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 الشكر والتقدير

 

حت أمامنا الطرق ووصلنا لكل ما نحلم به، علينا أن نتذكر من كانوا سببًا مهما تقدمنا وفت 

بنجاحنا، من ساندنا وأمسك بيدنا لالستمرار، من وجودهم حفزنا وشجعنا، فمهما عبرنا لهم فالكلمات 

بإشرافه على  لىعقليلة وال تفي بالتعبير، لهذا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى دكتوري الذي تفضل 

بأي معلومة أو نصيحة أو وقت وجهد ومتابعة وتشجيع  علىوالذي لم يبخل  ،الجهد المتواضع هذا

 " بكل الود والتقدير.الدكتور أحمد حسين وصيف"

وأتقدم بتقديري وشكري إلى جامعتي جامعة الشرق األوسط ممثلة برئيسها األستاذ محمد 

 الحيلة. 

ع ساتذتي في قسم التصميم الجرافيكي، وجميكما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع أ 

وكافة  "هزهر  ئل األ او "أساتذتي في كلية العمارة والتصميم جامعة الشرق األوسط ممثلة بعميدها الدكتور 

 أعضاء الهيئة التدريسية واإلدراية.

ي داة الدراسة فوالمساعدة والرأي من المحكمين ألكما أتقدم بالشكر لكل من مَد لي يد العون 

 التطبيقية، جامعةفيالدلفيا، جامعة عمان األهلية، جامعة البلقاء جامعة جامعة الشرق األوسط، 

 حلوان.  اليرموك، جامعة

الالزمة  العون وكافة التسهيالتوالشكر الجزيل لجميع المدارس التي استقبلتني ومدت لي يد 
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 دور الكتاب المصور في تعزيز مهارة الفهم لدى أطفال الروضة في األردن

  إعداد الطالبة: إكرام محمد عبده رشايده

 بإشراف أ. د: أحمد حسين إبراهيم وصيف، 

 الملخص

الكتاب المصور في تعزيز مهارة الفهم لدى أطفال  على دورتهدف هذه الدراسة الى التعرف 

الروضة. وأهمية الرسوم التوضيحية في الكتاب التعليمي المصور، ولتحقيق هذا الهدف، تم اختيار 

حكومية وخاصة ودولية، وقد ( معلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من عدة مدارس 19عينة من )

قق من صدق ( وتم التحchicklistتتكون من قائمة التدقيق ) الباحثة أداة لجمع البيانات استخدمت

وثبات األداة وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها: أن الرسوم التوضيحية الموجودة في الكتاب 

مم الرسوم مص وقدرةلدى أطفال الروضة وبدرجة كبيرة،  واإلدراكمهارة الفهم  التعليمي المصور تعزز

التوضيحية من استخدام معايير أسس التصميم لتوضيح الهدف الذي صمم من أجله الكتاب التعليمي 

 رسومضرورة استخدام ال وتوصلت الباحثة إلى عدة توصيات منها ما يلي: .المصور بدرجة مرتفعة

ة الصفوف وخاصالتوضيحية في الكتب التعليمية وتعميم استخدامها في جميع المراحل التعليمية 

لدى أطفال الروضة، ضرورة مراعاة  واإلدراكاألولى؛ حيث أثبتت نجاحها في تعزيز مهارة الفهم 

معايير وأسس التصميم واخذها جمعيها بعين االعتبار، بحيث ال يقتصر االهتمام على المحتوى 

وعة وضرورة المتنالتعليمي كنصوص لغوية فقط بل االهتمام باللغة البصرية الرمزية ذات الدالالت 

االهتمام بالثقافة البصرية وتعليم مهارات قراءتها، مع وجود عالقات مترابطة وسليمة بين الصورة 

ة في المتطورة التي تعتمد على الدقام التكنولوجيا الحديثة وبرامج التصميم والنص واللون، استخد

هارات ستخدام الصور في تعليم  مجراء المزيد من الدراسات حول فاعلية اإتصميم الكتب التعليمية، 
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مختلفة، ومدى مناسبتها للمراحل التعليمية المختلفة ومدى ارتباطها بالمفاهيم الواقعية المراد التعبير 

واأللوان التي تجذب انتباه التالميذ وخاصة في مراحل التعلم األولى  جراء دراسات أخرى حولعنها، وإ

علم الحفاظ على مستويات تعزيز مناسبة للتالميذ أثناء ت لتوظيفها في المناهج الدراسية في سبيل

المحتوى المستهدف من الكتاب التعليمي، استفتاء رأي المعلمين وتلقي التغذية الراجعة منهم حول 

فاعلية الصور واألشكال المناسبة والمتوفرة في الكتاب الحالي، ومراعاة مالحظاتهم في طبعات الكتاب 

 .الجديدة

 (.تاحية: )الكتاب المصور، الرسوم التوضيحية، مهارة الفهمالكلمات المف
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The Role of the Picture Book on Enhancing Understanding Skills 

Among Preschoolers in Jordan 

By: Ekram, Mohammad Abdo Rashaideh 

Supervisor: Prof. Ahmad Hussein Waseef 

Abstract 

 

The aime of this study is to identify The Role of the Picture Book on enhancing 

Understanding Skills among Preschoolers in Jordan. In order to achieve this goal, a 

sample of (91) randomly chosen teachers from several public, private and international 

schools was selected. The researcher used a data collection tool consisting of a checklist. 

Studying the results of the most important of The illustrations in the Illustrated Picture 

Book enhance the understanding of Preschoolers children to a large extent, and the 

illustrator was able to use the criteria of the foundations of design to clarify the purpose 

for which the textbook was designed to a high degree. Researcher found several 

recommendations, including the following :The need to use illustrations in educational 

books and generalize their use in all stages of education, especially the first grades; where 

it proved successful in enhancing the skill of understanding and awareness among 

Preschoolers children, the need to observe the standards and principles of design and take 

them into consideration, so that the interest is not limited to the educational content as 

linguistic texts only, but attention to the symbolic visual language with various 

connotations and the need to interest in visual culture and teaching the skills of reading, 

with the existence of coherent relationships and sound between image and text and color, 

the use of modern technology and sophisticated software that rely on precision in the 

design of textbooks, conduct more studies on the effectiveness of the use of images in the 
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teaching of different skills, and their relevance to different stages of education and 

relevance to the real concepts to be expressed, conducting further studies on the forms 

and colors that attract the attention of pupils, especially in the early stages of learning to 

be used in the curriculum in order to maintain appropriate levels of promotion for students 

while learning the content of the intended educational book, referendum of teachers and 

receive feedback from them about the effectiveness of images and forms appropriate and 

available in the current book, and take into account their observations in the editions of 

the new book. 

Keywords: (Picture Book, illustrations, Enhancing Understanding Skills)  
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 الفصل األول
 أهمية الدراسة وأسئلتها

 المقدمة
 صالرسوم التوضيحية الضرورية لفهم محتوى النإلى توافر ترجع أهمية الكتب المصورة        

 األطفال بسبب تجاور الصور والكلمات، وبفضل الوعي كتبفي  وهي الشكل األكثر تميزأ ،المكتوب

العام لدى الجمهور بأهمية الطفولة في التنمية البشرية، باإلضافة إلى التقييم النقدي المهني ألدب 

دة كبيرة ، وقد شهد أدب األطفال زياالتكنولوجيا والفنفي الطباعة و  العلميعن التقدم  األطفال، فضالً 

 في الكتب المصورة.

حية ، ولكن الرسوم التوضيبعض المستخدمينب المصورة ذات أهمية منخفضة لقد تبدو الكت       

الطفل،  م مهمه في حياةلُّم القراءة وفهم النص نقطة تقدقّيمًا، فتع تخدم غرضاً  كتب األطفالفي 

 ،(nmvoices. org, 2010) وصولهم إلى الصف الثالث عندطفال يقرأون بمستوى مبتدئ معظم األو 

الطفل  دعندما يصبح فهم الكلمة المكتوبة ضرورة ال بد منها، والكتب التي تحتوي على رسوم تساع

لته، وهذا أمر مهم جدًا لتطوير مهارات الفهم الجيدة،  ستعرض الصور في مخي حفظعلى تعلم كيفية 

 تيعاب ما يقرأ.اسالباحثة كيفية أن قراءة الكتب المصّورة مهّمة جدًا في تحسين قدرة الطفل على فهم و 

ة، لته هي مهارة تحتاج إلى الكثير من الممارسور بصرّية لما يقرأ الطفل في مخيإن تكوين ص      

اع تتمالمصورة، وبدايًة في االس يتم تطويرها ألول مرة من خالل رؤية الرسوم التوضيحية في الكتب

ده  م، إضافًة إلى ذلك فهي تساعه المختلفة للتعلى استخدام حواسيساعد الطفل علصور ورؤية ال

الصور  ر الحقاً لديه القدرة على توليدطو مما ي ة،التوضيحيأيضاً على فهم الكلمات عن طريق الرسوم 

في مخيلته أثناء القراءة، والرسم التوضيحي المعاصر يستخدم مجموعة واسعة من األساليب والتقنيات، 

يعمل معظم و  صميم الرقمي، والوسائط المتعددة،تاج، التبما في ذلك الرسم، والطباعة، الكوالج، المون
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برة، ، فقد تكون الرسوم التوضيحية معمن التصميم على الغرض الرسامين على أساس مستقل اعتماداً 

 واقعية أو عالية التقنية.

