات ال�صكل الب�رضي.

اللغة غري اللفظية )ال�صكل الب�رشي(: وتعرف باأنها اللغة التي ت�صتخدم ال�صكل  ◄
 – وق�صا�صات   – )�صوراً  وتت�صمن:  العلمي  امل�صمون  اأو  املفهوم  عن  للتعبري  الب�رضي 
– اأي  – وخطوطاً  – و�صوراً ظلية  – واأعداداً  – واألواناً وكلمات دليلية  واأ�صكالً هند�صية 
تقنية رمزية لتمثيل مفهوم اأو فكرة( مت�صمنة يف كتب مقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�صا�صية 

العليا بفل�صطني.
والكلمات  ◄ والأرقام  احلروف  ت�صتخدم  التي  اللغة  باأنها  وتعرف  اللفظية:  اللغة 

اأو امل�صمون العلمي، واملت�صمنة يف كتب مقررات اجلغرافيا للمرحلة  للتعبري عن املفهوم 
الأ�صا�صية العليا بفل�صطني.

مقررات اجلغرافيا: ويعرف باملحتوى اللفظي واملحتوى غري اللفظي املت�صمن يف  ◄
مقررات اجلغرافيا املقررة على املرحلة الأ�صا�صية العليا بفل�صطني من ال�صف ال�صابع حتى 

ال�صف العا�رض.

حدود الدراسة: 
الأ�صا�صية  للمرحلة  اجلغرافيا  كتب  حمتوى  من  عينة  على  احلالية  الدرا�صة  اقت�رضت 
العليا بفل�صطني، حيث اختريت وحدتان درا�صيتان اخرتن ع�صوائيًا من كل كتب اجلغرافيا 
على  الدرا�صة  اقت�رضت  كما   ، الثامن–التا�صع–العا�رض(  )ال�صابع–  ال�صفوف  على  املقررة 

املحتوى التعليمي ملنهاج اجلغرافيا للمرحلة الأ�صا�صية العليا بفل�صطني.

الطريقة واإلجراءات: 

أوالً- منهج الدراسة: 

ا�صتخدم الباحثان املنهج الو�صفي: وهو املنهج البحثي الذي يهتم بدرا�صة ظاهرة اأو 
حدث اأو ق�صية نعي�صها يف وقت الدرا�صة، وميكن احل�صول منها على معلومات ت�صاهم يف 

الإجابة على ت�صاوؤلت البحث دون تدخل من الباحث فيها.
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ثانياً- أدوات الدراسة: 

ا�صتخدم الباحثان اأداة حتليل املحتوى وقد ت ذلك وفًقا للخطوات الآتية: 
اأدوات ال�صكل الب�رضي ذات ال�صلة بدرا�صة مقررات اجلغرافيا، وال�رضورية . 1 ُحدِّدت 

لطلبة املرحلة الأ�صا�صية العليا، وذلك بال�صتفادة من م�صادر عدة منها: 
الأدب الرتبوي، وما ت�صمنه من م�صادر علمية متخ�ص�صة. -
الدرا�صات ال�صابقة، وما تو�صلت اإليه من نتائج. -
ا�صتطالع اآراء معلمي اجلغرافيا العاملني بامليدان من خالل توجيه �صوؤال مفتوح  -

مبقررات  ال�صلة  وذات  ال�رضورية،  الب�رضي  ال�صكل  اأدوات  حول  املعلمني  من   )10( اإىل 
اجلغرافيا، وال�رضورية لطلبة املرحلة الأ�صا�صية العليا.

ال�صورة . 2 اإىل  التو�صل  مت  ال�صابقة،  الإجراءات  �صوء  يف  للقائمة:  الأولية  ال�صورة 
اجلغرافيا،  مقررات  حمتوى  يف  ت�صمينها  الواجب  الب�رضي  ال�صكل  اأدوات  لقائمة  الأولية 
دليلية–  وكلمات  هند�صية-  واأ�صكالً  وق�صا�صات–  )�صوراً–  الآتية:  الأدوات  وتت�صمن 

واأعداداً– و�صوراً ظلية– وخطوطاً( .
من . 3 جمموعة  على  الأولية  �صورتها  يف  القائمة  عر�صت  حيث  القائمة:  �صبط 

مدى  حول  الراأي  لإبداء  وذلك  التعليم؛  وتكنولوجيا  التدري�ص  وطرق  مبناهج  املحكمني 
منا�صبتها، و�صياغة الأدوات الواردة بالقائمة، حيث اأبدوا ببع�ص املالحظات والتعديالت.

