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  :  البحـث مقدمـة

 مجال في وظائف الى الطامحین لألفراد الالزمة المعرفیه المكونات من واحدة
 على مقدرة إلى بها النجاح یحتاج التي المهن من وغیرها الطفل وتربیة الفنون
 على القدرة وهي ني،المكا البصري التصور هو لألشیاء الفراغي واإلدراك الفهم

 في للنجاح األول بالمتنبيء توصف أن یمكن والتى بصریاً  األشیاء وتناول تصور
 امر المكانیة المعلومات وتجهیز تمثیل على فالقدرة. المهنیة المجاالت من العدید

لى من طریقنا على العثور مثل المختلفة االنشطة من للعدید بالنسبة هام  وإ
 من وغیرها الكرة ومسك الحقائب، وتعبئة بنا، المحیطة البیئة فى المختلفة األماكن
 الخاص الطریق ایجاد مثل الواحد الیوم في المرات عشرات تقابلنا التى األنشطة

 اقرب الى شخص اي توجیه وأ السیارة مفاتیح تركت این تذكر او منزلك، إلى بك
 الیومیة الحیاة يف التعقید بالغة آخري ومهام وامثلة ،للشرطة قسم أو مستشفى

 لن المهام هذه وبدون المكاني، والتوجه المكانیة الذاكرة الى كبیرة بصورة تستند
 بهذه المتعلقة احتیاجاتنا بعض وقضاء الیومیة الحیاة في اإلبحار من نتمكن

 المكانیة التشییدات على قدرتنا تطویر المستحیل من وسیكون البصریة، القدرات
 الوظائف علي مباشرة غیر بطریقة ذلك یؤثر وقد فراغیاً  عقدالم الخارجي العالم في
  .والتخطیط القرار صنع مثل بشرلل  دراكیةاإل

  

 علي التصور، التحلیل، علي مهارتك فى تتمثل ةالخاص المكانیة البصریة قدرتك
 من اشكال یدتحد على تساعدك نهاأ الخیال، واشكال رموز عن والتعبیر الفهم
 المعقد العالم في الحاسمه المشاكل لحل  تساعدك وهي س،بالعك والعكس أنماط
 قد البصریة المهارات أن ذلك، من األهم ولكن ).Dehn, 2008) بك یحیط الذي

 فیما تختلف الناس أن ندرك ونحن .محددة وظیفة على الحصول فى تساعدك
 نم العدید فى للنجاح الهامة المقومات من تعتبر والتى المهارات هذه فى بینهم

 األحیاء علم مثل خاصة، بصفة المختلفة والمهن عامة بصفة العلم مجاالت
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 المیكانیكاو  المختلفة العمریة للفئات التدریس مثل مهن وفى والجیولوجیا والكمیاء
  .والفنون والجراحة والطیران والعمارة

 حوالى فى النجاح بین طردیة القةع وجود على الدراسات من العدید أكدت وقد
 المهن هذه فى للعاملین البصریة المهارات ومستوى مختلفة مهنة وثمانون ربعةا

(Apel, 2002)، حیاتنا فى شتى مجاالت فى المهارات هذه أهمیة على یدل مما 
 لتحقیق حیویة كضرورة  أیضاً  البصریة المهارات تلك أهمیة وتظهر الیومیة،
 الدراسات من العدید وتؤید. االبداعي الفن على تنطوي التي المهن في النجاح
 ذات بالكلیات لإللتحاق قبول ختباركا البصریة المهارات اختبار ادراج

 والفنون النوعیة والتربیة األطفال ریاض ككلیات واإلبداعیة التقنیة التخصصات
 ذلك على عالوة ،البصریة الطالب قدرات مع تتوافق التي الفنیة والتربیة الجملیة

 تمثل عامة بصفة البصریة والمهارات خاصة بصفة يالمكان البصري التصور فإن
 من واسعة مجموعة في للنجاح لألفراد الالزم المعرفي المكون من حیویاً  جزءاً 

   ). ٢٠٠٣ سعادة، جودت( الدراسي المستوي علي التعلیمیة المسارات
  

 خاصة بصفة المكانیة القدرة بمفهوم یرتبط جدید مفهوم ظهر األخیرة اآلونة فى
 Visual" البصریة الثقافة مفهوم وهو عامة بصفة البصریة اراتوالمه

Literacy" بشكل البحث من الفرد تمكن التي القدرات مجموعة فى تتمثل والتى 
 مصادرها من البصریة والوسائط الصور وخلق ستخدام،وإ  وتقییم، وتفسیر فعال،

 التى لمصادرا من وغیرها اإلنترنت وشبكات المرئیة اإلعالم كوسائل المختلفة
 واإلعالنات البیانیة، والرسوم والخرائط التوضیحیة والرسوم الصور على تحتوى
  .   (Avgerinou, 2009) والمتحركةأ الثابتة سواء

  

ـــــز ومـــــا  األخـــــرى الثقافـــــات أنـــــواع مـــــن غیرهـــــا عـــــن البصـــــریة الثقافـــــة مهـــــارات یمی
ــــعالجم یعرفهــــا لغــــة تســــتخدم أنهــــا ــــى الحاجــــة دون ی  اخــــرى تبلغــــا تــــراجم عمــــل إل

 اللغــــــــات فإســــــــتخدام )Visual Language( البصــــــــریة اللغــــــــة وهــــــــى كثیــــــــرة
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ـــــة ـــــة الحیـــــاة فـــــي اللفظی  إســـــتخدام أمـــــا ،مضـــــلالً  انطباعـــــاً  یعطـــــي أن یمكـــــن الیومی
ــــــى البصــــــریة اللغــــــة ــــــر یمثــــــل مــــــنظم نحــــــو عل  عــــــن وفهمــــــاً  وضــــــوحاً  الطــــــرق أكث

 فــــــــي الدولیـــــــة المطـــــــارات: المثـــــــال ســـــــبیل علـــــــى .ةالریاضـــــــی أو لفظیـــــــةا اللغـــــــات
 المعلومــــــات لتقــــــدیم المختلفـــــة التخطیطیــــــة الرمــــــوز متســـــتخد العــــــالم أنحــــــاء جمیـــــع
ـــــــــى ـــــــــراد إل ـــــــــة مجموعـــــــــات ذوى األف ـــــــــة لغوی ـــــــــى الحاجـــــــــة دون مختلف  ترجمـــــــــات إل

 ومـــــع ،األساســـــیة المعلومـــــات نقـــــل مهمــــة كثیـــــراً  بســـــطتُ  الرســـــومات وهـــــذه متعــــددة،
ن األساســـــیة البصـــــریة المعلومـــــات هـــــذه فـــــإن ذلـــــك،  وفهـــــم ةإلدار  كافیـــــة كانـــــت وإ

ــــــة مســــــائلال  العلمــــــاء یســــــتخدمها التــــــي البصــــــریة المعلومــــــات أشــــــكال فــــــإن الیومی
ــــــوجیین ــــــر تكــــــون والتكنول ــــــى ةومقصــــــور  تعقیــــــداً  أكث ــــــة فئــــــة عل  األفــــــراد، مــــــن معین

ـــــى یجـــــب ثـــــم ومـــــن خاصـــــة كفـــــاءات تتطلـــــب فهـــــى  فـــــي نخـــــراطاإل الفئـــــة هـــــذه عل
ـــــــــى تســـــــــاعدهمل محـــــــــددة أنشـــــــــطة  التـــــــــي البصـــــــــریة لغـــــــــتهم وتطـــــــــویر تنمیـــــــــة عل

 األنــــــــواع هــــــــذه لتفســــــــیر الالزمــــــــة والمهــــــــارات المعــــــــارف تنمیــــــــة علــــــــى ســــــــاعدهمت
    (Falkenhausen, 2007). البصري التمثیل من جداً  الخاصة

  

 البصریة اللغة إستخدام خالل من بالمعلومات اإلنسان تزود حاسة إذاً  فالبصر
 یلتشك في تساهم كما ،الثقافي الفرد تكوین في السمع، جانب إلى تساهم ثم ومن
عدٍ  سوى له لیس الذي السمع خالف وعلى .األشیاء رؤیة على قدرته ُ  فإن واحد، ب

 عالقه وله لألشیاء توثیقیة وظیفة وله عمقاً  أكثر فهو أبعاد بعدة یتمیز البصر
 والقراءة، والمراقبة الرؤیا على تعتمد التي البصریة، الثقافة نقصت فكلما بالبصیرة،

  .البصریة الفنون ضعفت
 

 ة:ـریـصـبـارات الـهـمـة الـیـاهـم  

دراك بدقـــــــــة، والمســـــــــافات األبعـــــــــاد إدراك فـــــــــي المهـــــــــارات هـــــــــذه تظهـــــــــر  حجـــــــــم وإ
ــــــین المكانیــــــه العالقــــــات تــــــذكر وارتفاعهــــــا، وشــــــكلها وطولهــــــا وعمقهــــــا األشــــــكال  ب
 منفصـــــلة اجـــــزاء تـــــرابطت كیـــــف وتصـــــور الفضـــــاء فـــــي الصـــــور معالجـــــة األجســـــام،
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ـــــــــة الـــــــــنظم مـــــــــن ـــــــــق .المعقـــــــــده الفیزیائی ـــــــــدرة هـــــــــذه وتتعل  الحســـــــــیة بالمـــــــــدربات الق
ــــة، ــــد وهنــــاك. والملمــــوس المحســــوس بالشــــيء تــــرتبط أنهــــا یعنــــي الواقعی  مــــن العدی

 نإ علـــــي البـــــاحثین بـــــین عـــــام جمـــــاعإ هنـــــاك ولكـــــن البصـــــریة للثقافـــــة التعریفـــــات
 ســـــــیاق الـــــــي المرئیـــــــة المعلومـــــــات تحویـــــــل علـــــــى بالقـــــــدرة مرتبطـــــــة المهـــــــارة هـــــــذه

 علیـــــه وتعتمــــد البصـــــریة بالمهــــارات وثیقــــاً  طـــــاً إرتبا مــــرتبط مفهـــــوم وهنــــاك .مكــــاني
 "Visual Thinking" البصـــــــري التفكیـــــــر وهـــــــو بینهمـــــــا الفصـــــــل یمكـــــــن وال

 - اإلدراك عبــــــر -اللغویــــــة المــــــادة بتحویــــــل بصــــــریة غــــــةبل التفكیــــــر یعنــــــي والــــــذى
 فكــــــأن غــــــوي،لُ  غیــــــر بصــــــري تفكیــــــر تكــــــوین فــــــي تشــــــترك مادیــــــة، عالقــــــات إلــــــى

  .األشیاء بین العالقات أفضل لتحقیق موضوعیة محاوله البصري التفكیر
 

 فـــــــى تحـــــــدث البصـــــــریة الثقافـــــــة تتضـــــــمنها التـــــــى العقلیـــــــة العملیـــــــات فـــــــإن وعلیـــــــه
ـــــــل والـــــــذى البصـــــــري التفكیـــــــر عملیـــــــة إطـــــــار  أســـــــالیب أضـــــــالع مـــــــن ضـــــــلع یمث

 إلـــــى الحركـــــي والتفكیـــــر الســـــمعي التفكیــــر تشـــــمل والتـــــى الثالثـــــة الرئیســـــیة التفكیــــر
ـــــــــب ـــــــــر جان ـــــــــل ،البصـــــــــري التفكی ـــــــــثالث الرئیســـــــــة الطـــــــــرق هـــــــــذه وتقاب  حـــــــــواس ال

 موضـــــــــح هــــــــو كمــــــــا والشــــــــعور والرؤیــــــــة اإلســــــــتماع وهــــــــى لإلنســــــــان األساســــــــیة
  :التالي الشكلب

  



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٩

  

    

 ساسیةاأل جوانب ثالثال من تتكون نهاإ في البصریة الثقافة اهمیة فترجع وعلیه
  :وهي الشخصیة لنماء

 Visual Thinkingري  ـصـبـر الـیـكـفـتـال 

 ،نــــــــراه عمــــــــا الناشــــــــيء فكیــــــــرالت وهــــــــو
 الغیــــــــــر التفكیــــــــــر أنمـــــــــاط أحــــــــــد وهـــــــــو

ــــــــه لفظــــــــي ــــــــل مثل ــــــــم مث  الموســــــــیقى تعل
ــــــــوع وهــــــــذا والحركــــــــة، والریاضــــــــیات  الن

 تـــــــراه مــــــــا علـــــــى یعتمـــــــد التفكیـــــــر مــــــــن
 شــــــریط مــــــن إرســــــاله یــــــتم ومــــــا العــــــین
 الحــــــــدوث المتتابعـــــــة المعلومـــــــات مــــــــن

ـــــــى) المشـــــــاهدة( ـــــــث المـــــــخ إل  یقـــــــوم حی

 اإلستماع الرؤية الحركة والشعور

حساس مثل إستخدام المعلومات من طبيعة اإل
 الوزن، درجة الحرارة، العاطفية، الحدس وغيرها

إستخدام الصور واأللوان، 
 المخططات والرسوم وغيرها

إستخدام األصوات 
 والمحادثات وغيرها

  رق التفكير التى تقابل الحواس الرئيسية) ط١شكل (



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٩٠  

 المتمیـــــــزون ،بعـــــــد فیمــــــا لمعالجتهـــــــا الـــــــذاكرة فــــــي وتخزینهـــــــا وتجهیزهـــــــا بترجمتهــــــا
 تفكیـــــرهم وبلــــورة اإلبــــداع علــــى العالیــــة المقــــدرة لـــــدیهم الفكــــر مــــن النــــوع هــــذا فــــى

 ویطلــــــق اآلخـــــرین واألشــــــخاص األفكـــــار مـــــن كــــــل مـــــع عالیــــــة بدرجـــــة والتواصـــــل
  .)١٥:حسني إبراهیم( المخ مـن األیمن الجانب أصحاب علیهم

  

 Visual Communicationري ـصـبـال الـصـاالت 

 طـــــرق وهنـــــاك ،بصـــــري شـــــكل فـــــي المعلومـــــات تقـــــدیم طریـــــق عـــــن االتصـــــال هـــــو
ــــــــدیم عدیــــــــدة ــــــــل بصــــــــریاً  المعلومــــــــات لتق ــــــــدیو، الجســــــــد، لغــــــــة االشــــــــارات، مث  الفی

 والصـــــــور النصـــــــوص تقـــــــدیم علـــــــى البصـــــــري االتصـــــــال یركـــــــز كمـــــــا التلیفزیـــــــون،
 وهــــــ البصــــــري االتصــــــال أن أى. الكمبیــــــوتر عــــــروض فــــــي المدمجــــــة والــــــدیجرامز

 الحـــــالي عالمنـــــا وفـــــي .بصـــــریة صـــــورة فـــــي فكـــــرة وأ رســـــالة توصـــــیل علـــــى القـــــدرة
 القــــــول یمكــــــن أنــــــه كمــــــا ،مهنیــــــة ضــــــرورة البصــــــري االتصــــــال مهــــــارات اصــــــبحت

ــــــــة هــــــــي البصــــــــري االتصــــــــال بــــــــأن  باســــــــتخدام الرســــــــائل ســــــــتقبالإ و  رســــــــالإ عملی
ــــذلك یمكنفــــ .الصــــور ــــى المنظــــور هــــذا خــــالل مــــن البصــــریة الثقافــــه تعریــــف ب  عل

  ".  البصریة الصور خالل من المعنى بناء علي القدرة" أنها
  

  Visual learning  ريـصـبـم الـلـعـتـال 
 فكـــــــرة علـــــــى البصـــــــرى الـــــــتعلم یعتمــــــد

 المـــــــــــــــــــواد اســـــــــــــــــــتخدام أن فحواهـــــــــــــــــــا
 المجــــــــردة األفكــــــــار یجعــــــــل البصــــــــریة

 بدرجــــة محسوســــة تدریســــها یــــتم التــــي
 غیــــــــــر تعریـــــــــف أول وظهـــــــــر ،اكبـــــــــر
 عـــــام البصـــــري الـــــتعلم لمجـــــال رســـــمي
 یتضـــــــمن البصـــــــري التعلـــــــیم( م١٩٢٥

 ومــــــواد لألفـــــالم المدرســـــي االســـــتخدام
  المكاني البصري التفكير:  )٣شكل (



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩١

ــــــــة الصــــــــور مثــــــــل أخــــــــرى  وهــــــــو الحقیقیــــــــة واألشــــــــیاء الحائطیــــــــة والخــــــــرائط الثابت
 مقترنـــــــــة االخـــــــــرى والمعلومـــــــــات، البیانـــــــــات ،المفـــــــــاهیم ،االفكـــــــــار تعلـــــــــم اســـــــــلوب
 – الحركـــــــى الـــــــتعلم( االساســـــــیة الـــــــتعلم انـــــــواع حـــــــدأ وهـــــــو ).والتقنیـــــــات بالصـــــــور

      ).٢٠٠٩ ،الخزندار نائلة ؛عفانة عزو( )البصرى التعلم - السمعى تعلمال
                

 الصــــور اســــتخدام خــــالل مــــن المشــــاهدة علــــى یعتمــــد البصــــري فــــالتفكیر ثــــم ومــــن
ــــــوان  والمــــــؤثرات األدوات مــــــن غیرهــــــا إلــــــى والرســــــوم والمخططــــــات والرمــــــوز واألل

ـــــى ـــــة حاســـــة تخاطـــــب الت ـــــذین المفكـــــرین فمعظـــــم ،الرؤی  حاســـــة علـــــى یعتمـــــدون ال
ــــــاءة یعملــــــون غیرهــــــا مــــــن أكثــــــر البصــــــر  الرســــــوم مثــــــل مــــــواد اســــــتخدام عنــــــد بكف

ــــــــة،ال ــــــــه،ال جــــــــداولوال والخــــــــرائط، بیانی ــــــــالم زمنی ــــــــك وغیــــــــر واألف  األدوات مــــــــن ذل
ـــــــــــة  لألشـــــــــــیاء الفراغـــــــــــي األدراك علـــــــــــى یعتمـــــــــــد إذاً  البصـــــــــــري فـــــــــــالتفكیر ،المرئی
 فمـــــن الفـــــراغ، فـــــى ختلفـــــةالم العناصـــــر بـــــین الفراغیـــــة العالقـــــات وفهـــــم والحجـــــوم
ـــــــادئ ـــــــوع لهـــــــذا األساســـــــیة المب ـــــــر مـــــــن الن ـــــــاءاإل هـــــــو التفكی ـــــــى بق  المعلومـــــــات عل

ــــى حیــــاناأل مــــن كثیــــر فــــي المكانیــــة والعالقــــات  مــــن یتكــــون بیــــاني رســــم نهــــاأ عل
  .البصریة العناصر من مجموعة بین فراغیة عالقات مجموعة
عیـن لتنمیـة الثقافـة البصریـ  عددةـالمت طـالوسائ    :ةكمُ

 واألطفــال للمعلــم یحقــق المتعــددة الوســائط برمجیــات اســتخدام أن شــك ال
 وقـد .التقلیدیـة التعلیمیـة الوسـائل فـى متـوفرة تكـن لـم میـزات سـواء حـد علـى

 فاعلیـة ذات أنهـا المتعـددة الوسـائط مجـال فـي أجریـت التـي األبحـاث أثبتـت

 یــــةالعمر  المراحــــل فــــى التعلیمیـــة النشــــاطات أهــــداف تحقیـــق فـــي كبیـــرة
 تتســــم لمــــا خـــاص، بشــــكل األطفــــال ریـــاض ومرحلــــة عـــام بشــــكل المختلفـــة

 المرحلـــــــة هــــــذه فــــــى الطفــــــل یعتمــــــد حیــــــث خاصــــــة، بصــــــفات المرحلــــــة هــــــذه
ــــــل التــــــى الحســــــیة والمــــــدركات الصــــــورة علــــــى ــــــة عناصــــــر تمث  البصــــــریة الثقاف
 تقــــدیم فــــى تنــــوع مــــن بــــه تتســــم لمــــا المتعــــددة الوســــائط ببــــرامج تتــــوافر والتــــى
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٩٢  

 فــي ملحوظــة فاعلیــةب تتســم البــرامج تلــك أن كمــا .لألطفــال العلمیــة المــادة

 مسـتوى مـن تزیـد أنهـا جانـب إلـى المهـارات، مـن الـتمكن وفـي الـدوافع، تولیـد

 نحــو اإلیجابیــة تجاهــاتاإل تنمیــة عــن ◌ً  الفضــ ، بأنفســهم األطفــال ثقــة

 التعلــیم أن مؤداهــا نتــائج إلــى البــاحثین بعــض توصــل وقــد .الحاســوب

 تصـل الوقـت مــن كبیـرة نسـبة یـوفر المتعـددة الوسـائط برمجیـات سـتخدامبإ

 الــتعلم تكلفــة انخفــاض یعنــي ممــا للــتعلم، الكلــي الوقــت مــن% ٥٠ إلــى
   ).١٩٩٩ قندیل،(

  

  ث: ـحـة البـمشكل  
 ذلك تم سواء لألفكار، السریع التبادل على تساعد عظیمة أداة البصریة الثقافة
 تسجیل على تساعد حیث ،العمل مجموعات تفاعل خالل من أو فردیة بصورة
 معالجته أو عمله یمكن ما عرض بغرض منظمة بصورة المعلومات و األفكار

 تمیز أنها إلى وباإلضافة ،المعالم واضحة بصورة ما مشروع أو موضوع تجاه
 والصور األلوان اختالط أن حیث المعقدة، المعلومات تنظیم في صاحبها
 القدرة تنمیة على تعمل العین بواسطة ةالملتقط المتتابعة المشاهد في واألشكال

 التحصیل خالل جمه فائدة ذات وهى المشاهدة ستحضاربإ یسمى ما على
تقان بسرعة الجدیدة المعلومات الستیعاب الدراسي   .وإ

  

 المهارات بهذه اإلهتمام في واضحاً  قصوراً  یجد العربي واقعنا في والمتأمل
 الدول تجاهإ عكس على والمهنیة، الیومیة احیاتن في هاماً  دوراً  تلعب التى البصریة
 على ویدلل وتنمیتها، المهارات بهذه باإلهتمام طویلة فترة منذ بدأت التى الغربیة

 على تنمیتها على والعمل المهارات هذه تناولت التى الهائلة الدراسات عدد ذلك
 هذا فى واضحاً  قصوراً  نجد اآلخر الجانب على .المختلفة العمریة المستویات

 ندرتها مع العربیة األبحاث معظم أن: مظاهره من العربي المستوى على المجال
 ذوي األطفال على فقط إهتمامها ینصب ریةالبص المهارات تناولت التي
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 ٩٣

 العادیین، األطفال علي مماثلة دراسات بإجراء اإلهتمام دون الخاصة اإلحتیاجات
 بالمهارات إهتمت التي اتالدراس أن القصور لهذا أیضا الهامة المظاهر من

 قدیمة، أجنبیة مقاییس استخدمت قد المختلفة العمریة المستویات علي البصریة
 في المستخدمة المكانیة البصریة القدرات اتاختبار  بطاریة المقاییس هذه أمثلة من

 مقتبسه وهى المصریة الصناعة بوزارة المهني والتدریب اإلنتاجیة الكفایة مصلحة
 .١٩٤٧ عام المقننة  ".G. A. T. B" األمریكیة العامة إلستعداداتا بطاریة من

 المتوافرة النسخ قدم نتیجة المفردات وضوح عدم یالحظ البطاریة هذه في والمتأمل
 للمهارات العربیة التصنیفات أن نجد أخري جهة ومن .العربیة والدول مصر في

قسم ذىال فقط الثنائي التصنیف فى معظمها فى إنحصرت البصریة ُ  هذه ی
 إلى النظر دون البعد ثالثیة مكانیة وقدرة البعد ثنائیة مكانیة قدرة إلى المهارات
  .التصنیف هذا تحت تندرج التى البصریة المهارات

 المعتقدات عن تنجم وجامعاتنا مدارسنا فى البصریة المهارات همالإ وظاهرة
 حین فى العملیة، وأ یدویةال بالحرف إرتباطاً  اكثر هي المهارات هذه بأن فهئالزا

 یجانبها النظرة وهذه ،العددیة والكفاءات اللفظیه القدرات على اإلهتمام یُصب
 الموهبة ذوي او البصریة االستثنائیة القدرات ذوي األطفال فتتحدید الصواب
 التعلیمیة والمؤسسات عامة بصفة للمجتمع هامة وظیفة هي المكانیة البصریة

 اإلرتباط ذات مجاالت فى هائلة كبیرة ابتكارات لىإ ؤديت نأ یمكن خاصة بصفة
 الوفاء التعلیمي النظام على یجب ثم ومن .البصریة المهارات بهذه الوثیق

