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 ومخص الدراسة

ىدفت الدراسة إلى تحديد اتجاىات معممي العموم في الصفوف األولية بمكتب التعميم 
استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس، والكشف عن الفروق في غرب الطائف نحو 

. واعتمدت استجابات أفراد العينة التي تعزى الختالف المؤىل العممي، والتخصص، والخبرة
 (87الدراسة عمى المنيج الوصفي لتحقيق أىدافيا، وتم تطبيق استبانة عمى عينة قواميا )

  ىـ. 4114/4114الدارسيعام من ال ولفي الفصل األ  معمم عموم
وجود اتجاىات إيجابية بدرجة كبيرة لدى معممي العموم في الصفوف وكشفت النتائج     

األولية بمكتب التعميم غرب الطائف نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس، 
افقتيم عمى (. وتمثمت أبرز االتجاىات اإليجابية لدى المعممين في مو 3.58بمتوسط حسابي )

كون استخدام استراتيجية قراءة الصورة يساعد في فيم التالميذ لمادة العموم، وكونيم 
يستفيدون من التقنيات الحديثة عند توظيف استراتيجية قراءة الصورة في التدريس، وأنيم في 
حاجة إلى ميارات تطبيق ىذه االستراتيجية في التدريس. كما أظيرت النتائج عدم  وجود 

( بين متوسطات تقديرات أفراد  ≤ 4.40ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )فرو
عينة الدراسة التجاىات معممي العموم في الصفوف األولية بمكتب التعميم بغرب الطائف نحو 
استخدام إستراتيجية قراءة الصورة في التدريس تعزى الختالف المؤىل العممي والخبرة، بينما 

بعًا لمتغير نوع التعميم، وكانت الفروق في صالح معممي العموم بالمدارس وجدت الفروق ت
 األىمية.

استراتيجية قراءة الصورة في  -الصفوف األولية   -الكممات المفتاحية : )اتجاىات 
 (.التدريس
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Summary of the study 

The aim of this study was to identify the attitudes of science teachers in 

the primary grades of the Education Office west of Taif towards the use 

of image reading strategy in teaching, and to reveal the differences in the 

responses of respondents attributed to the difference of scientific 

qualification, specialization, and experience. The study relied on the 

descriptive method to achieve its objectives, and a questionnaire was 

applied to a sample of (38) science teachers in the first semester of the 

academic year 1440/1441. 

    The results revealed that there are very positive trends among science 

teachers in the elementary grades in the education office west of Taif 

towards the use of image reading strategy in teaching, with an arithmetic 

average (3.58). The most positive trends among teachers were their 

agreement that the use of the image reading strategy helps in 

understanding the students of science, and that they benefit from modern 

techniques when employing the image reading strategy in teaching, and 

that they need the skills to apply this strategy in teaching. The results 

also showed that there were no statistically significant differences at the 

level of significance (a ≤ 0.05) between the mean of the study sample 

estimates of the attitudes of science teachers in the primary grades in the 

Office of Education in Western Taif towards the use of image reading 

strategy in teaching due to the difference of scientific qualification and 

experience. For the variable type of education, the differences were in 

favor of science teachers in private schools. 

            Keywords: (Trends - primary grades - image reading strategy in 

teaching). 
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 مقدمة:
إن االىتمام بالمرحمة االبتدائية في أي امة ىو في الواقع اىتمام بمستقبل األمة ، 
عدادىم لممستقبل حتمية حضارية يفرضيا التطور العممي  ذلك أن رعاية األطفال وا 

 أجل إعداد جيل مثقف . والتكنولوجي المعاصر من
وتعد الصفوف األولية من المرحمة االبتدائية قاعدة النظام التعميمي التي يتزود فييا 

عمى قدرتو العممية ، وخاصة أن  –فيما بعد  -التمميذ بأساسيات المعرفة التي يكون ليا األثر
ت ، وتبدأ لديو شخصية التمميذ تبدأ التشكل في ىذه المرحمة ويكتسب فييا القيم واالتجاىا

 ( .68،  4160الميول والمواىب في الظيور. )الغياض ،
وتحتل مادة العموم في المرحمة االبتدائية مكانة متميزة بين المواد الدراسة في المرحمة 
عدادىم في ىذه المرحمة، فيي تساعدىم عمى فيم  االبتدائية ؛ لمساىمتيا في نمو التالميذ وا 

ن فييا ، كما أنيا تزودىم بالعادات والمعمومات الالزمة لممحافظة أنفسيم والبيئة التي يعيشو
لى كونيا تنمي القدرة لدى التالميذ عمى التفكير السميم )الحقيل  عمى صحتيم وسالمتيم ، وا 

،4140 ،462 . ) 
وىذا يتطمب مراجعة مستمرة لعممية التدريس ؛ لتواكب التغيرات العالمية من أجل 

جة عالية من التحصيل العممي ، الذي يعتبر من األسس الميمة في الوصول بالطالب إلى در 
 تطور وازدىار حياة المجتمعات .

حيث تشير الدراسات إلى أن عممية التدريس الفعال لمعموم تتخطى نقل المعمومات 
إلى اعتبار أن عممية التدريس الغاية منيا تعميم التالميذ مادة العموم من خالل الجيد 

بذول من المعمم والطالب ،وكذلك التركيز في ىذه العممية يكون عمى األفكار المشترك ، الم
العممية األساسية من خالل االستقصاء ، وحل المشكالت ، وربط المحتوى باىتمامات الطمبة 
والمجتمع ، ومراعاة ظروف المتعممين ، واستخدام استراتيجيات تدريسية ، تساعد المتعممين 

 ( . 6444قع انجازات كبيرة لمتعمم . ) عميان ،عمى تنشيط التفكير وتو 
وتأتي كتب العموم في الصفوف األولية داعمة لرؤية المممكة العربية السعودية 

( نحو االستثمار في التعميم عبر ضمان حصول كل طفل عمى فرص التعميم الجيد 6484)
ي عممية التعمم وفق خيارات متنوعة ، بحيث يكون لمطالب فييا الدور الرئيس والمحوري ف

 والتعميم .
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وىذا يتطمب تطوير عممية تدريس العموم في الصفوف األولية ، بحيث يكون ىناك 
دراسات تمقي الضوء عمى المشكالت التدريسية التي يواجييا معممي العموم عند مباشرة 

 التدريس ؛إليجاد الحمول المناسبة ليا ، ووضع التصورات المستقبمية ليا .
وقد أكدت فمسفة كتب العموم عمى أىمية اكتساب التمميذ المنيجية العممية في 

( نتعمم لنعمل ، وتنمية مياراتو العقمية 6484التفكير والعمل، بما يعزز أيًضا مبدأ رؤية )
 والعممية ، ومنيا: قراءة الصورة ، والقراءة العممية .

المكتوبة ، كذلك ينبغي أن  وكما أننا نقوم بتدريس الطالب ميارات قراءة الكممة
نعمميم ميارات قراءة الصورة المعروضة ؛ لذلك يجب أن نميز بين ثالثة أنواع أو مستويات 
في قراءة الصورة ) التعرف ، الوصف ، التفسير ( ، ويجب أن يتدرب الطالب عمى ىذه 

 ( .817، 6442المستويات الثالث ويتعمم ) الحيمة ، 
تنمية قدرة المتعمم عمى الرؤية الدقيقة المتفحصة لكل وتعتمد قراءة الصورة عمى 

مكوناتيا وعدم االقتصار عمى الرؤية الخاطفة لمصورة ، وبالتالي إعمال العقل وتدريب الطالب 
عمى االنتقال من مرحمة التعرف لمفيم ، ومن ثم االنتقال لمراحل عميا من التفكير وىذا ما 

ام قراءة الصورة لتنمية ميارات التفكير التأممي ( باستخد 6442أثبتتو دراسة )المرسي ،
 والتعبير اإلبداعي .

%( من المعرفة التي تصل إلى اإلنسان تأتي عن 80وانطالًقا من أن أكثر من )
طريق النظر؛ ليذا بدأ التفكير في تطبيق الذكاء االصطناعي في مجال الرؤية ، وتحميل 

، فأصبحت الصور وقراءتيا مجااًل خصًبا  (1،  6448المناظر وتعرف األشكال ) الفرا ، 
 الكتساب المعمومات والمعارف .