املحكمني، . 4 اإليها  اأ�صار  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  للقائمة:  النهائية  ال�صورة   
حيث  النهائية  اإىل �صورتها  اجلغرافيا  مقررات  الب�رضي يف  ال�صكل  اأدوات  قائمة  و�صلت 

�صملت ما ياأتي: 
�صوراً جم�صمة – و�صوراً م�صطحة- و�صوراً ظلية – وق�صا�صات – واأ�صكالً هند�صية – 

ور�صوماً تخطيطية – وخارطة املفاهيم – ورموزاً.
يف  اخلما�صي  التدريج  على  الباحثان  اعتمد  املحكمني،  ال�صادة  اإ�صارة  �صوء  ويف 
اجلغرافيا  ملقررات  التعليمي  واملحتوى  الب�رضي  ال�صكل  بني  التكامل  مل�صتوى  حتديدهما 

للمرحلة الأ�صا�صية العليا، والذي ي�صم القيم الآتية: 

منعدمة�صعيفةمتو�صطهكبريةكبرية جًدا

54321
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وبذلك يكون الباحثان قد اأجابا عن ال�صوؤال الأول من اأ�صئلة الدرا�صة والذي ين�ص على: 
»ما اأدوات اللغة غري اللفظية )ال�صكل الب�رشي( التي يجب ت�صمينها يف 

كتب مقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�صا�صية العليا بفل�صطني؟»
حتديد الهدف من التحليل: تهدف عملية التحليل؛ لتحديد تكاملية ال�صكل الب�رضي، . 1

واملحتوى التعليمي ملقررات اجلغرافيا للمرحلة الأ�صا�صية العليا كوحدة للتحليل.
حتديد فئات التحليل: اختريت وحدتان من كل كتاب من كتب اجلغرافيا املقررة . 2

للمرحلة الأ�صا�صية العليا، واختري در�ص واحد ع�صوائيًا من تلك الوحدات التي اختريت.
اأداة . 3 يف  الواردة  الب�رضي  ال�صكل  باأدوات  التحليل  فئات  حتددت  التحليل:  فئات 

التحليل، وعددها )8( اأدوات.
�صوابط التحليل: مت التحليل يف �صوء املحتوى، والتعريف الإجرائي لأدوات ال�صكل . 4

الب�رضي، و�صمل التحليل املحتوى التعليمي، واأدوات ال�صكل الب�رضي.
اأداة . 5 �صدق  خالل  من  التحليل  عملية  �صدق  على  ال�صتدلل  مت  املحتوى:  �صدق 

التدري�ص،  وطرق  )مناهج  املحكمني  من  عينة  على  التحليل  اأداة  ُعر�صت  حيث  التحليل، 
وتكنولوجيا التعليم( وا�صتملت الأداة على هدف التحليل وفئاته الرئي�صة والفرعية ووحدات 

التحليل، وُعدِّلت وفق اآراء املحكمني.
ثبات التحليل: حلرَّل باحث عينة من الدرو�ص امل�صتهدفة من كتب اجلغرافيا للمرحلة . 6

الأ�صا�صية العليا، ثم حلرَّل العينة نف�صها بعد مرور اأ�صبوع، وذلك بعد �صبط جميع الإجراءات 
والثاين،  الأول  التحليل  بني  والختالف  التفاق  نقاط  ُح�صبت  ثم  بالتحليل،  اخلا�صة 
وبا�صتخدام معادلة هول�صتي حل�صاب معامل التفاق )طعيمه، 1985( ُح�صب معامل الثبات، 

حيث كانت قيمته )0.85(، وهي ن�صبة عالية ملعامل الثبات.
اإجراءات التحليل: . 7
مت احل�صول على اأحدث طبعة من كتب اجلغرافيا للمرحلة الأ�صا�صية العليا، واجلدول  -

)1( يو�صح الدرو�ص والوحدات الدرا�صية التي ت�صتمل عليها الكتب.
ُحلِّل در�ص واحد من كل وحدة اختريت ع�صوائيًا، وروجعت كل �صفحة من �صفحاته؛  -