 حاسماً  عنصراً  لكونها األطفال لدى القدرات هذه وتنمیة إكتشاف حیال تزاماتهبإل
  . المعرفیة اإلنسان سمات من وسمة

  

 تتطلب التخصصي الجامعي المستوي على ةوخاص الدراسي المستوي على أما
 وعمقها طبیعتها تختلف خاصة بصریة ومهارات استعدادات الدراسة فروع بعض

 في سیرهم متابعة في الطالب بعض فشل ولعل .التخصص نوع بإختالف
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٩٤  

 بل ،الدراسة هذه تتطلبها التي استعداداتهم في خلل وجود إلى یشیر ما دراستهم
 في تتطلبها التي االستعدادات حیث من تختلف حدالوا التخصص مسارات أن

 بین فیقارن موضوعیة نظرة ذاته إلى نظرال الفرد من یتطلب مما ،دارسیها
    .دراسته یرید الذى التخصص یتطلبه وما استعداداته

  
 خاصـــة البصـــري والتفكیـــر عامـــة بصـــفة البصـــریة الثقافـــة وضـــع أن شـــك وال

 قــوائم ضــمن إبــداعي أو بصــري أو منظــومي تفكیــر مــن المختلفــة بأبعادهمـا

 معلمــة موقــف أن فنجــد شــكلي، أمــر األحیــان أغلــب فــي هــو التربویــة أهــدافنا
فـــا منـــه الروضـــة تســـم موقً  علـــى یـــنعكس الـــذي األمـــر ،بـــدوره بالشـــكلیة یّ

 والتــي الروضــة، داخــل التعلیمیــة المواقــف فــي األنشــطة وتصــمیم الممارســات

 مــــن عملــــه ینبغـــى ومــــا المعلمــــة هبـــ تقــــوم مـــا بــــین یباعــــد شـــكالً  بــــاً لغا تأخـــذ
ـــــق ســـــاتممار   التعلیمیـــــة األنشـــــطة فـــــى والمحقـــــق. البصـــــریة الثقافـــــة بمهـــــارت تتعل

  علـى الحاضـر الوقـت فــي الروضـة قـدرة عـدم یالحـظ الروضـة لطفـل المقدمـة

 یرجــــع وقـــد ،األطفـــال لــــدى البصـــري الثقافـــة ومهــــارات البصـــري التفكیـــر تنمیـــة
 ولـــذلك أنفســــهن، ضـــةو الر  معلمــــات لـــدى المهـــارات تلــــك فـــى قصــــور إلـــى ذلـــك

ــــى ســــواء المعلمــــات بتــــدریب االهتمــــام یجــــب ــــاء أو الجــــامعي المســــتوى عل  أثن
فســاح الخدمــة  مـــن البصـــریة بالثقافـــة تتعلــق تلموضــوعا واســعة مســاحات وإ
 یتســـــنى حتـــــى لــــدیهن البصـــــري التفكیـــــر تنمیــــة ثـــــم ومـــــن تدریبیــــة بـــــرامج خــــالل

 الروضـــــــة فـــــــى األطفــــــال اعدةلمســـــــ وجهــــــة أكمـــــــل علـــــــى بــــــدورها القیـــــــام للمعلمــــــة
 المختلفـــــــة، البــــــرامجو  ةطاألنشــــــ خــــــالل مــــــن لـــــــدیهم المهــــــارات تلــــــك تنمیــــــة علــــــى
 المهــــارات تلــــك فــــى قصـــور وجــــود حالــــة فـــى تحقیقــــه مــــن نـــتمكن لــــن الــــذى الشـــئ
  .  یعطیه ال الشیئ ففاقد لدیهن
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 ٩٥

 وسائط برنامج إعداد لىإ الحاجة فى تتمثل التى الدراسة مشكلة برزت هنا من
 ریاض معلمات طالبات لدى البصریة الثقافة مهارات بعض لتنمیة  متعددة

  :التالى الرئیسى التساؤل على اإلجابة الحالیة الدراسه حاولت فقد وعلیه األطفال،

 لدى البصریة الثقافة مهارات بعض تنمیة فى متعددة وسائط برنامج فاعلیة ما"
  "األطفال؟ ریاض معلمات  طالبات

  :التالیة البحثیة األسئلة لالتساؤ هذا من ویتفرع

 فى والتعلم التعلیم بعملیة إرتباطاً  األكثر البصریة الثقافة مهارات ما 
 األطفال؟ ریاض مرحلة

 المستخدمة التكنولوجیة التقنیات وما المقترح التعلیمي البرنامج صورة ما 
  فیه؟

 الثقافة مهارات بعض تنمیة فى المقترح التعلیمي البرنامج فاعلیة ما 
 األطفال؟ ریاض معلمات طالبات  لدى صریةالب

  

  فروض البحث:    
  :التالیة الفروض صیاغة تم بحثلل الثالث التساؤل على لإلجابة

  

 اإلســـــــــتدالل مهـــــــــارة تنمیــــــــة فـــــــــي بفاعلیـــــــــة التعلیمــــــــي البرنـــــــــامج تصــــــــفی .١
 .األطفال ریاض معلمات طالبات لدى الشكلي

 دوران ورتصـــــــ مهـــــــارة تنمیـــــــة فـــــــي بفاعلیـــــــة التعلیمـــــــي البرنـــــــامج یتصـــــــف .٢
ـــــاني البعـــــد فـــــي الهندســـــیة المجســـــمات ـــــدى للفـــــراغ الث ـــــاتطال ل  معلمـــــات ب

 .األطفال ریاض
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٩٦  

 دوران تصـــــــور مهـــــــارة تنمیـــــــة فـــــــي بفاعلیـــــــة التعلیمـــــــي البرنـــــــامج یتصـــــــف .٣
ـــــات لـــــدى للفـــــراغ الثالـــــث البعـــــد فـــــي الهندســـــیة المجســـــمات  معلمـــــات طالب

 .األطفال ریاض

 تجمیــــــع تصــــــور ةمهــــــار  تنمیــــــة فــــــي بفاعلیــــــة التعلیمــــــي البرنــــــامج یتصــــــف .٤
 .األطفال ریاض معلمات طالبات لدى الهندسیة المجسمات

 مساقط تصور مهارة تنمیة في بفاعلیة التعلیمي البرنامج یتصف .٥
 .األطفال ریاض معلمات طالبات لدى الهندسیة المجسمات

 لدى البصري الغلق مهارة تنمیة في بفاعلیة التعلیمي البرنامج یتصف .٦
 .فالاألط ریاض معلمات طالبات

 مجمعة البصریة الثقافة مهارة تنمیة في بفاعلیة التعلیمي البرنامج یتصف .٧
 .األطفال ریاض معلمات طالبات لدى

 

  ث: ـة البحـأهمی   

  :فى يـالـالح ثـالبح مـیسه دـق
 الثقافة بموضوع المباشرة الصلة ذات النادرة العربیة األبحاث من أنه 

  .الباحث لمع حدود في العربي المستوى على البصریة

 استخدام من تحد التي الفعلیة المعوقات بعض البحث هذا یكشف قد 
 .الحاسوبیة والبرامج الحاسوب

 الحاسوبیة البرامج ومصممي المعلمات البحث هذا یشجع أن یمكن 
 تصمیم في التعلیمي للتصمیم المنظمة العملیة توظیف على التعلیمیة
نتاجها التعلیمیة الحاسوبیة البرامج  .استخدامهاو  وإ

نتاجیة فعالیة أكثر تدریب وبرامج طرق تطویر    .وإ
 لدى البصریة الثقافة مهارات بعض لتنمیة متعددة وسائط برنامج إنتاج 

  .األطفال ریاض معلمات طالبات
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 ریاض معلمات طالبات لدى الذاتي التعلیم ومهارات قدرات تطویر 
   .األطفال

  .الحاسوب في الطالبات مهارات من االستفادة 
 للفراغ، والثالث الثاني البعد فى المكانیة العالقات إدراك مهارات تنمیة 

 المجسمات تجمیع تصورو  الهندسیة، المجسمات مساقط تصورو 
 الشكلي اإلستدالل مهارة على عالوة البصري الغلق ومهارة الهندسیة،

  .متقن لتعلم أهمیة من المهارة هذه تمثله لما الطالبات لدى
  .األطفال ریاض قطاعات في التقني والتقدم یتوافق ماب الطالبة إعداد 
 لدى البصریة المهارات تنمیة على للتدریب الالزمین والجهد الوقت توفیر 

  .الطالبات
 متعددة وسائط برامج بناء نحو االنطالق نقطة الدراسة هذه تكون دق 

 .حده على كالً  البصریة الثقافة مهارات لكافة تعلیمیة

 من یلزمهن لما واضح بتصور المعلمات الطالبات الحالي البحث یزود 

 التى الحدیثة األنشطة مع التعامل من تمكنهم خاصة بصریة مهارات
 .الروضة أطفال لدى المهارات تلك تنمیة إلى تهدف

  

  ث:  ـداف البحـأه   
 الثقافـــــة مهـــــارات بعـــــض لتنمیـــــة تدریبیـــــة متعـــــددة وســـــائط برنـــــامج إعـــــداد 

  .األطفال ریاض معلمات طالبات لدى البصریة
ـــــاض معلمـــــات طالبـــــات لـــــدى البصـــــریة الثقافـــــة مهـــــارات بعـــــض تنمیـــــة   ری

 .األطفال

 مهـــــــارات بعـــــــض تنمیـــــــة فـــــــى التعلیمـــــــي البرنـــــــامج فاعلیـــــــة مـــــــدى تحدیـــــــد 
 .األطفال ریاض معلمات طالبات لدى البصریة الثقافة

 

  ث:  ـدود البحـح    
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  :ةـالیـالت دودـالح ضمن ثـالبح تنفیذ مـت
 بكلیة األطفال ریاض شعبة طالبات من األولى الفرقة طالبات من عینة 

  .السویس قناة جامعة - بالسویس التربیة
 الثاني البعد فى المكانیة العالقات إدراك مهارات على البحث یقتصر 

 الشكلي، اإلستدالل ،الهندسیة المجسمات بناء تصور للفراغ، والثالث
 الثقافة مهارات من الهندسیة المجسمات مساقط وتصور البصري الغلق

  .البصریة
 .بنفسه  الدراسة لمجموعة التعلیمیة المواد تقدیم الباحث یتولى 

 
 

  : ثـحـبـال جـهـنـم

 المتعلقـــــــــة األدبیـــــــــات وتحلیـــــــــل مراجعـــــــــة فـــــــــي الوصـــــــــفي المـــــــــنهج اســـــــــتخدام تـــــــــم
ـــــــــرح للبرنـــــــــامج المبـــــــــدئي اإلطـــــــــار ووضـــــــــع بالبحـــــــــث  ســـــــــتخدمإ ثـــــــــم ومـــــــــن ،المقت
 البرنــــــــــامج فاعلیـــــــــة مــــــــــدى علـــــــــى قــــــــــوفللو  التجریبـــــــــي شــــــــــبه المـــــــــنهج الباحـــــــــث
  .  الدراسة عینة على التعلیمي

 
    :ثـحـبـال ةـنـیـع
 األولـــــــــى الفرقـــــــــة طالبــــــــات مـــــــــن طالبــــــــة ثالثـــــــــون مـــــــــن الدراســــــــة عینـــــــــة ونــــــــتتك
  .السویس قناة بجامعة التربیة بكلیة األطفال ریاض شعبة من
  
  
   :  ثـحـبـال اتـحـلـطـصـم

   Effectiveness:  اعلیـةـالف 
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 البرنامج تحقیق على القدرة”  أنها على الفاعلیة "Hartely"" تيهار " یعرف
رضیة بدرجة ألهدافه  الشروط تحت أجلهم من ُأعد الذین أولئك یستخدمه عندما مُ

 العزیز، عبد“  ( المستقبل في البرنامج ظلها في یستخدم أن المحتمل من التي
١٩٩٧.(    

 تحقیق مدى بأنها إجرائیاً  "Program Effectiveness" البرنامج فاعلیة وتعرف
 الدال الفرق خالل من البعدي االختبار یقیسها كما التعلیمیة لألهداف البرنامج
 ومتوسط القبلي االختبار في البحث مجموعة أفراد درجات متوسط بین إحصائیاً 
    .البعدي االختبار في درجاتهم

  Multimedia :  ددةـعـتـمـال طـائـوسـال 

 العربیـــــة الترجمــــــة حســـــب كلمتـــــین مــــــن یتكـــــون تعــــــددةالم الوســـــائط مصـــــطلح

"Multi" و ،متعــــدد وتعنـــي "Media" إعالمیــــة وســـیلة أو وســــیط وتعنـــي، 
فــــت  المعلومـــــات تخـــــزین یمكنهـــــا اآللـــــي الحاســــب تطبیقـــــات مـــــن طائفـــــة :بأنهـــــا عرِّ

 المتحركــــــــة والرســــــــوم ســــــــاكنةال والصــــــــور النصــــــــوص تتضــــــــمن متنوعــــــــة بأشــــــــكال
ــــم ،واألصــــوات  لمســــارات وفقــــا  "Interactive" اعلیــــةتف بطریقــــة عرضــــها ث
 والوســــائل الحاســــوب بــــین دمــــج  هــــي المتعــــددة الوســــائط فــــإن علیــــهو . المســــتخدم
ــــــــة ــــــــاج التعلیمی ــــــــة إلنت ــــــــة تشــــــــعبیة بیئ ــــــــوي تفاعلی ــــــــى تحت ــــــــات عل  الصــــــــوت برمجی

  ).٢٠٠٤ وآخرون، اهللا نصر( بینها فیما ترتبطو  والفیدیو والصورة
  

 

  Visual literacy : ةـریـصـبـال ةـافـقـثـال 
 یمكن والتي البصر بحاسة المرتبطة الكفایات من مجموعة هي البصریة الثقافة
 مختلفة خبرات مع تكاملها طریق وعن الرؤیة طریق عن المتعلم لدى تنمیتها
 هذه تنمیة عملیة وتعتبر .األخرى الحواس خالل من المتعلم معها یتعامل
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 من) بصریاً  المثقف( المتعلم شخصال تمكن تنمیتها فعند للتعلم ضروریة الكفایات
 في لها یتعرض التي واألشیاء البصریة والرموز البصریة األحداث ویفسر یفهم نأ

 & Brill). االنسان صنع من او طبیعیة كانت سواء فیها یعیش التي البیئة
Branch, 2001)    

  
  
  

 ة:ـات السابقـالدراس  

 والتدریس الریاضي المنطق أثر معرفة إلى هدفت )٢٠٠١( الكریم وعبد أحمد دراسة

 تالمیذ وتحصیل المكانیة القدرة وتنمیة والتفكیر التعلم أنماط في البصري بالمدخل

 بالمدخل التدریس فاعلیة على الدراسة تأكد  .العلوم مادة في األساسیة المرحلة

   .المتكامل النمط ووظائف األیمن النمط وظائف تنشیط في المكاني البصري
  

 األدوات عن تصوراً  لتقدم (Catherine McLoughlin, 2001)  سةدرا وجاءت

 تأكید إلى التعلیم نظم تمیل كانت حیث توظیفها، وكیفیة البصري للتفكیر التقنیة

 أهمیة على أكدت الدراسة هذه ولكن للتعلم، والشفویة والرمزیة العددیة األنماط

 للترجمة كوسیلة البصریة اتالمعلوم تعلم وفي العادیة الحیاة في البصریة الثقافة

 البصري البعد تحسن أن یمكن التي التقنیات من متنوعة أمثلة فقدمت البصریة

  .الحاسوب تقنیات مثل المتفاعل والتعلم لالتصال
  

ُ  فقد ,Suzanne Stokes)  2001( دراسة أما  البحث لهذا األساسیة الفكرة نیتب
 األفكار لتوصیل وتولیدها الصور ترجمة فى یتمثل البصریة الثقافة مفهوم أن على

 الدراسات مراجعة وتتضمن البصریة للثقافة تعریفاً   الدراسة هذه توفرو  .والمفاهیم

 إلى الدراسة وتوصلت .التعلیم في البصریة للمكونات  المختلفة التأثیرات تتحرى التي
  الشفویة طةشاألن عن البصریة الثقافة تنمیة فى والمجسمات جالنماذ فاعلیة

  . الریاضیة والمهارات  القراءةو 
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 تربویة متعددة وسائط برنامج تصمیم إلى Les & Les)  (2003 , دراسة وهدفت

 مدى عن كشفبال الدراسة هذه واهتمت البصري، التفكیر على القدرة سیاق ضمن
 البصري والتفكیر البصري، االستدالل على التربویة المتعددة الوسائط برامج فاعلیة

 تمارین صورة فى وذلك الشكل لفهم البصري بالنظام االهتمام على زترك فقد ،
 أن یجب أنه البحث نتائج أهم من كان وقد .البصریة المهام تأدیة فى وتأثیرها تربویة

  .الوسائط المتعددة األنظمة من العدید فى العرض أسالیب تغیرت
  

 الریاضیات في برنامجاً  اقترحت ) ٢٠٠١( حسن مدیحة بها قامت دراسة وفى

 التي الكلي التواصل طریقة واستخدمت األصم الطالب لدى البصري التفكیر لتنمیة

 أنشطة وقدمت الشفاه وقراءة اإلشارة لغة مثل تصالإ طریقة من أكثر بین تجمع

 وأنشطة دینز، قطع وأنشطة المكعب، وأنشطة ، الورق طي  :مثل متنوعة بصریة

 وأنشطة الكمبیوتر، باستخدام تتعلق وأنشطة بیانیة، رسوم وأنشطة الثقاب، أعواد

 عینة لدى البصري التفكیر تنمیة في المقترح البرنامج فعالیة النتائج وأظهرت ،فنیة

  .البحث
  

 األنشطة ممارسة نمط اختالف أثر لمعرفة هدفت والتى ) ٢٠٠٣ ( المیهي دراسة أما
 والنظریة كنولوجیةالت المستحدثات على قائم مقترح تدریسي نموذج في التعلیمیة
 العلوم في االبتكاري والتفكیر الصور قراءة مهارات وتنمیة التحصیل على البنائیة

 الدراسة وأسفرت  .والخارجي الداخلي التحكم مركز ذوي الثانویة المرحلة طالب لدى

 اختالف نتیجة العلوم في الثانوي األول الصف طالب تحصیل على أثر ال أنه عن

 النموذج فى تعاونیة أو فردیة أنشطة كانت سواء التعلیمیة شطةاألن ممارسة نمط

ا تتأثر ال الصور قراءة مهارات وأن  ،المقترح التدریسي  األنشطة ممارسة بنمط كثیرً

ا التعلیمیة ا أم كان فردیً   .فروضه فى الباحث توقعه ما مع هذا یتفق وال تعاونیً
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 الوسائط ستخدامإ فاعلیة ةمعرف إلى فهدفت ) ٢٠٠١ ( الكریم عبد دراسة أما
 تحسین في التعلیمیة والحقائب اآللي بالحاسب المرتبطة والمتطورة المتعددة التعلیمیة

 الوسائط برنامج فاعلیة عن الدراسة أسفرت وفد االبتكاري، التفكیر وتنمیة التحصیل
 المجموعة طالب لدى االبتكاري التفكیر وتنمیة التحصیل تحسین فى المتعددة

  .الضابطة بالمجموعة بالمقارنة یبیةالتجر 
  

 برنامج فاعلیة مدى إلى التعرف إلى )٢٠٠٥( صالح دراسة هدفت حین فى

 الریاض أطفال لدى للقراءة االستعداد تنمیة فى المتعددة الوسائط على قائم حاسوبي

 االختبارات في تمثلت التي الدراسة أدوات ببناء الباحثة وقامت غزة، محافظة في

 االجتماعیة الحالة عن البیانات جمع ستمارةإ و  ، الرجل رسم ختبارإ : اآلتیة

 الحاسوبي، البرنامج وكذلك ، للقراءة االستعداد لقیاس ختبارإ و  والثقافیة، واالقتصادیة

 االستعداد تنمیة في المقترح الحاسوبي البرنامج فاعلیة إلى الدراسة توصلت وقد
  . زةغ محافظة في الریاض أطفال لدى للقراءة

  

 برمجیات ستخدامإ فعالیة على التعرف إلى) ٢٠٠٦( مهدي دراسة هدفت كما

 الحادي الصف طالبات لدى التكنولوجیا في والتحصیل البصري التفكیر على تعلمیة

 تنمیة في المستخدمة التعلیمة البرمجیات فاعلیة على الدراسة أسفرت وقد عشر،

 المجموعة طالبات لدى التكنولوجیا في التحصیل وتنمیة البصري التفكیر مهارات
    .التجریبیة

  

 أثرها ودراسة ، تعلیمیة برمجیة تصمیم إلى هدفت دراسة) ٢٠٠٣ (فارس أجرى كما

 وأظهرت وفروعها، العربیة اللغة مادة في األساسي السابع الصف طالب تحصیل في

 لدى صیلالتح تنمیة فى المقترحة التعلیمیة البرمجیة فاعلیة إلى الدراسة نتائج
  .المعتادة بالطریقة مقارنة التجریبیة المجموعة طالب

 

 :ةـابقـالس اتـالدراس ىـلـع قـلیـعـالت 
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 اهتمت التي الدراسات بعض هناك أن تبین السابقة الدراسات استعراض خالل من

 اتجاهات تناول منها والبعض فعالیتها، مدى وتحدید المتعددة الوسائط برامج ببناء

 الدراسات استخدمتها التي األدوات تعددت كما ،المتعددة وسائطال نحو الطالب

 قامت وكذلك أنواعها اختالف على التحصیل ختباراتإ ستخدمإ من فمنها السابقة

 من .البصري والتفكیر البصریة المهارات بعض لقیاس أدوات ببناء الدراسات بعض
 عوامل صفهابو  البصریة الثقافة المهارات الدراسات بعض أخرتناولت جانب

 الثقافة عوامل من عاملین من أكثر منها أي تستخدم ولم المكانیة للقدرة منفصلة
 أنها في العالقة ذات السابقة الدراسات معظم عن الحالیة الدراسة تمیزت و. البصریة

 على متعددة وسائط برنامج فاعلیة تدرس فهي اإلختصاص مجال في اختلفت
 من مهارات خمسة تستخدم أنها كما طفال،األ ریاض معلمات طالبات من عینة

 العربیة الموسوعة ضمن الباحث ِقبل من إعدادهم تم وقد البصریة الثقافة مهارات
 .البصریة المهارات سلقیا

   
  
  

  

  ث:ـحـللب ر النـظـرياـاإلط   
 اعتماداً  عتمدن والتكنولوجیا العلوم تعلیم فى خاصاً و  ،بصریاً  الموجهة عصرنا في

 بیئة في یعیش الیوم فطفل ،التقنیة المعلومات لتقدیم الصور استخدام على كبیراً 
 المواد ألن ،استثناء لیست التعلیمیة والمواد .المرئیة الصورو  معلوماتبال مشبعة

 وجمیع بصریة،ال بالمواد الغنیة البیئة هذهب في هتماملإل تتنافس أن یجب التعلیمیة
 التعلیمیة التقنیات أحدث إلى التقلیدیة سیةالمدر  الكتب من التعلیمیة الموارد أنواع

 والعلمیة البیئیة المفاهیم تعلیم مجال فيف .التصویري التمثیل من ثروة على تحتوى
 وأنواعها بأشكالها الصور من مزهل تنوع نجد المثال سبیل على والتكنولوجیة
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 مخططاتو  صور إلى واقعیة فوتوغرافیة وصور رسومات من بدءاً  ،المختلفة
غفالنا ،مجردة بیانیة سومر و   عن ناتج البصریة المعینات من الهائل الكم لهذا وإ

 الصور وقراءة البصري واإلنتاج البصري اإلدراك بمهارات المباشر اإلهتمام عدم
   .) ٢٠٠٢ ،عزیز مجدي( البصریة الثقافة مهارات مجملها فى تُكون والتى

  

 ریــاض مجــال فــى الحاســوبیة قــاتالتطبی مجــال فــي ســیما ال التكنولــوجي، التقــدم إن
 األطفــال ریــاض لمعلمــات الجــامعي اإلعــداد مســتوى علــى ذلــك كــان ســواء األطفــال

 التقـــدم هـــذا ،للمعلمـــات الخدمـــة أثنـــاء التـــدریب أو الروضـــة أطفـــال مســـتوى علــى أو
 البصــــریة المعینـــات علـــى تعتمـــد التـــى التقنیــــات مـــن هائلـــة ثـــروة یقـــدم التكنولـــوجي