( أن األلغاز المصورة التي تعتمد عمى الصور 6444فقد أكدت دراسة )عبد النبي ،
والرسوم ليا أثر عمى ميارات قراءة الصورة عند التالميذ ، كما أكدت دراسة ) المنير ، 

ائمة عمى قراءة الصورة في تنمية التفكير التوليدي (عمى فاعمية استراتيجية مقترحة ق6444
( أن لقراءة الصورة أثر فعال 6444البصري ألطفال الروضة ، وأوضحت دراسة ) شعالن ، 

 في تنمية ميارة الفيم القرائي  .
ومن ىذا المنطمق جاءت ىذه الدراسة تحت عنوان : اتجاىات معممي العموم في 

 تراتيجية قراءة الصورة في التدريس .الصفوف األولية نحو استخدام اس
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 وشكمة الدراسة :

من خالل ما سبق ذكره في مقدمة الدراسة يتضح أن ىناك حاجة ممحة لالىتمام 
بتدريس مقرر العموم في الصفوف األولية من المرحمة االبتدائية ؛ لخمق جيل مثقف عممًيا ، 

ظ قمة استخدام معممي العموم في وباإلضافة إلى عمل الباحث في مجال اإلشراف التربوي الح
الصفوف األولية الستراتيجية قراءة الصورة في التدريس ، كما أن قمة الدراسات العربية في 
موضوع استخدام استراتيجية قراءة الصورة في تدريس العموم ، وال سيما اتجاىات معممي 

؛ لمتعرف عمى اتجاىات الصفوف األولية نحوىا ، مما دفع بالباحث إلى القيام بيذه الدراسة 
 معممي العموم في الصفوف األولية نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس .

ومن ىذا المنطمق فإن مشكمة الدراسة الحالية تتمثل في : اتجاىات معممي العموم في 
 الصفوف األولية نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس .

 :أسئمة الدراسة 

ما اتجاىات معممي العموم في الصفوف األولية بمكتب التعميم بغرب الطائف نحو استخدام 
 استراتيجية قراءة الصورة في التدريس ؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة التجاىات 
نحو استخدام استراتيجية معممي العموم في الصفوف األولية بمكتب التعميم بغرب الطائف  

 ( ؟لمؤىل العممي ، الخبرة التدريسية) نوع التعميم ، اورة في التدريس تبًعا لمتغيرات:قراءة الص
 أِداف الدراسة :

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف اآلتية : 
تحديد اتجاىات معممي العموم في الصفوف األولية بمكتب التعميم بغرب الطائف نحو -4

 استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس  .
التعرف عمى الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة التجاىات  معممي العموم -6

في الصفوف األولية بمكتب التعميم بغرب الطائف  نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في 
 ؤىل العممي ، الخبرة التدريسية(.التدريس تبعًا لمتغيرات : ) نوع التعميم ، الم
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 أِىية الدراسة :

 :تنبع أىمية الدراسة الحالية من أىمية الموضوع الذي تبحث فيو ، وىو التعرف عمى       
اتجاىات معممي العموم في الصفوف األولية بمحافظة الطائف التعميمية نحو استخدام 

 استراتيجية قراءة الصورة في التدريس ، كما تبرز أىميتيا فيما يمي :
 توظيف استراتيجية قراءة الصورة  عند تدريس العموم لتالميذ الصفوف األولية .

يجية قراءة الصورة في تدريس العموم لتالميذ النتائج التي تتحقق من وراء استخدام استرات
 الصفوف األولية وفق مستويات ) التعرف ، الوصف ، التفسير ( . 

 حدود الدراسة :

الحدود الموضوعية : الكشف عن اتجاىات معممي العموم في الصفوف األولية نحو استخدام 
 صف ، التفسير .استراتيجية قراءة الصورة في التدريس وفق مستويات : التعرف ، الو 

 الحدود البشرية : معممي العموم في الصفوف األولية .
 الحدود المكانية : مكتب التعميم بغرب الطائف .

 ه .4114/4114الحدود الزمانية : الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 
 وصطمحات الدراسة :

 االجتاِات :   

شعور عام لدى الفرد ثابت نسبًيا يحدد استجاباتو نحو موضوع  يعرف االتجاه بأنو :       
معين أو قضية معينة من حيث القبول أو الرفض ، والتأييد أو المعارضة ، والمحاباة أو 

 ( . 462،  4161المجافاة )زيتون ، 
 ويعرف الباحث االتجاه إجرائًيا بأنو : اتخاذ معمم العموم في الصفوف األولية موقًفا       

 إيجابًيا أو سمبًيا نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة عند مباشرة عممية التدريس .
الصفوف األولية : يقصد بيم تالميذ الصفوف ) األول ، الثاني ، الثالث ( من المرحمة 

 االبتدائية في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية .
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 االسرتاتيجية :

تعرف االستراتيجية بأنيا : مجموعة من اإلجراءات والوسائل التي ُتستخدم من المعمم ،        
، 6442ويؤدي استخداماتيا تمكين التالميذ من اإلفادة من الخبرات التعميمية ) أبو شرخ ،

2 .) 
ويعرفيا الباحث إجرائًيا بأنيا : مجموعة من اإلجراءات والوسائل يستخدميا معمم العموم      
 الصفوف األولية تؤدي إلى تمكن التالميذ من المقرر الدراسي . في

 قراءة الصورة :   

ُتعرف قراءة الصورة بأنيا : تمكن المتعمم من مالحظة ووصف محتوى الصورة وتفسير        
، 6448البيانات المتضمنة في الصورة واستنتاج األدلة والمفاىيم من خالل الصورة )عرفو ،

02.) 
رفيا الباحث بأنيا : قدرة التالميذ في الصفوف األولية عمى قراءة الصورة وتحويميا ويع       

 من لغة بصرية إلى لغة لفظية في المستويات الثالثة ) التعرف ، الوصف ، التفسير ( .
 اإلطار الٍظري :

 احملور األوه : قراءة الصورة

، ة االىتمام بخبرات قراءة الصورةر تؤكد االتجاىات الحديثة في مجال التعميم عمى ضرو         
وتشجيع األطفال عمى استخالص المعمومات واألفكار التي تتضمنيا الصور بيدف تدريبيم 
عمى معالجة المعمومات الممثمة بصرًيا ؛ ألن الصور داعم رئيس لممعرفة التي تتضمنيا 

 ( . 6448نصوص الكتب المدرسية . ) حرب ،
وتؤكد الدراسات أن الكتب المصورة التي تقدم المحتوى بالكممات والصور تحقق نوعًا        

من التفاعل مع الكممة المطبوعة والعناصر التقنية لمصور اإليضاحية مثل : المون ، والخط 
،والشكل؛ مما يساعد في توضيح وتعزيز األفكار ويضفي وصفا إضافيًا لمشخصيات واألماكن 

 (Oneil,Camey2011&Levin,2002وأعمق ) صر الفيم بصورة أكبرويثري عنا
وتعتبر ميارة قراءة الصورة من األىداف الميمة التي يجب أن تتوافر لدى المتعممين ،        

ذا كانت ميارة قراءة الصورة من الميارات الضرورية التي  وخاصة في المرحمة االبتدائية ، وا 
 ن األمر يتطمب تدريب المتعممين عمى ىذه الميارات .يجب أن تتوافر لدى المتعممين فإ
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ومن خالل ما تم استعراضو ، نستطيع القول بأن الصورة كوسيمة اتصالية ىادفة تعتبر        
 من أنجح الوسائل التعميمية اإليضاحية التي ال يمكن لتمميذ الصفوف األولية االستغناء عنيا 

 تعريف قراءة الصورة :   
 يفات لكراءة الصورة وٍّا :ٍِاك عدة تعر

( : بأنيا شكل من أشكال المغة البصرية تبدأ بالنظرة 662، 6444عرفيا )شعالن ،       
عادة ترتيب العناصر  العابرة بالصورة إلى مرحمة إمعان النظر بالفيم والتأمل والتفكير ،وا 

 وربطيا بالمخزون العقمي ، ومن ثم ترجمتيا والتعبير عنيا .
( : بأنيا ترجمة وتفسير لمنصوص البصرية الممثمة 88، 6444فتيا ) المنير ، وعر        

في الصور بيدف استخالص المعاني المتضمنة ،وفييا يتم استخدام الصور كأحد وسائط 
التعمم البصري، وفي مساعدة الطفال عمى توظيف قدرتيم البصرية ؛ في القيام بتميز وتفسير 

شكل يتم فيو الربط بين الخبرات الجديدة والخبرات السابقة المعمومات الممثمة بصرًيا ، ب
 الموجودة في البنية المعرفية لمطفل .