للح�صول على مدى تكرار البنود يف �صكل حتليل و�صفي كمي.
�صمل التحليل املحتوى التعليمي اللفظي وغري اللفظي. -
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الجدول (1) 
الدروس والوحدات الدراسية التي تشتمل عليها الكتب

الوحدة الكتاب
الدر�س الذي ت اختيارهالتي ت اختيارها

جغرافيا 
ال�صابع

املوقع وامل�صاحة واحلدودالأوىل
موقع فل�صطني الفلكي واأهميتهالأوىل
�صخور فل�صطنيالأوىل

احلا�صالت الزراعية يف فل�صطنيالثانية
الرثوة املعدنية وتوزيعها يف فل�صطنيالثانية
طرق املوا�صالت يف فل�صطنيالثانية

جغرافيا 
الثامن

املوقع الفلكي واجلغرايف واخل�صائ�ص الطبيعية للبيئة الثانية
ال�صتوائية

احلياة النباتية واحليوانية والن�صاط القت�صاديالثانية
مناذج من احلياة الب�رضية يف البيئة ال�صتوائيةالثانية

املوقع الفلكي واجلغرايف واخل�صائ�ص الطبيعية للبيئة ال�صاد�صة
القطبية

احلياة النباتية واحليوانية والن�صاط القت�صاديال�صاد�صة
منوذج من احلياة الب�رضية يف البيئة القطبيةال�صاد�صة

جغرافيا 
التا�صع

املوقع اجلغرايف والفلكي واحلدودالأوىل
الوحدات ال�صيا�صيةالأوىل
النزاعات احلدوديةالأوىل
عنا�رض املناخالثالثة
الأقاليم املناخيةالثالثة
النباتات الطبيعيةالثالثة

جغرافيا 
العا�رض

القارات )املوقع وال�صكل وامل�صاحة( الأوىل
امل�صطحات املائيةالأوىل
اخلريطة ال�صيا�صية للعاملالأوىل

قارة اوقيانو�صيا ودولة ا�صرتالياال�صابعة
ال�صكان والن�صاط القت�صاديال�صابعة
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نتائج الدراسة ومناقشتها: 
اجابة ال�صوؤال الأول:  ◄

اللفظية  غري  اللغة  اأدوات  »ما  على:  ين�ص  الذي  الأول  ال�صوؤال  عن  لالإجابة 
)ال�صكل الب�رشي( التي يجب اأن تت�صمنها كتب مقررات اجلغرافيا للمرحلة 
الأ�صا�صية العليا؟ «، اطلع الباحثان على الأدب الرتبوي والدرا�صات ال�صابقة، ومن ثم 
الإجراءات  اتباع  وبعد   ، الب�رضية(  )الأ�صكال  اللفظية  غري  للغة  باأدوات  قائمة  اُ�صتخل�صت 
اأدوات  يف  تبني  كما  النهائية  ال�صورة  اإىل  بها  والو�صول  القائمة،  تلك  ل�صبط  املنهجية 
الدرا�صة، تو�صل الباحثان اإىل ال�صورة النهائية لقائمة الأ�صكال الب�رضية مت�صمنة: �صوراً 
– ور�صوماً  – واأ�صكالً هند�صية  – وق�صا�صات  – و�صوراً م�صطحة- و�صوراً ظلية  جم�صمة 

تخطيطية – وخارطة املفاهيم – ورموزاً.
اجابة ال�صوؤال الثاين:  ◄

لالإجابة عن ال�صوؤال الثاين الذي ين�ص على: »ما م�صتوى التكامل بني اللغة غري 
اللفظية )ال�صكل الب�رشي( واللغة اللفظية )املحتوى التعليمي( يف مقررات 
اجلغرافيا للمرحلة الأ�صا�صية العليا؟ «، ُقوِّمت الدرو�ص التي اختريت، واملت�صمنة 

يف الوحدات الدرا�صية يف كتب اجلغرافيا، واجلداول )2، 3، 4، 5 ( تو�صح نتائج التحليل.
الجدول (2) 