تطوير قدرة الطفل على الفهم لما يقرأ من خالل الرسوم التوضيحية، هناك العديد من الطرق لو 

 صورم كل هذا يبدأ ببساطة بقراءة كتابو  كن أن تساعد الطفل في تطوير مهارات الفهم لديهالتي يم

سان قديمًا، والتعبيرية، فقد استخدمها اإلنوتعتبر الرسوم التوضيحية من أقدم الوسائل البصرية 

 ،رسوملليعبر عن أفكاره وأحاسيه، وُتعد الكتابة الصورية قديمًا دليل وشاهد على استخدام الصور وا

(، فهي وسيلة 2151، الجنابي، عبد الرزاق) كوسيلة مهمة وأساسية في التعبير، والتفاهم، والمخاطبة

فقد  ،فهي اقتصادية وعرضها ال يتطلب أجهزة ،وذلك لسهولة الحصول عليها ،عمل بهابسيطة لل

استخدمها البابليون والمصريون وقدماء اإلغريق في بداياتها على هيئة رسوم وأشكال تصويرية على 

 وجلود الحيوانات وأوراق البردي. الصخور

م( الرسوم 5111-5551)Abdullah al-Idrisiاإلدريسي كما استخدم العالم العربي عبد هللا        

 مCominus (5112 – 5111)كومينوس، أداة دعم وتوضيح للمعارف المجردة، وأكد كالتوضيحية 

والصور  دعمه بالرسومو  على أهمية استخدام الرسوم في تثبيت عملية اإلدراك وهو أول من ألف كتاباً 

 .John E) (The Visible World in Pictures, 1658) العالم المرئي في الصور أسماه

Sadler, 2018)  (2111 ،هللا، مندور عبدالسالم فتح.) 

فهي  ،مرحلة الروضةفي  المصور الكتاب المدرسي تعد الرسوم التوضيحية من أهم عناصر

بير في توضيح وتفسير العديد من األفكار التي يصعب التع المتعلم، ألنها تساعدأول ما تشاهده عين 

ق مع ما يسعى يتطاب اً صحيح اً تصور المحتوى العلمي تصور  علىعنها بالكتابة، كما ُتحفز التلميذ 

إليه المؤلف للمادة العلمية، وهي وسيلة لفهم كثير من المعلومات، واستيعاب األفكار المركبة والحقائق 

 (.2111 ،)المشيقح التي قد يصعب فهمها من خالل الكلمات والنصوص
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صورة الموظفة كانت ال التدريسية، فكلماجال المناهج وتحتل الرسوم التوضيحية دوراً فعاالً في م       

يجابيًا إمن خالل الرسوم التوضيحية ذات جودة من حيث الشكل والمضمون كلما كان لها دورًا 

 ، وكذلكاء والتشبيهلقالذي يتضمن اإلفوق التعليم اللفظي تمساعداً لتفسير المعلومات المكتوبة، حيث ي

تفسير الحقائق والكثير من المعلومات التي يصعب فهمها عن طريق في تساعد الرسوم التوضيحية 

  (.2154شا، ر )الردادي،  الكلمات

خاصة  ،والمالحظة والتعبير واإلدراك الفهم فالرسوم التوضيحية تنمي قدرات الطلبة من حيث

مية أه فترضيُ ( بما يتناسب مع قدراتهم العقلية، ومن هنا مرحلة الروضة) في المراحل العمرية المبكرة

 في ضوء مهارات التفكير البصري ومدى اكتساب الطلبة لتلكمرحلة الروضة تحليل الكتب الخاصة ب

 .)المرجع السابق( المهارات

كما  ،مهارات التفكير البصري دورًا بارزًا في زيادة التحصيل األكاديمي لدى الطلبةوتحتل 

كالصور والرسوم والخطوط والكلمات والرموز  (،Optical symbols) استخدام الرموز البصريةأن 

دعم تلك المهارة في عملية التدريس وتحسين مهارات اإلدراك في الكتاب المصور ي التصويرية

ة التربوية من في إيصال الرسال تساهمواالستيعاب والفهم، وتوظيف تلك الرموز بطريقة محفزة وشيقة 

 لطفل.الت العقلية المبنية في مخيلة اخالل التخيُ 

طلبة في استراتيجيات التدريس من حيث تطوير قدرات ال وتعتبر الثقافة البصرية أساسًا مهماً 

، ويعتمد ذلك على المعرفة البصرية التي يقيسها المتخصصون في التصميم واإلدراكفي الفهم 

ولذا الفئة،  جات التعليمية الخاصة لتلكوتقييم الحا ،الروضةمرحلة التدريسية ل الفني للمناهجواإلخراج 

ب التدريسية الكت دعداوإ المصور ث تتوافق والهدف من فهم الكتاب يتم إعداد الرسوم التوضيحية بحي

 تح هللا،فا يحتاج إلى مهارات قراءة الصورة )خراج الطباعية، حيث أن فهم الصوره وإدراكهوطرق اإل

 .(2111، عبد السالم
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 ة الطلبة في المرحلة االبتدائية على إدراكإلى أهمية تدريب المعلم لتهيئ شارةتجدر اإلهنا 

دالالت، تعمل ك يقونية البصرية للرسوم التوضيحية، حيثوالرسوم من خالل المكونات األ ورالص

دراك وتوجيه االنتباه من خالل استخدام األلوان والخطوط واالسهم كشكل من ولتسهيل عملية اإل

 نظمة بناءًا على خطط ومنهجيات معتمدة.أشكال اللغة الم

رشادات اللفظية التوضيحية مع كل رسم أو صورة اعتمادًا هذا اليغني عن استخدام اإلولكن 

ي مجال دورا أساسيًا فتأخذ لصور والرسوم التوضيحيه وا ،لمستوى اإلدراكي والفهمي للطالبعلى ا

 (. 2111السالم،  مندور عبد هللا،فتح )فال يكاد يخلو كتاب منها  ،التعليم المدرسي

قيمة  تحقيق التأثيرات النوعية التي تجسد في داخلها هولتصميم خصوصًا لفالغرض النهائي 

تعبيرية ذات بعد جمالي في هيئة فنية محسوسة تتفاعل مع البناء المادي المحسوس للمادة المجسدة 

والذي يتم إدراكه جماليًا بصفة الشيء المنبثق من عملية التجسيد، فهي التعني تجمع الوحدات 

ون ل التكوين ينبعث من خالل التراكيب المتفاعلة مع بعضها تكالبصرية بطريقة عشوائية بل أن يجع

شاملة للمحتوى ككل، والتعبير ليحقق رسالة جمالية ذات صالت إيقاعية، وذات توازن حقيقي قائمًا 

 .(2111، حبيب، عمار عبد الحمزة)بحد ذاته بين الموجب والسالب 

ن البحوث أ إال ،الرسوم التوضيحيةتدريب المتعلمين على مهارة قراءة الصور و لضرورة هناك 

قليلة،  – ةفي حدود علم الباحث –والدراسات التي تتعلق بقراءة الصور والرسوم التوضيحية مازالت 

  تعليم.في مجال ال اصةخ

للمعنى  تجذب انتباههمو  ،ه الرسوم التوضيحيه التي تساعد الطالبوسوف تتناول الباحثّ 

تصميم ف على الفهم وتذكر األفكار والمفاهيم،وتنمي قدرتهم  ،المدرسيةب الموجود في محتوى الكت

لرسوم التوضيحية مكون أساسي وضروري في جميع الكتب التعليمية  بشكل خاص وغيرها من ا

مطبوعات والكتب األخرى بشكل عام، وترجع أهمية تصميمها بالشكل السليم والُمنظم إلى دورها في ال

ية تصميم الرسوم التوضيحية ليست باألمر السهل، وإنما بحاجة ، فعمل)الطفل( تعزيز فهم الملتقي
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إلى االبتكار واالبداع في مجال تصميم الرسوم، فهي إحدى الوسائل المهمه لدورها الفاعل في التكوين 

ن فكرة ، فالرسوم تعبر ع)الطفل( والمتلقي ،كار بين المصممفالثقافي من خالل نقل المعلومات واأل

ما مالتوضيحية في الكتاب التعليمي ل هذه الفكرة يأتي دور التأثير للرسوم لموضوع ما ومن خال

في  ويقات، وإثارة التشفي عملية التصميم بااليضاح اً للفكرة دور و ، الطفل وإثارة اهتمامذب يحقق ج

  (.Baer, CapitmAN, B.C, 1976لرسوم إليصال الرساله اإلتصالية )ا

 مشكلة الدراسة:

لمرحلة الروضة في األردن تبين وجود  المصورة الكتب الدراسية علىإطالع الباحثة  بعد

 ،هذه الدراسة للكتاب المصور جراءإل دعت األهميةضعف في استخدام الرسوم التوضيحية و 

م على وقدرته ،واإلدراكزيادة قدرة الطالب على الفهم تساعد على  ومايحتويه من رسوم توضيحية

ل تسهم رسوم ه: التاليالدراسة فى أنها تقوم على السؤال الرئيسي  مشكلةوتكمن  ،العلمي التحصيل

في ة الرسوم التوضيحيوما مدى مالئمة  ؟كتب األطفال المصورة في تعزيز مهارة الفهم لدى الطفل

ة الرسالة يؤثر سلبًا على فاعلي ةالغير مدروسالرسوم التوضيحيه  فعملية اختيار ؟يالكتاب المدرس

وم التوضيحيه العالقة بين الرس عنتساؤالت الالمشكلة في إثارة  أن تحددويمكن  في التعليم، االتصالية

الطفل( ) والنص في الكتاب المصور ومدى مساهمة الرسوم التوضيحيه في عملية الفهم لدى المتلقي

ي فهمية دور الرسوم التوضيحية الكتاب(، وأ  )النص ومحتوى  معالرسوم التوضيحية  وهل تتناسب

ها على وتحفيزية وانعكاساتذاكرة المتلقي وما تحمله من انطباعات نفسية في  عملية الفهم وأثرها

يصال التصميمي للكتاب المصور إل الهيكل، ودور مصمم الرسوم التوضيحية في بناء عناصر الطفل

 ميًا.الهدف الذي صمم من أجله الكتاب المصور تصمي
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 هدف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى طرح عدة تعريفات للكتاب المصور والرسوم التوضيحية وتحديد مفهوميهما 

 الزالة أي لبس ولتحديد المفاهيم بكل وضوح وتبسيط وتلخصت أهداف الدراسة بـ اآلتي:

 لكتاب المصور والرسوم التوضيحية.دراسة تعريف ومفهوم ا -9

 الكتاب المصور.دراسة أنواع وخصائص  -2

 استعراض نبذة تاريخية عن تطور الكتاب المصور عبر التاريخ. -3

 خراج وطباعة الكتاب المصور.إدراسة التقنيات المستخدمة في تصميم و  -4

هم لدى ودورها في تعزيز الف المصورة دراسة أهمية الرسوم التوضيحية في الكتب التعليمية -5

 الطفل.