 واألطفـــال المعلمـــات قـــدرات  علـــى إیجابـــاً  یـــنعكس ممـــا ،لمـــيالع للمجتمـــع متاحـــةال
دراكها الصور قراءة على سواء حد على نتاجها وإ  مـن الكثیـر تعلـم فـى یساهم مما وإ

 التقلیدیــة بالوســائل إدراكهــا یصــعب كــان التــى والتكنولوجیــة والبیئــة العلمیــة المفــاهیم
د الصــور قــراءة علــى والقــدرة  ).٢٠٠٢ ،البغــدادي محمــد( نتاجهــا أبعادهــا راكوإ  وإ

 البصــریة األمیــة محــو أشــكال مــن شــكالً  عتبارهــاإ  یمكــن البصــریة للثقافــة كمهــارات
  .الصور"  كتابة" و "قراءة" على تنطوي التي

  

   Visual Literacy Skills   ة: ـریـصـة البـافـقـارات الثـهـم   
  :ةـرئیسی امـأقس ةـثالث ىـإل ةـالبصری ةـافـالثق اراتـمه مـقسـتن

  

  Visual Perceptual Skills  :  ريـبصـال اإلدراك ارةـمه:  أوالً 
دراك الفراغ في اإلنسان جسم مكان بتحدید الفراغي أو المكاني اإلدراك یرتبط  وإ

 اإلدراك أن أى ،األخرى لألشیاء وبالنسبة لإلنسان بالنسبة األشیاء موقع وتفسیر
عطائها صریةالب المثیرات وتفسیر تأویل عملیة هو البصري  ،والدالالت المعاني وإ
 في یختلف الذي اإلدراك جشتلط إلى الخام صورته من البصري المثیر وتحویل

 اإلدراك ویلعب). ٢٠٠٧ الزیات، فتحي( فیه الداخلة العناصر عن ومحتواه معناه
 من بدأ المختلفة العمریة المستویات على التعلم في األهمیة بالغ دوراً  البصري
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  ببعض  البصري اإلدراك ویرتبط .المختلفة التعلیم بمراحل ومروراً  فالاألط ریاض
 بصریاً  تمییزاً  تتطلب التي التعلیمیة بالمهام منها المرتبطة خاصة التعلم صعوبات
 یتضمنها التى والمهارات الصعوبات تلك عن الحدیث بلوق. والصور لألشكال
 علیها یعتمد التى األساسیة القوانین على أوالً  نتعرف أن یجب البصري اإلدراك
   .البصري اإلدراك صعوبات على لتغلبل األنسان

  

 (Stary, 1997)  ري:ـالبص  ن االدراكـیـوانـق  

 یخضع اإلدراك البصري ألربعة قوانین رئیسیة: 

    (Figure\Ground) :ةـواألرضی كلـالش 
 المتعلم على سهل من یكون واألرضیة الشكل بین التناقض زاد كلما
   .علیه والتعرف الشكل ییزتم
  
 

 Similarity : هـابـالتش 

 الصفة حسب مجموعات في المتشابهة األشكال لتجمیع األفراد یمیل
 .دراكهاإ لیسهل الشكل او الحجم ،اللون مثل فیها تشترك التي

    Proximity :وارـالج وأ ـاربالتق  

 األشیاء نأ أى مجموعات في المتقاربة األشیاء وضع الى األفراد یمیل
 النظر الى تمیل العین ان كما واحدة لمجموعة تنتمي بعضها من القریبة

  .المنفصلة العناصر من اكثر المجموعات لىإ

 Closure  :قالغـلـ  

 یقوم حیث معنى ذو بشكل دراكهاإل االشكال إغالق إلى الفرد یمیل
   .الناقصة األجزاء كمالبإ العقل
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 المهــــــــارات مـــــــن بمجموعــــــــة البصـــــــري دراكلــــــــإل األربعـــــــة قــــــــوانینال تلـــــــك وتـــــــرتبط
  :وهى البصري اإلدراك مهارات علیها یطلق والتى) ٤( بشكل المبینة
  :ريـیز البصـمیـالت .١
        Visual Discrimination   

 البصري التمییز یشیر
 على القدرة إلى

 األشكال، بین التمییز
دراك  الشبه وجهأ وإ

 من بینهما االختالف
 والشكل اللون حیث

 والنمط الحجمو 
 والعمق والوضوح
 فعلى والموضوعات، المواد من كثیراً  لتعلم ضروریة القدرة وهذه .والكثافة

 یستطیع ال سابوالح والكتابة القراءة األطفال تعلم عند المثال سبیل
 بین التمییز القراءة في صعوبات من یعانون الذین األطفال من الكثیرون
 ت ، ن(  الشكل في المتشابهة الحروف بین التمییزو  والكلمات، الحروف

 ، نال(  أیضاً  المتشابهة الكلمات بین التمییزأو  ،) ح ، ج ، ث ، ب ،
 المتشابهة الحروف بین التمییز على األطفال تدریب یجب ولذلك ). حال

 ال التي األمور بعض هناك أن إدراك فى نساعدهمو  ،المتشابهة والكلمات
  .الكتابة مادة و اللون حجم،ال: وهي الحرف تمییز في تؤثر

  
 صــــــــغار بــــــــین البصــــــــري التمییــــــــز فــــــــي مشــــــــكالت وجــــــــود یالحــــــــظ كمــــــــا

 واألشــــــكال األحجــــــام مطابقــــــة فــــــي صــــــعوبة یجــــــدون الــــــذین األطفــــــال
ـــــد فینبغـــــي ،واألشـــــیاء ـــــا التـــــى األنشـــــطة علـــــى التأكی ـــــدریب مـــــن تمكنن  ت

)٤شكل (  
مهارات اإلدراك البصري   
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 فــــي وتضــــمینها الصــــعوبات هــــذه علــــى التغلــــب فــــى وتســــاعدهم األطفــــال
ـــــــــاتر ـــــــــي ینار التمـــــــــ دف ـــــــــة للقـــــــــراءة االســـــــــتعداد ختبـــــــــاراتإ وف  هـــــــــذه ألهمی

ـــــــى تقتصـــــــر ال وباتعالصـــــــ وهـــــــذه .المهـــــــارات ـــــــط األطفـــــــال عل  ولكـــــــن فق
ـــــــــة األعمـــــــــار لتشـــــــــمل تمتـــــــــد ـــــــــه ببنســـــــــ المختلفـــــــــة العمری  وكمـــــــــا .متفاوت

 أن المنطقــــــي مــــــن فلــــــیس یعطیــــــه ال الشــــــیئ ففاقــــــد قبــــــل مــــــن أوضــــــححنا
ــــــاض معلمــــــة تعمــــــل ــــــى األطفــــــال ری ــــــك معالجــــــة عل  لــــــدى الصــــــعوبات تل

ـــــــال عـــــــداد المهـــــــارات تلـــــــك تنمیـــــــة علـــــــى وتـــــــدریبهم األطف  عمـــــــل أوراق وإ
  .واألرضیة الشكل تمییز فى صعوبات من تعاني وهي

  

   Visual Motor Integration ي: ـركـري الحـصـآزر البـالت .٢

ــــة علــــى القــــدرة هــــو البصــــري الحركــــي التــــآزر ــــب التــــى األنشــــطة تأدی  تتطل
 وتقـــــیس واحـــــد، لهـــــدف لحركیـــــةا المهـــــارات مـــــع البصـــــریة المهـــــارات دمـــــج

ـــــــة الحركـــــــي البصـــــــري التـــــــآزر علـــــــى الفـــــــرد أو الطفـــــــل مهـــــــارة  أداءه بدالل
 وهـــــــذه. والصـــــــعوبة التركیـــــــب فـــــــي متدرجـــــــة هندســـــــیة أشـــــــكال رســـــــم فـــــــي

ــــــدرةال ــــــاً  رتباطــــــاً إ مرتبطــــــة ق ــــــتعلم الطفــــــل بإســــــتعداد وثیق  فــــــي ســــــيالمدر  لل
ـــــــالي والشـــــــكل .المختلفـــــــة الدراســـــــیة المراحـــــــل ـــــــدم )٥ شـــــــكل( الت ـــــــا یق  الً مث

ــــــــى  یوضــــــــح حیــــــــث ،الحركــــــــي البصــــــــري التوافــــــــق أو التــــــــآزر مهــــــــارة عل
ـــــة شـــــبكیة علـــــى منهمـــــا كـــــأل یحتـــــوي مـــــربعین  علـــــى مرســـــوم البعـــــد، ثنائی
 مـــــن مجموعـــــة توصـــــیل خـــــالل مــــن وذلـــــك معـــــین شـــــكل األولـــــي الشــــبكیة
 هـــــي هنـــــا الطالبـــــة ومهمـــــة الــــبعض، بعضـــــها مـــــع الشـــــبكیة داخـــــل النقــــاط
 القلـــــم بإســـــتخدام الفارغـــــة ثانیـــــةال الشـــــبكیة فـــــى الشـــــكل هـــــذا رســـــم إعـــــادة

ـــــث الرصـــــاص  األصـــــلي الشـــــكل برســـــمه تقـــــوم الـــــذى الشـــــكل یطـــــابق بحی
  :واألبعاد اإلحداثیات حیث من األولي الشبكیة فى المرسوم



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٠٨  

  الحركي البصري التوافق مهارةل◌ً  مثاال يوضح) ٥( شكل

 Visual Form-Constancy   :ريـات البصـبـالث .٣

 أشــــــــكال بــــــــین مــــــــن علیــــــــه عثــــــــورال و شــــــــكل رؤیــــــــة علــــــــى القــــــــدرة وهــــــــو
 الحجـــــــــــم فــــــــــى تغیـــــــــــر یكــــــــــون قـــــــــــد أنــــــــــه مـــــــــــن الــــــــــرغم علـــــــــــى أخــــــــــرى،

ـــــــــــــدى تجعـــــــــــــل المهـــــــــــــارة ههـــــــــــــذ أن أى أوالوضـــــــــــــع، ـــــــــــــة ل ـــــــــــــدرة الطالب  الق
 عــــــــــن النظــــــــــر بغــــــــــض الكلمــــــــــات أو األشــــــــــكال علــــــــــى التعــــــــــرف علــــــــــى
ــــــــــــى كانــــــــــــت واءســــــــــــ وضــــــــــــعها طــــــــــــرق  بشــــــــــــكل أو مقلــــــــــــوب وضــــــــــــع ف
ــــــــــل .جــــــــــانبي ــــــــــدى والخل ــــــــــرد ل ــــــــــي الف  بعــــــــــض یســــــــــبب المجــــــــــال هــــــــــذا ف

 عنـــــــــد المألوفـــــــــة األحـــــــــرف علـــــــــى والتعـــــــــرف القـــــــــراءة فـــــــــى صـــــــــعوباتال
 وحجــــــــــم، الخطــــــــــوط،( الطباعــــــــــة مــــــــــن مختلفــــــــــة أنمــــــــــاط فــــــــــي تقــــــــــدیمها
 المثــــــــــال ســــــــــبیل علــــــــــى الطفــــــــــل لــــــــــدى خلــــــــــط یحــــــــــدث فقــــــــــد ،)أواللــــــــــون

 یوضـــــــــح )٦ شـــــــــكل( التـــــــــالي الشـــــــــكلو . d)( و  (b) حرفـــــــــى بـــــــــین
ــــــــاالً  عــــــــرض حیــــــــث البصــــــــري الثبــــــــات أشــــــــكال ألحــــــــد بســــــــیطاً  مث ُ  فیــــــــه ی

 مــــــــــرات بعــــــــــدد ومتكــــــــــررة مختلفــــــــــة بأحجــــــــــام مكتوبــــــــــة أرقــــــــــام مجموعــــــــــة
ــــــــــد هــــــــــو الحالــــــــــة هــــــــــذه فــــــــــى الطالبــــــــــة مهمــــــــــة وتكــــــــــون مختلفــــــــــة،  تحدی

 المثــــــــــال فــــــــــى كمــــــــــا األرقــــــــــام هــــــــــذه مــــــــــن معــــــــــین رقــــــــــم تكــــــــــرار عــــــــــدد
  :التالي

  



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٩

  :أمامك الذى الشكل فى

  ؟)٦( عن قیمتها تزید التى األرقام تكرار مرات عدد كم          

  
  البصري الثبات لمهارة مثاالً  يوضح) ٦( شكل                        

  
  

   Visual Spatial Relationship   :ةـانیـات المكـالقـإدراك الع .٤

ـــــــــــدرة وهـــــــــــي ـــــــــــرد ق ـــــــــــى الف  فـــــــــــي واألشـــــــــــكال األشـــــــــــیاء وضـــــــــــع إدراك عل
 الـــــــــذي طفـــــــــلوال ة،البیئـــــــــ فـــــــــي الموجــــــــود المكـــــــــان فـــــــــي توجههـــــــــا ضــــــــوء
 إدراك علــــــــــى قــــــــــادر غیـــــــــر یكــــــــــون المجــــــــــال هـــــــــذا فــــــــــي مشــــــــــكلة لدیـــــــــه

 ألخـــــــــــرى،ا وللمثیــــــــــراتأ األخــــــــــري لألشـــــــــــیاء بالنســــــــــبة األشــــــــــیاء وضــــــــــع
 مـــــــــن جـــــــــزء وضـــــــــع علـــــــــى قـــــــــادر غیـــــــــر الطفـــــــــل المثـــــــــال ســـــــــبیل علـــــــــى

 أو الصــــــــــورة، تكتمــــــــــل حتــــــــــى المناســــــــــب مكانهــــــــــا فــــــــــى ةمعینــــــــــ صــــــــــورة
ــــــــــل أن ــــــــــر الطف ــــــــــى قــــــــــادر غی ــــــــــي معــــــــــین حــــــــــرف وضــــــــــع عل  جملــــــــــة ف

ــــــــــــــة الحــــــــــــــروف ــــــــــــــك كــــــــــــــل .الهجائی ــــــــــــــدرة یتعلــــــــــــــق ذل  إدراك علــــــــــــــى بالق
  .بینها قةوالعال الفراغ في لألشیاء ةالمكانی المظاهر
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 Visual Closureري:  ـق البصـلـالغ .٥

 إلى البصري الغلق مفهوم یشیر
 على التعرف فى الطفل قدرة

 من ما لشيء الكلیة الصیغة
 معرفة أو له، جزئیة صیغة خالل
فقد حیث الكل ُ  من أكثر أو جزء ی
 األشیاء على لتعرفا على القدرة إلى یشیر إدراكي مكون وهو .الكل هذا

 أن یجب البصري الغلق مهارة فإن ثم ومن كاملة، باعتبارها الناقصة
 ناقصة، كانت ولو حتى األشكال ماهیة تحدید على الطفل قدرة تتضمن

 او معین رسم من ناقص جزء استكمال على طفلال قدرة ذلك أمثلة ومن
 األعلى النصف تغطیة عند القرآنیة النصوص بعض سطور قراءة

 قراءة او منها، األدنى النصف عن والكشف السطور هذه من المطبوع
 ألحد بسیطاً  مثاالً  یوضح التالي الشكلو  .أكثر او حرف منها ینقص كلمة

 أجزائها، بعض محیت وقد معینة صورة یعرض البصري الغلق أشكال
 وصفها ثم ومن الصورة من التحقق الحالة هذا فى االمتدرب ومهمة
   ).٢٠٠٨ الزیات، فتحي( امكوناته وتحدید

  

   Visual Memory  ة:  ـریـرة البصـالذاك .٦
 البصــــــــــریة الصــــــــــور اســــــــــتدعاء علــــــــــى القــــــــــدرة هــــــــــي البصــــــــــریة الــــــــــذاكرة

 علــــــــــى تســـــــــاعد فهـــــــــى تصـــــــــورها، أو رؤیتهــــــــــا مـــــــــن زمنیـــــــــة فتـــــــــرة بعـــــــــد
 مــــــــــــــن واالنتفــــــــــــــاع الســــــــــــــابقة، البصــــــــــــــریة الخبــــــــــــــرات مــــــــــــــن االســــــــــــــتفادة

ـــــــة، الخبـــــــرات ـــــــرات وتعـــــــدیل الحالی ـــــــدة للخب  ,Lee ).  الجدی

ــــــــذكر البصــــــــریة الــــــــذاكرة مهــــــــام ومــــــــن (2003  والوجــــــــوه التــــــــواریخ ت
 فــــــــــــــــإن لــــــــــــــــذلك والمعطیــــــــــــــــات، واألشــــــــــــــــكال والمعلومــــــــــــــــات والحقــــــــــــــــائق

 فـــــــــــــي فقــــــــــــط لــــــــــــیس األحــــــــــــوال كــــــــــــل فــــــــــــي مفیــــــــــــدة العقلیــــــــــــة الــــــــــــذاكرة

) ٧( شكل  



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١١

 فــــــــــــــــــي أیضـــــــــــــــــاً  ولكــــــــــــــــــن اإلختبـــــــــــــــــارات وأداء الدراســــــــــــــــــي التحصـــــــــــــــــیل
 وتقـــــــــــــوم .العمـــــــــــــل محـــــــــــــیط فــــــــــــي والمواقـــــــــــــف االجتماعیـــــــــــــة العالقــــــــــــات

 یقــــــــــــوم مثلمــــــــــــا تمامــــــــــــاً  المعلومــــــــــــات جمیــــــــــــع بحفــــــــــــظ القویــــــــــــة لــــــــــــذاكرةا
 المتاحـــــــــــــــــة المعلومـــــــــــــــــات بحفـــــــــــــــــظ الشخصـــــــــــــــــي الكمبیـــــــــــــــــوتر جهـــــــــــــــــاز

ــــــــــــــــــــــي .بأمــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــذاكرة أیضــــــــــــــــــــــا وتعن  االهتمــــــــــــــــــــــام البصــــــــــــــــــــــریة ال
ــــــــــــــــــــدم ویلعــــــــــــــــــــب .تفاصــــــــــــــــــــیلها حیــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــن بالموضــــــــــــــــــــوعات  التق

 البصـــــــــــــریة، الـــــــــــــذاكرة هـــــــــــــذه تنمیـــــــــــــة فـــــــــــــي الكبیـــــــــــــر دوره التكنولـــــــــــــوجي
 یمارســــــــــــها التــــــــــــي األخــــــــــــرى األلعــــــــــــاب كــــــــــــلو  واالنترنــــــــــــت فــــــــــــالكمبیوتر

 ذاكـــــــــــــرتهم تخلـــــــــــــق ألنهـــــــــــــا علـــــــــــــیهم، الفعـــــــــــــال ثرهـــــــــــــاأ لهـــــــــــــا الصـــــــــــــغار
ــــــــــاط هنــــــــــاك أن كمــــــــــا .مفرطــــــــــة بصــــــــــورة البصــــــــــریة  الــــــــــذاكرة بــــــــــین إرتب

 إهتمامهــــــــــــــــــــا ینصــــــــــــــــــــب التــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــمعیة والــــــــــــــــــــذاكرة البصــــــــــــــــــــریة
 مــــــــا ذاإ تنــــــــتعش قــــــــد الــــــــذاكرة وهــــــــذه ذنالــــــــ خــــــــالل مــــــــن بالموضــــــــوعات

  .غریزي كلبش الموضوعات بتفاصیل تعلقت
  

: جــــــــــــزئین مــــــــــــن عــــــــــــادة البصــــــــــــریة هالــــــــــــذاكر  تــــــــــــدریب مهــــــــــــام وتتكــــــــــــون
 الطفــــــــــل ومهمــــــــــة هندســــــــــیة أشــــــــــكال مجموعــــــــــة یعــــــــــرض األول الجــــــــــزء

ــــــــدرب أو ــــــــا المت ــــــــظ هــــــــو هن ــــــــذاكرة، فــــــــي األشــــــــكال هــــــــذه حف  وتســــــــمي ال
ــــــــــة هــــــــــذه ــــــــــة المرحل ــــــــــتعلم بمرحل  بعــــــــــد ، "Learning Phase" ال
 لأشــــــــــكا مجموعـــــــــة أو شــــــــــكل ظهـــــــــریو  األشــــــــــكال هـــــــــذه تختفــــــــــى ذلـــــــــك

 الــــــــــتعلم مرحلــــــــــة فــــــــــي عرضــــــــــها تــــــــــم التــــــــــي األشــــــــــكال تشــــــــــبه أخــــــــــرى
 مـــــــــن أي تحدیـــــــــد هـــــــــو الحالـــــــــة هـــــــــذه فـــــــــي األساســـــــــیة المهمـــــــــة وتكـــــــــون

ــــــــــت األشــــــــــكال هــــــــــذه ــــــــــي موجــــــــــودة كان ــــــــــي األساســــــــــیة المجموعــــــــــة ف  الت
 هـــــــــــذه وتســــــــــمي االولــــــــــي، المرحلــــــــــة فـــــــــــي الــــــــــذاكرة فــــــــــي حفظهــــــــــا تــــــــــم

ـــــــــالي والشـــــــــكل. "Recall Phase" التـــــــــذكر بمرحلـــــــــة المرحلـــــــــة  الت



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١١٢  

ــــــــــــــدریب) ٨ شــــــــــــــكل( مثــــــــــــــاالً  یوضــــــــــــــح ــــــــــــــث البصــــــــــــــریة الــــــــــــــذاكرة لت  حی
عـــــــــــــرض ُ  الفراشـــــــــــــة تُعـــــــــــــرض متشـــــــــــــابه، لفراشـــــــــــــات أشـــــــــــــكال خمســـــــــــــة ی

ـــــــى  عـــــــرض ذلـــــــك ویلـــــــى تختفـــــــى ثـــــــم ثانیـــــــة ثالثـــــــین لمـــــــدة بـــــــاألعلى الت
 ویطلـــــــــــب األخـــــــــــرى تلـــــــــــو واحـــــــــــدة باألســـــــــــفل التـــــــــــى فراشـــــــــــات األربعـــــــــــة

ــــــــــة غیــــــــــر تكــــــــــون األربعــــــــــة الفراشــــــــــات أي تحدیــــــــــد الطفــــــــــل مــــــــــن  متماثل
  :التعلم مرحلة فى أوالً  عرضها تم التى األولى الفراشة مع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   البصرية الذاكرة مهارة لتدريب مثاالً  يوضح) ٨( شكل
  

  

   اتـریـصـالب راءةـق ارةـمه: اـیـثان
 ُ  الرسوم أو الصورة محتوى ووصف مالحظة من المتعلم تمكن بها قصدی

 وقیم وأفكار هیممفا من تحمله ما واستنتاج مضمونها وتفسیر التوضیحیة،
 وتحویلها بها یرتبط وما المكونات هذه ستدعاءإ و  جمالیة أو فنیة ومعاییر وعالقات

 والبصریات الصور قراءة مهارة المتعلم كتسابوبإ مكتوب، أو منطوق كالم إلى



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 على قدرته تنمیة على تساعده التي البصریة اللغة هي جدیدة لغة لدیه تكون
 والمثیرات الصور أنواع بمختلف حوله من الزاخرة یةالبصر  البیئة وفهم االتصال
 نشر على ساعدت التي الحدیثة التصویر آالت ستخدامإ بفضل وذلك البصریة،
 تتطلب التي البصریة البالغة المتعلم كسبتُ  أنها كما ،عالمیة كلغة البصریات

 إلى یصل لكي معها والتفاعل ومناقشتها الصور لرؤیة للمتعلم الفرص إتاحة
 ستثارةإ على تعمل فالصورة ،بنفسه الصورة في الموجودة والحقائق لمعلوماتا

 لقراءة مستوى عشر احدى الحصرى وضع وقد .العقلیة والقدرات العملیات
 أحمد( خاللها من الرسوم قراءة على التدریب یتم والتى البصریات
  : )٢٠٠٤الحصري،

 

 رفـعـالت: االول وىـتـالمس 

ُ  نأ على القدرة به ویقصد  رسم مكونات یعد وأ یتعرف وأ سمىی
  . دراسته سبق توضیحى

  

 ظىـاللف رـغی اءـدعـستاإل: الثانـى وىـتـالمس 

 : على القدرة به ویقصد

  تحدید األجزاء أو المكونات غیر الموجودة فى رسم توضیحى
  .هسبق له دراست

 هتكملة األجزاء غیر الموجودة فى رسم توضیحى سبق له دراست. 

 هطاء الموجودة فى رسم توضیحى سبق له دراستتحدید األخ. 

 تصحیح األخطاء الموجودة فى رسم توضیحى سبق له دراسته.  