تحليل محتوى كتاب الجغرافيا للصف السابع في ضوء التكامل بين المحتوى والشكل البصري

كتاب ال�صابع

ال�صكلمو�صوع ال�صكل الب�رشيالدر�س
م�صتوى التكامل

كبرية 
منعدمة�صعيفةمتو�صطةكبريةجدا

1

  X  خريطة 1موقع فل�صطني على خريطة العامل

موقع فل�صطني بالن�صبة للوطن 
   X خريطة 2العربي

 X   خريطة 3الدول العربية املجاورة لفل�صطني

2
موقع فل�صطني بالن�صبة خلط 

ال�صتواء وخط غرينت�ص
 X   خريطة 4

    Xن�صاط
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كتاب ال�صابع

ال�صكلمو�صوع ال�صكل الب�رشيالدر�س
م�صتوى التكامل

كبرية 
منعدمة�صعيفةمتو�صطةكبريةجدا

4

 X   �صورة�صخور ر�صوبية

 X   �صورة�صخور نارية

 X   �صورة�صخور متحولة

  X  خريطة 1احلا�صالت الزراعية يف فل�صطني15

18
الرثوة املعدنية وتوزيعها يف 

   X خريطة 12فل�صطني

طرق املوا�صالت يف فل�صطني26
  X  خريطة 13

    Xمطار غزة

حيث لوحظ يف )اخلريطة 1( الآتي: يوؤخذ على اخلريطة اأنه اأعطي اللون الأزرق الغامق 
لقارتي اآ�صيا واأ�صرتاليا، مبا يوحي للمتعلم اأن دولة فل�صطني تقع �صمن القارتني، وو�صع ا�صم 
البحر الأبي�ص املتو�صط على موقعه يف اخلريطة، يف حني مل ي�صع ا�صم البحر الأحمر على 

موقعه، علمًا بان البحرين يحدان فل�صطني.
الب�رضي  ال�صكل  الرئي�ص يف  العن�رض  الآتي: عدم و�صوح   )2 كما لوحظ يف )اخلريطة 

)فل�صطني( .
الدول املجاورة،  ت�صمرَّ  اأنه مل  يوؤخذ على اخلريطة  الآتي:   )3 كما لوحظ يف )اخلريطة 
حيث كان الهدف من ا�صتخدامها تو�صيح اأ�صماء الدول العربية املجاورة لفل�صطني، وتلوين 
موقع فل�صطني باللون الأزرق الذي يرمز للم�صطحات املائية، وعدم توقيع ا�صم فل�صطني على 

اخلريطة.
كما لوحظ يف )اخلريطة 4( الآتي: ذكر يف املحتوى: اأن فل�صطني تقع بني خطي طول 
حني مل يظهر على اخلريطة اإل خط الطول )30ْ( �رضقًا، ومل  يف  �رضقًا،   ْ 35.40  ، ْ 34.15
تذكر باقي خطوط الطول، وهذا ما ينطبق اأي�صًا على دوائر العر�ص، ومل يت�صح اأثر املوقع 
الفلكي على املناخ املحلي لفل�صطني كما ذكر يف املحتوى، ومل تعرب اخلريطة عن احلركة 

ال�صياحية الداخلية واخلارجية لفل�صطني كما ذكر يف املحتوى.
كما لوحظ يف )�صخور فل�صطني( الآتي: مل ت�صّم الأ�صكال الب�رضية بـ )ال�صكل 1، ال�صكل 2، 

ال�صكل 3( ، ومل يعرب حمتوى ال�صور عن طبيعة ال�صخور، ومل تظهر الألوان احلقيقية لل�صخور.
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كما لوحظ يف )اخلريطة 11( الآتي: عدم التوازن يف اختيار الألوان وو�صوحها، ومل 
ت�صع ت�صميات املناطق على اخلريطة لكي ي�صتطيع الطالب اأن يعدد اأهم احلا�صالت الزراعية 

يف بلدته كما هو مطلوب يف املحتوى.
كما لوحظ يف )اخلريطة 12( الآتي: حدود خريطة فل�صطني غري مكتملة، وذلك يتنافى 

مع مبداأ تكملة ال�صكل الب�رضي.
كما لوحظ يف )اخلريطة 13( الآتي: تعرب اخلريطة عن الطرق املعبدة، وال�صكك احلديدية 
اإىل املوانئ البحرية واملطارات التي  فقط، وهذا ما وجد يف مفتاح اخلريطة دون التطرق 