( : بأنيا قدرة الطالب عمى قراءة األشكال البصرية 444،  6444وعرفتيا ) جاد ،         
إلى )الصور، واألشكال ، والرسوم البيانية ( ، وتحويل المغة البصرية التي يحمميا ذلك الشكل 

 لغة لفظية واستخالص المعمومات منيا .
ويعرفيا الباحث بأنيا : قدرة التالميذ في الصفوف األولية عمى قراءة الصورة         

الثة ) التعرف ، الوصف ، وتحويميا من لغة بصرية إلى لغة لفظية في المستويات الث
 ( .التفسير

 فوائد استخداً الصور يف العىمية الرتبوية : 

 ( فوائد استخدام الصور في العممية التربوية بما يمي : 428،  6444حدد )سالمة ،       
 تجسيد المعاني والخبرات المفظية إلى مادية يمكن أن يدركيا المتعمم بسيولة .-4
تؤدي إلى فيم موضوع التعمم دون الحاجة إلى لغة لفظية ، وليذا فإنيا تصمح لتعميم -6

 ة مثل األميين ، واألطفال قبل سن الدراسة .الفئات التي ال تحسن القراء
 تؤدي إلى التشويق وشد انتباه المتعمم .-8
 تختصر الوقت الالزم لتوضيح بعض المفاىيم الذي يحتاجو المدرس لشرحيا لفظًيا .-1
 كما أنيا تقوم بعصف أذىان التالميذ وتشويقيم إلى التعمم الجيد . -0
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 أِداف املٍّج :وتطمبات قراءة الصور يف حتكيل 

يشير الباحثون في مجال قراءة الصور إلى أن قيام خبرات قراءة الصور بدورىا في        
 تحقيق أىداف المنيج ، يتطمب :

 توافر مجموعة من الخصائص في الصور المقدمة لمطفل ، وتنقسم ىذه الخصائص إلى:-4
حيث ألوانيا ، وغير  خصائص شكمية ، ومن أىميا : أن تكون مبسطة ، وجذابة من-أ   

 متضمنة لما يشتت انتباه الطفل .
خصائص موضوعية ، ومن أىميا : أن ترتبط باألىداف  ، وتتضمن موضوعات مألوفة -ب  

 بالنسبة لمطفل ، ومثيرة الىتمامو .
قيام المعمم بطرح األسئمة التي تساعد األطفال عمى ترجمة وتفسير وفيم الصور بطرق -6

لى جانب تشجيع األطفال أنفسيم عمى طرح مثل تمك األسئمة ) المنير ، مفكرة وذات معنى إ
6444  ،16-18 . ) 

 وستويات قراءة الصورة :

 ( عدة مستويات لقراءة الصور منيا : 628،  6444أورد ) عبدالمنعم ،  
 التعرف أو العد : التعرف عمى محتويات الصورة ، وعدىا ، وتسميتيا .

عطاء التفسيرات  الوصف : وصف تفاصيل الصورة ، وتحميل التفاصيل الرئيسة والفرعية وا 
 المناسبة .

التحميل : تصنيف عناصر الصورة ؛ لتحديد موقعيا في شبكة المعمومات المعرفية واستدعاء 
 الخبرات السابقة المرتبطة بيا .

ومات السابقة ،ووضع الربط والتركيب : ربط عناصر الصورة ببعضيا البعض ، وربطيا بالمعم
 فروض المعاني التي يمكن استخالصيا عن تركيب ىذه العناصر في تكامل .

التفسير واستخالص المعنى : الوصول إلى المعنى المستخمص من الصورة ، أو المفيوم 
 الذي تقدمو الصورة .

 اإلبداع : توظيف المعنى الذي تم التوصل إليو من الصورة في مواقف عديدة .
 : تحديد جوانب القوة والضعف في الصورة ، وتقديم مقترحات لتطويرىا .النقد 

وبالنسبة ليذه الدراسة فقد حدد الباحث ثالث مستويات لقراءة الصورة من خالليا          
 وىي :
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 التعرف : وفييا يتعرف التمميذ عمى محتويات الصورة ويذكر أسماءىا .
 .الوصف : يصف التمميذ ما يراه في الصورة 

التفسير : وفي ىذا المستوى يصدر التمميذ بعض األحكام حول محتويات الصورة بناء عمى 
 خبراتو السابقة .

 احملور الجاٌي : الكتاب املدرسي

يعد كتاب العموم في الصفوف األولية ركيزة أساسية لمعمم العموم ال يمكن االستغناء   
ساسية ، كما يتضمن أيضًا القيم والميارات عنو، فيو يتضمن المعمومات واألفكار والمفاىيم األ

واالتجاىات الميمة المراد توصيميا الى جميع التالميذ ، وكل ذلك في صورة مرتبة منظمة ، 
وعمى الرغم من تعدد وسائل نقل المعرفة العممية ، يبقى الكتاب المدرسي بوجو عام ، وكتاب 

ل الثقافة العممية ،وأداة أساسية في العموم بشكل خاص ، وسيمة ميمة من وسائل التعميم ونق
 العممية التعميمية بالنسبة لمطالب أو معمم العموم .

والممعن في فوائد الكتاب المدرسي يصل إلى نتيجة واحدة ىي : شدة الحاجة إلى  
الكتاب المدرسي ، وأنو ال يمكن تصور أن ىناك تدريًسا وتعميًما فاعاًل دون استخدام الكتاب 

 ( .82،  6444نطي ،المدرسي )الش
ومن ىذا المنطمق ينبغي عمى معمم العموم وضع الكتاب المدرسي ، بحيث يشعر  

التالميذ براحة مع وجود الكتاب المدرسي أكثر من عدم وجوده ألن الكتاب يقوم بتنظيم 
المعمومات والتركيز عمى المفاىيم الميمة، من التنبيو عمى أن الكتاب المدرسي وحده ال يمكنو 

 قيق األىداف العامة من تدريس العموم.تح
 أىمية الكتاب المدرسي :

 ترجع أىمية الكتاب المدرسي عند تدريس العموم إلى الوظائف التالية : 
وىو اإلطار المكاني  الكتاب المدرسي يمثل الوجو التطبيقي لممنياج التربوي ، -

المتحرك الذي يحمل صورة لممنياج التربوي بكل أىدافو ومحتواه وأنشطتو وأساليب 
 ( . 442، 6448تقويمو.)حمس ،

توفير المعمومات والحقائق والمفاىيم االجتماعية المختمفة التي تعين المدرس في  -
 ستيا .التحضير لمدرس وتحديد الواجبات التي يطمب التالميذ القيام بدرا
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يحتوى عمى قائمة من المراجع المفيدة لكل من المدرس والتالميذ خاصة في نظام  -
 (. 646،  6448المقررات )االختيار( ) نزال ، 

ينمي الكتاب المدرسي قدرة استخدام ميارة القراءة في مبحث العموم ، وينقل أثر  -
 التدريب إلى قراءة مواضيع أخرى .

قة تتناسب مع مستوى الطالب ، فيو يبسط الخبرات يقدم الخبرات والمعمومات بطري -
لمصغار ، ويعرضيا بأسموب جذاب ، ويمجأ إلى التفصيل واالستطراد كمما دعت 
الحمجة بالنسبة لمكبار ،ويساعد الطالب عمى فيم المادة الدراسية ، وتنظيم أفكارىم 

 ( .14،  6444عمى البحث واالطالع ) دبور والخطيب ، 
رسي مصدًرا رئيًسا ، لنقل ثقافة المجتمع إلى المتعممين ، مما ييسر يعد الكتاب المد -

لمطالب عممية االحتكاك ، والتكيف السميم معيا ، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة 
لممقارنة بين ثقافة مجتمعو وثقافات المجتمعات األخرى التي تتيح لو فرص التعرف 

قافتو ، ويمعب الكتاب المدرسي إلى تجارب ومجيودات اآلخرين ، لتقدير مجتمعو وث
، 4272دورًا في قيادة التغير الثقافي المنشور من ناحية أخرى ) المقاني وآخرون ، 

01. ) 
قناعو وتوعيتو ،  - يعد الكتاب المدرسي الوسيمة الرئيسة األولى لتعميم الطفل وتثقيفو وا 

اآلثار السيئة  ويقوم بمقام الحارس لحماية قدرات الطفل وميولو وحاجاتو النفسية من
 (. 41، 4224لموسائل التكنولوجية الحديثة . ) شحاتو وفؤاد ، 

 الدراسات السابكة :

إستراتيجية قراءة الصورة في  ىدفت الدراسة إلى بيان أثر ( :6448دراسة أبو صواوين ) -
تنمية ميارات التعبير الشفوي لدى طمبة الصف الثالث األساسي ، ولتحقيق أىداف 

( طالًبا وطالبة 24تخدم الباحث المنيج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من )الدراسة اس
( طالبًا وطالبة درست التعبير 10توزعت عمى مجموعتين : األولى تجريبية وعددىا )

(طالبًا وطالبة 10الشفوي من خالل استراتيجية قراءة الصورة ، والثانية ضابطة وعددىا )
االعتيادية ،وبعد تطبيق بطاقة مالحظة ميارات التعبير درست التعبير الشفوي بالطريقة 