 أهمية الدراسة: 

 الدراسة في اآلتي:هذه  ةأهميتكمن   

في شكل الكتاب المصور   visualمع المعادل البصري  verbalدراسة ارتباط السرد اللفظي  -5

 الذي يستهدف االطفال داخل األردن. 

المصورة في شرح النص المكتوب بصورة بصرية التعليمية طفال رسوم كتب األدراسة دور  -2

 مشوقة وجاذبة للطفل.

 في رفع مهارة الفهم لدى الطفل في األردن.  دراسة دور رسوم الكتب المصورة -5

 أسئلة الدراسة:

 :ستحاول هذه الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي

 ".تعزيز مهارة الفهم لدى الطفل في األردن المصورة فيهل تسهم رسوم كتب األطفال "

 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية: 
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 اإلدراكو هل الرسوم التوضيحية الموجودة في الكتاب التعليمي المصور تعزز مهارة الفهم  -9

 لدى أطفال الروضة.

مصمم الرسوم التوضيحية من استخدام معايير أسس التصميم لتوضيح الهدف مدى قدرة  -2

 الذي صمم من أجله الكتاب التعليمي المصور.

 :حدود الدراسة

  .األردن-عجلون –عمان  (الروضه مدارس)بـ حدود مكانية: تحددت هذه الدراسة  -

 ة)الحكومية والخاص في األردن متوافرةالمصورة الاألطفال التعليمية حدود زمانية: كتب  -

 .2151/2151 الفترة منخالل  ()العالمية

 الكتب التعليميه لألطفال.  التوضيحيه فيحدود موضوعية: الرسوم  -

    ( من وجهة نظر المدرسات.kg1/kg2) مرحلة الروضةطالب الحدود البشرية:  -

 الفرضيات:

 – 4)لدى الطفل في المرحلة العمرية من  واإلدراكالفهم  مهارةعلى تأثير لرسوم التوضيحية ل -

1). 

أفضل هم المصور إلى فاألطفال كتاب  اللغوي فيالتوضيحيه والمحتوى توافق كاًل من الرسوم   -

 لنص. ل

 محددات الدراسة: 
 لرسوم التوضيحيه.الغالف وا لمعايير تصميم المصورة افتقار الكتب التعليميه -

أطفال الروضة عند تصميم اغلفة الكتب المصورة والرسوم  الفهم لدى مهارةبدراسة االهتمام  قلة -

 التوضيحية داخلها.

 ردن.الفهم لدى الطفل في األ قلة الدراسات التي تناولت دور الكتب المصورة في تعزيز مهارة -
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 مصطلحات الدراسة:

 سترد التي المصطلحات من لمجموعة إجرائيةنظرية و  تعاريف ووضع بتحديد ستقوم الباحثة

 .المعنى في تداخل أو لبس أي إزالة لغرض وذلك الدراسة متن في

  :(Picture bookالكتاب المصور )

 : ما زين بالرسوم والصور.وياً لغ        

راءة ، خاصًة لألطفال الذين لم يتعلموا القرتكون بشكل أساسي أو كلي من الصو كتاب ي: نظرياً        

 . (Abbott, A.J., 2018) بعد

هو كتاب موجه بالعادة لألطفال، ويشتمل على الرسوم التوضيحية غالبًا وتكون ذات أهمية 

كبيرة تفوق أهمية الكلمات، توجد على صفحاته الرسوم التوضيحية إما على كل صفحة أو الصفحات 

 (.(Elizabeth, E.Z., 2018المتقابلة 

مفاهيم تستخدم لتوضيح بعض ال: هو كتاب يحتوي عدد من الرسوم التوضيحية التي إجرائياً 

من خالل تحويل النصوص إلى رسومات أو صور يتم التعبير عنها بالخطوط  المعقدة بطريقة مبسطة،

  واألشكال واأللوان.

 : ((pictures الصور

لكثير ، وذلك ألنها تجسد وتوضح افي تدريس العديد من الموادهي الوسائل التعليمية : نظرياً 

 .لى الشرح اللفظي فقط لمادة الدرسبشكل أفضل من االقتصار ع من الظواهر والحقائق

، ، لتوضيح شكلهتسجيل الدقيق للشكل الظاهري للجسمال :( أنها2151) وعرفها الخطيب

  ولونه، وملمسه.

: التعبيرات البصرية سواء كانت رسومات توضيحية أو صور تتضمن في المادة جرائياً إ

 لدى المتلقي. واإلدراكالتعليمية لتعزيز الفهم 



91 

 

 

  (: illustration) الرسوم التوضيحية

هي فن صناعة الصور التي تتماشى مع عمل ما وتعمل على إثراءه بدون االستدعاء إلى 

االنتباه المباشر وبدون تشتيت لما يتم توضيحه. والشيء اآلخر هو محور االهتمام، حيث أن دور 

 2151) .التنافس مع األشياء األخرى  دون واألسلوب الرسوم التوضيحية هو إضافة الشخصية 

.(graphic design,  
هي رسوم بسيطة، مكونة من خطوط أو أشكال هندسية تشرح الفكرة أو تفسرها، وتعني و 

، يسري  مصطفى السيد،) بالترتيب وبالعالقات بين الكل وأجزائه. وتوضح قيمة كل منها بالنسبة لآلخر

2115.) 

الرسم  وبمجال الحاسبتعرف : الرسم اإليضاحي بالصور، و التوضيحية كتقنيةالرسوم وتعرف       

 (.almaany.com) والتصوير والتفسير

مفاهيم المادة، أو جزء من  ةقريب : هي رموز خطيةنظرياً  (illustration) الرسوم التوضيحيه

 (.5111 )حمدان, منها

يستعين بها المعلم مهما كان نوعها ( بأنها: الرسوم الكبيرة، التي 2112وعرفها )عسقول، 

  لتوضيح فكرة معينة.

 باستعراض تعريفات الرسوم التوضيحية يتبن أن ما يميز الرسوم التوضيحية هي:

 أي تفاصيل غير ضرورية في األشياء التي تمثلها. بسيطة تتجنبرسوم خطية   -

ر واألشياء القات والظواهعن المفاهيم واألفكار واألحداث والع التوضيحية للتعبيرتصلح الرسوم  -

 والعديد من األمور األخرى.

 ام للشيءالعتتكون من رموز أو أشكال أو خطوط تعبر عما تمثله، وال تتقيد بالمعالم بشكلها  -

  األصلي.
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تصلح الرسوم التوضيحية للتعبير عن الخطوات المصاغة لألنشطة التعليمية في رسومات  -

 متتابعة.

توضيح أو منه الوالغرض ، سم أو تصوير فنيأداة فنية تظهر في شكل ر  الرسم التوضيحي:

  (.مالء لمعلومات حسية )كما في قصة أو قصيدة أو مقال صحفياإل

متخصص لتعزيز المفاهيم أو توضيحها  مصممهو : (Illustratorالرسام التوضيحي )

 ,Simons) بها المرتبطةالنص أو الفكرة محتوى عن طريق الصور البصرية ليتوافق محتواها مع 

S.H, 1985). 

  :(Skill) المهارة

 ،دريب المقصود، والممارسة المنظمةيتطلب فترة من التالذي معقد اللنشاط ا خصائص هي

 لهذا النشاط وظيفة مفيدة.و  ليؤدى بطريقة مالئمة،

 م(.5114الكفاءة والجودة في األداء )آمال صادق، وفؤاد أبو حطب، وهي 

 ،والشرقاوي  طلعت، منصور،واالتقان، )هي عادات يتدرب عليها الفرد إلى درجة التمكن 

 (.2115، فاروق  وأبو عوف، عادل، وعزالدين، أنور،

 . األداء وقتما نريدو  ( بأنها: هي القدرة على التعلم الجيد,Cottrell,5111كوتريل ) هاوقد عرف

طرق المعرفة الروتينية  ها:( بأن5115)سليمان، ورياض، أنور  ،وعرفها كل من الخضري 

 لدى الفرد ألداء مهام خاصة.