�صنفت �صمن طرق املوا�صالت يف فل�صطني، وعدم التوازن يف تلوين امل�صطحات املائية.
الجدول (3) 

تحليل محتوى كتاب الجغرافيا للصف الثامن في ضوء التكامل بين المحتوى والشكل البصري

كتاب الثامن

ال�صكلمو�صوع ال�صكل الب�رشيالدر�س
م�صتوى التكامل

كبرية 
منعدمة�صعيفةمتو�صطةكبريةجدا

1
املوقع الفلكي واجلغرايف واخل�صائ�ص 

   Xخريطة 1الطبيعية للبيئة ال�صتوائية

2
احلياة النباتية واحليوانية والن�صاط 

القت�صادي

غابات 
 X  ا�صتوائية

  X مت�صاح

ذبابة 
  X  ت�صي ت�صي

4
مناذج من احلياة الب�رضية يف البيئة 

ال�صتوائية

 X  خريطة 2

  X خريطة 3

�صجرة 
 X  جوز الهند

1
املوقع الفلكي واجلغرايف واخل�صائ�ص 

  X  خريطة 14الطبيعية للبيئة القطبية

  X  �صورالبيئة القطبية التندرا2

18
منوذج من احلياة الب�رضية يف البيئة 

القطبية

�صخ�ص 
من 

ال�صكيمو
 X   
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حيث لوحظ يف �صور )الغابات ال�صتوائية، التم�صاح، ذبابة ت�صي ت�صي( الآتي: ال�صور 
غري ملونة، ومعاملها غري وا�صحة، حيث اأدى لعدم ات�صاح العنا�رض الرئي�صة لل�صور.

ات�صح من  الآتي:  الهند(  �صجرة جوز  3، �صورة  2، اخلريطة  )اخلريطة  كما لوحظ يف 
و�صط  تتواجد يف  اأنها  ال�صودان، يف حني  تتواجد يف  الزاندي  اأن جماعة  ال�صابقة  الأ�صكال 
اأفريقيا والكونغو وال�صودان، فكان الأحرى اأن تعر�ص خريطة لقارة اأفريقيا ت�صم تلك الدول 
الذي يرمز للم�صطحات املائية،  الأزرق  الزاندي باللون  اأماكن تواجد قبائل  ن  كاملة، وتلورَّ

و�صورة �صجرة جوز الهند غري ملونة وغري وا�صحة.
باللون  القطبية  للبيئة  اجلغرايف  املوقع  تلوين  الآتي:  )اخلريطة14(  يف  لوحظ  كما 
�صمايل خط  العر�ص  لدائرة   ْ 90 الدرجة  املائية، ومل حتدد  للم�صطحات  يرمز  الذي  الأزرق 

ال�صتواء، كما ذكر يف املحتوى.
كما لوحظ يف )ال�صور( الآتي: ال�صور غري ملونة وغري وا�صحة املعامل؛ مما اأدى لعدم 

ات�صاح العنا�رض الرئي�صة لل�صور.
كما لوحظ يف )�صورة �صخ�ص من ال�صكيمو( الآتي: ال�صورة غري ملونة وغري وا�صحة 

املعامل؛ مما اأدى لعدم ات�صاح العنا�رض الرئي�صة لل�صورة.
الجدول (4) 

تحليل محتوى كتاب الجغرافيا للصف التاسع في ضوء التكامل بين المحتوى والشكل البصري

كتاب التا�صع

ال�صكلمو�صوع ال�صكل الب�رشيالدر�س
م�صتوى التكامل

كبرية 
منعدمة�صعيفةمتو�صطةكبريةجدا

1
املوقع اجلغرايف والفلكي واحلدود 

للوطن العربي
  X خريطة 1

   X خريطة 2

  X  خريطة 4الوحدات ال�صيا�صية2

    Xخريطة 5النزاعات احلدودية3

عنا�رض املناخ2
    Xخريطة 17

    Xخريطة 18

   X خريطة 19الأقاليم املناخية3

   X خريطة 20النباتات الطبيعية4
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حيث لوحظ يف )اخلريطة 1، اخلريطة 2( الآتي: مل حتدد درجة العر�ص 15ْ جنوب خط 
ال�صتواء، كما ذكر يف املحتوى، حيث يوؤخذ عليها ا�صتخدام اللون الأزرق لتمثيل اجلبال.