الشفوي قبميا وبعديا عمى مجموعتي الدراسة ، أشارت النتائج إلى أثر قراءة الصورة في 
 تنمية ميارات التعبير الشفوي ، حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
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a =4.40والضابطة لصالح المجموعة  ( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية
التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة ، وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام 

 بالصور التعميمية وتوظيفيا في التدريس ، وتدريب الطمبة عمى ميارات قراءة الصورة .
لمصور  ( :ىدفت الدراسة إلى بيان أثر المعالجة التعبيرية والدرامية6442دراسة الفميت )-

التعميمية في تنمية ميارات الفيم القرائي لدى طالب الصف الرابع في فمسطين  ، وأجريت 
( طالبا موزعين عمى مجموعتين : تجريبية عددىا 88الدراسة عمى عينة مكونة من )

( درست القراءة باستخدام المعالجة التعبيرية والدرامية لمصور التعميمية ، ومجموعة 87)
( درست باستخدام الطريقة االعتيادية ، وبعد تطبيق اختبار الفيم 82ضابطة عددىا )

القرائي ، أكدت النتائج فاعمية المعالجة التعبيرية والدرامية لمصور التعميمية في تحسين 
ميارات فيم المقروء في محاور الفيم الحرفي المباشر ، والفيم التفسيري ، والفيم 

 االستنتاجي ، والفيم الناقد .
( :ىدفت الدراسة لمعرفة فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى 6442سة أبو شرخ )درا-

قراءة الصورة لتنمية ميارات التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثالث األساسي ، 
ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ، وقد تكونت الدراسة من 

( تمميذًا ، وقسمت العينة إلى مجموعتين : 81)صفين دراسيين ، وكان مجموعيما 
( تمميذا ، 87( تمميذا ، ومجموعة ضابطة تكونت من )82مجموعة تجريبية تكونت من )

( لصالح a =4.40 وقد أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
صت الدراسة المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية ميارة قراءة الصورة ، وأو 

باالىتمام بالصور التعميمية وكذلك إعداد برنامج تدريبي لمعممي المرحمة األساسية الدنيا ؛ 
 لحثيم عمى استخدام ميارات قراءة الصور في تنمية ميارات التعبير الكتابي .

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى ميارات قراءة  ( :6440دراسة الرويمي و حج عمر )-
حية لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي ، والتعرف عمى المشتتات الرسوم التوضي

المرتبطة بتصميم ىذه الرسوم التي أعاقت قراءة الطالبات ليا بصورة صحيحة ، وذلك 
يارة : التعرف ، بتطبيق أداة اختبار من نوع األسئمة المقالية المفتوحة لقياس مستوى م

( ، لثالثة رسوم 622من الطالبات بمغت ) ، التقويم عند قراءة عينةالوصف ، التفسير
جراء مقابمة شخصية مع عينة بمغت ) ( طالبة لمتعرف عمى المشتتات 68توضيحية ، وا 
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المرتبطة بتصميم ىذه الرسوم التوضيحية ، وكان من أبرز النتائج : وجود ضعف في 
ائج الدراسة ميارات قراءة الرسوم التوضيحية : الوصف ، التفسير ، التقويم ، وفي ضوء نت

تم تقديم عدد من التوصيات منيا :االىتمام بتدريب الطالبات عمى استخدام الصور 
 والرسوم بطريقة صحيحة في كتاب العموم .

ىدفت الدراسة التعرف عمى مستوى قراءة الطفل  ( : 6446دراسة عبدالجواد وعمي )-
الصحية لدى أطفال الثقافة لمصور في مستويات ) العد والوصف والتفسير( في مقياس 

(  74، ولقد اتبع الباحث المنيج الوصفي االرتباطي المقارن عمى عينة قواميا )الروضة
طفال وطفمة من أطفال الروضة الثالثة بالمدينة المنورة بالسعودية ، وكانت العينة مقسمة 

ة ء( إناث ، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية : ارتفاع قرا14( ذكور و)14إلى )
( لدى األطفال في مقياس الثقافة الصحية ، وانخفاض الصورة في مستوى )العد والوصف

، كما أوضحت النتائج ضرورة تطوير الوحدات الدراسية صورة في مستوى التفسيرقراءة ال
 لرفع قراءة الطفل لمصور في مستويات العد والوصف والتفسير .

رفة فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى ىدفت الدراسة إلى مع ( :6444دراسة المنير )-
قراءة الصور في تنمية ميارات التفكير التوليدي لدى أطفال الروضة ، وقد بمغ حجم 

( طفال وطفمة في المجموعة الضابطة ، 84( طفال وطفمة ،مقسمين إلى )20العينة )
ئج التالية : ( طفال وطفمة في المجموعة التجريبية ، وقد توصمت الدراسة إلى النتا81و)

فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى قراءة الصورة في تنمية ميارات التفكير 
التوليدي البصري لدى أطفال الروضة ، وأوصت الدراسة بإجراء دراسات أخرى قائمة عمى 

 قراءة الصورة في تنمية ميارات أخرى من التفكير .
الدراسة إلى تحديد أثر الصور اإليضاحية في زيادة ىدفت  ( :pike ,2009دراسة بايك )  -

الفيم والقدرة االستنتاجية لدى األطفال ، وقد استخدمت الدراسة قصصا قصيرة مصورة 
( طفال تتراوح 86تحتوي صورا مختمفة  ، وقد طبقت الدراسة عمى عينة مكون من )

حية قد سيمت ( سنة ، وكشفت النتائج عن : أن الصور اإليضا44- 8اعمارىم من ) 
الفيم وأثرت في قدرة األطفال االستنتاجية باالعتماد عمى المعمومات المصورة أماميم ، كما 

  أشارت النتائج إلى تناقص تأثير الصور بازدياد العمر .
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 التعميل عمى الدراسات السابكة :

جية ميارة تنوعت أىداف الدراسات السابقة إلى التعرف عمى فاعمية استخدام استراتي        
قراءة الصورة ، فيناك دراسات تناولت أثر ميارة قراءة الصورة عمى التحصيل ، كدراسة : أبو 

( ، بينما تناولت بعض الدراسات استراتيجية ميارة 6442( ودراسة الفميت )6448صواوين )
ج ( ودراسة الرويمي وح6442قراءة الصورة في تنمية الميارات المختمفة ، كدراسة أبو شرخ )

( ، أما بالنسبة لمدراسة الحالية 6442( ودراسة بايك )6444( ودراسة المنير )6440عمر )
فقد توافقت مع الدراسات السابقة في استخدام استراتيجية قراءة الصورة ، ولكنيا اختمفت مع 
الدراسات السابقة في قياس اتجاىات معممي العموم في الصفوف األولية نحو استخدام 

راءة الصورة ، ومن حيث منيج الدراسة فغن الدراسات السابقة اتبعت المنيج استراتيجية ق
التجريبي أو شبو التجريبي ، أما الدراسة الحالية فقد اتبعت المنيج الوصفي ، وقد استفاد 
الباحث من الدراسات السابقة في اإلطار النظري وبناء أداة الدراسة واختيار األساليب 

 اسةاإلحصائية المناسبة لمدر 
 : إجراءات الدراسة امليداٌية

منيج الدراسة وأىدافيا، وتحديد مجتمع الدراسة وطريقة  المبحثالباحث في ىذا  يعرض    
اختيار العّينة، وبناء األداة، وخطوات ىذا البناء، والتحقق من صدق األداة وثباتيا، وأخيرًا 

 أساليب المعالجة اإلحصائية التي تّم استخداميا في تحميل النتائج. 
 وٍّج الدراسة:   -أواًل 

مع  مناسبتوىذا المنيج لتم اختيار استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي وقد        
 تحديد اتجاىات معممي العموم في الصفوف األوليةأىداف الدراسة الحالية، حيث تيدف إلى 

، والكشف قراءة الصورة في التدريسنحو استخدام استراتيجية بمكتب التعميم بغرب الطائف 
لمؤىل العممي ، او نوع التعميم ، الختالف أفراد العينة التي تعزى عن الفروق في استجابات 

، األمر الذي يتطمب استطالع آراء العينة بصورة مسحّية، ثم جمع البيانات الخبرة التدريسيةو 
 الوصول إلى النتائج والتعميمات. وتحميميا بيدف

 دلتىع الدراسة:  -ثاٌيًا

بمكتب التعميم  معممي العموم في الصفوف األوليةتكّون مجتمع الدراسة من جميع            
 .  معمماً (14)، وقد بمغ عددىمىــ4114ه/4114في العام بغرب الطائف 
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 عيٍة الدراسة:-ثالجا