)الشيء الذي يمكن تعلمه أو تكوينه أو  :بأنها المهارة( 5111وعرف عبد الشافي رحاب )

وان ما يتعلمه يختلف باختالف نوع المادة  ،اكتسابه لدى المتعلم، عن طريق التدريب والمحاكاة

 .تعلمها( وخصائصها وطبيعتها والهدف من
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 : المهارة إجرائياً 

هي القدرة على التعلم لدرجة التمكن التقان شيء ما، وهي نشاط داخلي يعتمد على التدريب 

  مكتسبه.والتحفيز وهي عملية 

 (:Understanding) الفهم

يقوم  القاريءأساسيًا، ففيها القارئ والنص والسياق دورًا  يأخذيعرف بأنه عملية تفاعل  :نظرياً 

 ن خالل ماوأفكاره الشخصية ومبتفسير محتوى النص انطالقًا من معلوماته أي بعملية إنتاج للمعنى 

 (.Fernan, 1979) من عملية القراءة يستخلصه

يب على عدد من ثم يج من التلميذ أن يقرأ أو يسمع نصاً  تمرين يطلب فيهوتم تعريفه أيضًا ب

قيق األهداف تح ومعرفة مدىاألسئلة التي يستطيع من خاللها التعرف على مدى فهم المتعلم للنص، 

 .( ,5111Cortes, D.E) .المنشودة من العملية التعليمية

 

حالة أو رسالة معينة، حيث يمكن للفرد أو ، بشيء مجردمتعلقة  عقلية: هو عملية إجرائياً 

يعني و  ،الشيء أو الحالة بشكل كافمعينة للتعامل مع وتحليالت أن يفكر بالشيء ويستخدم أفكارًا 

 الشئ المراد فهمه. و  العالقة بين الشخص وهو ،فعل فهم إدراك مايعنيه الشخص بقول أوال

 

 (:  Graphic Designالتصميم الجرافيكي )

صويري، تفتعني )تعني )رسم بياني(، أما )جرافيك( مشتق من كلمة )جراف(، و االسم  :نظرياً 

وتعني "خط مكتوب أو مرسوم  Graphus – أصل الكلمة التيني وهي جرافـوسو مرسوم، مطبوع...(، 

أو منسوخ"، واستعير بالكلمة بـ اللغـات األوروبية لكي يطلق على كل رسم بخط منسوخ ثم أصبح 

 (.2111، رمزي  العربي،) .Gravure) الفرنسية، وجاء في اللغة اسمًا عالمياً 
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 William) ( هم المصمم وليم أديسون دويغنزGraphic Designأول من أطلق تسمية )

Addison Duygens) الشخص الذي يجمع بين العناصر المختلفة هو  المصمم الجرافيكيو  5122 عام

 (.المرجع السابق)ن في صفحة واحدة بشكل يجذب النظر امن صور وكلمات والو 

إيصال رسائل فعالة للجمهور المستهدف بهدف هو فن الجمع بين النصوص والرسومات و 

 (.Erdurak, 2002) عبر أي نوع من أنواع االتصاالت البصرية

أو  ةشكااًل مطبوعأأخذ يمكن ان يمرئي اصر والتطبيقات لخلق عمل : توظيف العنإجرائيا

 رتكاز على مجموعة من المباديء واألسس.باإلمعروضة 
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة ألدبا
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 دب النظر  : األأوالً 
   الكتاب المصور: المبحث األول

 الكتاب المصور
  الفئات التي يستهدفها الكتاب المصور

  المصورةأنواع الكتب 
 مراحل إنتاج الكتب المدرسية

 تحليل العينات
  مراحل إعداد وتأليف المناهج والكتب المدرسية

 أهم رواد الرسوم التوضيحية للكتاب المصور في العالم
 التقنيات المستخدمة في الرسوم التوضيحيه للكتاب المصور

  الرسوم التوضيحية الرقمية
  في تحديث مفهوم الكتاب المصورثورة تكنولوجيا المعلومات ودورها 

 دور الكتاب المصور في تعزيز مهارات الفهم: المبحث الثاني
  عملية الفهم

 كيفية حدوث عملية الفهم
 تكوين صور ذهنية

 أهمية الرسومات التوضيحية في الكتاب المصور
 مهارة قراءة الرسوم التوضيحية

  الرسوم التوضيحيةكيفية تطوير قدرة الطفل لتعزيز الفهم من خالل 
 .2151الى  2151أهم الكتب التعليمية المصورة الخاصة باألطفال داخل األردن من عام 

 :إعداد الرسوم التوضيحية للكتب التعليمية المصورة التصميم فىتوظيف أسس وعناصر 
  (Design Basic) أواًل: ُأسس التصميم

 (Design Elements) التصميمثانيًا: عناصر 
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 المبحث األول
   الكتاب المصور

 : الكتاب المصور

نمية مهارة دة لتفي توصيل معلومه مهمه وهي وسيلة مساع تأخذ الكتب المصورة دورًا أساسياً 

إن وق الترفيه، يف اً مًا قيتخدم غرض المصورة ، والرسوم التوضيحية في كتب األطفالالفهم لدى الطفل

وى مبتدئ طفال يقرأون بمستمعظم األكبيرة في حياة الطفل، و  أهميةيمثالن م القراءة وفهم النص تعل

 بحلول وصولهم إلى الصف الثالث، عندما يصبح فهم الكلمة المكتوبة ضرورة ال بد منها.

والكتب التي تحتوي على صور تساعد الطفل على تعّلم كيفية إنشاء الصور في مخّيلته. هذا 

رة في لمصو الكتب ا أهمية يلي جيدة، وسوف نستعرض فيماهمية لتطوير مهارات الفهم الأمر بالغ األ

 تحسين قدرة الطفل على استيعاب ما يقرأ.

ربة جفر للمتصفح بغض النظر عن عمره بتيتميز الكتاب المصور عن الكتب األخرى بأنه يو 

بصرية مميزة وشيقة، فهو عادة ما يحتوي على وحدة متكاملة سواء كانت لسرد قصة، أو لوصف 

موضوع أو مفهوم معين يهدف إليه الكتاب، ويتم تطوير الكتاب المصور من خالل عملية تحويل 

ور، ويركز بوجود نص مختصر من الرسومات والصالنص إلى صورة أو رسومات توضيحية أو 

ور على الجمهور المستهدف أو المقصود، ويلعب الكتاب المصور دورًا هامًا في تنمية الكتاب المص

القدرات اإلدراكية التي تتعامل مع الرسومات والصورة وتستطيع إدراكها كلفة بصرية غير ناطقة، ويتم 

 في الكتاب المصور االهتمام بالفئة العمرية للمتلقي حيث ُتقاس القدرات حسب العمر.
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 : ات التي يستهدفها الكتاب المصورالفئ

تعتبر  نمية مهاراتهم في الفهم والقراءة، حيثتستهدف الكتب المصورة باغلبيتها األطفال لت 

كار والرسائل فعلى إيصال األالرسوم التوضيحية وسيلة تعليمية وتثقيفية حيوية ومهمة في المساعدة 

  من خاللها.

 المصور عبر التاريخالتاريخ الموجز لنشأة وتطور الكتاب 

تم اكتشاف أقدم الرسوم التوضيحية في كهوف العصر الحجري القديم ووضع اإلغريق 

ي الجرافيت أنواع الفن( أشكال موسعة في الفن، وفي بعض من Greeks and Romansوالرومان )

 م، وقد استخدمت211( )خاصًة في مداخل المواخير( عام Pompiالذي يمكن مشاهدته في بومبي )

فكانت الخطوة الثانية في تاريخ هذا الفن، فالرسوم التوضيحية  تقنية الطباعة الخشبية في شرق آسيا، 

 قبل القرن الخامس عشر كانت تدرج يدوًيا إلى الكتب )مدرسة الفن، الرسم التوضيحي(.

( وكانت Illuminationsالرسوم التوضيحية في العصور الوسطى تعرف باسم اإلضاءات )و

باليد بشكل فردي، ومع اختراع المطبعة أصبحت الكتب موزعة على نطاق واسع خالل القرن تنتج 

إي -( نشأة أسلوب جديد للتوضيح وهو أوكايو5111الخامس عشر، وشهدت اليابان في عام )

(Ukiyo-e فتميز بالخط المؤثر، وبألوان طبيعيه ومعبره ناتجة عن تقنية الطباعة الخشبية فكانت ،)

الحكايات والشخصيات الشعبية في الحياه اليابانية، وخالل القرنين السادس عشر والسابع مواضيعها 

عشر في أوروبا كانت عمليات االستنساخ الرئيسية للتوضيح هي النقش، وفي القرن الثامن عشر في 

هو من استخدم  (William Blake, 1827- 1757، كان المصور الشهير ويليام بليك )(انكلترا)

وبحلول أوائل القرن التاسع عشر، أدى إدخال الطباعة الحجرية إلى تحسين كبير في الحفر، اسلوب 

ساعد عمل فني، فهي ت فن صناعة الصورة التي تتماشى مع أيلرسوم التوضيحية وا ،جودة الطباعة

ون الحاجة إلى االنتباه المباشر، وبدون أن يتم تشتيت الموضوع المراد توضيحه، فهي على اثراءه د
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 الرسوم التوضيحية تعتبر اضافة إلى االسلوب دون التنافس مع أي شيء آخر.فمحور االهتمام 

Simons ،Herbert (5111). 

 أهم الشخصيات النشر، ومنو فالرسم التوضيحي تاريخيًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمليات الطباعة        

 George(، وجورج كروكشانك )John Leach: جون ليتش )والرسوم التوضيحية ه البارزة في

Crockshank( والمصور ديكنز هابلوت )photographer Dickens Havlott( نايت براون ،)Knight 

Brown،) ( وفي فرنسا هونوري دوميهHonore Domeet وساهمت المنشورات ،) الساخرة والجادة في

 هذا الوقت في طلب كبير على رسومات الكاريكاتير.