عن  تعرب  ل  األوان  ا�صتخدام  اخلريطة  على  يوؤخذ  الآتي:   )4 )اخلريطة  يف  لوحظ  كما 
الواقع، وظهر يف اخلريطة بع�ص م�صميات الدول غري العربية، وهي غري �رضورية.

كما لوحظ يف )اخلريطة 19، اخلريطة 20( الآتي: يوؤخذ عليهما ا�صتخدام األوان ل تعرب 
عن الواقع.

الجدول (5) 
تحليل محتوى كتاب الجغرافيا للصف العاشر في ضوء التكامل بين المحتوى والشكل البصري

كتاب العا�رش

مو�صوع ال�صكل الدر�س
ال�صكلالب�رشي

م�صتوى التكامل

منعدمة�صعيفةمتو�صطةكبريةكبرية جدا

1
القارات )املوقع 

وال�صكل وامل�صاحة( 

    Xخريطة 1

X    خريطة 2

    Xخريطة 3

    Xخريطة 4

    Xخريطة 5

    Xخريطة 6

    Xخريطة 7

امل�صطحات املائية2
    Xخريطة 8

    X�صورة
    Xخريطة 9

3
اخلريطة ال�صيا�صية 

للعامل
   X خريطة 10
    Xخريطة 11

1
قارة اأوقيانو�صيا 

ودولة ا�صرتاليا

    Xخريطة 35
    Xخريطة 36
    Xخريطة 37
    Xخريطة 38



د. حسن ربحي مهدي
د. وائل عبد الهادي العاصي

دراسة تقييمية ملستوى التكامل بني اللغة غير اللفظية )الشكل البصري( 
واللغة اللفظية )احملتوى التعليمي( في مقررات اجلغرافيا للمرحلة األساسية 

العليا بفلسطني

218

كتاب العا�رش

مو�صوع ال�صكل الدر�س
ال�صكلالب�رشي

م�صتوى التكامل

منعدمة�صعيفةمتو�صطةكبريةكبرية جدا

2
ال�صكان والن�صاط 

القت�صادي
   X خريطة 39
   X خريطة 40

املحتوى  يف  تذكر  مل  ال�صمالية  اأمريكا  قارة  الآتي:   )2 )اخلريطة  يف  لوحظ  حيث 
التعليمي، كما اأنها ل تتنا�صب مع املحتوى التعليمي.

كما لوحظ يف )اخلريطة 10( الآتي: عدم ت�صمية الوحدات ال�صيا�صية لكل قارة.
كما لوحظ يف )اخلريطة 39، اخلريطة 40( الآتي: عدم توافر مفتاح للخريطة يعرب عن 
م�صمون الرموز )  � ،  ( على اخلريطة 39، وعدم توافر مفتاح للخريطة يعرب عن الألوان 
على اخلريطة 40.وميكن ال�صتنتاج من اجلداول ال�صابقة )2، 3، 4، 5( الأوزان الن�صبية لكل 

كتاب ويت�صح ذلك يف اجلدول )6( : 
الجدول (6) 

التكرارات واألوزان النسبية لمستوى التكامل بين الشكل البصري والمحتوى التعليمي
لكتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا

الوزن الن�صبيالقيمة العظمى للتكرارالتكرارالكتاب

61.7 %3760ال�صابع

68.0 %3450الثامن

85.0 %3440التا�صع

92.2 %8390العا�رض

يت�صح من اجلدول ال�صابق م�صتوى التكامل بني ال�صكل الب�رضي واملحتوى التعليمي 
ت�صاعديًا من كتاب  الن�صب مرتبة  العليا، حيث جاءت  الأ�صا�صية  للمرحلة  اجلغرافيا  لكتب 
الأوزان  التباين يف  العا�رض.وات�صح  ثم كتاب  التا�صع،  ثم كتاب  الثامن،  ثم كتاب  ال�صابع، 
واملحتوى  الب�رضي  ال�صكل  بني  التكامل  م�صتوى  يف  اختالفات  وجود  يوؤكد  مبا  الن�صبية، 
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التعليمي باختالف ال�صف الدرا�صي: )ال�صابع، الثامن، التا�صع، العا�رض( ، حيث كانت ن�صبة 
ال�صف ال�صابع 61.7 % ثم تالها بفارق ملحوظ ال�صف الثامن، حيث ح�صل على ما ن�صبته 
ال�صف  واأخريًا   ،%  85 ن�صبته  التا�صع، حيث كانت  ال�صف  تالها بفارق كبري  ثم   ،%  68