بمكتب التعميم  جميع معممي العموم في الصفوف األوليةتّم تطبيق أداة الدراسة عمى        
( 87العينة في صورتيا النيائية ) ، وقد بمغتىــ4114ه/4114في العام بغرب الطائف 

 (.4، كما ىو موضح بالجدول)معمماً 
 (1خذول)

 وفك يزغُشاد انذساسخيعهًٍ انعهىو فٍ انصفىف األونُخ ثًكزت انزعهُى ثغشة انطبئف رىصَع  

 انُسجخ انًئىَخ انعذد فئبد انًزغُش انًزغُش

 َىع انزعهُى

 76.3 29 حكىيٍ

 23.7 9 أههٍ

 100 38 انًدًىع

 انًؤهم انعهًٍ

 84.2 32 خبيعٍ أو ألم

 15.8 6 دساسبد عهُب

 100 38 انًدًىع

عذد سُىاد 

 انخجشح

 39.5 15 سُىاد 11ألم يٍ

 60.5 23 سُىاد فأكثش 11

 100 38 انًدًىع

الصفوف األولية بالمدارس االبتدائية  العموم في معممي أن من الجدول السابقيتضح          
، بنسبة نوع التعميمبحسب متغير  الفئة األعمى يمثمون التابعة لمكتب غرب الطائف الحكومية

، بنسبة بالمدارس األىمية معممي العموميمييم %( من مجموع أفراد العينة، 76.3)
(23.7.)% 

الفئة األعمى أو أقل، عمى درجة البكالوريوس الحاصمون  معممي العمومكما يمثل         
 معممي العموم%( من مجموع أفراد العينة، يمييم 84.2العممي، بنسبة ) بحسب متغير المؤىل

   %(.15.8الحاصمون عمى مؤىالت عميا، بنسبة )
الفئة األعمى بحسب الخبرة،  واتسن 44تيم عن االذين تزيد خبر  معممي العمومويمثل         

 44الذين تقل خبراتيم عن معممي العموم%( من مجموع أفراد العينة، يمييم 60.5)بنسبة 
 %(.  39.5سنوات، بنسبة )

 أداة الدراسة: -رابعًا 

م استبانة لتحقيق أىداف الدراسة، وقد تّم إعداد االستبانة من خالل اّتباع تم تصمي      
 الخطوات التالية:
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تحديد اتجاىات معممي العموم في تحديد اليدف من االستبانة: تمثل اليدف من االستبانة في 
نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في بمكتب التعميم غرب الطائف الصفوف األولية 

 .التدريس  
مصادر بناء االستبانة: تّم بناء االستبانة من خالل الرجوع إلى األدب النظري المتعمق 

 .االطالع عمى الدراسات السابقة لمموضوعالبحث، و بموضوع 
وقد تضّمنت ، إعداد االستبانة في صورتيا األوليةتم  إعداد االستبانة في صورتيا األولية:

 .فقرة 40
 وقدالستبانة: تّم عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى لجنة التحكيم، الظاىري لصدق ال

% فأكثر من  80حظيت بنسب اتفاق االستبانة، حيث  عبارات جميع تّم اإلبقاء عمى
 ن.المحكمي

 صدم االتسام الداخمي:

تم التأكد من االتساق الداخمي لالستبانة بتطبيقيا بعد االنتياء من تحكيميا عمى عينة      
، وحساب معامل االرتباط الصفوف األولية معممي العموممعممًا من ( 64استطالعية قواميا)

( 6والجدول)، ودرجتيا الكمية، فقرات االستبانةبين  Pearson Correlationبيرسون 
 يوضح ذلك.

 (2خذول)

 ودسخزهب انكهُخاالسزجبَخ  فمشاديعبيم االسرجبط ثُشسىٌ ثٍُ 

 يعبيم االسرجبط انعجبسح يعبيم االسرجبط انعجبسح

1 .462** 9 .703** 

2 .614** 10 .522** 

3 .629** 11 .503** 

4 .667** 12 .592** 

5 .453** 13 .680** 

6 .723** 14 .729** 

7 .476** 15 .517** 

8 .637**   

 1011**دانخ عُذ يسزىي                

(، وىي 4.862 -4.108يشير الجدول السابق إلى أّن قيم االرتباط تراوحت بين )   
(. وتشير النتائج السابقة إلى تمتع االستبانة 4.44) قيم دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

 الداخمي.بدرجة مناسبة من االتساق 
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 ثبات االستباٌة:

تم التأكد من ثبات االستبانة بواسطة معامل الثبات ألفا كرونباخ في ضوء استجابات       
حيث بمغت أّن االستبانة تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، وكشفت النتائج مقياس ليكرت. 

النتائج المستفادة مما يشير إلى إمكانية ثبات ، (0.806)قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ 
 منيا وتعميميا عمى مجتمع البحث.
خمسة عشر من  تكّونت أداة الدراسة في صورتيا النيائية أداة الدراسة في صورتيا النيائية:

 فقرة 
 تصحيح االستباٌة ووعيار احلكي:

منيا أربعة فقرات سالبة تأخذ درجات عكسية، ، فقرة( 40) االستبانةبمغ عدد عبارات       
وتكون اإلجابة عن العبارات عن طريق اختيار المستجيب بين  ،(1-4)المرقمة منوىي 
اتجاىات معممي العموم في الصفوف بدائل موجودة أمام كل عبارة، والتي تقيس  خمسةإحدى 

 ، وتتمثل ىذه البدائل في ما يمي:األولية نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس
( تأخذ ثالث درجات، متوسطة)مس درجات، )كبيرة( تأخذ أربع درجات، )كبيرة جدًا( تأخذ خ

 ( تأخذ درجة واحدة.ضعيفة جداً ( تأخذ درجتين، )ضعيفة)
اتجاىات معممي العموم في الصفوف األولية قياس ل التالي المعيار استخدام كما تمّ         

، وذلك بتحديد طول خاليا مقياس نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس
(، وتقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصول عمى 1=4-0وحساب المدى )، خماسي

(، ثم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )بداية 4.74=0÷1طول الخمية، أي )
المقياس وىي واحد صحيح(، وذلك لتحديد الحّد األعمى ليذه الخمية. ويمكن تحديد 

 متوسطات المرجحة لغايات الدراسة عمى النحو التالي:ال
 تشير إلى درجة موافقة كبيرة جدًا.  5إلى  4.20من 
 تشير إلى درجة موافقة كبيرة. 4.20إلى أقل من   3.40من 
 تشير إلى درجة موافقة متوسطة. 3.40إلى  أقل من  2.60من 
 تشير إلى درجة موافقة ضعيفة. 2.60إلى أقل من   1.80من 
 تشير إلى درجة موافقة ضعيفة جدًا. 1.80إلى أقل من   4من 
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 أساليب املعاجلة اإلحصائية: -ًاخاوس

(، لتحميل 66( اإلصدار)spssتّم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية)       
 اآلتية:البيانات وفقًا لمشكمة الدراسة وتساؤالتيا، وقد استخدمت األساليب اإلحصائية 

 لمتأكد من صدق االستبانة. Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون 
 لمتأكد من ثبات االستبانة. Cronbach's Alphaألفا كرونباخ 

 .المتوسطات واالنحرافات المعيارية
 (Independent Samples Testاختبار)ت( )

 ٌتائج الدراسة امليداٌية ووٍاقشتّا سادًسا :

بمكتب  تحديد اتجاىات معممي العموم في الصفوف األوليةىدفت الدراسة الميدانية إلى         
، والكشف عن نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس التعميم غرب الطائف

. ، والخبرةالتخصصالختالف المؤىل العممي، و الفروق في استجابات أفراد العينة التي تعزى 
دراسة الميدانية التي أسفر عنيا تحميل البيانات، ومناقشتيا وتفسيرىا، وفيما يمي نتائج ال

 والوصول لالستنتاجات المتعمقة بموضوع الدراسة، وذلك عمى النحو التالي:
 لمدراسة ووٍاقشتّا: وهاألٌتائج السؤاه 

اتجاىات معممي العموم في الصفوف األولية لمدراسة عمى ما يمي: ما  ولنص السؤال األ 
 ؟نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس  التعميم غرب الطائف بمكتب
، واالنحراف المعياري، لكل المتوسط الحسابيولإلجابة عن ىذا السؤال، تم حساب        

اتجاىات معممي العموم في الصفوف األولية نحو استخدام  بقياس عبارة من العبارات المتعمقة
 ( يوضح ذلك.8ككل، والجدول) ستبانةولال، في التدريس اتيجية قراءة الصورةاستر 
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 (3خذول )
اردبهبد يعهًٍ انعهىو فٍ انصفىف األونُخ ثًكزت انزعهُى غشة انطبئف َحى اسزخذاو اسزشارُدُخ 