 ىـظـاللف اءـدعـاالست: ثـالـالث وىـتـالمس 
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 اللفظیـــــــــــــــة المعلومـــــــــــــــات اســـــــــــــــتدعاء علـــــــــــــــى القـــــــــــــــدرة بـــــــــــــــه ویقصـــــــــــــــد
ـــــــــــــات المتعلقـــــــــــــة ـــــــــــــه ســـــــــــــبق توضـــــــــــــیحى رســـــــــــــم عناصـــــــــــــر أو بمكون  ل

  . دراسته
  

 فـوصـلا: عـالراب وىـتـالمس 

ــــــــدرة بــــــــه ویقصــــــــد ــــــــى الفــــــــرد ق  الرســــــــم ترجمــــــــة أو صــــــــیاغة عــــــــادةإ عل
 اللغــــــــــة مــــــــــن ومكونـــــــــات عناصــــــــــر مــــــــــن یتضـــــــــمنه ومــــــــــا التوضـــــــــیحى

 اى اضــــــــــــافة دون لهــــــــــــا المكافئــــــــــــة اللفظیــــــــــــة اللغــــــــــــة الــــــــــــى البصــــــــــــریة
  . مضامین او معان

  

 ةـقارنـالم: سـامـالخ وىـتـالمس 

ـــــــه ویقصـــــــد ـــــــدرة ب ـــــــرد ق ـــــــى الف ـــــــى بنفســـــــه التوصـــــــل عل ـــــــد ال  أوجـــــــه تحدی
 أو الظــــــــــــواهر أو مكوناتهــــــــــــا أو األشــــــــــــیاء بــــــــــــین واالخــــــــــــتالف الشــــــــــــبه

ـــــــــــــــات أو االحـــــــــــــــداث ـــــــــــــــات أو العملی ـــــــــــــــر العالق  برســـــــــــــــم عنهـــــــــــــــا المعب
 كــــــــــالحجم معینـــــــــة معـــــــــاییر ضـــــــــوء فـــــــــى وذلـــــــــك كثـــــــــرأ او توضـــــــــیحى

 أو الوظیفـــــــــــــــــــة أو النـــــــــــــــــــوع أو الشــــــــــــــــــكل أو الطـــــــــــــــــــول أو اللــــــــــــــــــون أو
  . األخرى المعاییر من غیرها أو المكونات أو ستخداماإل

 فـیـصنـالت: ادسـالس وىـتـسالم 

 أو األحداث أو األشیاء بتجمیع بنفسه القیام على الفرد قدرة به ویقصد
 أو مجموعتین فى توضیحیة برسوم عنها المعبر العملیات أو الظواهر

  . اكثر أو معینة صفة أو خاصیة أو معیار أساس على أكثر
 بـیـرتـتـال: عـابـالس وىـتـالمس 

 رسم عناصر أو مكونات بترتیب بنفسه القیام على دالفر  قدرة به ویقصد
 -مبدأ -قانون(  ما لعالقة وفقا توضیحیة رسوم مجموعة أو توضیحى
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 أو عملیة أو مفهوم أو فكرة عن للتعبیر )الخ....... خاصیة - قاعدة
  . معلومات من لدیه ما توظیف خالل من شىء أو ظاهرة أو حدث

 اتـالقـللع رـاشـبـالم دامـخـستاإل: نـامـالث وىـتـالمس 

 سلفاً  محددة لعالقات الصحیح ستخداماإل على الفرد قدرة به ویقصد
 العالقات من وغیرها القواعد أو المبادىء أو كالقوانین دراستها له وسبق

 برسم عنها معبر نمطیة مشكلة أو موقف مع التعامل فى األخرى
  . دراسته سبق لما مشابه أو دراسته له سبق توضیحى

 رـیـفسـالت: عـاسـالت وىـتـمسال 

 التوصل فى معلومات من لدیه ما توظیف على الفرد قدرة به ویقصد
 شىء أو عملیة أو حدث أو ظاهرة وراء تكمن التى األسباب الى بنفسه

 مكونات بین للعالقات دراكهإ خالل من توضیحى برسم عنه معبر ما
  . الرسم هذا

 ؤـبـنـتـال: رـاشـالع وىـتـالمس 

 أو حدث علیه سیكون الذى الوضع توقع على الفرد قدرة به دویقص
 ذكر مع توضیحى برسم عنه معبر شىء أو موقف أو عملیة أو ظاهرة

  . توقعه علیها بنى التى األسباب
 ةـلـكـشـمـال لـح: رـعش ادىـالح وىـتـالمس 

 للتعامل المناسبة واالجراءات العالقات تحدید على الفرد قدرة به ویقصد
 تحلیله على بناء توضیحى برسم عنه معبر مألوف غیر قفمو  مع

 تنفیذه ثم فیه والضمنیة الصریحة وللمعطیات الموقف هذا من للمطلوب
 الوصول بغرض تحدیدها تم التى االجراءات خالل من العالقات لهذه
  . المطلوب تحقیق الى

 

  ـريصـالب اجـتـناإل  ارةـهـم: اـً ثـالـث
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ـــــــدرة ســـــــمىت ـــــــاج علـــــــى الق ـــــــة ورةصـــــــ انت ـــــــب بالتخیـــــــل، لالشـــــــیاء ذهنی  تلـــــــك وتتطل
 یحــــــــدث لألشـــــــیاء ننظـــــــر فعنـــــــدما ،البصـــــــري التخیـــــــل مـــــــن كبیـــــــر قـــــــدر المهـــــــارة
 بالضــــرورة لــــیسو  (Rune , 1993). لللشــــك ذهنیــــة صــــورة وتتكــــون االدراك
 الصــــــور تكــــــون قــــــد نمــــــاإ و  ذهنیــــــة صــــــورة النتــــــاج خــــــارجي بصــــــري مثیــــــر وجــــــود

ــــة ــــا عــــن ناتجــــة الذهنی ــــا عــــن تعبیــــراً  ونفتكــــ مــــا شــــيء فــــي تفكیرن  وأحالمنــــا افكارن
 وأ األفكــــــار فــــــى متمثــــــل داخلـــــي واقــــــع تمثــــــل ان الذهنیـــــة للصــــــور یمكــــــن وبـــــذلك
 شــــــكل ألي الذهنیــــــة الصــــــور وتتحــــــول بصــــــري، مثیــــــر شــــــكل فــــــى خــــــارجي واقــــــع

ــــــــي بصــــــــري مثیــــــــر أو  وتوصــــــــیلها وصــــــــفها ویمكــــــــن األبعــــــــاد، ثالثیــــــــة صــــــــور ال
ـــــــوین وأ الرســـــــم خـــــــالل مـــــــن لآلخـــــــرین  صـــــــورة أى وأ طـــــــاتمخطو  أونمـــــــاذج التل

  . الكلمات لىإ باالضافة خرىأ بصریة
  

 صـــــــــــورة النتــــــــــاج خــــــــــارجي بصــــــــــري مثیــــــــــر وجــــــــــود الضــــــــــرورة مــــــــــن لــــــــــیس إذاً 
 ثـــــــــم ومـــــــــن الذهنیـــــــــة الصـــــــــورة وصـــــــــف عملیـــــــــة تحـــــــــدث كیـــــــــف ولكـــــــــن ذهنیـــــــــة،

 الصــــــــــــــورة اســــــــــــــتدعاء خــــــــــــــالل مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك یحــــــــــــــدث لألخــــــــــــــرین؟ توصــــــــــــــیلها
ـــــــة ـــــــث  البصـــــــریة الـــــــذاكرة مـــــــن الذهنی  إلـــــــى االنســـــــان ذاكـــــــرة تنقســـــــم حی

 :نوعین

ــــــــدرة هــــــــيو : "Visual Memory"  ةـریـــــــــصـب رةـذاكــــــــ: ىـألولــــــــا  الق
 أو رؤیتهــــــــــــا مــــــــــــن زمنیــــــــــــة فتــــــــــــرة بعـــــــــــد البصــــــــــــریة الصــــــــــــور اســــــــــــتدعاء علـــــــــــى

 البصــــــــــــــریة الخبــــــــــــــرات مــــــــــــــن االســــــــــــــتفادة علــــــــــــــى تســــــــــــــاعد فهــــــــــــــى تصــــــــــــــورها،
ـــــــــــرات مـــــــــــن واالنتفـــــــــــاع الســـــــــــابقة، ـــــــــــدة للخبـــــــــــرات وتعـــــــــــدیل الحالیـــــــــــة، الخب  الجدی

)Zihl & Priglinger, 2002.(  

  : "Verbal Memory"  ةـیـظـفـلـال رةـذاكـال: ةـیـانـوالث



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
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 ١١٧

ــــــــــــدرة وهــــــــــــى  ــــــــــــذكر علــــــــــــى الق  مرتبطــــــــــــة، مــــــــــــادة مــــــــــــن وحــــــــــــدات أو أشــــــــــــیاء ت
ـــــــــــــى واضـــــــــــــحة وتظهـــــــــــــر ـــــــــــــارات ف ـــــــــــــى تعـــــــــــــرفال إختب  ویـــــــــــــؤدى .الكلمـــــــــــــات عل

   .أفضل بصوره تذكرها إلى الذاكرتین في المعلومات ترمیز
  

 وأنتـــــــاج بصـــــــري إدراك مـــــــن البصـــــــریة الثقافـــــــة لمهـــــــارات الســـــــابق العـــــــرض مـــــــن 
 القـــــدرات مــــن مــــزیج هـــــى البصــــریة قافــــةالث أن یتضـــــح البصــــریات وقــــراءة بصــــري

  :التالیة بالجوانب المتعلقة المهارات من مجموعة تتطلب التى
 المعلوماتیة           الثقافة                 Information literacy                            
 البصري اإلتصال                          Visual communication  
 البصري التفسیر                            Visual interpretation  
 الرقمیة الوسائط واستخدام التكنولوجیا 

 Technology and digital media use  
 

 المنطلق هذا ومن التصنیف، هذا تحت یندرج البصریة بالثقافة یرتبط ما وكل
 معاییر صورة فى البصریة للثقافة  محددات مجموعة الباحثین من مجموعة وضع

 البصریة الثقافة فكرة مع للمتعاطي یضع حتى تعلم ومخرجات أداء ومؤشرات
 صورة ىف الطالبات أداء على والحكم التقویم عملیة إلجراء واضحاً  سهالً  أسلوباً 

 األداء مؤشراتو  المعاییر تلك نستعرض سوف یلي وفیما تعلم ومخرجات مؤشرات
  :بها المرتبطة التعلم ومخرجات
 ار األولـیـعـالم:  (ACRL, 2000)  

  "ما لموضوع الالزمة البصریة المواد وحجم طبیعة الطالبة تحدد" 
 رات األداء:ـؤشـم  

 ومدى حیاتنا فى الصورة وأهمیة البصریة الثقافة مفهوم تحدید 
 .إلیها الحاجة

 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم  



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١١٨  

 أو یضاحلإل كوسیلة سواء الصور إستخدام من الغرض دیتحد .١
  .تعلیقال أو والتحلیلأ نقدلل

 المحتوى حیث من الصورة فى تتوافر یجب التي المعاییر تحدد .٢
  .العناصر من وغیرها واللون  المصور

  .الصور ستخدامإ حدودو  مجاالت دیحدت .٣
 وأنواعها ، والمواد الصور، مصادر من متنوعة مجموعة تحدید. 

  م :ـلـعـتلـت ااـرجـخـم

  .المتاحة الصور مصادر تحدید .١
 كانت سواء واألشكال الصور محتوي من المحتملة الفائدة تحدید .٢

 أشكال من وغیرها ویب صفحات أو أومطبوعة رقمیة صورة فة
  . الصور

 والمعلومات البیانات لنقل كأسالیب الصور استخدام طرق توضیح .٣
 نماذجأو  خططاتمو  خرائطأو  بیانیة رسوم شكل على كانت سواء

  .تصامیمأو 
   (Nilges, A. et al. 2003)  ي:ـانـثـار الـیـعـالم 

 بإستخدام المختلفة البصریة والمثیرات الصور عرض الطالبة تستطیع"
  "وكفاءة بفعالیة المرئیة اإلعالم ووسائل المتعددة الوسائط

 رات األداء:ـؤشـم  
 لمطلوبةا البصریة المثیرات ستیرادإ ونظم مصادر أنسب تحدید 

  .واإلنترنت المرئیة اإلعالم ووسائل المتعددة الوسائط برامج من
 علم:ـتـات الـرجـخـم  

  .األغراض متعددة الصورة ونظم مصادر دیتحد .١
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 ١١٩

ـــــاً  توضـــــح .٢ ـــــوب مزای ـــــواع وعی  الصـــــورة مصـــــادر مـــــن المختلفـــــة األن
  .ستیرادهاإ ونظم

 مصــــــــادر لتحدیــــــــد المتخصصــــــــة نترنــــــــتاإل صــــــــفحات تســــــــتخدم .٣
  .البصریة المثیرات

 .الدرس لموضوع مالءمة األكثر الصور مصادر تحدید .٤
  

  بصورة البصریة المثیرات عن البحث عملیات الطالبة تجري 
 .فعالة

  
 

 م:ـعلـتـال اتـرجـخـم  
 البصــــــریة المثیــــــرات عــــــن المناســــــبة البحــــــث اســــــتراتیجیة تطــــــویر .١

  .المتاحة الموارد مع تتناسب والتى
 الوصــــــول بلســــــ تــــــوفیر فــــــي النصــــــیة المعلومــــــات بــــــدور اإلقــــــرار .٢

  .البصریة المثیرات محتوى إلى
 الـــــنص عــــن مختلــــف بشــــكل تــــنظم مــــا كثیــــراً  الصــــور بــــأن تســــلم .٣

ــــــائم ــــــى الق ــــــد بهــــــا الخاصــــــة المعلومــــــات عل ــــــؤثر وق ــــــك ی ــــــى ذل  عل
  .المثیرات تلك لىإ الوصول طریقة

ـــــــــــتحد .٤ ـــــــــــات الكلمـــــــــــات دی  الصـــــــــــلة ذات والمصـــــــــــطلحات والمترادف
  .المطلوب البصري للمثیر

 المعلومات ومصادر البصریة تالمثیرا نظموت كتسبت. 

 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم  
 إنتـــــــــــاج إعـــــــــــادة أو ســـــــــــتیرادإل المناســـــــــــبة التكنولوجیـــــــــــا مإســـــــــــتخد .١

  .المطلوبة البصریة المثیرات



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
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١٢٠  

ــــــــــــي والمعلومــــــــــــات البصــــــــــــریة المثیــــــــــــرات وتصــــــــــــنف میتنظــــــــــــ .٢  الت
عـــــــــــــادة اســـــــــــــتردادها، أجـــــــــــــل مـــــــــــــن مـــــــــــــا بموضـــــــــــــوع تـــــــــــــرتبط  وإ

   .استخدامها
  

  ث:ـالـثـار الـیـعـالم 
  "البصریة والوسائط الصور معنى وتحلیل تفسیر"
  

 رات األداء:ـؤشـم  
  البصري المثیر أو بالصورة الصلة ذات المعلومات تحدید. 

 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم  
  .التفاصیل ةالحظوم صورةال في بعنایة التطلع .١
 البصــــــــــــــریة وســــــــــــــائطلل الوصــــــــــــــفیة البیانــــــــــــــات علــــــــــــــى التعلیـــــــــــــق .٢

 مـــــــــــــــــن المزیـــــــــــــــــد معرفـــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــرض المصـــــــــــــــــاحب والـــــــــــــــــنص
  .عنها لوماتالمع

 أو البصــــــــــــریة الوســــــــــــائط تتناولــــــــــــه الــــــــــــذى  الموضــــــــــــوع تحدیــــــــــــد .٣
  .الصورة

 بعضــــــــــــــــها البصـــــــــــــــریة الوســـــــــــــــائط بــــــــــــــــین العالقـــــــــــــــات دراســـــــــــــــة .٤
ــــــــــــك لتفســــــــــــیر الصــــــــــــلة ذات الصــــــــــــور واســــــــــــتخدام الــــــــــــبعض،  تل

  .العالقات
  البصري الوسیط لتصمیم والتقنیة المادیة المكونات تحدید. 

  

 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم  
 ونكـــــــــــــالل  للصـــــــــــــورة الجمالیــــــــــــة رالعناصـــــــــــــ تحدیـــــــــــــدو  وصــــــــــــف .١

  .والنمط التكرارو  والتباین الشكلو  الخطو  والتكوین
 فـــــــــــي المســـــــــــتخدمة والتقنیــــــــــات والتكنولوجیـــــــــــات المـــــــــــواد تحدیــــــــــد .٢

 .البصریة الوسائط نتاجإ



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢١

  ع:ـرابـار الـیـعـالم 
  "ومصادرها البصریة الوسائط ونقد تقییم"
 رات األداء:ـؤشـم 

 

  الصور من والتقنیة الجمالیة الخصائص تقییم. 

 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم  
 ستخدامكإ البصري الوسیط لتقییم الجمالیة المعاییر وتطبیق تبنى .١

  .والنمط التكرارو  والتباین التشكیلو  الخطو  والتكوین اللون
 الحجمك البصري الوسیط لتقییم التقنیة المعاییر وتطبیق تبنى .٢

  .تنسیقالو   والوضوح
 دقة مثل مؤشرات إلى تناداً سإ البصري الوسیط نسخ جودة تقییم .٣

  .األلوان
  

  الذى للغرض البصریة والوسائط الصور فعالیة مدى تقییم 
 .أجله من وضعت

 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم  
 المحدد غرضلل تحقیقها فى الصور إستخدام فعالیة مدى تقییم .١

  .منها
  .المستهدف للفئة البصریة الوسائط وتأثیر مالءمة مدى تقییم .٢
  .محددة معاییر تخدامسبإ الصور قیمت .٣

  

  صورلل المصاحبة النصیة المعلومات تقییم. 

 م:ـلـعـتـال اتـرجـخـم  
 وموثوقیتها، دقتها من للتأكد الصور ترافق التي المعلومات تقییم .١

  .كتمالهاوإ  .وشیوعها



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٢٢  

 المعلومات لتقییم المرئي المحتوى مالحظة أسلوب ستخدمإ .٢
  .النصیة

  

  (Bremer, 2004)  س:ـامـخـار الـیـعـالم 
  "فعال بشكل المرئیة اإلعالم ووسائل البصریة والوسائط الصور استخدم"
 األداء: راتـؤشـم 

 

  ألغراض فعال نحو على البصریة والوسائط الصور ستخدامإ 
  .مختلفة

 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم  
 والوسائط الصور إلستخدام اإلستراتیجیات بعض طیخطت .١

  .البصریة
 سیاق فى البصریة ئطوالوسا لصورا من مجموعات وضع .٢

  .المختلفة التدریسیة األنشطة مع متكامل
 رسومك مختلفة ألغراض البصریة والوسائط الصور ستخدمإ .٣

  .البصریة جأوالنماذ توضیحیة
  

  الصور مع للعمل فعال بشكل التكنولوجیا ماستخدإ. 

 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم   
 .الصور لعرض المناسبة المتعددة الوسائط إستخدم .١

 المناســــــــــــب بالشــــــــــــكل البصــــــــــــریة والوســــــــــــائط الصــــــــــــور إظهــــــــــــار .٢
   .لعرضها جید وتصمیم عالیة بجودة لعرضها

  

  الصور لدمج اإلبداع وأسالیب المشكالت حل أسالیب ماستخدإ 
  (Renkl, 1995). النشاط موضوع في البصریة والوسائط

 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم  



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٣

 لتحقیــــــق مختلفــــــة بأســـــالیب البصــــــریة والوســـــائط الصــــــور تجریـــــب .١
  .النشاط لموضوع المختلفة العناصر بین ندماجاإل

 المشــــــــــكالت حـــــــــل فــــــــــي البصـــــــــري التفكیــــــــــر مهـــــــــارات ســـــــــتخدمإ .٢
  .حأو ضو  أكثر لجعلها

  

  ادس:ـار السـیـعـالم 
نشاء تصمیم"   "مغزى ذات بصریة ووسائط صور وإ
 رات األداء:ـؤشـم  

  الصور إنتاج في واإلبداع التصمیم ستراتیجیاتإ ماستخدإ.  
 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم  

 و یتفق بما البصري والوسیط الصور نمط طیخطوت تصمیم  .١
  .النشاط أهداف

 لتعزیز وذلك تصمیمال ألغراض الجمالیة الخیارات ماستخدإ .٢
  .المعنى ذى والتعلم الفعال التواصل

 والوسائط الصور محتویات لدمج اإلبداع أسالیب ماستخدإ .٣
 .الجدید البصري المنتج فى لبصریةا
  

  نتاجإل  والتقنیات األدوات من متنوعة مجموعة ستخدمإ 
  .الصور

 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم  
 نتاجاإل وتكنولوجیات البصریة الوسائط إنتاج أدوات بین لفالتآ .١

  .المختلفة
  .البصریة الوسائط لمشروع والتقنیات األدوات أفضل تحدید .٢
 والتقنیات األدوات من جدیدة مجموعة بإستخدام الكفاءة تطویر .٣

 . إبداعیة بصریة وسائط إلنتاج
  



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٢٤  

  البصریة الوسائط لمنتج الذاتي التقییم.  
 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم  

ـــــــــــیم .١  أهـــــــــــداف ضـــــــــــوء فـــــــــــى البصـــــــــــریة ائطالوســـــــــــ منتجـــــــــــات تقی
  .النشاط

 تعزیـــــــــــز فـــــــــــى البصـــــــــــریة المنتجـــــــــــات مســـــــــــاهمة دىمـــــــــــ تحدیـــــــــــد .٢
ــــــــــــق الدراســــــــــــي الفصــــــــــــل داخــــــــــــل االتصــــــــــــال ــــــــــــتعلم وتحقی  ذى ال

  .المعنى
  ع:ـابـار السـیـعـالم  

 المرتبطــــــــــــة واالجتماعیــــــــــــة والقانونیــــــــــــة األخالقیــــــــــــة اتالمحــــــــــــدد فهــــــــــــم"
 وطـــــــــــــــــرق البصـــــــــــــــــریة والوســـــــــــــــــائط الصـــــــــــــــــور ســـــــــــــــــتخداموإ  بإنشـــــــــــــــــاء

  " أخالقیة بضوابط ستخدامهاوإ  ستیرادهاإ
  

 رات األداء:ـؤشـم  
  واالجتماعیـــــــــــة والقانونیـــــــــــة األخالقیـــــــــــة طالضـــــــــــواب فهـــــــــــم 

 والوســـــــــــــائط الصـــــــــــــور ســــــــــــتخداموإ  بإنشـــــــــــــاء المرتبطــــــــــــة
  .البصریة

 م:ـلـعـتـات الـرجـخـم  
 ســـــــــــتخدامواإل المؤلـــــــــــف، وحقــــــــــوق الفكریـــــــــــة بالملكیـــــــــــة المعرفــــــــــة .١

  .البصریة للمنتجات العادل
ـــــــــــــةال .٢ ـــــــــــــراخیص عمـــــــــــــل بكیفیـــــــــــــة معرف  البصـــــــــــــریة منتجـــــــــــــاتلل ت

  .لها األمثل اإلستخدام لضمان
  

ة ومؤشرات أدائها ـستخدام معاییر الثقافة البصریوإ إمكانیة تطبیق    
  ومخرجاتها:



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٥

 بنفس األخرى هى تتسم تطبیقها فطریقة ثم منو  بالمرونة تتسم المعاییر هذه
 تبعا وذلك منها جزء تطبیق أو ككل، المعاییر ستخدامإ یمكن حیث السمة

 دورة شكل على خدامهاتاس یمكن كما ،المؤسسة أو البرنامج وأهداف الحتیاجات
 كافة تشمل التي الدورات من عام لمدة دورات سلسلة أو بصریة دراسات

 الكامل التنفیذ أجل من مناسب السیاق یكون الحالة هذه ففى ،المعاییرالبصریة
 بهدف فائدة أكثر معاییر إضافة األمر یتطلب قد أخرى ظروف وفي .للمعاییر

 اثنین هناك تكون أن أیضاً  الممكن ومن ،التعلم نتائج من محددة مجموعات تقییم
 تكون لن المتبقیة المعاییر ولكن ومفیدة، للتطبیق قابلة معاییرال تلك من ثالثة أو

  .األهمیة بنفس
  

 بمدى البصریة الثقافة ومؤشرات لمعاییر األطفال ریاض معلمة تحقیق ویرتبط
 كامل على العمل إمكانیة لعدم ونظراً  المكانیة، البصریة للمهارات إكتسابها
 من وعةمجم الباحث إختار لذلك طویًال، وقتاً  ذلك یحتاج حیث البصریة المهارات
 داخل والتعلم التعلیم تيبعملی غیرها من أكثر ترتبط والتى لبصریةا المهارات
 والمجسمات األشكال دوران وتصور شكلي اإلستدالل فى والمتمثلة الروضة
 الهندسیة المجسمات بناء وتصور للفراغ والثالث الثاني البعد فى الهندسیة
 تلك تنمیةو  .البصري الغلق مهارة على عالوة المختلفة مساقطها على والتعرف
 المعاییر تحقیق فى مباشرة بصورة األطفال ریاض معلمة تساعد قد المهارات