.% العا�رض حيث ح�صل على اأعلى ن�صبة مبا يقدر 92.2 

التوصيات: 

يف �صوء نتائج الدرا�صة يو�صي الباحثان مبا ياأتي: 
�رضورة الهتمام باملدخل التكاملي ب�صكل عام بني حمتويات املقررات الدرا�صية.. 1
التاأكيد على التكامل بني ال�صكل الب�رضي واملحتوى التعليمي للكتب املدر�صية.. 2
�رضورة اإثراء الكتب املدر�صية بالألوان املمثلة للحقيقة.. 3
الأ�صكال . 4 على  يعتمد  الذي  الب�رضي  التفكري  �صوء  يف  اجلغرافيا  مقررات  تطوير 

الب�رضية.
اأثناء التدري�ص، ملا لها من اأهمية يف تفعيل . 5 �رضورة توظيف املعرفة املرئية يف 

عمليتي التعليم والتعلم.
ورموز . 6 جغرافية  وخرائط  مفاهيم  خرائط  بني  الب�رضية  الأ�صكال  تنويع  �رضورة 

و�صور ور�صوم تو�صيحية...الخ.



د. حسن ربحي مهدي
د. وائل عبد الهادي العاصي

دراسة تقييمية ملستوى التكامل بني اللغة غير اللفظية )الشكل البصري( 
واللغة اللفظية )احملتوى التعليمي( في مقررات اجلغرافيا للمرحلة األساسية 

العليا بفلسطني

220

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
كاإ�صرتاتيجية . 1 الكاريكاتريية  ال�صورة  �صيميائية  .فاعلية  حممود.)2012(  الأ�صتاذ، 

مقرتحة يف تنمية التفكري الإبداعي والناقد لدى طلبة جامعة الأق�صى.امللتقى العلمي 
للمبدعني يف التدري�ص اجلامعي )ال�صفحات 89 - 98( .ال�صعودية: جامعة المام حممد 

بن �صعود ال�صالمية.
الأ�صتاذ حممود، و مطر، ماجد.)2001( .اأ�صا�صيات املناهج.غزة: مطبعة الرنتي�صي.. 2
ال�صورة . 3 وثقافة  الكلمة  ثقافة  بني  .التوازن  مها.)2007(  الطويل،  و  حممود،  الأ�صتاذ 

كمعيار للجودة يف حمتوى مناهج العلوم الفل�صطينية.املوؤمتر الرتبوي الثالث بعنوان 
.غزة:   )27  -  2 )ال�صفحات  للتميز»  كمدخل  الفل�صطيني  العام  التعليم  يف  »اجلودة 

اجلامعة ال�صالمية.
تربوية . 4 ندوة  والتعليمي يف دولة قطر،  الرتبوي  .طموحنا  العزيز.)1991(  تركي، عبد 

بعنوان: ندوة التوجيه الرتبوي.قطر: جملة الرتبية، العدد الأول.
على . 5 الكرتوين  موقع  .فاعلية  ربحي.)2006(  ح�صن  مهدي،  و  جنيب،  نائلة  اخلزندار، 

التفكري الب�رضي واملنظومي يف الو�صائط املتعددة لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة 
الأق�صى.املوؤمتر العلمي الثامن ع�رض » مناهج التعليم وبناء الإن�صان العربي« )ال�صفحات 

.القاهرة: جامعة عني �صم�ص.  )645  - 620
والكلمة . 6 ال�صورة  ثقافتي  التوافق بني  .م�صتوى  الرحمن.)2011(  عبد  ال�صنطي، عفاف 

الأ�صا�صي. الرابع  لل�صف  بجزاأيه  الفل�صطيني  العلوم  كتاب  للجودة يف حمتوى  كمعيار 
غزة: ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة الأزهر.
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