 حست يزىسطبرهب انحسبثُخ يشرجخ رُبصنُب   لشاءح انصىسح فٍ انزذسَس

 انعجبسح سلى
انًزىسظ 
 انحسبثٍ

االَحشاف 
 انًعُبسٌ

دسخخ 
 انًىافمخ

 انزشرُت

15 
رسبعذ اسزخذاو اسزشارُدُخ لشاءح انصىسح 

 فٍ فهى انزاليُز نًبدح انعهىو 0
 1 كجُشح خذا   1.025 4.24

14 
أسزفُذ يٍ انزمُُبد انحذَثخ عُذ رىظُف 
 اسزشارُدُخ لشاءح انصىسح فٍ انزذسَس 0

 2 كجُشح 1.100 4.08

6 
لشاءح أحزبج إنً يهبساد رطجُك اسزشارُدُخ 

 انصىسح فٍ انزذسَس 0
 3 كجُشح 1.038 3.95

7 
أسي أٌ رطجُك اسزشارُدُخ لشاءح انصىسح 
فٍ انزذسَس ثحبخخ إنً يضٍَذ يٍ وسش 

 انعًم 0
 4 كجُشح 1.113 3.71

5 
َحث انًششف انزشثىٌ عهً رطجُك 

اسزشارُدُخ لشاءح انصىسح فٍ انزذسَس عُذ 
 صَبسره 0

 5 كجُشح 1.132 3.55

13 
ثزذسَت انزاليُز عهً اسزشارُدُخ لشاءح ألىو 

 انصىسح فٍ انحصخ0
 6 كجُشح 978. 3.55

9 
أرعبوٌ يع صيالئٍ فٍ يبدح انزخصص عهً 

رطجُك اسزشارُدُخ لشاءح انصىسح فٍ 
 انزذسَس 0

 7 كجُشح 1.289 3.50

11 
َزعبوٌ يعٍ انًششف انزشثىٌ فٍ رىضُح 

انًفبهُى انًشرجطخ ثبسزشارُدُخ لشاءح 
 انصىسح 0

 8 كجُشح 1.130 3.42

12 
إنً رثمُف رارٍ ثمشاءح انكزت  أسعً

وانذساسبد انزٍ رهزى ثبسزشارُدُخ لشاءح 
 انصىسح 0

 9 يزىسطخ 1.131 3.26

11 
أسي أٌ اسزخذاو اسزشارُدُخ لشاءح انصىسح 

 فٍ انزذسَس َحزبج إنً ولذ طىَم 0
 11 يزىسطخ 798. 3.11

8 
انصىسح أسي أٌ اسزخذاو اسزشارُدُخ لشاءح 
 فٍ انزذسَس رفىق لذساد انزاليُز 0

 11 يزىسطخ 885. 2.97

1 
أشعش أٌ اسزخذاو اسزشارُدُخ لشاءح انصىسح 

 0*فٍ انزذسَس يضُعخ نهىلذ
 12 ضعُفخ 1.245 2.55

2 
أشعش ثأٌ اسزخذاو اسزشارُدُخ لشاءح 

انصىسح فٍ انزذسَس نُس نهب أثش عهً 
 0*يسزىي انزاليُز

 13 ضعُفخ 1.308 2.42

3 
أسي أٌ عمذ دوساد رذسَجُخ فٍ كُفُخ 
رىظُف اسزشارُدُخ لشاءح انصىسح فٍ 

 0*انزذسَس ال فبئذح يُه
 14 ضعُفخ 1.279 2.34

4 
أسي أٌ اسزخذاو اسزشارُدُخ لشاءح انصىسح 

 0*فٍ انزذسَس نُسذ راد أهًُخ
 15 ضعُفخ 1.178 2.26

 - كجُشح 57. 3.58 انًزىسظ انعبو

 0 دسخبد عكسُخ*عجبساد سبنجخ رأخز 
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لدى معممي العموم  بدرجة كبيرة وجود اتجاىات إيجابية( 8)رقم  يتضح من الجدول        
راتيجية قراءة الصورة في الطائف نحو استخدام است كتب التعميم غربفي الصفوف األولية بم

وىو  (،3.58) ككل االستبانة، حيث بمغ متوسط استجاباتيم عمى مجموع عبارات التدريس
  .(0.57(، وبمغ االنحراف المعياري)ةكبير يقع في مجال استجابة )

( وىي)تساعد استخدام استراتيجية قراءة الصورة في فيم 40) الفقرة رقموحصمت        
ويعزو الباحث  .(4.24) بمتوسط حسابي، جداً  كبيرةعمى درجة موافقة التالميذ لمادة العموم( 

الصفوف األولية بأىمية ىذه االستراتيجية في التعميم لكونيا  في معممي العمومذلك إلى وعي 
وقدرتيا عمى  ،المستويات المعرفية والعقمية لدى التالميذ طبيعة مادة العموم، ومع تتناسب مع

الحد من مشكمة الفروق الفردية بينيم، كما يرجع ذلك إلى ممارستيم ليا ومالحظتيم ألثرىا 
لدييم وتوضيحيا وزيادة استيعابيم يب المفاىيم العممية االيجابي في تعمم الطالب وتقر 

 . لممعمومات في مادة العموم
 وحصمت سبع فقرات عمى درجة موافقة كبيرة، حيث تراوحت متوسطاتيا الحسابية بين       

أستفيد من التقنيات الحديثة ) ، وىي(41تمثل أكبرىا في الفقرة رقم)و  (،4.08و) (،3.42)
ويرجع ذلك ، (4.08) بيتوسط حسامب(، استراتيجية قراءة الصورة في التدريسعند توظيف 

مثل عروض البوربونت  ،لمتقنيات الحديثة استخدامإلى ما تتطمبو ىذه االستراتيجية من 
 ،ونحو ذلك من التطبيقات والوسائط االلكترونية الميمة ،التوضيحية واستخدام الحاسوب
 الطالب. االستيعاب والفيم لدى يجية وأثرىا عمىوالتي تعزز فاعمية ىذه االسترات

أحتاج إلى ميارات تطبيق استراتيجية قراءة الصورة في (، وىي)2يمييا الفقرة رقم )      
بأن  معممي العموم ويرجع الباحث ذلك إلى وعي .(3.95(، بمتوسط حسابي )التدريس

 وال يمكن االستغناء عنيا،العموم مادة استخدام ىذه االستراتيجية أمر بالغ األىمية في تدريس 
طبيعة المادة ة في التعمم والتي تتناسب مع بباعتبارىا من طرق التعميم الحديثة المرغ

، كما يرجع ذلك إلى كونيم وأن ذلك يتطمب مزيدًا من الممارسة والتدريب الدراسية،
ة وال تفي يستشعرون أن البرامج التدريبية المقدمة في ىذا المجال ما تزال غير كافي

 باحتياجاتيم الفعمية في التدرب عمى ىذه االستراتيجية.
فقرات عمى درجة موافقة متوسطة، حيث تراوحت متوسطاتيا الحسابية  ثالث وحصمت      
وىي )أسعى إلى تثقيف ذاتي بقراءة  (46)في الفقرة برزىا(، وتمثل أ3.26(، و)2.97بين )
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(، يمييا 3.26قراءة الصورة(، بمتوسط حسابي ) الكتب والدراسات التي تيتم باستراتيجية
(، وىي)أرى أن استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس يحتاج إلى 44الفقرة رقم )

 معممي العموموىذه النتائج تشير إلى ضرورة تعزيز  (،3.11وقت طويل(، بمتوسط حسابي )
من خالل برامج النمو المادة  في تدريسلمياراتيم في استخدام استراتيجية قراءة الصورة 
 ياتيم عمى توظيفايعزز قدر  عمى نحو ،الميني والتعمم الذاتي، من أجل إتقان استخداميا

 في تنفيذىا. الوقتو  ، والتقميل من الجيد بشكل مثالي
وحصمت أربع فقرات عمى درجة موافقة ضعيفة، حيث تراوحت متوسطاتيا الحسابية بين       

)أرى أن عقد دورات تدريبية في (، وىي 8يا في الفقرة رقم)قموتمثل أ(، 2.55(، و)2.26)
كيفية توظيف استراتيجية قراءة الصورة في التدريس ال فائدة منو(، بمتوسط حسابي 

(، وىي)أرى أن استخدام استراتيجية قراءة الصورة 1(، وفي المرتبة األخيرة الفقرة رقم )2.34)
رجع إلى وعي توىذه النتائج (. 2.26وسط حسابي )في التدريس ليست ذات أىمية(، بمت

وقدرتيا عمى معالجة العديد في تدريس مادة العموم، بأىمية ىذه االستراتيجية  معممي العموم
سياميا في و  التدريس،من مشكالت  ، كما أنيم لمادة العموموفيميم ذ تعزيز استيعاب التالميا 