 المهارات تلك ألن نظراً  فعالة بصورة البصریة للثقافة ذكرها السابق والمؤشرات
 مما للفراغ الثالث أو الثاني البعد فى سواء عدة بأشكال البصریة المهام تتناول
نتاج لصورةا إدراك مهارات تنمیة على یعمل . فعالة بصورة البصریة الوسائط وإ
 قراءة مهارة تنمیة فى یساهم قد المهارات تلك تنمیة فإن أخرى ناحیة من

  . األطفال ریاض معلمة عند المختلفة بمستویاته البصریات
  ة:ـریـصـبـة الـافـقـثـارات الـهـاس مـیـق  



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٢٦  

 من مختلفة أنواع ةأربع باستخدام قیاسها تم قد خیاً یتار  البصریة المهارات
  :                                         االختبارات
      :اختبارات األداء                         performance tests   
   :إختبارات الورقة وقلم رصاص        paper-and-pencil tests   
 إختبارات لفظیة: verbal tests                                                       

                                                                                                                            
  القائمة على إختبارات الحاسوبالفیلم أوالدینامیه 

film or dynamic computer-based tests       
  

 التالیة المهام من كل Binet  &"Simon" إستخدم األداء تإختبارا فبإستخدام
   :(Santrock, 2008) األطفال عند البصري الذكاء لقیاس
           :إختبار كتل الخشب                                        

Form board 
             :مهام طي الورق                               paper-

folding tasks  
 علــــــــــــي عاصــــــــــــرةالم التجــــــــــــارب فــــــــــــي تســــــــــــتخدم المهــــــــــــام هــــــــــــذه مــــــــــــن والكثیــــــــــــر
 األداء إختبـــــــــــــار مـــــــــــــن آخـــــــــــــر نـــــــــــــوع وثمـــــــــــــة ،األداء لقیـــــــــــــاس كمهـــــــــــــام الـــــــــــــذكاء
ــــــــدیر یســــــــعى ــــــــراد قــــــــدرات لتق ــــــــى األف ــــــــي العمــــــــل عل  .الواســــــــع الفضــــــــاء نطــــــــاق ف

 البصــــــــــــریة المهــــــــــــارات لقیــــــــــــاس الرصــــــــــــاص لــــــــــــموالق الورقــــــــــــة إختبــــــــــــارات أمــــــــــــا
 المجــــــــال بهــــــــذا المهتمــــــــین قبــــــــل مــــــــن هتمــــــــاماإل مــــــــن الــــــــوافر الحــــــــظ لهــــــــا كــــــــان

ـــــــــــر وســـــــــــجلت ـــــــــــي التجـــــــــــارب مـــــــــــن الكثی ـــــــــــارات أمـــــــــــا ،الســـــــــــنین مـــــــــــر عل  اإلختب
ــــــــة ــــــــاس اللفظی ــــــــت فقــــــــد البصــــــــریة المهــــــــارات لقی ــــــــل إهتمامــــــــاً  الق ــــــــر اق  مــــــــن بكثی

ــــــــــــل ــــــــــــاحثین، قب ــــــــــــرغم علــــــــــــى الب ــــــــــــه مــــــــــــن ال ــــــــــــاً  ان  اً رتفاعــــــــــــإ ظهــــــــــــرتُ  مــــــــــــا غالب
ــــــــــــارات مــــــــــــن غیرهــــــــــــا مــــــــــــع إلرتباطهــــــــــــا  رییامعــــــــــــ ومختلــــــــــــف البصــــــــــــریة اإلختب

 اإلنســــــــــان یصــــــــــغي ان یجــــــــــب االختبــــــــــارات مــــــــــن النــــــــــوع هــــــــــذا فــــــــــيو  ،القیــــــــــاس
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 ١٢٧

 یقــــــــــدم وعندئـــــــــذ وتـــــــــدبرها لهــــــــــا عقلیـــــــــة صـــــــــورة وتكــــــــــوین مشـــــــــكلة وجـــــــــود الـــــــــى
  .المطروح للسؤال أكثر وأ واحدة إجابة

  
 صورة إلي المواضیع تحویل الى تحتاج قد البصریة المهارات إختبارات نأ ورغم 

 یقدم البعض أن إال ومبهمة مدةجا أشیاء عادة وهي معها، التعامل تمكن عقلیة
 بعض مختلفة قدرات على ینطوي المكانیة العالقات دینامیة تصور بأن فتراضاإل

 المهارات تشخیصو  قیاس تناولت التى والمقاییس اإلختبارات كثرة وعلى. الشيء
 هذه من ممكن عدد أكبر على اإلطالع المستطاع قدر الباحث حاول فقد البصریة

 التى األساسیة األفكار تناول خالل من ودراستها مختلفة مصادر من ختباراتاإل
ستراتیجیاتو  قیسهات التى والمهارة اإلختبارات هذه اعلیه بنیت  أسئلة لحل اإلجابة إ

  . اإلختبارات
  

 فى الواضح القصور إلى أدت التي الهامة األسباب من أن نجد بتأمل وبالنظر
 في الطالب لدى تنمیتها على والعمل شخیصهاوت البصریة المهارات تناول

 العربیة والمقاییس اإلختبارات توافر عدم إلى یرجع المختلفة العمریة المستویات
 العمریة المراحل فى بالطال لدى البصریة المهارات وتشخیص لقیاس تهدف التي

 عم یتوافق بما المهارات هذه تصنیف على العمل من البد كان ثم ومن المتفاوته،
 العربیة والبیئة یتواءم بما لتشخیصها المقاییس وبناء الحدیثة العالمیة التصنیفات

 المهارات طبیعة لفهم نظریة بدراسة الباحث قام هنا ومن .لعربيا المتعلم وطبیعة
 فى وذلك المتفاوته العمریة المراحل فى المختلفة وتصنیفاتها وتطورها البصریة

 المهارات تلك من مهارة لكل منفصل یاسمق عدادإ ثم ومن منفصلة دراسة
 البصریة المهارات لقیاس العربیة اإلختبارات موسوعة العمل هذا وسمي ریةالبص
  .)النشر تحت كامل، جمال( الباحث أعدها التى



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ
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 إختبارًا، عشرة سبعة من البصریة المهارات لقیاس ةالعربی الموسوعة وتتكون
 هذا فى متكامل عربى مرجع أول لتكون اإلنجازه سنتین لمدة فیها العمل ستمروإ 

 مهارات ستة إلي األساسیة البصریة المهارات صنفت الموسوعة هذهو  ،المجال
 الثبات البصري، التمییز الحركي، البصري التآزر أو التكامل مهارة تشمل رئیسیة

 وكل البصري، الغلق مهارة جانب إلي الذاكرة المكانیة، العالقات إدراك البصري،
 إختبارات دعد لیكتمل الفرعیة المهارات بعض تحتها یندرج رئیسیة ةمهار 

  :كالتالي إختباراً  عشرة سبعة إلى الموسوعة
 األشكال مجموعات دوران إختبار    
 ١( الشكلي اإلستدالل إختبار (  

 ٢( الشكلي اإلستدالل إختبار ( 

 ١( الحركي البصري التوافق إختبار( 

 ٢( الحركي البصري التوافق إختبار( 

 المكاني التوجه إختبار   

 المجسمات بناء إختبار   

 البصري التسلسل إختبار   

 الهندسیة المجسمات مساقط إختبار   
 المجسمات إنفراد إختبار 

 للفراغ الثالث البعد في األجسام دوران إختبار  

 للفراغ الثاني البعد في األشكال دوران إختبار  

 المجسمات تجمیع إختبار 

 الهندسیة شكالاأل تجمیع إختبار 

 البصري الغلق إختبار 

 المكانیة العالقات إختبار 

 الهندسیة المجسمات أسطح عدد إختبار   
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 ١٢٩

 وقد الحالیة الدراسة فى إلستخدامها اإلختبارات هذه بعض بإختیار الباحث قام وقد
 غیرها من أكثر المتعلقة بالمهارات ترتبط التى اإلختبارات إختیار ذلك فى روعي

 ضوء فى المهارات هذه لبعض األطفال ریاض معلمات الباتط بإحتیاجات
 المنوط العمریة المرحلة عةطبیب إرتباطها أخر جانب ومن ،لهن العام التخصص

  .التخرج بعد بها العمل بها
  

  

 ددة:ـعـتـط المـائـج والوسـة وبرامـریـصـة البـافـقـالث   

 المتنوعة والخبرات ةللمعرف عرضها في تعتمد تعد لم الحاسوب وتطبیقات برامج
 أكثر أو اثنین وتكامل دمج على تعتمد بل المتلقي لدى واحدة حاسة مخاطبة على
 االتجاهات أحد هو ذلك ویعتبر للبرنامج، التعلیمیة البیئة في الحسیة الوسائط من

 نص على الوسائط هذه تشتمل ما وغالباً ، متعددة تعلمیة نتائج تحقیق في الحدیثة
 رسوم أو "Still image" ثابتة صور أو "Sound"صوت وأ "Text" مكتوب

 الوسائط، متعددة الكمبیوتر برامج وتمثل ." Animation " حركیة أو توضیحیة
 تصمیم، مجال فى هائلة طفرة أحدثت فقد التعلیم، تكنولوجیا تطبیقات أهم أحد

نتاج  ملیةع تیسیر على ذلك ویساعد .)١٩٩٩ ،المنعم عبد( التعلیمیة البرامج وإ
 دمج من تحویه لما وتشویق متعة من التفاعلیة البرامج هذه به تتمیز لما التعلم

 والموسیقى والصوت والصور المتحركة والرسوم البصریة والعروض للنصوص
 الوسائط برنامج داخل موحدة صورة فى الحسیة المثیرات من وغیرها والفیدیو
 كمال( التعلم فكرة وتعمیق ترسیخ إلى یؤدي الذي األمر ،التفاعلي المتعددة
  ). ٢٠٠٣ ،وآخرون إسكندر

  

 ،ومفهومها نقلها طرق وكذلك ذاتها، المعلومات طبیعة التكنولوجیا غیرت وقد
 أفسحت والتى المعلوماتیة، الثروة هذه من من یتجزأ ال جزء هي البصریة والثقافة

 مایكروسوفت لمث بسیطة امجنفبر  مهاراتها، وتطویر إلثرائها المجال التكنولوجیا
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 كانت مما أفضل بشكل التدریس قاعات في للتواصل فرصة قدم بوینت باور
 المتعددة الوسائط عروض إلنشاء بوینت باور تستخدم المربین من فالكثیر علیه،
 لعرض البیانیة والرسوم والخرائط المتحركة الرسوم مثل البصریة بالمعلومات ملیئة

 & Brown( التعلم أنماط بمختلف بللطال المعاصرة واألفكار المفاهیم

Kesselring, 2000(، بطریقة المعلومات عرض یمكن الشرائح طریق وعن 
 والصوت اللون ستخدامإ للمصمم البرنامج یتیح كما للصحف الرئیسیة العناوین
 ستخدامإ المتعددة الوسائط طریق عن أیضا ویمكن ،الطالب نتباهإ لجذب والحركة

 خالد( للمتعلمین العروض لتعزیز اإلنترنت شبكة على لمتاحةا المعلوماتیة الثروة
  ).٢٠٠٤ فرجون،

  

ـــــــــــب مـــــــــــن ـــــــــــإن أخـــــــــــر جان ـــــــــــتج ف ـــــــــــى هـــــــــــو المتعـــــــــــددة الوســـــــــــائط من ـــــــــــة ف  الحقیق
ــــــــــع شــــــــــخص ــــــــــه أي البصــــــــــري االنتــــــــــاج بمهــــــــــارة یتمت  وهــــــــــذا بصــــــــــري منــــــــــتج أن

ـــــــي ـــــــه یكـــــــون أن یجـــــــب أنـــــــه یعن ـــــــة خلفیـــــــة ل ـــــــة عـــــــن قوی  ،كعلـــــــم البصـــــــریة الثقاف
ــــــــــع كلمــــــــــاف ــــــــــةال مســــــــــتوى إرتف ــــــــــدى البصــــــــــریة ثقاف  المتعــــــــــددة الوســــــــــائط منــــــــــتج ل

 فمنــــــــــــــــتج صــــــــــــــــحیح والعكــــــــــــــــس لدیـــــــــــــــه البصــــــــــــــــري نتــــــــــــــــاجاإل إحترافیـــــــــــــــة تزاد
 الثقافـــــــــــــة مصـــــــــــــادر مـــــــــــــن مصـــــــــــــدراً  یكـــــــــــــون أن یمكنـــــــــــــه المتعـــــــــــــددة الوســـــــــــــائط
ــــــدي البصــــــریة ــــــي ل  المتعــــــددة فالوســــــائط (Heinecke, 2004). المتلق

 القــــــــــول ویكفــــــــــي البصــــــــــریة، المعلومــــــــــات المــــــــــتعلم إلكســــــــــاب وســــــــــیله هــــــــــي إذا
ـــــــــــي المعلومـــــــــــات مـــــــــــن% ٨٠ ان  هـــــــــــي والتـــــــــــي الحـــــــــــدیث الطفـــــــــــل یتلقاهـــــــــــا الت

 .بصریة معلومات هي شخصیته تكوین فى اساس

 هـــــــــــاطریق عـــــــــــنف المجـــــــــــاالت كافـــــــــــة فـــــــــــى تطبیقاتهـــــــــــا لهـــــــــــا البصـــــــــــریة والثقافـــــــــــة
 للمســـــــــتهلك مـــــــــثالً  دعایـــــــــة توجیـــــــــه یمكنـــــــــك المتعـــــــــددة والوســـــــــائط خـــــــــالل ومـــــــــن

 یضـــــــــاأ یمكــــــــن و فیهـــــــــا یعــــــــیش التـــــــــي بیئتــــــــه و تفكیـــــــــره مــــــــع تتناســـــــــب بطریقــــــــة
 ســـــــــــــــلوكه تغییــــــــــــــر وحتـــــــــــــــي جدیــــــــــــــده بمعلومــــــــــــــات المتلقـــــــــــــــي تفكیــــــــــــــر تغییــــــــــــــر



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣١

ـــــــــــومي ـــــــــــیكمن ،الی ـــــــــــه العلمـــــــــــین هـــــــــــذین خـــــــــــالل مـــــــــــن ف ـــــــــــد أو مجتمـــــــــــع توجی  بل
 الثقافـــــــــــة فمـــــــــــزیج ،معیشـــــــــــته و حیاتـــــــــــه واســـــــــــلوب ســـــــــــلوكیاته وتغییـــــــــــر بحالـــــــــــه

 فعــــــــــال وأثـــــــــر كبیـــــــــره قیمــــــــــة ذو علـــــــــم یكونـــــــــان المتعــــــــــددة والوســـــــــائط البصـــــــــریة
  . معاتالمجت فى

  

  ال:ـفـاض األطـات ریـمـلـعـة ومـریـصـبـة الـافـقـالث  
ــــــــــــى الســــــــــــنوات فــــــــــــي هامــــــــــــاً  دوراً  البصــــــــــــري اإلدراك یلعــــــــــــب ــــــــــــاة مــــــــــــن األول  حی
 تعلــــــــــــم مــــــــــــن% ٨٠ الن وذلــــــــــــك. الروضــــــــــــة مرحلــــــــــــة فــــــــــــى وخاصــــــــــــة الطفــــــــــــل

ــــــــــــال ــــــــــــرات عــــــــــــن نــــــــــــاتج االطف  الثقافــــــــــــة مهــــــــــــارات حــــــــــــدأ وهــــــــــــو ،بصــــــــــــریة مثی
ـــــــــــــــاح مـــــــــــــــن العـــــــــــــــالم دراكإل الالزمـــــــــــــــة البصـــــــــــــــریة  ،عبدالحمیـــــــــــــــد ســـــــــــــــیدال( ولن

 القــــــــــــدرات هــــــــــــذه وتوجیــــــــــــه البصــــــــــــریة الطفــــــــــــل بمهــــــــــــارات هتمــــــــــــامفاإل ،)٢٠٠٣
  .  الضروریة األمور من أصبح السلیمة الوجهة

  

 تحقیـــــــــق ركــــــــائز مــــــــن أساســــــــیة ركیــــــــزة األطفــــــــال ریــــــــاض معلمــــــــة كانــــــــت ولمــــــــا
 مهامـــــــــاً  وتـــــــــؤدي ومتداخلـــــــــة عدیـــــــــدة بـــــــــأدوار تقـــــــــوم فهـــــــــي ألهـــــــــدافها، الروضـــــــــة

 بشـــــــــكل تحدیـــــــــدها یصـــــــــعب مختلفـــــــــة فنیـــــــــة مهـــــــــارات تطلـــــــــبت ومتنوعـــــــــة كثیـــــــــرة
ــــــــــــق ــــــــــــإذا وتفصــــــــــــیلي، دقی ــــــــــــم كــــــــــــان ف  األخــــــــــــرى التعلــــــــــــیم مراحــــــــــــل فــــــــــــي المعل

ــــــــــب ــــــــــأن مطال ــــــــــة مــــــــــادة یــــــــــتقن ب  فــــــــــإن ،الفصــــــــــل إدارة ویحســــــــــن معینــــــــــة، علمی
ــــــــــي المعلمــــــــــة ــــــــــال، یتعلمــــــــــه مــــــــــا كــــــــــل عــــــــــن مســــــــــئولة الروضــــــــــة ف ــــــــــى األطف  إل
 لـــــــــةمرح فـــــــــي أطفالهـــــــــا مـــــــــن طفـــــــــل كـــــــــل نمـــــــــو عملیـــــــــة توجیـــــــــه مهمـــــــــة جانــــــــب

 الـــــــــذي الخطیـــــــــر الــــــــدور هـــــــــذا ألهمیــــــــة نظـــــــــراً و  لـــــــــذلك ،حیــــــــاتهم مـــــــــن حساســــــــة
 الروضـــــــــة، فــــــــي النشـــــــــاط منــــــــاهج تحتویـــــــــه ومــــــــا الروضـــــــــة، معلمــــــــة بـــــــــه تقــــــــوم
 عــــــــــال مســـــــــتوى وعلـــــــــى خاصـــــــــاً  إعـــــــــداداً  تعــــــــــد أن مـــــــــن للمعلمـــــــــة البـــــــــد كـــــــــان
 بالثقافــــــــــــة المرتبطــــــــــــة الكفایــــــــــــات مقــــــــــــدمتها فــــــــــــى یــــــــــــأتى التــــــــــــى الكفایــــــــــــة مــــــــــــن



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٣٢  

 التــــــــــى األنشــــــــــطة مــــــــــن بالعدیــــــــــد متشــــــــــعب اطإرتبــــــــــ مــــــــــن لهــــــــــا لمــــــــــا البصــــــــــریة
  .  علیها والتدریب تعلمها الروضة طفل على الضروري من أصبح

  
  
  

  

  ة:ـریـصـبـة الـافـقـثـارات الـهـة مـیـمـنـت  
Developing Visual Literacy   

ــــــــــ فكــــــــــرة ــــــــــال عنــــــــــد البصــــــــــریة المهــــــــــارات ةتنمی ــــــــــدأ البــــــــــالغین وأ األطف  بفهــــــــــم تب
دراك ـــــــــىال البصـــــــــریة العناصـــــــــر كـــــــــل وإ  التفاصـــــــــیل خـــــــــالل مـــــــــن بهـــــــــم تحـــــــــیط ت
ــــــــــوان مــــــــــن عنصــــــــــر كــــــــــل بهــــــــــا ینفــــــــــرد التــــــــــى ــــــــــى تومــــــــــؤثرا وتكوینــــــــــات أل  والت

 هنـــــــــا ویجـــــــــب .معلومـــــــــات مـــــــــن بهـــــــــا مـــــــــا دراكوإ  الصـــــــــورة قـــــــــراءة مـــــــــن تمكنـــــــــه
ــــــــدى البصــــــــریة المهــــــــارات تنمیــــــــة أجــــــــل مــــــــن مــــــــلعن ونحــــــــن نالحــــــــظ أن ــــــــة ل  فئ

ـــــــــة  وذلـــــــــك مختلـــــــــف بشـــــــــكل الصـــــــــورة مـــــــــع یتفاعـــــــــل منـــــــــا واحـــــــــد كـــــــــل نأ معین
 بــــــــــــل لقــــــــــــى،للمت والعاطفـــــــــــة المزاجیــــــــــــة والحالــــــــــــة ذكاءالـــــــــــو  ثقافــــــــــــةال الفإلخـــــــــــت
ـــــــــذهب أن یمكـــــــــن ـــــــــداً  ن ـــــــــى بعی ـــــــــر هـــــــــو مـــــــــا إل ـــــــــك، مـــــــــن أكث ـــــــــس فتفســـــــــیر ذل  نف

ـــــــــــــــة ســـــــــــــــتكون الصـــــــــــــــورة ـــــــــــــــات فـــــــــــــــي مختلف ـــــــــــــــة ومواقـــــــــــــــف أوق  لـــــــــــــــنفس مختلف
ــــــــة علــــــــى الصــــــــورة فتــــــــأثیر ،الشــــــــخص  مــــــــا إذا تختلــــــــف قــــــــد الشــــــــخص بیــــــــد ورق

 كمـــــــــا متحـــــــــف، فـــــــــى عرضــــــــها تـــــــــم أو الكمبیـــــــــوتر شاشــــــــة علـــــــــى عرضـــــــــها تــــــــم
ــــــــف أن الممكــــــــن مــــــــن أنــــــــه  الشــــــــخص نفــــــــس علــــــــى الصــــــــورة نفــــــــس تــــــــأثیر یختل
 البـــــــــــرامج إخــــــــــتالف بضــــــــــرورة إشــــــــــكالیه تظهــــــــــر وهنــــــــــا ،الوقــــــــــت مــــــــــرور مــــــــــع

ــــــــــإختالل للطــــــــــالب المقدمــــــــــة التدریبیــــــــــة ــــــــــدیمها بیئــــــــــة ب ــــــــــت ســــــــــواء لهــــــــــم تق  أكان
 بتنـــــــــوع التنـــــــــوع هـــــــــذا ویمتـــــــــد بـــــــــل المتعـــــــــددة، الوســـــــــائط خـــــــــالل مـــــــــن أو ورقیـــــــــة

ــــــــــــى رىالعمــــــــــــ المســــــــــــتوى ــــــــــــالً  كــــــــــــان ســــــــــــواء للمتلق ــــــــــــى طف ــــــــــــة ف  ریــــــــــــاض مرحل
  .یةاإلعداد بالمرحلة تلمیذاً  أو فالاألط



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٣

  

ذا ــــــة كانــــــت وإ ــــــل البصــــــریة الثقاف  بحاســــــة المرتبطــــــة الكفایــــــات مجموعــــــة فــــــى تتمث
 خـــــــالل مــــــن الرؤیــــــة طریــــــق عــــــن المـــــــتعلم لــــــدى تنمیتهــــــا یمكــــــن والتــــــي البصــــــر
 الحــــــــواس لخــــــــال مــــــــن المــــــــتعلم معهــــــــا یتعامــــــــل مختلفــــــــة خبــــــــرات مــــــــع تكاملهــــــــا
 تنمیتهــــــا فعنــــــد للــــــتعلم ضــــــروریة الكفایــــــات هــــــذه تنمیــــــة عملیــــــة تعتبــــــرف ،األخــــــرى
 البصـــــــــریة والرمـــــــــوز البصـــــــــریة األحـــــــــداث وتفســـــــــیر فهـــــــــم مـــــــــن المـــــــــتعلم تمكـــــــــن

ــــة كانــــت ســــواء فیهــــا  یعــــیش التــــي البیئــــة فــــي لهــــا یتعــــرض التــــي واألشــــیاء  طبیعی
  .(Bleed, 2005) االنسان صنع من او

ـــــــــــة  هیئـــــــــــة أعضـــــــــــاء یشـــــــــــمل تعـــــــــــاوني مســـــــــــعى لهـــــــــــا عـــــــــــادة البصـــــــــــریة والثقاف
. التكنولــــــــــــــــــوجیینو  المحفوظــــــــــــــــــات وأمنــــــــــــــــــاء المكتبــــــــــــــــــات وأمنــــــــــــــــــاء التــــــــــــــــــدریس

 ســـــــــــــتراتیجیاتإ یتطلـــــــــــــب المنـــــــــــــاهج فـــــــــــــي البصـــــــــــــریة األمیـــــــــــــة محـــــــــــــو ولـــــــــــــدمج
ـــــــــك بـــــــــین مشـــــــــتركة عمـــــــــل ـــــــــات العناصـــــــــر، تل  هامـــــــــاً  دوراً  تلعـــــــــب مـــــــــثالً  فالمكتب