( التي بنيت على نجاح 2112-5145البريطانية )Bunch magazine) وكانت "مجلة بانش" )

العديد من الرسامين ذوي الشهرة  (، وعمل فيهاGeorge Cruikshank, 1827- 1840جورج كروكشانك )

( وجورج Dalzell brothers(، وأخوان دالزيل )John Tenielن تينيل )الجيدة، بما في ذلك السير جو 

(، وكانت المجلة أول من استخدم مسمى رسوم متحركة Georges de Maurierدو مورييه )

(Cartoonsلوصف صورة، وأدى ،)  عرف جون ليتش كأول رسام استخدامه على نطاق واسع إلى أن

الباريسية، أدرك بانش  (Le Fleurالت مماثلة مثل لوفوليور )كاريكاتير في العالم، وباالشتراك مع مج

أسلوب التوضيح الجيد الذي تم بيعه فضاًل عن النص، ومع استمرار النشر أثبت بانش التحول 

 (.ويكيبيدياالتدريجي في التوضيح باالعتماد على الكاريكاتير )

في بداية القرن التاسع عشر، كانت الصحف والمجالت الضخمة والكتب المصورة هي من          

أهم وسائل اإلعالم االستهالكية الرائجة في أوروبا والعالم، وقد أدت التحسينات في تكنولوجيا الطباعة 

جاالت األدب م تجربة تقنيات األلوان والتقديم فقد أثرت الطباعة في جميع الرسامين فيإلى تحرير 

التصوير الفوتوغرافي والطبخ، وأدلة السفر، وفي كتب األطفال أيضًا، ويعود سبب التقدم  وفي كتب
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في الطباعة إلى أن األسعار أصبحت معقولة إلنتاج الصور الملونة داخل الكتب وغيرها من المواد 

  األخرى.

حتى أوائل  5111عام  أما في أمريكا، فكان هذا هو "العصر الذهبي للتوضيح" من قبل

، وأصبحت مجموعة صغيرة من الرسامين ناجحة للغاية، حيث أنشأؤا صورًا تعبر عن 21القرن الـ

 التطلعات األمريكية آنذاك. 

(، الذي Harry Abramsومن األسماء البارزة الرسامين في القرن العشرين هاري  أبرامز ) 

(، عرفت شركته باسم" كتب 5141صور عام )أسس أول شركة أمريكية متخصصة في فن الكتاب الم

(، وكان الناشرين األوروبيين 5111(، وقد استمرت في العمل  حتى عام )Abram Wroteأبرام )

( من ألمانيا، الذي ابتكر Dumont Schubergللنصوص المصورة في ذلك الوقت دومونت شكوبيرغ )

(، ومن بين Calendars(، والتقويمات )Travel Guides(، وأدلة السفر )Art Booksالكتب الفنية )

المدن األوروبية األخرى في القرن العشرين باريس، وميالنو، وسانت بطرسبورغ، وكولونيا التي نشرت 

 (.Wikiwandالنصوص المصورة )
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 : أنواع الكتب المصورة

 ويمكن تصنيف الكتب المصورة إلى نوعين :األنواع الفرعية للكتب المصورة: 

 أواًل: من حيث تحليل المضمون 

 :(books) Alphabet الكتب األبجدية -4

و ية مع الكلمات أويعرض الحروف األبجد فال الصغار،كتاب في المقام األول لألطصمم هذا ال     

 small)) صغيرةالكبيرة أو ال حرفأشكال األبعض كتب األبجدية على  وتختص الصور المقابلة،

& Capital letters تبدأ بحروف  مفتاحية، وكلمات

محددة، أو رسوم توضيحية للكلمات الرئيسية، وقد تتكون 

الكتب األبجدية من جمل أو فقرات أو صفحات كاملة تسلط 

والكلمات الرئيسية المقابلة في   الضوء على الحروف

تم تصميم معظم و مجموعة متنوعة من األشكال اإلبداعية، 

كتب األبجدية لتعليم األطفال التعرف على الحروف 

واألصوات، وباإلضافة إلى ذلك فإنها تساعد األطفال على 

مع الصوت، وهو أنها تعلم األطفال الصوتيات  لكلمةاربط شكل 

ت كل كتب األبجدية لها غرض تعليمي، فبعضها ال يقصد به تعليم األبجدية، ليسو ، واإلمالء أيضاً 

كتاب طبع في  الذي يمثل( و 5شكل)ومثال ذلك  بل هي استكشافات أكثر تطورا لإلمكانيات الفنية

 .لألحرف األبجدية 5115 عام 

 

 

 

-A French ABC(:5الشكل )

book printed in 1861 

 كتاب الفابيتا 
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 :((Concept booksالكتب المفاهيمية  -2

الكتب التي تقدم مواد واقعية من خالل الرسوم التوضيحية والنصوص المرافقة لها، ويمكن هي       

ان تتعامل مع أي موضوع تقريبًا، ومن بعض المفاهيم التي ُتقدم هي األضداد، والعالقات المكانية 

)ُتثقف ولكنها ال تعظ(، وهذه الكتب جيدة تقوم بنقل المعلومات  أيواألصوات، وهي كتب تعليمية 

بطريقة واضحة ومسلية، وهي تهدف إلى 

في كثير من  -تعليم بعض المفاهيم 

األحيان تكون مفهوم  اجتماعي من خالل 

م ات خيالية، أو رسالخيال باستخدام شخصي

ساعدت هذه الكتب ، وقد عوالم خيالية

ثقة في مطابقة لاألطفال على اكتساب ا

ذه ومن ه ديد األصواتحالكلمة بالصورة وت

ومثال ذلك الكتب الجائع جدًا كاتربيلر 

والذي يمثل غالف كتاب مصور  (2شكل)

(wordpress, 2010). 

 :Counting Books)) كتب العد -3

صممت معظم كتب العد لتعليم األطفال مفهوم 

ا باألرقام، فمنها ال يحتوي تقريب تعريفالعد واألعداد وال

على أي نص، فقط األرقام والكائنات التي يتم عدها، 

ولذلك فإن الجانب األكثر أهمية هو الشيء المراد أن يتم 

للدكتور  ةعشر تفاحات على القم(: 1) الشكلعده، وأحيانًا ُأخرى قد  تحتوي أيضًا على القصص 
Seuss .كتاب يجمع بين أعداد العدسات والقوافي  

 كاتربيلر""الجائع جدا (: 2الشكل )
The Very Hungry Caterpillar" (1969) by Eric Carle 

 

file:///C:/Users/اكرام/Downloads/الرسالة%20النهائية.docx
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ي تصميم امة فالعد، ويجاور النص الصور وهي سمة ه هوموالمعلومات الثقافية جنباً إلى جنب مع مف

كتب العد،  وهذه الكتب هي من مجموعات الكتب التي أضيفت إلى الكتب المصورة التي يتم إنتاجها 

 .(5، كما في كتاب عشر تفاحات الذي يجمع بين األعداد والقوافي أنظر الشكل)لألطفال الصغار

 (.(Early readers كتب القراء األوائل -1

 ةومشاركهي وسيلة اكتساب اللغة، والتواصل،   

ي النص الذ القاريء معتفاعل  واألفكار، وهوالمعلومات 

يتشكل من قبل بالمعرفة السابقة والخبرات والموقف، 

ومجتمع اللغة التي تقع ثقافيا واجتماعيا، تتطلب القراءة 

اإلبداع والتحليل النقدي، ألن القراءة عملية معقدة، فإنه ال 

السيطرة عليها أو تقتصر على واحد أو اثنين من  يمكن

التفسيرات. )لترجمة الرموز إلى أصوات أو تمثيل بصري 

والشكل المجاور قصة فانسي نانسي وهي  .للكالم( والفهم

شخصية نشطة لتعريف الكلمات للقراء، وفيها كمية كبيرة من 

.أنظر اءة وانما تشجيع الطفل على القراءةالتكرار بالكلمات لعدم ارغام القاريء على المتابعه في القر 

 (.4الشكل )

 

 

 

 

 

 ( قصة فانسي نانسي1الشكل )
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 :((Nursery Rhymesكتب أغاني األطفال  -5

وسيقى م القصائد أوبين  تجمع التي الكتب هي

ان، تقليدية في العديد من البلدال األطفال وأغاني األطفال

م المصطلح يعود إلى أواخر القرن الثامن عشر اواستخد

 / أوائل القرن التاسع عشر. 

 سجيل أغاني األطفال في المسرحياتت بدأ

والشكل المجاور هو عبارة عن أشهر قافية ألغاني 

 (.1أنظر الشكل) .األطفال في العالم

 

 (:(Toy Books كتب األلعاب -6

الكتب من الورق المقوى والقماش، والكتب 

المنبثقة، هي وسيلة للتحايل باإلضافة إلى قصة، 

وعادة ما تكون هذه الكتب مخصصة لألطفال األصغر 

سنا، ويمكن أن تكون الكتب المنبثقة )ميكانيكية، 

متحركة(، وهي معقدة بشكل غير عادي مع مشاهد 

أنظر  .الثية األبعاد وعدة أجزاء متحركةدرامية ث

 (.1شكل)

 

-Nursery Rhymes & Sing: (1الشكل )  

Along Songs for Kids Paperback 2013 

 

 Heyشكل توضيحي لـ": (6شكل )ال

Diddle Diddle"  
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في كتب االلعاب يأخذ النص المركز الثاني   

واألهمية األكبر للرسوم التوضيحية، وعادة تحتوي 

تم رسم أقدم كتب لعب ، فحات قليلةعلى ص

في منتصف القرن التاسع عشر ، بدأت  ولألطفال ،

في طباعة كتب  Dean & Sonدار نشر لندن 

وم الرسة بباستخدام الصور الحجرية الملون ألعاب

 Edmund) كان إدموند إيفانزو  ،التوضيحية

Evans ) أول من قام بنقل وطبع كتب لعب

التاسع عشر األطفال في لندن من منتصف القرن 

باستخدام ، Warne & Routledgeو Routledgeلـ اً حيث أنتج كتب ،وحتى أوائل القرن العشرين

 wood block printing technique of chrom) تقنية طباعة الطوب الخشبي

oxylography ،) كان له دور فعال في كتب األطفال من خالل إنتاج ، باألشعةالخاصة بالتصوير

 Walter) بواسطة والتر كرين5114 والشكل المجاور غالف تم تصميم عام، لكتب لعب األطفا

Craneملون، وطبعه إدموند إيفانز ) (Edmund Evans )(7أنظر الشكل.)  