ب عمييا، وأن مياراتيم في ىذا تطمب التدر اتيجية قراءة الصورة ييدركون أن استخدام استر 
من خالل االستفادة من الدورات التدريبية المتنوعة في  الجانب ال يمكن تحسينيا وتطويرىا إال

ىذا المجال، كما أن ىذه االستراتيجية تتغير أساليبيا وتقنياتيا مع التطور السريع والمتنامي 
عمييم مواكبة تمك التطورات من خالل التدريب مما يحتم  ،عمى المستوى المعرفي والتكنولوجي

 .المستمر
 ووٍاقشتّا: ٌيالجاٌتائج السؤاه  

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عمى ما يمي:  نيالثانص السؤال       
تقديرات أفراد عينة الدراسة التجاىات معممي العموم في الصفوف األولية بمكتب التعميم بغرب 

نوع التعميم، : )الطائف نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس تبًعا لمتغيرات 
 ( ؟، الخبرة التدريسيةالمؤىل العممي
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 ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام االختبارات التالية:     
 :ٌوع التعمييالفروم فوم وتغري  -أوال     

لمعرفة داللة الفروق ( Independent Samples Testتّم استخدام اختبار)ت( )     
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة التجاىات معممي العموم في الصفوف اإلحصائية 

األولية بمكتب التعميم بغرب الطائف نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس تبًعا 
 ( يوّضح ذلك:1، والجدول )لمتغير نوع التعميم 

 (4خذول)

ثٍُ نًعشفخ دالنخ انفشوق اإلحصبئُخ ( Independent Samples Testد اخزجبس)د( )َزبئح 

يزىسطبد رمذَشاد أفشاد عُُخ انذساسخ الردبهبد يعهًٍ انعهىو فٍ انصفىف األونُخ ثًكزت انزعهُى 

 ثغشة انطبئف َحى اسزخذاو اسزشارُدُخ لشاءح انصىسح فٍ انزذسَس رجع ب نًزغُش َىع انزعهُى

 انًحىس
يسزىَبد 

 انًزغُش
 انًزىسظ

االَحشاف 

 انًعُبسٌ
 لًُخ د

دسخخ 

 انحشَخ

لًُخ احزًبل 

 انًعُىَخ

 االسزجبَخ ككم
 56765. 3.4667 حكىيٍ

2.382 36 
.023 

 46201. 3.9630 أههٍ دانخ

(  ≤ 4.40( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )1تبين نتائج الجدول)
تقديرات أفراد عينة الدراسة التجاىات معممي العموم في الصفوف األولية بين متوسطات 

قراءة الصورة في التدريس تبًعا لمتغير  إستراتيجيةبمكتب التعميم بغرب الطائف نحو استخدام 
من مستوى  قل( أتاحتمال المعنوية المصاحبة لقيمة ) ة، حيث جاءت قيمنوع التعميم
 لفروق في صالح معممي العموم بالمدارس األىمية.وكانت ا (. ≤ 4.40المعنوية )

قمة أعداد الطالب بالمدارس األىمية مقارنة بالمدارس الحكومية مما وقد يرجع ذلك إلى      
يتيح لممعممين فرصًا ووقتًا أكبر لتطبيق ىذه االستراتيجية بشكل مستمر، كما قد يرجع ذلك 

االستراتيجيات الحديثة في تدريس مادة العموم، مثل إلى اىتمام المدارس األىمية بتطبيق 
 .استراتيجية قراءة الصورة، بصورة أكبر من غيرىا

 :املؤِن العمىيالفروم فوم وتغري  -ثاٌيا     

( لمعرفة داللة الفروق Independent Samples Testتّم استخدام اختبار)ت( )     
اإلحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة التجاىات معممي العموم في الصفوف 
األولية بمكتب التعميم بغرب الطائف نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس تبًعا 

 ( يوّضح ذلك:0، والجدول )العممي المؤىللمتغير 
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 (5خذول)

( نًعشفخ دالنخ انفشوق اإلحصبئُخ ثٍُ Independent Samples Testاخزجبس)د( )َزبئح د 

يزىسطبد رمذَشاد أفشاد عُُخ انذساسخ الردبهبد يعهًٍ انعهىو فٍ انصفىف األونُخ ثًكزت انزعهُى 

 انًؤهمثغشة انطبئف َحى اسزخذاو اسزشارُدُخ لشاءح انصىسح فٍ انزذسَس رجع ب نًزغُش 

 انًحىس
يسزىَبد 

 ًزغُشان
 انًزىسظ

االَحشاف 

 انًعُبسٌ
 لًُخ د

دسخخ 

 انحشَخ

لًُخ احزًبل 

 انًعُىَخ

 االسزجبَخ ككم
 58228. 3.5458 خبيعٍ أو ألم

.941 36 
.353 

 56791. 3.7889 دساسبد عهُب غُش دانخ

 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0تبين نتائج الجدول)
( بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة التجاىات معممي العموم في الصفوف 4.40 ≥

األولية بمكتب التعميم بغرب الطائف نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس تبًعا 
، حيث جاءت قيمة احتمال المعنوية المصاحبة لقيمة )ت( أكبر من مستوى المؤىللمتغير 

وقد يرجع ذلك إلى امتالك معممي العموم لمعرفة الالزمة باستراتيجية (.  ≤ 4.40المعنوية )
قراءة الصورة ووعييم بأىميتيا في تدريس مادة العموم مما يعزز من اتجاىاتيم االيجابية نحو 

 استخداميا.
 الفروم فوم وتغري اخلربة: -ثالجا 

( لمعرفة داللة الفروق Independent Samples Testتّم استخدام اختبار)ت( )     
اإلحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة التجاىات معممي العموم في الصفوف 
األولية بمكتب التعميم بغرب الطائف نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس تبًعا 

 ( يوّضح ذلك:2، والجدول )التدريسية الخبرةلمتغير 
 (6خذول)

( نًعشفخ دالنخ انفشوق اإلحصبئُخ ثٍُ Independent Samples Testاخزجبس)د( )َزبئح د 

يزىسطبد رمذَشاد أفشاد عُُخ انذساسخ الردبهبد يعهًٍ انعهىو فٍ انصفىف األونُخ ثًكزت انزعهُى 

 انخجشحثغشة انطبئف َحى اسزخذاو اسزشارُدُخ لشاءح انصىسح فٍ انزذسَس رجع ب نًزغُش 

 انًزىسظ ًزغُشيسزىَبد ان انًحىس
االَحشاف 

 انًعُبسٌ
 لًُخ د

دسخخ 

 انحشَخ

لًُخ احزًبل 

 انًعُىَخ

االسزجبَخ 

 ككم

 0.59 3.66 سُىاد 11ألم يٍ 
0.665 36 

0.510 

 0.57 3.53 سُىاد فأكثش 11 غُش دانخ

 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )2تبين نتائج الجدول)
( بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة التجاىات معممي العموم في الصفوف 4.40 ≥

األولية بمكتب التعميم بغرب الطائف نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس تبًعا 
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، حيث جاءت قيمة احتمال المعنوية المصاحبة لقيمة )ت( أكبر من التدريسية الخبرةلمتغير 
 (.  ≤ 4.40معنوية )مستوى ال

يدركون  التدريسية المختمفة من واقع خبراتيم معممي العموموقد يعزى ذلك إلى كون        
، وذلك لمسايرة ما يشيده التعميم في المممكة العربية استراتيجية قراءة الصورةأىمية توظيف 

 والتكنولوجيةمن تطورات وتغيرات إيجابية في العقود األخيرة، ومواكبة التطورات المعرفية 
 . المستمرة المرتبطة بمادة العموم والتربوية

 عرض ومخص الٍتائج:

 كشفت الدراسة عن النتائج التالية:
كتب التعميم لدى معممي العموم في الصفوف األولية بم بدرجة كبيرة وجود اتجاىات إيجابية -

 حسابيمتوسط بالطائف نحو استخدام استراتيجية قراءة الصورة في التدريس،  غرب
(3.58 .) 
استخدام استراتيجية تمثل أبرز االتجاىات اإليجابية لدى المعممين في موافقتيم عمى كون  -

من التقنيات ، وكونيم يستفيدون التالميذ لمادة العمومفيم يساعد في قراءة الصورة 
إلى ميارات  ، وأنيم في حاجةالحديثة عند توظيف استراتيجية قراءة الصورة في التدريس

 .ستراتيجية في التدريسىذه االتطبيق 
بين متوسطات (  ≤ 4.40وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