ــــــــة هــــــــذه فــــــــي ــــــــد خــــــــالل مــــــــن العملی ــــــــةا ســــــــواء المطبوعــــــــات وتــــــــوفیر تحدی  لورقی
 بالوســــــــــــــائط الخاصــــــــــــــة التعلــــــــــــــیم اســــــــــــــتراتیجیات فــــــــــــــى والبحــــــــــــــث الرقمیــــــــــــــة، أو

ــــــــــــة البصــــــــــــریة، ــــــــــــوانین والتوعی ــــــــــــي اإلســــــــــــتخدام بق  ،المرئیــــــــــــة للوســــــــــــائط األخالق
 التفكیـــــــــــر لتطـــــــــــویر األطفـــــــــــال مـــــــــــع العمـــــــــــل فـــــــــــي شـــــــــــركاء أیضـــــــــــا المكتبـــــــــــاتو 

ــــــــــدي ــــــــــي المشــــــــــاركة لتقیــــــــــیم الضــــــــــروریة المهــــــــــارات مــــــــــن وهــــــــــى النق  الثقافــــــــــة ف
  .البصریة

ـــــــــــــروالكث ـــــــــــــدمجون المـــــــــــــربین مـــــــــــــن ی ـــــــــــــات ی ـــــــــــــي البصـــــــــــــریة المعین  دروســـــــــــــهم ف
 البصـــــــــــریة المســـــــــــاعدات اســـــــــــتخدام ویشـــــــــــیع ،للمـــــــــــواد األطفـــــــــــال فهـــــــــــم لتعزیـــــــــــز

ــــــــــــوم الریاضــــــــــــیات مثــــــــــــل مواضــــــــــــیع فــــــــــــي  المجــــــــــــردة األفكــــــــــــار لتوضــــــــــــیح والعل
ــــــــــــــاهیم  شــــــــــــــكل بــــــــــــــدون تصــــــــــــــورها األطفــــــــــــــال علــــــــــــــى یصــــــــــــــعب والتــــــــــــــى والمف
ــــــــــك ویظهــــــــــر ،توضــــــــــیحي ــــــــــاً  ذل ــــــــــى جلی ــــــــــة المراحــــــــــل ف ــــــــــى .مبكــــــــــرةال العمری  فعل



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٣٤  

ـــــــال ســـــــبیل  مرئیـــــــة وســـــــیلة وجـــــــود مـــــــن فالبـــــــد حجـــــــمال مثـــــــل مفهـــــــوم لشـــــــرح المث
ــــــــــارن ــــــــــة األشــــــــــیاء أحجــــــــــام بــــــــــین تق ) ٩ شــــــــــكل( أدنــــــــــاه الصــــــــــورة مثــــــــــل المختلف

 الحجـــــــــــــم فـــــــــــــى الفــــــــــــرق شـــــــــــــرح للمعلمــــــــــــین الصـــــــــــــعب مــــــــــــن یكـــــــــــــون فبــــــــــــدونها
  .  المبكرة العمریة المرحلة فى لألطفال

  

  

  

  

  )٩( شكل
ــــــــــى باإلضــــــــــافة ــــــــــي الصــــــــــفیة اتالنشــــــــــاط ذلــــــــــك، إل ــــــــــى تعتمــــــــــد الت  مهــــــــــارات عل

ـــــــــتعلم بیئـــــــــات لخلـــــــــق تصـــــــــلح البصـــــــــریة الثقافـــــــــة  أن یمكـــــــــن والتـــــــــي البنائیـــــــــة، ال
 الهیئـــــــــــــة تطـــــــــــــویر علــــــــــــى األطفـــــــــــــال مســــــــــــاعدة فـــــــــــــي للغایــــــــــــة فعالـــــــــــــة تكــــــــــــون

ـــــــــــة األصـــــــــــیلة ـــــــــــدراتهم وتطـــــــــــویر للمعرف ـــــــــــع فهمهـــــــــــم وتوســـــــــــیع اإلبداعیـــــــــــة ق  لواق
    .(Witherspoon et al, 2004) القرار صنع ومهارات الحیاة

 اضـری معلمات طالبات لدى ةـالبصری ةـالثقاف اراتـمه ةـتنمی یمكننا كیف
  ال؟ـاألطف

 ریــــــــــــــاض معلمـــــــــــــات طالبــــــــــــــات لـــــــــــــدى البصــــــــــــــریة الثقافـــــــــــــة مهــــــــــــــارات لتنمیـــــــــــــة
ـــــــــــــرح المتعـــــــــــــددة الوســـــــــــــائط برنـــــــــــــامج بإعـــــــــــــداد الباحـــــــــــــث قـــــــــــــام األطفـــــــــــــال  المقت

ـــــــــى مقســـــــــمة والتـــــــــدریبات األنشـــــــــطة مـــــــــن كبیـــــــــرة مجموعـــــــــة یتضـــــــــمن والـــــــــذى  إل
 منهـــــــــا مجموعـــــــــة كـــــــــل وتعمـــــــــل األنشـــــــــطة، مـــــــــن رئیســـــــــیة مجموعـــــــــات خمســـــــــة
 جانـــــــــب إلـــــــــى البصـــــــــریة، الثقافـــــــــة مهـــــــــارات مـــــــــن بعینهـــــــــا مهـــــــــارة تنمیـــــــــة علـــــــــى

 أكبر كبیر



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٥

 حیاتنـــــــــا فـــــــــى وأهمیتهـــــــــا البصـــــــــریة للثقافـــــــــة تعریفـــــــــاً  یقـــــــــدم البرنـــــــــامج مـــــــــن قســـــــــم
ـــــــــة  الطفـــــــــل، أو للمعلمـــــــــة ســـــــــواء الروضـــــــــة فـــــــــى إلیهـــــــــا الحاجـــــــــة ومـــــــــدى الیومی

ــــــــــــى العمــــــــــــل أوراق بعــــــــــــض توضــــــــــــح التالیــــــــــــة واألمثلــــــــــــة  الدراســــــــــــة تقــــــــــــدمها الت
  :  البصریة الثقافة مهارات لتنمیة كأنشطة

  ): ١( مـرق لـمـع ةـورق
ــــــــــــــــى الشــــــــــــــــكل  الیســــــــــــــــار عل

 یوضــــــــــــــــــــــــح )١٠ شــــــــــــــــــــــــكل(
 ملونــــــــــــــة مربعــــــــــــــات تســــــــــــــعة
 أي مرقمــــــــــــة، منهـــــــــــا أربعـــــــــــة
 المرقمـــــــــــــة المربعـــــــــــــات مــــــــــــن

ـــــــــــــــذى  المكعـــــــــــــــب یكمـــــــــــــــل ال
ـــــــــــــــــذى  تكوینـــــــــــــــــه یمكـــــــــــــــــن ال

  )١( رقم عمل ورقة يوضح) ١٠( كلش                الملونة؟ بالمربعات
  ): ٢( مـرق لـمـع ةـورق

 مســــــــــــدس یوضــــــــــــع) ١١ شــــــــــــكل( الیســــــــــــار علــــــــــــى أدنــــــــــــاه الموضــــــــــــح الشــــــــــــكل
ـــــــــى الشـــــــــكل مـــــــــاأ مكعـــــــــب، داخـــــــــل مرســـــــــوم ـــــــــراد یوضـــــــــح الیمـــــــــین عل  لهـــــــــذا إنف

 تـــــــــــــدویر إلـــــــــــــى تحتــــــــــــاج المربعـــــــــــــات أي تحدیـــــــــــــد هنــــــــــــا والمطلـــــــــــــوب المكعــــــــــــب
 لتكــــــــــوین اداإلنفــــــــــر  شــــــــــكل طــــــــــي عنــــــــــد السداســــــــــي الشــــــــــكل غلــــــــــق یــــــــــتم حتــــــــــى
  )٢( رقم عمل ورقة يوضح) ١١( شكل             األصلي؟ المكعب



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٣٦  

  ): ٣( مـرق لـمـع ةـورق
 شــــــــــــــكل( الیســـــــــــــار علــــــــــــــى الشـــــــــــــكل

 أنـــــــــــه لتخیـــــــــــ ،مكعـــــــــــب یمثــــــــــل )١٢
 ثالثـــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــى یـــــــــــــــــــدور ســــــــــــــــــوف

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول األول جاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتإت
 حــــــــــــــــــــول والثــــــــــــــــــــاني (IJ)المحـــــــــــــــــــور
 اإلتجـــــــــــــــــــاه أمـــــــــــــــــــا (KL) المحـــــــــــــــــــور

ــــــــــــث  المحــــــــــــور حــــــــــــول فیكــــــــــــون الثال
(AG)، رؤوس مــــــــــــــــــــن أسر  فــــــــــــــــــــأى 

ـــــــــــــــع ســـــــــــــــوف المكعـــــــــــــــب  محـــــــــــــــل تق
  حاالت؟ الثالثة فى (D) الرأس

  )٣( رقم عمل ورقة يوضح) ١٢( شكل                                                                         

  :ثـحـبـال راءاتـإج
 فـــــــــى الباحـــــــــث إتبعهـــــــــا التـــــــــى اإلجـــــــــراءات الدراســـــــــة مـــــــــن الجـــــــــزء هـــــــــذا یتنـــــــــاول
 وكــــــــــذلك البحــــــــــث وتنفیــــــــــذ وثباتهــــــــــا صــــــــــدقها وحســــــــــاب راســــــــــةالد أدوات إعــــــــــداد
  :النتائج وتفسیر اإلحصائیة المعالجة

   : ثـحـبـال أدوات

  :ةـیـالـتـال األدوات ىـلـع يـالـحـال ثـحـبـال وىـتـحـی

  Multimedia Program  :التعلیمي ددةالمتع ائـطالوس امـجبرن  

  :التالي النحو على للبرنامج مخطط بوضع الباحث قام
  ؟البصریة ثقافتك تنمى كیف :جـامـرنـبـال وانـنـع 
  .البصریة المهارات بعض تنمیة على یعمل :جـامـرنـبـال نـم رضـغـال 



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٧

  .األطفال ریاض معلمات طالبات :ةـدفـهـتـمسـال ةـئـفـال 
  :جـامـرنـبـال یهـطـغـیـس ذيـال وىـتـمحـال دـدیـحـت 

ـــــــــى ـــــــــة لمفهـــــــــوم النظریـــــــــة الدراســـــــــة ضـــــــــوء ف  وتحدیـــــــــد لبصـــــــــریةا الثقاف
 مهــــــــــارة فــــــــــى والمتمثلــــــــــة تحتهــــــــــا تنــــــــــدرج التــــــــــى األساســــــــــیة المهــــــــــارات

 اإلنتــــــــــــــاج ومهـــــــــــــارة البصـــــــــــــریات قــــــــــــــراءة ومهـــــــــــــارة البصـــــــــــــري اإلدراك
 ســـــــبعة إلـــــــى التعلیمـــــــي البرنـــــــامج  بتقســـــــیم الباحـــــــث قـــــــام البصـــــــري
ــــــــــوى رئیســــــــــیة أجــــــــــزاء ــــــــــى منهــــــــــا جــــــــــزء كــــــــــل یحت  مــــــــــن مجموعــــــــــة عل

 البصـــــــــــــــریة فـــــــــــــــةالثقا مهـــــــــــــــارات مـــــــــــــــن مهـــــــــــــــارة لتنمیـــــــــــــــة التـــــــــــــــدریبات
  :كالتالي

  

 ة ریاض مومدى أهمیتها لمعل ةتعریف بالثقافة البصری األول: زءـجـال
  األطفال

 العالقات المكانیة فى البعد الثاني للفراغ   ي:ـانـالث الجزء  
 للفراغ الثالثالعالقات المكانیة فى البعد   ث: ـالـالث الجزء  
 اإلستدالل الشكلي   ع:ـرابـال الجزء  
 تصور مساقط المجسمات الهندسیة   س:ـالخام الجزء  
 تصور بناء المجسمات الهندسیة    ادس:ـالجزءالس 

 الغلق البصري    ع:ـابـالجزءالس 
 

 :رحـتـقـمـال جـامـرنـبـلل امـع ورـصـت عـوض 

 المعلومات، عرض طریقة للبرنامج، عامة هیكلیة وضع واجهته،( 
 الحاسوب برامج تحدید البرنامج، خالل الطالبة تنقل طریقة محتویاته،

 .)البرنامج بناء في استخدامها سیتم التي
  



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٣٨  

 وتجمیع بإعداد الباحث قام للبرنامج العام المخطط وضع من االنتهاء وبعد
 .معینة آلیة وفق وترتیبها وتنظیمها البرنامج في تضمینها سیتم التي التدریبات

 عرض في موحد منطقي ترتیب إتباع تم البرنامج أجزء من جزء كل وفي
 عرض ثم سؤال طرح طریق عن الطالبة على التدریبات عرضتُ  حیث ،المعلومات

ختیار للتفكیر كافیة فرصة الطالبة إعطاء بعد اإلجابة  ثم ومن المناسب البدیل وإ
 من وذلك الطالبات على أخرى مرة التدریب عرض إمكانیة مع إختیارها تصویب

 على الباحث حرص وقد ،ذهنهم في المعلومات وترسیخ تفكیرهم استثارة أجل
 تم أخیرة وكخطوة .البحث یتناولها التى البصریة المهارات جوانب كافة تضمین
 الرسومات دمج ثم الهیكلیة داخل المحتوى وضع فتم البرنامج واجهة تصمیم
 یكون أنب حرصال مع ومتجانس متناغم بشكل والصوت الفیدیو ومقاطع والصور
  .تخداماإلس ووسهل بسیط البرنامج

  

   Spatial Reasoning Test:  الـشـكـلـي تـداللاإلس تـبـارإخ 
 متعــــــــــــدد، مــــــــــــن اإلختیــــــــــــار نــــــــــــوع مــــــــــــن ســــــــــــؤاالً  ٢٤ مــــــــــــن اإلختبــــــــــــار یتكــــــــــــون
ـــــــــدائل أربعـــــــــة وهنـــــــــاك ـــــــــة إلختیـــــــــار ب  وتُعـــــــــرض بینهـــــــــا، مـــــــــن الصـــــــــحیحة اإلجاب

 األبعـــــــــــاد ثالثـــــــــــي هندســــــــــي منظـــــــــــور شـــــــــــكل علــــــــــى اإلختبـــــــــــار هـــــــــــذا مفــــــــــردات
 البعـــــــــــد فــــــــــي مختلفــــــــــة أنمـــــــــــاط ذات فــــــــــراداتإن أربعــــــــــة منـــــــــــه وأســــــــــفل لمكعــــــــــب
 یشـــــــــــكل طیـــــــــــه عنـــــــــــد اإلنفـــــــــــرادات هـــــــــــذه مـــــــــــن فقـــــــــــط واحـــــــــــد للفـــــــــــراغ، الثـــــــــــاني

ـــــــــــاألعلي، الموضـــــــــــح األصـــــــــــلي المكعـــــــــــب ـــــــــــى ب ـــــــــــة وعل ـــــــــــا الطالب  اإلختیـــــــــــار هن
ــــدائل بــــین مــــن ــــذى الشــــكل) A, B, D & C(  األربعــــة الب  إنفــــراد یمثــــل ال

 مفــــــــــردةل مثــــــــــاالً  یوضــــــــــح )١٣ شــــــــــكل( التــــــــــالي والشــــــــــكل. األصــــــــــلي المكعــــــــــب
  :اإلختبار مفردات من

  
  
  

              



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٩

 اإلســـــــــــــتدالل إختبـــــــــــــار مفـــــــــــــردات مـــــــــــــن لمفـــــــــــــردة مثـــــــــــــاالً◌ً  يوضـــــــــــــح) ١٣( شـــــــــــــكل                 
  الشكلي

  
  

 :راغـفـلل ثـالثال دـالبع يـف اتـمـسـالمج دوران ارـبـإخت  

 أربعة وهناك متعدد، من اإلختیار نوع من سؤاالً  ٢٤ من اإلختبار هذا یتكون
 فى اإلختبار هذا مفردات وتُعرض بینها، من الصحیحة اإلجابة إلختیار لبدائ

 هذا یدور عندما الصورة، یسار أعلي مربع داخل مرسوم هندسي مجسم صورة
 المجسمات من أشكال ثالثة یعطي للفراغ الثالث البعد فى نفسه حول المجسم
 تحدید هو ناه الطالبة ومهمة األصلي، الشكل وأسفل بجانب الموضحة األربعة



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
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١٤٠  

 الثالث البعد فى دورانه بعد األصلي المجسم تمثل ال األربعة األشكال هذه من أي
 والشكل. الصحیحة اإلجابة یمثل فقط واحد شكل هناك أن مالحظة مع للفراغ،
  : اإلختبار مفردات من مفردة یوضح) ١٤ شكل( التالي

  
 الثالث البعد فى المجسمات دوران إختبار داتمفر  من لمفردة مثاالًً◌  يوضح) ١٤( شكل                 

  للفراغ
  

  
  
  

  :للـفـراغ الـثـانـي الـبـعـد فـي األشـكـال دوران بـارإخت 
 متعـــــــــدد، مـــــــــن اإلختیـــــــــار نـــــــــوع مـــــــــن ســـــــــؤاالً  ٢٤ مـــــــــن اإلختبـــــــــار هـــــــــذا یتكـــــــــون
 ویفحـــــــــص بینهـــــــــا، مـــــــــن الصـــــــــحیحة اإلجابـــــــــة إلختیـــــــــار بـــــــــدائل أربعـــــــــة وهنـــــــــاك
 فـــــــــــــى الهندســـــــــــــیة األشـــــــــــــكال دوران تصـــــــــــــور علـــــــــــــى القـــــــــــــدرة اإلختبـــــــــــــار هـــــــــــــذا
 مرســــــــــوم البعــــــــــد ثنــــــــــائي هندســـــــــي شــــــــــكل یبــــــــــین حیـــــــــث للفــــــــــراغ الثــــــــــاني البعـــــــــد
 حــــــــــول الشــــــــــكل هــــــــــذا یــــــــــدور عنــــــــــدما الصــــــــــورة، یســــــــــار أعلــــــــــي مربــــــــــع داخــــــــــل



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤١

ـــــــــراغ الثـــــــــاني البعـــــــــد فـــــــــى نفســـــــــه  اً واحـــــــــد شـــــــــكالً  یعطـــــــــي) إنعكـــــــــاس بـــــــــدون( للف
 الشـــــــــــــــكل وأســـــــــــــــفل بجانـــــــــــــــب الموضـــــــــــــــحة األربعـــــــــــــــة األشـــــــــــــــكال مـــــــــــــــن فقـــــــــــــــط

 األربعــــــــــة األشــــــــــكال هــــــــــذه أي تحدیــــــــــد هـــــــــو هنــــــــــا الطالبــــــــــة مــــــــــةومه األصـــــــــلي،
 والشـــــــــكل. للفـــــــــراغ الثـــــــــاني البعـــــــــد فـــــــــى دورانـــــــــه بعـــــــــد األصـــــــــلي الشـــــــــكل تمثـــــــــل
  :اإلختبار مفردات من مفردة یوضح) ١٥ شكل( التالي

  

 الثاني البعد فى المجسمات دوران إختبار مفردات من لمفردة مثاالً◌ً  يوضح) ١٥( شكل                   
  غللفرا 

  
  
  

 :ةـیـدسـنـهـال اتـمـسـجـمـال طـاقـسـم ارـبـتـإخ 

 متعـــــــــدد، مـــــــــن اإلختیـــــــــار نـــــــــوع مـــــــــن ســـــــــؤاالً  ٢٤ مـــــــــن اإلختبـــــــــار هـــــــــذا یتكـــــــــون
 یفحــــــــــص بینهـــــــــا، مــــــــــن الصـــــــــحیحة اإلجابــــــــــة إلختیـــــــــار بــــــــــدائل أربعـــــــــة وهنـــــــــاك
 المجســــــــــــــمات مســــــــــــــاقط وتصــــــــــــــور تحدیــــــــــــــد علــــــــــــــى القــــــــــــــدرة اإلختبــــــــــــــار هــــــــــــــذا



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٤٢  

 شـــــــــــــكل تحدیـــــــــــــد فـــــــــــــى ةمتمثلـــــــــــــ الطالبــــــــــــة مهمـــــــــــــة تكـــــــــــــون حیـــــــــــــث الهندســــــــــــیة
 یحتــــــــــوى التــــــــــى الهندســــــــــیة المجســــــــــمات مــــــــــن مجســــــــــم لكــــــــــل األفقــــــــــي المســــــــــقط
 مـــــــــــــا ،)١٦ شــــــــــــكل( التــــــــــــالي الهندســــــــــــي المجســــــــــــم ففــــــــــــى اإلختبــــــــــــار، علیهــــــــــــا
 أن یجــــــــــب المجســــــــــم؟ لهــــــــــذا األفقــــــــــي المســــــــــقط علیــــــــــه یظهــــــــــر الــــــــــذى الشــــــــــكل
ـــــــــــى األربعـــــــــــة البـــــــــــدائل بـــــــــــین مـــــــــــن الصـــــــــــحیحة اإلجابـــــــــــة الطالبـــــــــــة تختـــــــــــار  الت
  :   باألسفل

    
 المجســــــــــمات مســــــــــاقط إختبــــــــــار مفــــــــــردات مــــــــــن لمفــــــــــردة مثــــــــــاالً◌ً  يوضــــــــــح) ١٦( شــــــــــكل         

  الهندسية

  
  
  

  Visual Closure  :ريـصـبـال قـلـغـال ارـبـتـإخ 
 متعـــــــــدد، مـــــــــن اإلختیـــــــــار نـــــــــوع مـــــــــن ســـــــــؤاالً  ٢٤ مـــــــــن اإلختبـــــــــار هـــــــــذا یتكـــــــــون
ـــــــــدائل أربعـــــــــة وهنـــــــــاك ـــــــــة إلختیـــــــــار ب  وتُعـــــــــرض بینهـــــــــا، مـــــــــن الصـــــــــحیحة اإلجاب



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٣

ـــــــــــردات ـــــــــــى ختبـــــــــــاراإل هـــــــــــذا مف  مســـــــــــتطیل داخـــــــــــل مرســـــــــــوم مربـــــــــــع شـــــــــــكل عل
ـــــــــي ـــــــــد الصـــــــــورة، یســـــــــار أعل  المربـــــــــع، هـــــــــذا داخـــــــــل مـــــــــن جـــــــــزء قـــــــــص تـــــــــم وق

 األربعـــــــــــــــة األشـــــــــــــــكال مـــــــــــــــن أي تحدیـــــــــــــــد هـــــــــــــــو هنـــــــــــــــا المفحـــــــــــــــوص ومهمــــــــــــــة
 الـــــــــــــذى الجـــــــــــــزء یمثـــــــــــــل ال األصـــــــــــــلي الشـــــــــــــكل وأســـــــــــــفل بجانـــــــــــــب الموضـــــــــــــحة

 مفـــــــــــردة یوضـــــــــــح) ١٧ شـــــــــــكل( التـــــــــــالي والشـــــــــــكل. األصـــــــــــلي المربـــــــــــع یكمـــــــــــل
  :ختباراإل مفردات من

ـــــــــــــاالً◌ً  يوضـــــــــــــح) ١٧( شـــــــــــــكل                       ـــــــــــــار مفـــــــــــــردات مـــــــــــــن لمفـــــــــــــردة مث ـــــــــــــق إختب  الغل
  البصري

  

  
  
 

   Build The Block: اتـمـسـجـمـال اءـنـب ارـبـتـخإ 

 متعــــــــــــدد، مــــــــــــن اإلختیــــــــــــار نــــــــــــوع مــــــــــــن ســــــــــــؤاالً  ٢٤ مــــــــــــن اإلختبــــــــــــار یتكــــــــــــون
ـــــــــدائل أربعـــــــــة وهنـــــــــاك ـــــــــة إلختیـــــــــار ب  رضوتُعـــــــــ بینهـــــــــا، مـــــــــن الصـــــــــحیحة اإلجاب

 

 



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٤٤  

 مجســـــــــمات ألربعـــــــــة هندســـــــــي منظـــــــــور شـــــــــكل علـــــــــى اإلختبـــــــــار هـــــــــذا مفـــــــــردات
 ألـــــــــوان بعـــــــــدة وملونـــــــــة صـــــــــغیرین مكعبـــــــــین مـــــــــن منهـــــــــا كـــــــــالً  یتكـــــــــون هندســـــــــیة

 كبیـــــــــــــرة، مكعبـــــــــــــات أربعـــــــــــــة المجســـــــــــــمات تلـــــــــــــك أســـــــــــــفل وموضـــــــــــــح مختلفــــــــــــة،
 مجســــــــــــمات األربــــــــــــع إســــــــــــتخدام هــــــــــــى الحالـــــــــــة هــــــــــــذه فــــــــــــى الطالبــــــــــــة ومهمـــــــــــة
ــــــــى الموضــــــــحة الصــــــــغیرة ــــــــي ف ــــــــاء الصــــــــورة أعل ــــــــر، مكعــــــــب لبن ــــــــأین كبی  مــــــــن ف

 والشـــــــــــكل البنـــــــــــاء؟ هــــــــــذا عـــــــــــن تنـــــــــــتج أن یمكــــــــــن باألســـــــــــفل التـــــــــــي المكعبــــــــــات
  :اإلختبار مفردات من مفردة یوضح) ١٨ شكل( التالي

 بنــــــــــــــاء إختبــــــــــــــار مفــــــــــــــردات مـــــــــــــن لمفــــــــــــــردة مثــــــــــــــاالً◌ً  يوضــــــــــــــح) ١٨( شـــــــــــــكل                      
  المجسمات

                                  

  :  ثـحـبـلل ةـیـرائـاإلج واتـطـخـال
  :ةـیـالـتـال واتـطـخـلل اـً قـوف ثـحـبـال راءاتـإج ارتـس

  :البصریة الثقافة مهارات إختبارات ضبط إعادة

  :البصریة الثقافة مهارات بعض لقیاس التالیة اإلختبارات مجموعة الباحث إستخدم
 إختبار اإلستدالل الشكلي.   