 

 

 

 

 

 

كتب صممه والتر كرين  ف(: غال7الشكل)
(Walter Crane) 
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       (.(board book الورق المقوى كتب  -1

يتم طباعة الورق المقوى واستخدامه لكل من  سميك،ق لمطبوعة على الور هو نوع من الكتب او       

للكتاب  وخالفاً ، الورق صفحة تتكون مما ال يقل عن رقاقتين من الغالف والصفحات الداخلية، وكل 

جليد الت أوبإسلوب الخياطة، الورقي النموذجي الذي يربط 

مطوية بشكل  الورق المقوى ، فإن صفحات كتاب الجيد

إن الكتب الورقية المقواه  مربوطة كملزمة واحدة،و خاص 

متينة للغاية وبالتالي فهي مخصصة لألطفال، ومعظم 

يك؛ في الصين والمكستنتج  الكتب المقواه في العالم في

في التزال  (Printer Book Board)مطبعة كتابهناك و 

المطابع التزال في وبعض  ،األمريكية الواليات المتحدة

 .(Nkfust, 2009) (1الشكل رقم )، أنظر أوروبا

  

 يزيد-نموذجيدفتر لوحات : (8شكل )ال
 مم. 8عن  ةسمك الصفح
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 ثانيًا: الكتب التي تصنف حسب التقنية: 

 وهنالك أنواع منها: Movable Books)) المنقولة الكتب

 : (Pop-Up Booksالكتب المنبثقة ) -4

التي تستخدم هندسة الورق لجعل أجزاء من الصفحة تنهض أو تظهر عند فتح صفحاتها، الكتب ي ه

 والكتاب المنبثق مصطلح يطلق على أي كتاب ثالثي األبعاد أو متحرك، أو النوافذ المنبثقه أو 

كل منها تعرض بطريقة مختلفة النها تستخدم نفس التقنيات مثل بطاقات المعايدة اإلنسحاب.و 

والذي يمثل ثالثة نماذج لبطاقات، وشكل  (1رقم)ومن أمثلة الكتب المنبثقة شكل  األبعاد.ثالثية 

 ( والذي يمثل كتالوج منبثق لألفالم المنقولة والكتب ثالثية األبعاد.51رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثة نماذج لبطاقات (: 1الشكل )
 معايده

كتالوج منبثق لألفالم المنقولة والكتب  :(91الشكل )
 .9111األبعاد، ثالثية 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pop-up_book
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 الكتب المنبثقه:  واعنأ

أحياًنا ما يسمى تصميم وإنشاء مثل هذه 

صمم وي ،ال الفنون بـ "الهندسة الورقية"الكتب في مج

هذا النوع باستخدام ورق قابل للطي، وتعتمد النوافذ 

طاقات والقطع والبالمنبثقة بشكل كبير على الغراء 

الصلبة، ويرتبط الجانب الفني للهندسة الورقية 

االوريجامي حيث يستخدم فيه الفنان ورقة 

( وهو يمثل فن طي الورق 55أنظر الشكل)مطوية.

 األوريجامي.

 (:Animated Books) الكتب المتحركة -2

صًا، والقصة، نبين ثالثة عناصر: الرسوم التوضيحية الملونة التي تتضمن  تجمع هذه الكتب

 واثنين أو أكثر من الرسوم التوضيحية المتحركة مع تقنيات حركتهم التي تعمل بين الصفحة المضاعفة

(Wehr, W. P, 2008) ،  أي تحرك الصورة إلى األسفل واألعلى، وأفقيًا بنفس الوقت بحركة واحدة

الذي صمم أول رسوم توضيحية  ،Julian fear كالرسوم المتحركة التي سجلت باسم جوليان فير

عرض مشهد يتكون من مجموعة من الشرائح  طريقة ،( fear, Julian, 1949) متحركة عام

العمودية، فعندما يسحب القاريء عالمة التبويب على الجانب فتنزلق معظم الشرائح الواحدة تلي 

 األخرى وتنتقل من مشهد إلى آخر مختلف تمامًا.

  

 

 

(: فن طي الورق األوريجامي55الشكل )  
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  :(Peepshow)أو (Tunnel Books) نفقال كتب -5

 اليهما لنظرا ويتم جانب كل على مطويين بشريطين ترتبط صفحات من الكتب هذه تتكون 

غطاء، وتقوم الصفحات بالسماح للمشاهد في كل صفحة بمشاهدة الكتاب بأكمله ال في ثقب خالل من

 اً صفحة معل هذه الصور في كل من الخلف، وتعم

( داخلي، وهذا المصطلح )نفق الكتاب مشهداً ببعد شيءلتن

يعود إلى إحياء ذكرى بناء النفق تحت نهر التايمز في 

 السياحي الجذب من كنوع باالكت هذا أنشئ وقد، لندن

وحدائق نيويورك النباتية، وتم اعادة تنسيق  العالم في

 Carol Barton كارول بارتون  الكتاب من قبل الفنان

ات لصفحواالهتمام ليس وآخرون كنموذج لكتاب النحت 

والشكل  ،التعامل مع األكورديون واألغطية الجانبية كمساحات معلوماتيه ومرئية الكتاب الداخلية وإنما

  Steven, S. M, Waldo, W.H, 2009) (52)أنظر الشكل  التالي يمثل هذا النوع من الكتب

.(Wikepdia; 

 Tunnel booksنفق الكتب : (82الشكل )
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 Wordless) الصامتهالمصورة القصة  -1

Picture Books) 

ة ليلق وصتحتوي بالعادة على صور فقط ونص

لرسوم على ا وهي تعتمد كلياً  ،بدون نصتكون حيانًا أو 

عرض القصة، لالمتسلسلة بعناية المتتابعه و التوضيحية 

تخدم أي تس التوضيحية سردية للغايةوتكون الرسوم 

لتعبير فيتم تحويل المعلومة إلى أداة ل) أسلوب السرد

إلى مرحلة ما وهي موجهه  ،كالم مع ترتيب األحداث(

(، وبعضها مخصص أيضا 1-4) من عمرقبل المدرسة 

 صورة(، 55) أنظر الشكل رقم صور خفيةو لألطفال األكبر سنا ألنها تحتوي على هياكل معقدة، 

 (محاضرة مفهوم السرد، جامعة الملك سعود) عن القصة الشهيرة أرتكب خطأها

(faculty.ksu.edu.sa.) 
 

موضوع،  وأ، حياناً وجهة نظرأو  العديد من الكتب المصورة تحتوي على عناصر أدبية مألوفةو 

تلعب و  ،تساعد األطفال على تطوير المهارات اللغوية والرواية القصصية فهيعداد، أ أو حرف، أو 

ص بعضها ال يحتوي على ن األطفال ألنفي تطوير عادات القراءه بين  هاماً  الكتب المصورة دوراً 

  (Perry, 2005).القاريء ن وال تحتاج إلى ردًا شفهيًا م

 ، فغابليديةالتق البسيطة و يضًا الفنون التصويريةستخدم في القصة المصورة الصامتة أاو 

م النص جزءًا من المشهد فيكتب الكال كان أما إذا، والفصول فقطنص الكالم في عناوين الصفحات 

وتركز  ،(ميلودرامية)بطريقة  أو( Martin .M.S, 1977) لوحات صغيرة أوفي شكل إشارات 

"أرتكب الصامتة  قصةالصورة من : (81) شكلال
 خطأها" للفنان ليند وارد
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يود السياسية قلل مت نتيجةالقصص على الصراع ضد الظلم حيث تجبر بعض الشخصيات على الص

عاطف فالشخصية الطيبة يت ،شريرة طيبةة إما شخصية ، وتكون أدوار الشخصيات محددواالقتصادية

ن معظم لم يك ،ينفر منها الجميع نتيجة انحطاطها األخالقىفالشخصية الشريرة  أومعها الجميع، 

كانت مؤلفاتهم ، و (Lind Ward )ليند وارد( وMasirel )ماسيريل فكان بعضهم مثلمنتجين،  هاكتاب

بات أما الكتيلتنشر في الصحف والمجالت العامة، تصمم القصص  هذه، وكانت فقط قصة واحدة

لى عشر من ثمان إتتراوح محدودة للمهتمين فقط، وكانت أعداد تلك الطبعات فكانت تطبع بنسبة 

كانت تطبع و الصامتة بطولها الروائى وتعقيدها،  صر متتابعة دون فاصل، وتميزت القصطبعات تنش

السينما  لعبت القصة الصامتة دوراً كبيراً في ظهور وقد أيضًا، وبذات األبعادبأحجام القصص الكالمية 

إصدار األصوات، تكبير و تقنيات االفالم كتقنية التصغير وال واحتوى العدد الكبير منها على، الصامتة

 ثل الفيلممرسم صورة لها في الذهن تمامًا أن يتم طلب أواًل ت)ليند وارد(: "إن القصة الصامتة ت وقال