لدراسة التجاىات معممي العموم في الصفوف األولية بمكتب التعميم تقديرات أفراد عينة ا
قراءة الصورة في التدريس تبًعا لمتغير نوع التعميم،  إستراتيجيةبغرب الطائف نحو استخدام 

 وكانت الفروق في صالح معممي العموم بالمدارس األىمية.
بين متوسطات (  ≤ 4.40وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم  -

تقديرات أفراد عينة الدراسة التجاىات معممي العموم في الصفوف األولية بمكتب التعميم 
المؤىل قراءة الصورة في التدريس تبًعا لمتغير  إستراتيجيةبغرب الطائف نحو استخدام 

 العممي والخبرة التدريسية.
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 التوصيات: 

 إليو من نتائج بما يمي:يوصي الباحث في ضوء ما توصل          
ة قراءة الصورة استراتيجي عميميمفي كميات التربية من خالل ت معممي العمومإعداد وتأىيل -

 ، وتدريبيم العممي عمييا.في تدريس مادة العموم
أثناء الخدمة في قبل و الصفوف األولية العموم في الدورات التدريبية المقدمة لمعممي  إقامة-

 .ة قراءة الصورة في تدريس مادة العمومجيمجال توظيف استراتي
تشجعيم عمى االلتحاق التي  العموم في الصفوف األوليةتقديم الحوافز المناسبة لمعممي -

 ة قراءة الصورة في التدريس.ببرامج النمو الميني لتحسين ميارات استخدام استراتيجي
بقراءة الكتب والدراسات التي تيتم ذاتي ال تشجيع معممي العموم الصفوف األولية عمى التعمم-

 .باستراتيجية قراءة الصورة
أداء معممي العموم أثناء التدريس لموقوف عمى مدى استخداميم الستراتيجيات التعميم تقويم -

 الحديثة عمومًا، واستراتيجية قراءة الصورة خصوصًا.
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 قائىة املراجع :

 املراجع العربية:

( . فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى قراءة الصورة لتنمية 6442أسماء محمد ) أبو شرخ ،
ميارات التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثالث األساسي ، رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية 

 التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .
ة في تنمية ميارات التعبير الشفوي ( . أثر استراتيجية قراءة الصور 6448أبو صواوين، راشد محمد )

لدى طمبة الصف الثالث األساسي في قطاع غزة ، المجمة الدولية لمبحوث في التربية وعمم النفس ، 
 . 828 – 812( ، ص 6، ) 0

إنجازات وتطمعات وآمال ،  –( . شعبة الصفوف األولية بالرياض 4164الباز ، عبدالعزيز إبراىيم )
 األىمية لألوفست المحدودة  . الرياض : شركة المطابع

( . أثر اختالف أسموب عرض المحتوى ونمط ممارسة األنشطة التعميمية عمى  6444جاد ، عزة )
تنمية التفكير اإلبداعي وميارة قراءة الصورة في التربية األسرية لدى طالب كمية التربية ، مجمة 

 ( ، جامعة القاىرة .4، ) 47العموم التربوية ، 
( . مالمح المنياج الخفي في صور كتب المغة العربية لممرحمة األساسية الدنيا 6448جد )حرب ، ما

 في األردن منظور أيدولوجي .
( .معايير جودة الكتاب المدرسي ومواصفاتو لتالميذ المرحمة األساسية الدنيا ، 6448حمس ، داود )

 المؤتمر التربوي الثالث ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .
نتاج الوسائل التعميمية التعممية ، عمان : دار المسيرة لمنشر 6442محمود ) الحيمة، ( . تصميم وا 

 والتوزيع .
 ( . أساليب تدريس االجتماعيات ، عمان:6444دبور، مرشد محمود والخطيب ، إبراىيم ياسين )
 الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع .

(. مستوى ميارات قراءة الرسوم  6440عمر ، سوزان بني حسين ) الرويمي، لينا بنت الفي، وحج
التوضيحية المتضمنة في كتاب العموم لطالبات الصف الخامس االبتدائي في المممكة العربية 

 . 880 – 808( ، 8، ) 68السعودية ، مجمة العموم التربوية ، 
 ، القاىرة  ، مصر . 1( . تصميم التدريس رؤية منظومية ، ط  4161زيتون ، حسن حسين )
نتاج الوسائل التعميمية في تربية الطفل ، عمان : دار  6444سالمة، عبدالحافظ  ) ( . تصميم وا 

 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع .
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( . دليل معايير اختيار كتب األطفال وتطبيقاتيا في مكتبات 4224شحاتو ، حسن وفؤاد وفيوليت )
الثالث ، "رؤى مستقبمية لممناىج في الوطن العربي"، الجمعية  األطفال ، مصر ، المؤتمر العممي

 . 1المصرية لممناىج وطرق التدريس ، المجمد 
( . أثر قراءة الصورة في تنمية ميارات الفيم القرائي لدى طالب الصف األول 6444شعالن، عمي )

 لتربية ، جامعة عين شمس.( ، يونيو ، كمية ا442الثانوي ، مجمة القراءة والمعرفة ،الجزء األول ، )
( . التوافق بين ثقافتي الصورة والكممة كمعيار لمجودة في 6444الشنطي ،عفاف عبدالرحمن )

كمية  محتوى كتاب العموم الفمسطيني بجزأيو لمصف الرابع األساسي ، رسالة ماجستير غير منشورة،
 التربية ، جامعة األزىر ، غزة .

( . الثقافة الصحية لدى طفل الروضة وعالقتيا بمستويات  6446)عبدالجواد ، سيا وعمي ، أماني 
 قراءة الصورة ، مجمة القراءة والمعرفة ،كمية التربية ، جامعة عين شمس .

 ( . الثقافة البصرية ، القاىرة : دار البشرى لمطباعة والنشر .6444عبدالمنعم ، عمي )
لمصورة في تدريس العموم عمى تنمية ميارات ( . أثر استخدام األلغاز ا6444عبدالنبي، رزق حسن )

قراءة الصور والتحصيل لتالميذ الصف األول االعدادي المعتمدين والمستقمين عمى المجال اإلدراكي ، 
 ( ، سبتمبر ، كمية التربية ،جامعة عين شمس.8، ) 1مجمة التربية العممية ، 

توضيحية في تدريس العموم لدى تالميذ ( . فاعمية استخدام الرسوم والصور ال6444عرفات ، نجاح )
المرحمة االعدادية ذوي النشاط الزائد عمى التحصيل واكتساب بعض عمميات العمم ، مجمة التربية 

 ( .8، ) 8العممية ، مص ، 
( . أثر استخدام الصور واألشكال التوضيحية في الدراسات االجتماعية 6448عرفو ، صالح الدين )
لدى تالميذ الصف الرابع والخامس االبتدائي وميوليم نحو المادة ، مجمة  لتنمية عمميات التفكير

 .447-06( ، مايو ، 70دريس ، عدد )دراسات في المناىج وطرق الت
النظرية والتطبيق ،عمان  –( . مناىج العموم الطبيعية وطرق تدريسيا 6444عميان ، شاىر ربحي )

 : دار المسيرة لمنشر والتوزيع .
( . تطوير مناىج العموم في ضوء االتجاىات العالمية الحديثة ، 4160شد غياض )الغياض ، را

 القاىرة : دار عالم الكتب .
( . ميارات قراءة الصورة لدى األطفال بوصفيا وسيمة تعميمية ، دراسة 6448الفرا ، إسماعيل )

ن ، جامعة فيال دلفيا، ميدانية ، المؤتمر العممي الثاني عشر ، ثقافة الصورة ، كمية اآلداب والفنو
 عمان ، األردن .
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( . أثر المعالجة التعبيرية والدرامية لمصور التعميمية في تنمية ميارات الفيم 6442الفميت ، جمال )
،  84القرائي لدى طالب الصف الرابع األساسي ، مجمة جامعة النجاح لألبحاث والعموم االنسانية ، 

(8 ، )188 – 046 . 
( . طرق تدريس المواد االجتماعية ، القاىرة : جامعة عين 4272حسين وآخرون )المقاني ، أحمد 

 شمس ، كمية التربية .
( . قراءة الصورة مدخل إلى التفكير التأممي والتعبير اإلبداعي ، القاىرة ، 6442المرسي ، محمد )

 مصر : العممية لمطبع والنشر .
اتيجية مقترحة قائمة عمى قراءة الصورة في تنمية ( . فاعمية استر 6444المنير، راندا عبدالعميم )

 448- 78( ، 87ميارات التفكير التوليدي البصري لدى أطفال الروضة ، مجمة القراءة والمعرفة ، )
. 

( . مناىج الدراسات االجتماعية وأصول تدريسيا ، اإلمارات العربية  6448نزال ، شكري حامد )
 معي .المتحدة ، العين : دار الكتاب الجا
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