 ني للفراغختبار دوران المجسمات في البعد الثاإ.  

 ختبار دوران المجسمات في البعد الثالث للفراغإ. 

 



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٥

 إختبار مساقط المجسمات الهندسیة. 

 إختبار الغلق البصري.  
 ختبار بناء المجسماتإ.  

 إعداد( البصریة المهارات لقیاس العربیة اإلختبارات موسوعة إختبارات من وهى
 لطالبات المفردات بةمناس من للتأكد اإلختبارات تلك ضبط وإلعادة ،)الباحث
 شعبة طالبات من طالبة ٧٥ على طبیقهات تم التربیة، بكلیة األطفال ریاض شعبة

 التحلیالت من عدد إجراء ثم ومن بالسویس التربیة بكلیة األطفال ریاض

  : كالتالي اإلختبارات فقرات فاعلیة من للتأكد اإلحصائیة

  :اإلخـتـبـارات وصـدق ثـبـات حـسـاب  
 بإســـــــتخدام اتر اإلختبـــــــا لمجموعـــــــة الثبـــــــات معامـــــــل بحســـــــاب حـــــــثالبا قـــــــام

 وقــــد  "Kuder & Richardson"وریتشاردســـن لكــــودر التبــــاین تحلیـــل
 ختبــــــــــاروإل) ٠,٨٢( الشــــــــــكلي اإلســــــــــتدالل إلختبــــــــــار الثبــــــــــات معامــــــــــل بلـــــــــغ
ـــــــــي المجســـــــــمات دوران ـــــــــاني البعـــــــــد ف ـــــــــراغ الث ـــــــــاروإل) ٠,٨٦(  للف  دوران ختب

 مســــــــــــاقط ختبــــــــــــاروإل )٠,٧٧( للفــــــــــــراغ الثالــــــــــــث البعــــــــــــد فــــــــــــي المجســــــــــــمات
ــــــــــــار) ٠,٨٢( الهندســــــــــــیة المجســــــــــــمات ــــــــــــق ولإلختب  )٠,٧٤( البصــــــــــــري الغل

 معامـــــــل عـــــــن تعبـــــــر النتـــــــائج وهـــــــذه ،)٠,٨٦(  المجســـــــمات بنـــــــاء ختبـــــــاروإل
 حســـــــاب تـــــــم كمـــــــا .ثابتـــــــه المختـــــــارة اإلختبـــــــارات یجعـــــــل ممـــــــا عـــــــالي ثبـــــــات
 المحكمــــــین، مـــــن مجموعـــــة علـــــى عرضـــــهم خـــــالل مـــــن اإلختبـــــارات صـــــدق
ــــــداخلى التجــــــانس مــــــن لتأكــــــدا ثــــــم ومــــــن ــــــار لمفــــــردات ال  خــــــالل مــــــن اإلختب

 لبنــــــــود اإلرتبــــــــاط معــــــــامالت تراوحــــــــت وقــــــــد اإلحصــــــــائي، الصــــــــدق حســـــــاب
 ممــــــا) ٠,٠١( ىمســــــتو  عنــــــد دالــــــة وهــــــى) ٠,٦١- ٠,٤٣( بــــــین اإلختبــــــارات

  .اإلختبارات بنود صدق على یؤكد
  :ةـوبـعـصـوال ولةـهـسـال التـامـعـم ابـسـح  



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٤٦  

ـــــــــــــر  والســـــــــــــهولة الصـــــــــــــعوبة امالتمعـــــــــــــ ببحســـــــــــــا الباحـــــــــــــث قـــــــــــــام  داتلمف
 إلــــــــــــــــى یشــــــــــــــــیر ممــــــــــــــــا) ٠,٧٤- ٠,٣٤( بــــــــــــــــین فتراوحــــــــــــــــت اإلختبـــــــــــــــارات

 حســـــــــــاب تـــــــــــم كمـــــــــــا .اإلختبـــــــــــارات لمفـــــــــــردات الســـــــــــهولة درجـــــــــــة مناســـــــــــبة
 ٠,٢٣( بــــــــــــین تراوحــــــــــــت وقــــــــــــد اإلختبــــــــــــارات لمفــــــــــــردات التمییــــــــــــز معامــــــــــــل

 الســـــــــــــت اإلختبــــــــــــارات مفــــــــــــردات مناســـــــــــــبة إلــــــــــــى شــــــــــــیری ممــــــــــــا) ٠,٤٥ –
  .العینة أفراد بین لتمییزا على قدرتها حیث من

  

  :اإلخـتـبـارات زمـن حـسـاب  
ـــــار كـــــل زمـــــن بحســـــاب الباحـــــث قـــــام  أول متوســـــط حســـــاب خـــــالل مـــــن إختب

 لكـــــــــل دقیقــــــــة  ٣٥ -٣٠ بـــــــــین یتــــــــراوح أنـــــــــه ووجــــــــد إجابـــــــــة وآخــــــــر إجابــــــــة
  .إختبار

ع مـیـمـتص     : الـمـتـعـددة الـوسـائـط بـرنـامـج دادـوإ

ع تصمیم مر   :يـالـكالت مراحل بأربعة ةـالتعلیمی طالوسائ جـبرنام دادـوإ

  Analysis Design  : مـیـمـصـوالت لـلیـالتح ةـلـمرح: أوال 
عــــــداد یمتصــــــم مــــــن الرئیســــــي الهــــــدف ــــــامج وإ  تنمیــــــة هــــــو دةالمتعــــــد الوســــــائط برن

 بكلیــــــة األطفــــــال ریــــــاض شـــــعبة طالبــــــات لــــــدى البصـــــریة الثقافــــــة مهــــــارات عـــــضب
 عـــــــن نظریـــــــة بدراســـــــة الباحـــــــث قـــــــام الهـــــــدف هـــــــذا ولتحقیـــــــق بالســـــــویس، التربیـــــــة
 إرتباطهـــــا ومـــــدى تتضـــــمنها التـــــى األساســـــیة والمهـــــارات صـــــریةالب الثقافـــــة مفهـــــوم
 أهمیـــــــة علـــــــى الدراســـــــات مـــــــن العدیـــــــد أكـــــــدت حیـــــــث الروضـــــــة، ومعلمـــــــة بطفـــــــل
ـــــى الســـــنوات فـــــي البصـــــري اإلدراك ـــــاة مـــــن األول  مرحلـــــة فـــــى وخاصـــــة الطفـــــل حی

 بصـــــــریة مثیـــــــرات عـــــــن نـــــــاتج االطفـــــــال تعلـــــــم مـــــــن% ٨٠ الن وذلـــــــك الروضـــــــة،
 البصـــــــــــــریة الطفــــــــــــل بمهــــــــــــارات إذاً  هتمـــــــــــــامفاإل).  ٢٠٠٣ ،الحمیــــــــــــد ســــــــــــیدعبد(

  .الضروریة األمور من أصبح السلیمة الوجهة القدرات هذه وتوجیه



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٧

  

 الروضــــة تحقیــــق ركــــائز مــــن أساســــیة ركیــــزة األطفــــال ریــــاض معلمــــة كانــــت ولمــــا
 طفــــــال،األ یتعلمـــــه مــــــا كـــــل عـــــن مســــــئولة الروضـــــة فـــــي المعلمــــــة فـــــإن ألهـــــدافها

ــــه فــــى مهمتهــــا جانــــب إلــــى ــــة فــــي أطفالهــــا مــــن طفــــل كــــل نمــــو عملیــــة توجی  مرحل
ــــــدور هــــــذا وألهمیــــــة ،حیــــــاتهم مــــــن حساســــــة  معلمــــــة بــــــه تقــــــوم الــــــذي الخطیــــــر ال

 مـــــن للمعلمـــــة البـــــد كــــان  الروضـــــة، فـــــي النشـــــاط منــــاهج تحتویـــــه ومـــــا الروضــــة،
ـــــــى خاصـــــــاً  إعـــــــداداً  تعـــــــد أن ـــــــة مـــــــن عـــــــال مســـــــتوى وعل ـــــــى الكفای ـــــــأتى الت ـــــــى ی  ف

 متشــــــعب إرتبــــــاط مــــــن لهــــــا لمــــــا البصــــــریة بالثقافــــــة المرتبطــــــة الكفایــــــات متهامقــــــد
 تعلمهــــا الروضــــة طفــــل علــــى الضــــروري مــــن أصــــبح التــــى األنشــــطة مــــن بالعدیــــد

ــــــه .علیهــــــا والتــــــدریب ــــــم فقــــــد وعلی ــــــة مهــــــارات مــــــن مهــــــارات ســــــتة إختیــــــار ت  الثقاف
 الروضـــــــــة طفــــــــل بــــــــتعلم إرتباطهــــــــا التربویـــــــــة األدبیــــــــات أثبتــــــــت التــــــــى البصــــــــریة

ـــــوط المختلفـــــة واألنشـــــطة مفـــــاهیملل  ومـــــن الروضـــــة، مرحلتـــــي فـــــى تعلمهـــــا بـــــه المن
ــــة فــــى الروضــــة معلمــــة بنجــــاح البصــــریة المهــــارات تلــــك تــــرتبط أخــــرى ناحیــــة  مهن
  .  التعلیم

ـــــــه الباحـــــــث یحـــــــاول مـــــــا وهـــــــذا ـــــــامج فـــــــى معالجت ـــــــرح التعلیمـــــــي البرن  حیـــــــث المقت
 عملیـــة إثـــراء شـــأنها مـــن والتـــي األنشـــطة مـــن كبیـــرة مجموعـــة علـــى شـــتملی

 األلــوانو  الحركــات  مــن عدیــدة وأنــواع فیــدیو لقطــات كإضــافة والــتعلم التعلــیم

 الهامـــة النقـــاط مـــن .تعـــددةالم الوســـائط أدوات مـــن تحركـــةمو   ثابتـــة وصـــور
 قـــــدرتها هــــى المتعـــــددة الوســــائط برنـــــامج إعــــداد عنـــــد مراعاتهــــا تمـــــت التــــى أیضــــاً 
 ووضــع علیمــيالت للبرنــامج إســتخدامها خــالل مــن الطالبــة تشــخیص علــى

 خــــالل مــــن وذلــــك الطالبــــة تواجــــه التــــى الــــتعلم لصــــعوبات المناســــبة الحلــــول
ـــــــاً  تقویمـــــــاً  تمثـــــــل أســـــــئلة مجموعـــــــة وضـــــــع  البرنـــــــامج فـــــــى اإلبحـــــــار أثنـــــــاء مرحلی
 مــــــن لمذیــــــد تحتــــــاج أم البرنــــــامج إلكمــــــال مؤهلــــــة الطالبــــــة كانــــــت إذا مــــــا لتحدیــــــد



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٤٨  

ــــــى التــــــدریبات ــــــد .المتقدمــــــة التــــــدریبات إســــــتكمال لهــــــا یتســــــنى حت  فــــــى روعــــــي وق
 جمیــع توضــح والتــي المحتــوى یتضــمنها التــى للمفــاهیم خریطــة وضــع مجاالبرنــ

 ،" Flow chart" توضــیحي رســم خــالل مــن واإلجــراءات والحقــائق المفــاهیم

 تحدیــــد ثــــم ومــــن للبرنــــامج العــــام الشــــكل وضــــوح فــــى الخریطــــة تلــــك تســــاعد حیــــث
 جهـــــــة ومـــــــن یهـــــــا،إل اإلشـــــــارة ســـــــبق التـــــــى المرحلیـــــــة التقویمیـــــــة األســـــــئلة موضـــــــع

  .الطالبات لدى التعلم عملیة ترسیخ فى المفاهیم خریطة تساعد أخرى

  وـاریـنـیـسـال مـیـمـصـت ةـلـرحـم: اـیـانـث 
 عریضـــة خطـــوط علـــى تصـــمیمه تـــم مـــا تحویـــل المرحلـــة هـــذه فـــى وتـــم

 واألشــــــــكال النصــــــــوص تحدیــــــــد تشــــــــمل تفصــــــــیلیة إجــــــــراءات إلــــــــى
ـــــــــــــــى وموقعهـــــــــــــــا لـــــــــــــــوانواأل والثابتـــــــــــــــة المتحركـــــــــــــــة والصـــــــــــــــور واألصـــــــــــــــوات  عل

ـــــــــــد الشاشـــــــــــة، ـــــــــــة الشاشـــــــــــات عـــــــــــدد وتحدی ـــــــــــى التفاعلی ـــــــــــامج یتضـــــــــــمنها الت  البرن
 المرحلـــــــــــة هـــــــــــذه تشــــــــــمل كمـــــــــــا .أخــــــــــر إلـــــــــــى إطـــــــــــار مــــــــــن اإلنتقـــــــــــال وطریقــــــــــة
ــــــــى كانــــــــت ســــــــواء للطالبــــــــة ســــــــتقدم التــــــــى الراجعــــــــة التغذیــــــــة أشــــــــكال تحدیــــــــد  عل
 وصــــــــــف علــــــــــى الســــــــــیناریو یحتــــــــــوي كمــــــــــا إیجــــــــــابي، أو ســــــــــلبي تعزیــــــــــز شــــــــــكل

 عنصــــــــــر كــــــــــل حركــــــــــة وتوصــــــــــیف عرضــــــــــها مــــــــــدة وتحدیــــــــــد ةالشاشــــــــــ ظهــــــــــور
  .للطالبة المتوفرة للخیارات وصف مع

  

  :ذـیـفـنـتـال أو اجـتـاإلن ةـلـرحـم: ـاً ثـالـث 
 واألجهزة لوسائطا وجمع لتصمیم البرامج من مجموعة إختیار تم المرحلة هذه وفى

نتاج المطلوبة عدا فیدیو ملفات من للبرنامج المتعددة الوسائط وإ  األنشطة دوإ
 بعض تنمیة بها المنوط المختلفة بصورها والتدریبات العمل وأوراق المختلفة
 من وغیرها ومتحركة ةتثاب صور من ذكرها سبق التى البصریة الثقافة مهارات
 تصمیم عند روعي وقد .السیناریو كتابة مرحلة فى توصیفها تم التى الوسائط
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 مما ومتناسقه وواضحة سهلة إبحار وأدوات أسالیب ستخدامإا البرنامج واجهة
 تقسیم تم وقد .البرنامج مع ویسر بمرونة واالتصال التفاعل على الطالبة یساعد

 ودروس وحدات منها كل یتضمن أجزاء إلى الشاشة على المعروضة المعلومات
 رؤیة لتوفیر مالئم نحو على البیضاء المساحات التصمیم یستخدم كما وفقرات،
 عرض تجنب للبرنامج التفاعلیة الواجهة تصمیم عند روعي اكم وجذابة، مشوقة

 المبدئ بالتجریب الباحث قام ذلك بعد .الواحدة الشاشة على مكثفة معلومات
  .النهائي لإلنتاج تمهیداً  منه الهدف یحقق بما وتعدیله للبرنامج

  

 : رـویـطـتـوال مـویـقـتـال ةـلـرحـم : اـً عـراب 

 التدریس طرق خبراء من مجموع على لبرنامجا عرض تم المرحلة هذه وفى 
 .والتطویر التحسین بهدف الطالب من بسیط عدد على وكذلك التربویة اتیوالتقن
: أهمها البرنامج تقییم خاللها من یتم التى المعاییر من مجموعة الباحث حدد وقد

 ألنشطة البرنامج إستخدام له، المنطقي والتسلسل ووضوحه المحتوى صحة مدى
 اللغة وضوح ،األطفال ریاض معلمات طالبات خصائص تراعى مقبولة یمیةتعل

 تشغیل وسهولة سالسة مدى الهائلة، الحاسب قدرات من اإلستفادة المستخدمة،
ستخدام  یقتنس المتاحة، المتعددة للوسائط واألمثل المالئم اإلستخدام البرنامج، وإ
 الطالب إلجابات الراجعة یةالتغذ البرنامج، من جزء أي طباعة إمكانیة الشاشة،

 من مجموعة جرت منهم وردت التي المالحظات ضوء وفى .فعال بشكل مستخدمة

  . واسع نطاق على وتعمیمه نشره بإمكانیة بالبرنامج للوصول التعدیالت
  : ةـجـرمـبـوال مـیـمـصـتـال ىـف دمةـخـالمست جـرامـالب 

 المتعددة الوسائط برنامج اجإلنت األساسیة البرامج من جموعةم الباحث ستخدمإ
  :وهى
  برنامجMacromedia Flash MX:  
 برنامج Macromedia Swish MX    
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 برنامج Sound Forge    

  برنامج   Adope Photo Shope 7.0 ME  
  

  :للـدراسـة الـتـجـریـبـي الـتـصـمـیـم 

ــــةیتجر   واحــــدة مجموعــــة مــــن للدراســــة التجریبــــي التصــــمیم یتكــــون  One  بی

Group Before-After (Pretest- Posttest) Design ٣٠ وعـــددها 
 األطفـــــال ریـــــاض شـــــعبة طالبــــات بـــــین مـــــن عمدیـــــة بطریــــق إختیـــــارهم وتـــــم طالبــــة
ـــــة  یتمثـــــل واحـــــد یبـــــيتجر  متغیـــــر علـــــى الدراســـــة وتشـــــتمل .بالســـــویس التربیـــــة بكلی
ـــــــامج فـــــــى  تضـــــــمنفت التابعـــــــة المتغیـــــــرات أمـــــــا التعلیمـــــــي، المتعـــــــددة الوســـــــائط برن
ـــــارات ســـــتة ـــــاس إختب  الشـــــكلي، اإلســـــتدالل(  البصـــــریة الثقافـــــة مهـــــارات بعـــــض لقی
ــــــــراغ، الثــــــــاني البعــــــــد فــــــــي المجســــــــمات دوران ــــــــي المجســــــــمات دوران للف  البعــــــــد ف

ــــــــاء الهندســــــــیة، المجســــــــمات مســــــــاقط للفــــــــراغ، الثالــــــــث  الهندســــــــیة المجســــــــمات بن
 تطبیقـــاً  اإلختبـــارات جمیـــع تطبیـــق ویـــتم  )البصـــري الغلـــق إختبـــار علـــى عـــالوة

  .  دیاً وبع قبلیاً 
  

    :الـدراسـة ألدوات الـقـبـلـي الـتـطـبـیـق 

 فــــــــــــــي المجســــــــــــــمات دوران الشــــــــــــــكلي، اإلســــــــــــــتدالل :إختبــــــــــــــارات تطبیــــــــــــــق تــــــــــــــم
 للفــــــــــــراغ، الثالــــــــــــث البعــــــــــــد فــــــــــــي المجســــــــــــمات دوران للفــــــــــــراغ، الثــــــــــــاني البعــــــــــــد

ـــــــــــــار الهندســـــــــــــیة المجســـــــــــــمات بنـــــــــــــاء الهندســـــــــــــیة، المجســـــــــــــمات مســـــــــــــاقط ختب  وإ
 لضـــــــــــبط وذلــــــــــك قبلیــــــــــاً  تطبیقـــــــــــاً  الدراســــــــــة مجموعــــــــــة علـــــــــــى البصــــــــــري الغلــــــــــق
  .الطالبات لدى البصریة الثقافة لمهارات القبلي المستوى

  
  

  :الـتـعـلـیـمـي الـبـرنـامـج تـطـبـیـق
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 وكانت المتعددة الوسائط برنامج بإستخدام التجریبیة مجموعلل بالتدریس الباحث قام
 كل فى ساعات ثةثال بواقع أسبوعیاً  مرات ثالثة بمعدل أسابیع ثالثة التدریس مدة
  .مرة

  

  :الـدراسـة ألدوات الـبـعـدي الـتـطـبـیـق
 للفراغ، الثاني البعد في المجسمات دوران الشكلي، اإلستدالل: إختبارات تطبیق تم

 بناء الهندسیة، المجسمات مساقط للفراغ، الثالث البعد في المجسمات دوران
ختبار الهندسیة المجسمات  مدة إنتهاء بعد الدراسة مجموعة على البصري الغلق وإ

 حیث والبعدي القبلي التطبیق نتائج بین الفروق داللة على للتعرف وذلك التطبیق
 الثقافة مهارات تنمیة فى التعلیمي البرنامج فاعلیة لمدى مقیاساً  روقالف هذه تمثل

  .الدراسة موضع البصریة
  

  :للـنـتـائـج اإلحـصـائـي الـتـحـلـیـل
 للعلوم اإلحصائیة الحزم برنامج ستخدامبإ لبیاناتا بتحلیل الباحث قام

 المعالجات ستخدموإ  )٢٠٠٣ ،محمود رجاء( )SPSS( االجتماعیة
  : التالیة اإلحصائیة

 األوساط الحسابیة  
 ) ٢٠٠٤اخالص محمد وأخرین، معادلة الكسب المعدل لبالك.(  

  

       نـتـائـج الـدراسـة: 

  ى:ـلـص عـنـى تـادس التـى السـول حتن األ ـروض مـة بالفـج المتعلقـائـنتـال
 لدى الشكلي اإلستدالل مهاراة تنمیة في بفاعلیة التعلیمي البرنامج تصفی .١

 .األطفال ریاض معلمات طالبات

 دوران تصور مهارة تنمیة في بفاعلیة التعلیمي البرنامج تصفی .٢
 .األطفال ریاض معلمات طالبات لدى للفراغ الثاني البعد في المجسمات
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 دوران تصور مهارة تنمیة في بفاعلیة لیميالتع البرنامج تصفی .٣
 .األطفال ریاض معلمات طالبات لدى للفراغ الثالث البعد في المجسمات

 تصــــــــــور مهــــــــــارة تنمیــــــــــة فــــــــــي بفاعلیــــــــــة التعلیمــــــــــي البرنــــــــــامج صــــــــــفیت .٤
 ریــــــــــــاض معلمــــــــــــات طالبــــــــــــات لــــــــــــدى الهندســــــــــــیة المجســــــــــــمات تجمیــــــــــــع
 .األطفال

 تصــــــــــور مهــــــــــارة تنمیــــــــــة يفــــــــــ بفاعلیــــــــــة التعلیمــــــــــي البرنــــــــــامج تصــــــــــفی .٥
 ریــــــــــــاض معلمـــــــــــات طالبـــــــــــات لـــــــــــدى الهندســـــــــــیة المجســـــــــــمات مســـــــــــاقط
 .األطفال

ـــــــــــة التعلیمـــــــــــي البرنـــــــــــامج تصـــــــــــفی .٦ ـــــــــــق مهـــــــــــارة تنمیـــــــــــة فـــــــــــي بفاعلی  الغل
 .األطفال ریاض معلمات طالبات لدى البصري

 الثقافـــــــــــة مهـــــــــــارة تنمیـــــــــــة فـــــــــــي بفاعلیـــــــــــة التعلیمـــــــــــي البرنـــــــــــامج تصــــــــــفی .٧
  .األطفال ریاض معلمات طالبات لدى مجمعة البصریة