 .(Willett, perry, 2005) الصامت

 ((Picture Story Books القصة المصورة -5

عمال معقدة هي أ و  مع فن التوضيح، مكتوبه(الحكاية ال) هي الكتب التي تجمع بين فن القص

 تقسم القصص المصورة إلىو  ،القصص والتوضيح() الفنوهي التعامل مع اثنين من أشكال جدا 

   ثالثة أنواع:

 .( كتب سهلة للقراءة5

 ( الكتب المصورة للقراء األكبر سنا2

 .( الروايات الرسومية5

إنشاء هذه سنوات ويتم  (1 – 4)وتكون القصص سهلة القراءة تستهدف األطفال من سن 

والطباعة  ،يكون لديهم نص محدود جدًا على كل صفحةبشكل مستقل ، الكتب لمساعدة القارئ بداية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9
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ء األكبر أما الكتب المصورة للقرا، قصيرة جداً  جملوقلياًل ما تسيطر اللغة، وال كبيرة، وتباعد مزدوج،

ضيع والقصص والرسوم سنا فهي عادة ما تكون متطورة أكثر أو مجردة وأحيانا معقدة في الموا

النوع من  ظهر هذاو  ،وأكبر ثمان سنينوهي مناسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من   ،التوضيحية

عصر كبير في ل بشك تزايدتعلى الوسائل البصرية  التي  كانت رداً ف الكتب المصورة في السبعينات

 .االتصاالت

م تعدت هذا ، ولكنها اليو فقطلألطفال الفكرة التقليدية بأن الكتب المصورة مخصصة وقد كانت 

ية للمدارس في المناهج الدراس األكبر سناً الكتب المصورة للقراء يستخدمون يوم األمر وأصبح معلموا ال

 (.(Russell, D. L, 2009المتوسطة 

 . (Graphic Novels) التصويريةالروايات  -1

هي الكتب الهزلية الطويلة، وعادة ما تكون قصص طويلة ومعقدة، وتستهدف جماهير أكثر      

نضجًا وجدية، وتحتوي على نص مكتوب في فقاعات الكالم أو كتعليقات في الكتب المصورة، وهي 

روايات رسم تحظى بشعبية مع طالب المدارس المتوسطة والثانوية، فهي خيار مفضل لدى القراء 

 خصوصًا بالقراءة.  المترددون 
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 ((School Booksالكتب المدرسية  -1

على  وزعتي تالشكل التقليدي الالكتب ذات  هي

ضم محتوى أحد المقررات الدراسية ت تيالطلبة، وال

ى حتوي علت، ال ةوالمحدد ةوالمخطط ةالهادف ةالتعليمي

المعلومات التي  فجميع والبيانات فقط،المعلومات 

ط إلى ومن البسي ،مرتبة من السهل إلى الصعبتحتويها 

المركب ومن المحسوس إلى المجرد، تضاف اليها 

 ية لكلالضرور األنشطة الصفية والالصفية والتدريبات 

قويمًا تعتبر تدرس داخل محتوى الكتاب التعليمي وهي 

وع وهي موض .ليميةفوريًا ومرحليًا في العملية التع

 سنوات في رياض األطفال (1 – 4)ر الدراسة الحالية وتستهدف هذه الكتب األطفال من عم

والشكل  الصفحات الداخليةبعض أغلفة الكتب التعليمية المصورة و  ، ومن األمثلة عليها)ويكبيديا(

  .(54) أغلفة الكتب لمرحلة الروضة أنظر الشكل در أحو المجا

 : غالف كتاب مدرسي لمرحلة الروضة(81شكل )ال
 



33 

 

 

ق الذي تنطل عد المنظومة التربوية األساستُ 

بالكتاب منه كل محاوالت التطوير والنهوض 

الكتاب المدرسي في كل منظومة تربوية و المصور، 

بمثابة التجسيد العملي لمقومات المنهاج التعليمي، 

والوسيلة األكثر استخدامًا واعتمادًا، بحيث يظل 

 األساسية في العملية التعليمية التعلمية، داخل الركيزة

زمراني  ؛alukah.net) ،وخارج الفصول الدراسية

والكتاب التعليمي المصور ذو فائدة  (.2151، محمد

في العملية التعليمية، ولقياس مدى فاعلية الكتاب 

لتصميم لعناصر االمصور أل بد من عرض شكل الكتاب الخارجي والداخلي من حيث البناء التنظيمي 

  يمثل شكل أغلفة الكتب المدرسية موضوع الدراسة. (51) والشكل وتنظيم عناصر الكتاب المصور،

 

 :ةالمدرسي براحل إنتاج الكتم

ويتطلب إنتاج الكتاب المدرسي فضاًل عن الخبرات المختصة والتي تجمع ما بين التكوين          

قني والفني، والتكوين الت التمصميم،في عملية تظافر الجهود العلمي في المادة المراد تصميم كتابها، 

الدراسات النفسية التحليلية، كاألبعاد النفسية للصورة واأللوان المستعملة في اخراج ة بالموازاة مع أهمي

الكتاب المدرسي، بما يتناسب مع كل مرحلة عمرية، وهذا من شأنه أن يزيد اقبال المتعلم على الكتاب 

 (.alukah.net؛ 2151،محمد الزمراني،). المزيديشد انتباهه إلى تعلم المدرسي و 

 غالف كتاب مدرسي لمرحلة الروضة: (81شكل )ال



34 

 

 

وقد ينقلب األمر إلى األسوأ إذا لم يتم  

توظيف الصور واأللوان بالشكل المناسب إلى 

وإرباك إحساسه الفني  الطفلتشويش انتباه 

اب للكت الطفلوالجمالي، نظرا لكثرة مصاحبة 

 المدرسي والنظر إليه. 

الكتاب المدرسي عمومًا من ثالث مراحل ويمر 

 أساسية:

 .مرحلة التأليف -

 .مرحلة اإلنتاج أو اإلخراج الفني والتقني  -

 .مرحلة التوزيع والتسويق -

على المنهاج الدراسي الرسمي الخاص بمادة دراسية أو بمجموعة  ويتحدد محتوى الكتاب المدرسي بناءً 

ب المدرسي ويتضمن الكتا، ستوى معين من المستويات الدراسيةمن المواد المتقاربة فيما بينها، في م

مجموعة من  عالوة على المعارف والمهارات المراد إيصالها في مادة معينة وفي مستوى معين

خرائط والبيانات وغيرها من الوثائق والوسائل المساعدة على تحقيق النصوص والصور والرسوم وال

مارين مجموعة من التالطفل، وتصاحبه أهداف المنهاج الدراسي وتسهيل عملية استيعابه من قبل 

ق هذه األنشطة تطبيمادة معينة وتقويم مدى تمكنه واألنشطة الهادفة إلى تعزيز مكتسبات المتعلم في 

 (.(www.alukah.net (51لشكل)والمراجعات.أنظر ا

 

 

 

 : صفحة داخلية لكتاب مدرسي لمرحلة الروضة(86شكل )ال
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 مراحل إعداد وتأليف المناهج والكتب المدرسية: 

تعد عملية إعداد الكتب المدرسية مسؤولية وزارة التربية والتعليم في األردن، وتقوم المديرية        

العامة للمناهج بخطة تطوير وإعداد المناهج الدراسية التي تلبي حاجة التعليم نحو االقتصاد المبني 

وتضييق  تعلمخالل التركيز على دور الطالب في عملية التعلم، وتنويع مصادر العلى المعرفة من 

القجوة الرقمية بين النظام التعليمي في األردن واألنظمة التعليمية المتقدمة، فالنمو المتسارع في 

استخدام التكنولوجيا ووسائل االتصاالت في جوانب الحياة جميعها، فيفرض على المهتمين بحقول 

رتكزات الدائمة، إذ تم وضع م في ظل التغيرات التربية التجاوب مع الحاجات الجديدة للطلبة والمجتمع

 وأسس تربوية حديثة لبناء مناهج حديثة وهي : 

 أن تتضمن طرق حديثة منسجمة مع اقتصاد المعرفة. -

 تطوير دور المعلم ليكون مطورًا وميسرًا ومشرفًا ومقيمًا. -

 توظيف مهارات الطلبة في تطوير المجتمع وتلبية احتياجاتهم. -

 عة.استخدام استراتيجيات تعلم متنو  -

 (.2154 ،العمايره، محمد) استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوصفها أداة للتعلم -

وتأتي مرحلة تأليف الكتب المدرسية. ألنها المصدر األساسي في تحصيل المعرفة والحصول 

ج العام للمناه واإلطارعلى المعلومات، ويجب أن يكون هنالك توافق بين إعداد الكتب المدرسية 

، بحيث يتضمن المحتوى تنوعًا في طريقة العرض، وعند الشروع في التأليف ال بد العامه والخاصة

 أن يراعي المؤلف مجموعة من المواصفات الفنية لتصميم الكتاب المدرسي ومن أهم هذه المواصفات: 
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 المحتوى:  -

راعى وى، وأن يالمحت فيجب أن ينسجم مع أهداف التربية، ومراعاة الدقة والحداثة في عرض

التنسيق والتكامل الرأسي للمبحث تفسه للصفوف المختلفة واالفقي مع كتب المباحث في الصف 

االقتصار  مالواحد، وأن يهتم بالمهارات العقلية العليا للطالب مثل: التحليل والتركيب والتقويم، وعد

يث أن يتم إعداد المحتوى بح على المهارات العقلية الدنيا مثل: التذكر واالسترجاع، والتأكيد على

، وأن داعياتاحة الفرص له للتفكير االبفي العملية التعليمية والتعلمية، و  الطفليكون متمركزًا حول 