 فاعلیـــــــــة علـــــــــى التعـــــــــرف خـــــــــالل مـــــــــن الفـــــــــروض هـــــــــذا صـــــــــحة مـــــــــن وللتحقـــــــــق
ــــــــــــــامج ــــــــــــــى التعلیمــــــــــــــي البرن ــــــــــــــة مهــــــــــــــارات میــــــــــــــةتن ف  الســــــــــــــت البصــــــــــــــریة الثقاف
 خــــــــالل مــــــــن"Black"  بــــــــالك معادلـــــــة باســــــــتخدام الباحـــــــث قــــــــام ،المختـــــــارة
ـــــــــــــــى )١ جـــــــــــــــدول( الحســـــــــــــــابیة المتوســـــــــــــــطات حســـــــــــــــاب ـــــــــــــــق ف ـــــــــــــــي التطبی  القبل
ــــــــة ــــــــد مــــــــع حــــــــده ىعلــــــــ إختبــــــــار لكــــــــل البعــــــــدي والتطبیق  العظمــــــــى نهایتــــــــه تحدی

  :التالیة المعادلة طریق عن المعدل الكسب قیمة حساب ثم ومن

  

  

 

 +                = المعدل  الكسب نسبة      

س -  ص ص -  س   

س - د  د 



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٣

  

  :أن حـیـث
 

 = متوسط الدرجات في االختبار البعدي  ص 

  = متوسط الدرجات في االختبار القبلي  س 

  = رالنهایة العظمى لالختبا   د 

  ص = الكسب الخام -س 

  الكسب المتوقع  د =  -س 

متوسطات درجات الطالبات فى التطبيقين القبلي والبعدي فى إختبارات مهارات الثقافة  ) يوضح ١( جدول
 البصرية 

 م
  

  

 اإلخـتـبـار

 متوسط
 قبلیاً  الدرجات

 متوسط
 بعدیاً  الدرجات

 النهایة
 العظمى

 معدل
 الكسب

 ١,٠٦ ٢٤,٠٠ ٢١,١٠ ١٣,٣٠ الشكلي اإلستدالل ١

 ١,١٤ ٢٤,٠٠ ٢٢,٥٠ ١٥,٢٠ للفراغ الثاني البعد في المجسمات دوران ٢

 ١,٣٠ ٢٤,٠٠ ٢١,٤ ١١,٨٠ للفراغ الثالث البعد في المجسمات دوران ٣

 ١,٠٦ ٢٤,٠٠ ٢٢,٣٠ ١٥,٨٠ الهندسیة المجسمات تجمیع ٤

 ١,٠٧ ٢٤,٠٠ ١٩,٤٠ ٩,٩٠ الهندسیة المجسمات مساقط ٥

 ١,٠٢ ٢٤,٠٠ ٢٢,٨٠ ١٧,٨٠ بصريال الغلق ٦

 ١,٠٩ ١٤٤ ١٢٩,٥٠ ٨٣,٨٠ مجمعة اإلختبارات ٧
  

 إختبــــــــار فـــــــي الطالبــــــــات درجـــــــات توســــــــطيم أن الســـــــابق الجــــــــدول مـــــــن یتضـــــــح
ـــــــل الشـــــــكلي اإلســـــــتدالل ـــــــق وبعـــــــد قب ـــــــامج تطبی  )٢١,١٠( و) ١٣,٣٠( هـــــــو البرن

ــــــي تقــــــع نســــــبة وهــــــي) ١,٠٦( هــــــي المعــــــدل الكســــــب نســــــبة وأن ــــــذي المــــــدى ف  ال
ــــــــ حــــــــدده ــــــــي ممــــــــا ، )٢-١( الكب ــــــــامج أن یعن ــــــــي فاعلیــــــــة للبرن ــــــــة ف  مهــــــــارة تنمی



  جمال محمد كاملد.         لدى طالبات معلمات ریاض األطفالفى تنمیة بعض مهارات الثقافة البصریة  متعددة طبرنامج وسائ یةفاعل
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٥٤  

 فـــــــى المجســــــمات دوران إختبــــــار فـــــــى أمــــــا .الطالبــــــات لـــــــدى الشــــــكلي ســــــتداللاإل
 نســــــبة وهــــــي )١,١٤( هــــــي المعــــــدل الكســــــب نســــــبة فكانــــــت للفــــــراغ الثــــــانى البعــــــد
ـــــة، كســـــب ـــــامج أن یعنـــــي ممـــــا عالی ـــــة للبرن ـــــة فـــــي فاعلی  دوران تصـــــور مهـــــارة تنمی

ــــــ المجســــــمات ــــــانى البعــــــد ىف ــــــدى للفــــــراغ الث ــــــات ل ــــــق وفیمــــــا .الطالب  بإختبــــــار یتعل
 هـــــي المعـــــدل الكســـــب نســـــبة فكانـــــت للفـــــراغ الثالـــــث البعـــــد فـــــى المجســـــمات دوران

 فـــــي ایضـــــاً  فاعلیـــــة للبرنـــــامج أن یعنـــــي ممـــــا عالیـــــة، كســـــب نســـــبة وهـــــي) ١,٣٠(
ـــــــــة  لـــــــــدى للفـــــــــراغ الثالـــــــــث البعـــــــــد فـــــــــى المجســـــــــمات دوران تصـــــــــور مهـــــــــارة تنمی

 مهــــــارتي تنمیــــــة فــــــى البرنــــــامج فاعلیــــــة عــــــن النتــــــائج أســــــفرت ذلكوكــــــ .الطالبــــــات
 حیــــــــث المجســــــــمات مســــــــاقط وتصــــــــور الهندســــــــیة المجســــــــمات تجمیــــــــع تصــــــــور
ــــــــــى المعــــــــــدل الكســــــــــب نســــــــــبة قیمــــــــــة بلغــــــــــت ــــــــــى )١,٠٦( األول اإلختبــــــــــار ف  وف

ــــــة علــــــى یــــــدل ممــــــا مقبولــــــة كســــــب بةنســــــ وهــــــى )١,٠٧( الثــــــانى اإلختبــــــار  فاعلی
ــــــى البرنــــــامج ــــــة ف ــــــدى المهــــــارات تلــــــك تنمی ــــــات ل ــــــى أمــــــا. الطالب ــــــار ف ــــــق إختب  الغل
 كفـــــاءة علـــــى تـــــدل نســـــبة وهـــــى) ١,٠٢( المعـــــدل الكســـــب نســـــبة فكانـــــت البصـــــري
 لـــــــدى البصـــــــري الغلـــــــق مهـــــــارة تنمیـــــــة فـــــــى المقتـــــــرح المتعـــــــددة الوســـــــائط برنـــــــامج
  .األطفال ریاض معلمات طالبات

ـــــــــي الطالبـــــــــات درجـــــــــات متوســـــــــطي أن الســـــــــابق ولالجـــــــــد مـــــــــن یتضـــــــــح كمـــــــــا  ف
 و) ٨٣,٨٠( هــــــــو البرنــــــــامج تطبیــــــــق وبعــــــــد قبــــــــل مجمعــــــــة رةبصــــــــو  اإلختبــــــــارات

ــــــع كســــــب نســــــبة وهــــــي )١,٠٩( هــــــي المعــــــدل الكســــــب نســــــبة وأن )١٢٩,٥٠(  تق
 تنمیـــــــة فــــــي فاعلیــــــة للبرنــــــامج أن یعنــــــي ممــــــا ،بــــــالك حــــــدده الــــــذي المــــــدى فــــــي

 كافــــــــة مــــــــع التعامــــــــل اإلعتبــــــــار فــــــــى أخــــــــذنا مــــــــا إذا البصــــــــریة الثقافــــــــة مهــــــــارات
 یقــــــیس إختبــــــارات مجموعــــــة مــــــن مكونــــــة واحــــــدة تإختبــــــارا كبطاریــــــة اإلختبــــــارات

 .الطالبات لدى البصریة الثقافة جوانب من جانب منها واحداً  كل



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٥

ُرجــــــــــع ــــــــــة الباحــــــــــث وی ــــــــــرح البرنــــــــــامج فاعلی ــــــــــة فــــــــــى المقت ــــــــــة مهــــــــــارات تنمی  الثقاف
 :ةـالتالی ابـلألسب البصریة

اعتمــــــــــد البرنــــــــــامج علــــــــــى بــــــــــرامج حاســــــــــوب مثیــــــــــرة ومشــــــــــوقة وجذابــــــــــة  
 مثل:

 )Power Point , Flash Macromedia , Photoimpact(  
ـــــــــــوى البرنـــــــــــامج معـــــــــــد بطریقـــــــــــة تمكـــــــــــن الطالبـــــــــــات مـــــــــــن الـــــــــــتعلم   محت

 .بصورة ذاتیة وجماعیة

 .عرض البرنامج للمادة التعلیمیة بشكل مجزأ ومبسط 

ــــــــي تلقتهـــــــــــا الطالبـــــــــــة أثنـــــــــــاء دراســـــــــــة البرنـــــــــــامج   أنشـــــــــــطة البرنـــــــــــامج التـــ
 .متنوعة ومترابطة ومتسلسلة منطقیاً 

أنشــــــــــــــطة متنوعــــــــــــــة یســــــــــــــهل علــــــــــــــى الطالبــــــــــــــات  تضــــــــــــــمین البرنــــــــــــــامج 
 .التفاعل معها

ـــــــــــى الوســــــــــــــائط المتعــــــــــــــددة، لیقابــــــــــــــل الفــــــــــــــروق   اعتمــــــــــــــد البرنــــــــــــــامج علـــ
  الفردیة بین الطالبات.

  :جـائـتـنـال ةـالصـخ  
 وبالتـــــــــالي البحـــــــــث، ضو فـــــــــر  تحقیـــــــــق یتضـــــــــح الســـــــــابقة النتـــــــــائج إجمـــــــــالي مـــــــــن

 البرنـــــــــــــــامج اســـــــــــــــتخدام إن یعنـــــــــــــــى هـــــــــــــــذاو  ،الفـــــــــــــــروض هـــــــــــــــذه نقبـــــــــــــــل فإننـــــــــــــــا
 لـــــــــــــدى البصـــــــــــــریة الثقافـــــــــــــة مهـــــــــــــارات تنمیـــــــــــــة إلـــــــــــــى أدى المقتـــــــــــــرح لیمـــــــــــــيالتع

 نتیجــــــــــــــة بالســــــــــــــویس التربیــــــــــــــة بكلیــــــــــــــة األطفــــــــــــــال ریــــــــــــــاض شــــــــــــــعبة طالبــــــــــــــات
 واألنشـــــــــــــــــطة التــــــــــــــــدریبات مــــــــــــــــن كبیــــــــــــــــرة مجموعــــــــــــــــة البرنــــــــــــــــامج ســــــــــــــــتخدامإل

 مــــــــــن كبیــــــــــراً  استحســــــــــاناً  البرنــــــــــامج القــــــــــى وقــــــــــد.  المهــــــــــارات لتلــــــــــك المتنوعــــــــــة
 ممیــــــــــزات عـــــــــن ســـــــــؤالهن عـــــــــن نأجـــــــــب الالتـــــــــي ،الدراســـــــــة مجموعـــــــــة طالبـــــــــات

 والحمــــــــــــاس، واإلثــــــــــــارة الثقــــــــــــة مــــــــــــن بنــــــــــــوع یشــــــــــــعرن بــــــــــــأنهن البرنــــــــــــامج هــــــــــــذا
ــــــــــبلن ــــــــــذاتي، الــــــــــتعلم علــــــــــى فیق ــــــــــى بــــــــــدأن حیــــــــــث ال  البــــــــــرامج عــــــــــن البحــــــــــث ف
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 منهـــــــــا كبیـــــــــرة مجموعـــــــــة وجمـــــــــع اإلنترنـــــــــت شـــــــــبكة علـــــــــى التفاعلیـــــــــة والـــــــــدروس
ـــــــة إثـــــــراءاً  یعـــــــد ممـــــــا  اهـــــــذ ســـــــتخدامإ نجـــــــاح یفســـــــر مـــــــا وهـــــــذا .میـــــــةیالتعل للعملی

 فـــــــي یتـــــــوفر ال مـــــــا وهـــــــذا وتشـــــــویق إثـــــــارة مـــــــن یحققـــــــه لمـــــــا الـــــــتعلم، مـــــــن النـــــــوع
 البرنـــــــــــــامج خـــــــــــــالل مـــــــــــــن التـــــــــــــدریس أن كمـــــــــــــا. التقلیدیـــــــــــــة التـــــــــــــدریس طریقـــــــــــــة

 الطالبــــــــــات لــــــــــدى الموجـــــــــودة القبلیــــــــــة المعرفــــــــــة ربـــــــــط علــــــــــى ســــــــــاعد التعلیمـــــــــي
  .یتعلمنه لما معنى بناء إلى أدى مما الجدیدة، بالمعرفة

  

 :الـبـحـث اتـرحـتـقـوم اتـیـوصـت 

 الوســــائط برنــــامج أثبــــت حیــــث ، يالحـــال البحــــث نتـــائج ضــــوء فـــي
 البصـــریة الثقافـــة مهـــارات بعـــض تنمیـــة فـــي فاعلیتـــه المقتـــرح المتعـــددة

 بـــاألمور یوصـــي الباحـــث فـــإن األطفـــال ریـــاض معلمـــات طالبـــات لـــدى

  : التالیة
 

 األطفال ریاض معلمات لدى البصریة الثقافة مهارات تنمیة على التأكید 
 .والتعلم التعلیم عملیتي فى أهمیة من تلعبه لما الروضة وطفل

  طالبات تقویم عند المختلفة البصریة الثقافة مهارات بإختبارات اإلسترشاد 
 .الجانب بهذا یتعلق فیما األطفال ریاض معلمات

 داخل تفاعلیة متعددة وسائط برامج لتصمیم خاص طابع ذات وحدات إنشاء 
 المواد مختلف فى البرمجیات إلنتاج التربیة وكلیات األطفال ریاض كلیات

 .الروضة ألطفال أو للمعلمات موجهة كانت سواء المختلفة التعلیمیة

 بشكل البصریة الثقافة برامج وتوظیف عام بشكل التفكیر برامج توظیف ضرورة 
 .األطفال ریاض مرحلة فى خاص

 كتكنولوجیات رىاألخ التعلیم تكنولوجیا ومستحدثات الحاسوب إلى النظر 

 .الروضة بیئة بناء إلعادة

 في إنتاجه تم الذى التفاعلیة المتعددة الوسائط على القائم البرنامج توظیف 
 طالبات لدى البصریة الثقافة مهارات وتنمیة تدریب فى الحالي البحث



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٧

 .األطفال ریاض معلمات

 لطفل اءسو  البصریة الثقافة مهارات لباقي تدریبیة تعلیمیة برمجیات إعداد 
 .األطفال ریاض معلمات أو الروضة

  التعلیمیة المواقف في التفاعلیة المتعددة الوسائط بتوظیف اإلهتمام. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        :عـراجـمـال  
التفكیـــــر البصــــري فــــي التعلـــــیم . (بــــدون تــــاریخ) حســــین حســــني إبــــراهیم .١

دارة األعمـــــال (تــــــاریخ    .http://knol.google.com والتـــــدریب وإ
             ).٢٠٠٩دیسمبر ١٥اإلطالع 

 التفكیر
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" التعلــــــــیم المســــــــتمر وتكنولوجیــــــــا .)٢٠٠٤كامــــــــل الحصــــــــرى ( أحمــــــــد .٢
دراســــــات فـــــــى مجــــــال التعلــــــیم الجـــــــامعى.  مرجعـــــــى." بحــــــث –التعلــــــیم 

 ).٧مركز تطویر التعلیم الجامعى، جامعة عین شمس ، العدد (

 النشارى حسین باهي، عادل محمد یظ، مصطفمحمد عبد الحف خالصإ .٣
ة، مكتبة األنجلو القاهر  .التحلیل اإلحصائي في العلوم التربویة). ٢٠٠٤(

 المصریة.

ــــــتعلم تاریخهــــــا ومفهومهــــــا ). ٢٠٠٣عبدالحمیــــــد ( الســــــید .٤ صــــــعوبات ال
    القاهرة، دار الفكر العربي.. وتشخیصها وعالجها

تصــــــمیم  الوســــــائط المتعــــــددة: ). ٢٠٠٤نصــــــر اهللا وآخــــــرون (  أیمــــــن .٥
  . عمان، دار الیازوري العلمي للنشر والتوزیع.وتطبیقات

 الــتعلم مــن كــل اســتخدام أثــر  ").٢٠٠١( محمــد هــدیب بثینــة .٦

ـــتعلم التعـــاوني  التحصـــیل فـــي الحاســـوب خـــالل مـــن الفـــردي وال

 لقواعـــد األساســـي العاشـــر الصـــف لطالبـــات والمؤجـــل المباشـــر

 اربد. ، الیرموك جامعة ماجستیر، رسالة ".العربي النحو

العربیة لقیاس المهارات  اإلختبارات موسوعةجمال محمد كامل.  .٧
 . تحت النشر.البصریة

 األمثلــة مئــات مــع التفكیــر مهــارات تــدریس). ٢٠٠٣( سـعادة جـودت .٨

  فلسطین. نابلس، الوطنیة، النجاح جامعة.  التطبیقیة
ســـــــتخدام برمجیـــــــات تعلیمیـــــــة علـــــــى إفاعلیـــــــة . ")٢٠٠٦مهـــــــدي ( حســـــــن .٩

فـــــــي التكنولوجیــــــا لـــــــدى طالبـــــــات الصـــــــف  ي والتحصـــــــیلالتفكیــــــر البصـــــــر 
، كلیــــــــــة التربیــــــــــة ، الجامعــــــــــة رســــــــــالة ماجســــــــــتیر الحــــــــــادي عشــــــــــر" .

 اإلسالمیة، غزة.

الوســـــــائط المتعـــــــددة بـــــــین التنظیـــــــر  ):٢٠٠٤محمـــــــد فرجـــــــون ( خالـــــــد .١٠
 .مكتبة الفالح للنشر والتوزیع ،الكویتوالتطبیق، 



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٩

التحلیــــــــــــــل اإلحصــــــــــــــائى  ).٢٠٠٣محمــــــــــــــود أبــــــــــــــو عــــــــــــــالم ( رجــــــــــــــاء .١١
ــــــــــــــامج ل ــــــــــــــات باســــــــــــــتخدام برن القــــــــــــــاهرة، دار النشــــــــــــــر . SPSSلبیان

  للجامعات.
 اخــتالف أثــر "). ٢٠٠٣(  المیهــي الحمیــد عبــد الســید رجــب .١٢

 مقتـــرح تدریســـي نمـــوذج فـــي التعلیمیـــة األنشـــطة ممارســـة نمـــط

 علــــى البنائیـــة والنظریــــة التكنولوجیـــة المســــتحدثات علـــى قـــائم

 فـــي االبتكـــاريوالتفكیر  الصـــور قـــراءة مهـــارات وتنمیـــة التحصـــیل

 الـــتحكم مركـــز ذوي الثانویـــة المرحلـــة طـــالب لـــدى العلـــوم

 الســـادس المجلــد ، العلمیــة التربیـــة مجلــة ."والخــارجي الــداخلي

 . الثالث العدد ،

 تعلیمیـــة برمجیـــة "تصـــمیم ).٢٠٠٣( فـــارس عقلـــة اإللـــه عبـــد .١٣

 فــي األساســي الســابع الصــف طلبــة تحصــیل فـــي أثرهـــا ودراســة

 جامعـــة ماجســـتیر، رســـالة ، روعهـــا".وف العربیـــة اللغـــة مـــادة

 .اربد الیرموك،

ـــتعلم أثـــر " ).٢٠٠١( خلیفـــة ســـعد ، الكـــریم عبـــد .١٤  الفـــردي ال

 والحقائـــــب المتطـــــورة المتعـــــددة الوســـــائط بإســـــتخدام الـــــذاتي

 طـــالب لـــدى االبتكـــاري والتفكیـــر التحصـــیل زیـــادة فـــي التعلیمیـــة

 جلـــةم ."عمـــان بســـلطنة التربیـــة بكلیـــة الثانیـــة بالفرقـــة األحیـــاء

 ص ، ١ العــدد ، ١٧ المجلــد ، أســیوط ،جامعــة التربیــة كلیــة

  .١٩٧-١٥ ٢ص
ـــــــــــة الخزنـــــــــــدار (  عـــــــــــزو .١٥ ـــــــــــدریس الصـــــــــــفي ) ٢٠٠٩عفانـــــــــــة، نائل . الت

 .                دار المسیرة للطباعة والنشر. غزة، بالذكاوات المتعددة

): صـــــــیانة األجهـــــــزة التعلیمیـــــــة أ-١٩٩٩( محمـــــــد عبـــــــد المـــــــنعم علـــــــي .١٦
 .جامعة األزهر، القاهرة، كلیة التربیة (األسس النظریة)،
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١٦٠  

صـــــــــــــــــــــــیانة األجهــــــــــــــــــــــــزة  ب): -١٩٩٩( --------------- .١٧
 .جامعة األزهر، القاهرة، كلیة التربیة ،التعلیمیة ( الجانب العملي)

ـــــات ( فتحـــــي .١٨ ـــــتعلم: االســـــتراتیجیات ). ٢٠٠٧مصـــــطفى الزی صـــــعوبات ال
 .، دار النشر للجامعاتةالقاهر . التدریسیة والمداخل العالجیة

ــــــــــــــــي ). ٢٠٠٨(  --------------- .١٩ قضــــــــــــــــایا معاصــــــــــــــــرة ف
 .، دار النشر للجامعات. القاهرةصعوبات التعلم

 مكتبــة القــاهرة،. التربویــة التقنیــات ). ٢٠٠٢إبــراهیم ( عزیــز مجــدي .٢٠

  .  المصریة األنجلو
 .٢ ط ، والـتعلم التعلـیم تكنولوجیـا  ). ٢٠٠٢( رضـا البغـدادي محمـد .٢١

  .الفكرالتربوي دار ، القاهرة
مقدمــــــــــة فــــــــــي التكنولوجیــــــــــا  ). ٢٠٠٣(  إســــــــــكندر وآخــــــــــرون مـــــــــالك .٢٢

  . الكویت، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع.التعلیمیة
 فـــــي مقتـــــرح برنـــــامج ".)٢٠٠١حســـــن محمـــــد ( مدیحـــــة .٢٣

 فــي األصــم التلمیــذ لــدي البصـــري التفكیـــر لتنمیـــة الریاضــیات

ـــة ـــة المرحل  ."الریاضـــیات لتربویـــات المصـــریة الجمعیـــة، االبتدائی

 معــــاییر :المدرســــیة الریاضــــیات الســــنوي، لعلمــــيا المــــؤتمر

 .األول المجلد ومستویات،

"فاعلیـــــــــــة برنـــــــــــامج حاســـــــــــوبي قـــــــــــائم  ).٢٠٠٥صـــــــــــالح ( نجـــــــــــوى .٢٤
ـــــــــدى  ـــــــــة االســـــــــتعداد للقـــــــــراءة ل ـــــــــى الوســـــــــائط المتعـــــــــددة لتنمی عل

مـــــــــــــؤتمر الطفـــــــــــــل أطفـــــــــــــال الریـــــــــــــاض فـــــــــــــي محافظـــــــــــــة غـــــــــــــزة". 
 الفلسطیني وتحدیات المستقبل، الجامعة اإلسالمیة، غزة.

الریاضـــي  المنطـــق أثـــر ). ٢٠٠١م (الكـــری أحمـــد، ســـحرعبد مـــةنعی .٢٥
 القــدرة وتنمیـة والتفكیــر الــتعلم أنمــاط فــي البصــري بالمــدخل والتـدریس

 ، العلـوم مـادة فـي اإلعـدادي الثـاني الصـف تالمیـذ المكانیـة وتحصـیل



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( يالثانالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦١

 عـین جامعـة ، التربیـة كلیـة ، الثـاني المجلـد ، العملیـة التربیـة مجلـة

 .شمس

ــــــــ .٢٦ ــــــــز عیســــــــى (اء عبــــــــد الـهن ــــــــرح فــــــــي ١٩٩٧عزی ــــــــة برنــــــــامج مقت ). فاعلی
تـــــــدریب الطـــــــالب معلمـــــــي العلـــــــوم بـــــــالتعلیم األساســـــــي علـــــــى اســـــــتراتیجیات 

ــــذهم،  ــــدى تالمی ــــداعي ل ــــة رســــالة ماجســــتیرتنمیــــة التفكیــــر اإلب ــــة التربی ، كلی
  جامعة اإلسكندریة.  -

 التعلیمیـــــة الوســـــائل ).١٩٩٩قنــــدیل ( الـــــرحمن عبــــد یــــس .٢٧

 . الدولي النشر دار ،الریاض .٢ط ،التعلیم وتكنولوجیا
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