يشتمل المحتوى على المواقف والخبرات للطلبة المبدعين، واالهتمام باسلوب عرض المادة العليمة 

لتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وأن يكون هناك انسجام في التنمية والتطور مع المجتمع المحلي، 

ـ مصادر تعليمية أخرىومراعاة اإلمكانات المحلية المتاحة، وأن يتيح المجال للطلبة للوصول إلى 

وضرورة اشتمال الكتاب التعليمي المصور على الرسوم التوضيحية والصور والجداول والخرائط 

المناسبة ذات الصلة بموضوع الكتاب، وعملية تصميم الكتاب تمر بمراحل حتى يتم انجاز الكتاب 

 المدرسي بشكله النهائي والمناسب وهذه المراحل هي: 

  :اختيار المؤلفين -

وهي من العلميات المهمة واالساسية ويكون هذا االختيار وفق أسس ومعايير ومن بين تلك    

األسس والمعايير: الخبرات السابقة في التاليف، المؤهالت العملية مثل استخدام برمجيات 

والمنسقين وهم اعضاء المناهج المعنيين بعلمية التأليف، المشرفين على الحاسوب المختلفة، 

لتأليف )لجنة التوجيه واإلشراف( وتم اختيارهم وفق تخصصاتهم وخبراتهم بما يتالءم مه علمية ا

المبحث المعني لديهم، والمحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص، والخبراء وهم مستشاروا فرق 

 (.2154 ،العمايره، محمد) التآليف
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االنتهاء من علمية التاليف تبدأ عملية أخرى غاية في األهمية إلخراج الكتاب المدرسي  وبعد

 بالشكل والمواصفات المطلوبة ومن هذه العمليات: المصور 

 : ر الفني للكتابعملية التحري -

يهدف التحرير الفني )التحرير التنظيمي( للكتاب المدرسي إلى الحفاظ على صفة مشتركة     

زة تظهر بها الكتب المدرسية لتزيد من حسن إخراج الكتاب وتنظيمة مما ينعكس وخاصية ممي

على حس مقروئيته وإقبال الطلبة عليه، وبالتالي يقوم المحرر الفني باجراءات عملية تكفل توحيد 

العناصر التصميمة للكتاب المجرسي بما يبرز اخراجه من حيث العناوين وترتيب الصفحات 

مراجعة الغالف والصفحات المتقدمة والمتن والمادة التعليمية الصفحات وعالمات الترقيم و 

 المتاخرة.

الكتاب المدرسي من العلميات المهمة واألساسية في إخراج الكتاب المدرسي  مإن عملية تصمي

على نحو أنيق وجذاب، لذا فإن المصمم يركز على شكل الكتاب ومظهره ويحرص على أن يكون 

وجذاب الشكل ومالئم الحجم والقياس وواضف األحرف، ومتناسق القياس ومحكم  الكتاب أنيق المظهر

التنسيق لألسطر والكلمات، وواضح البيانات والصور والرسوم والخرائط وجعل الغالف ليكون مقبواًل 

 للطلبة على نسق عام بهيئة محتواه.

الفنية  األوليةوهذه المواصفات تتطلب من عضو التصميم أن يشارك في إعداد المواصفات 

والطباعية للكتب المدرسية بعد استالمها من المؤلفين، وكذلك يقوم بإعداد الرسومات التوضيحية، 

وإعداد الصور الالزمة من بيئو المحلية أو المراجع التي يزوده بها المؤلفين، ويقوم بتصميم أغلفة 

ة ة مهامه مع الملفين ومتابعالكتب المدرسية ضمن النمطية الموحدة المعتمدة، ويستمر في متابع

 (.2154 ،العمايره، محمد) تاب للتجليد واستالمه من المطابعالبروفات إن أن تتم عملية إجازة الك
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وبعد االنتهاء من تأليف الكتاب المدرسي وإقراره بشكله النهائي وتوزيعه على الطلبة في 

كتاب شكل ال ات المهمه لتسينالمدارس، تبدا عملية التجريب للكتب المدرسية، وهي من العملي

تواه وتطويره إذ تعتمد التغذية الراجعه من الميدان، لذا تقوم عملية التجريب على حصر المدرسي ومح

الكتب الجديدة التي ستخضع لعملية التجريب، وترشيح لجان التجريب لهذا الغرض، وبعد ذلك يقوم 

ضره ورة العمل وتزويدهم باستباه محقسم التجريب بعد لقاءات مع المعنيين بهجف وضعهم في ص

لهذه الغاية، وتنتهي هذه العملية يوضع التعديالت والمالحظات حول الكتاب المدرسي سواء كانت 

يره، تقام بعرضها على مجلس التربية والتعليخ ألخذ الموافقه عليها.العما تعديالت بسيطة أو جذرية فإنه

 (.2154محمد )

 مراحل أساسية:بدرسي لألطفال وتمر مرحلة انجاز الكتاب الم

 الطبع.مرحلة  -5

 وهي مرحلة تصفيف وتركيب الكتاب 

 جزئين:مرحلة السحب وتشمل  -2

 .الطباعة  -

 جمع الكراريس. مرحلة-5مرحلتين: التجليد وتشمل   -

 الكراريس والغالف. تلصيق مرحلة-2

 ابلة شخصية(.مق)بالممسكه. التعرقة وطريقة  –اللصق بالغراء  طريقة-: هنالك نوعين من التجليد

 

 وهنالك مراحل لتصميم الكتاب المدرسي: 

 .Adobe Illustratoتصميم غالف الكتاب ويستخدم عادة برنامج االليستريتور  -5

 Adobe InDesign. ج انديزاين متصميم الصفحات الداخلية للكتاب وتتم باستخدام برنا -2
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 تحليل العينات: 

                                                   (17)العينة األولى: الشكل رقم 
 

 kg1الغالف: اللغة االنجليزية  -9

 سم23×97,51قياس الغالف:  -2

 طريقة الطباعة: األوفسيت -3

 غير معروفاسم المصمم:  -4

 أواًل: عناصر تصميم الغالف

الغالف خاص بكتاب اللغة االنجليزية، استخدم      

المصمم عنصر الشكل المرسوم والمتمثل 

مع رسم قطر دائرة أعلى الغالف مع اضافة عنوان وأشكال كرتونية،  األطفال والكتببصورة 

 ع الكتاب.   للمادة موضو 

 ثانيًا: المادة المكتوبة
المصمم إلى الحروف التقليدية الموجودة في برمجيات الحاسوب حيث استخدم أحرف  لجأ      

لصغيره اكتابة العنوان الرئيسي بحجم كبير، وأما العنوان الفرعي فقد استخدم الحروف  كبيرة في
وجهة نظر الباحثه ترى أن هناك اختالف واضح ما بين النوعين  للخطوط، ومنواستخدام نوعين 
ر غي يث ال يوجد أدنى انسجام من حيث الشكل الخارجي للعنوانين واألحرفالمستخدمين ح

 المستخدم وتوزيع العناصر المكتوبة بشكل منظم. نوع الخطمتناسبة من حيث 
 ثالثًا: العالقات اللونية    
في الطباعة، حيث شكل اللون الوردي الجزء  CMYKاستخدم المصمم نظام االلوان األربعة   

 ،تخفيف حدة اللون باستخدام اللون األبيض في خلفية الغالفبالمصمم قام األساسي من الغالف، كما 
تمثل وني والذي يبصورة عامة نجد أن العالقة اللونية التي استخدمها المصمم هي عالقة التضاد الل

  باالزرق واالصفر.

 ( غالف كتاب اللغة االنجليزية العينة األولى87الشكل رقم )
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                        (                                                                                                                            41)لشكل رقم العينة الثانية: ا

 

 kg2كتاب اللغة العربية الغالف:  -9
 سم23×97،51قياس الغالف:  -2
 طريقة الطباعة: األوفسيت -3
                                            اليوجداسم المصمم:  -4
 

 التحليل: 
 أواًل: عناصر تصميم الغالف

الرسم التوضيحي استخدم المصمم عنصر   

بطفل يقرأ بكتاب واألحرف العربية  المتمثل

ت لونية ومساحا الموزعة داخل مساحة الغالف

            ملونة وعناصرمرسومة ألشكال 

                              والحروف. المدرسية،متمثلة بالحقائب 

 ثانيًا: المادة المكتوبة

لجأ إلى الحروف التقليدية الموجودة في برمجيات الحاسوب واستخدمه في كتابة العنوان الرئيسي 

 ومن وجهة نظر الباحثه ترى أن هناك اختالفي كلمة جديد، رواد العربية وربطه مع العنوان الفرع

 .العناصر وتوزيعها داخل مساحة الغالف فحدث عدم توازن بتوزيعهاواضح ما بين ا

 ثالثًا: العالقات اللونية

حيث شكل اللون وتدرجاته من هو  في الطباعة CMYKاستخدم المصمم نظام االلوان      

 ، ووضعأخرى ستخدم مساحات لونية قد ا الحروف، للتعبير عنالغالف ليعطي صورة سيميائية 

أدى الى عدم التوازن باالختيار مابين  األزرق والعناصر)الحروف(النشر بلونه  شعار دار

 لألحرف.العناصر المكتوبة واللونية 

 وترى الباحثة أن التصميم يحتاج إلى تبسيط وتنظيم للعناصر المرسومة مع مراعاة مناسبة األشكال

 من حيث الحجم واللون وتوزيع العناصر بشكل يتناسب مع المحتوى.

 ( غالف كتاب اللغة العربية51الشكل رقم )

 العينة الثانية
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                                                                                                                                                             (49)الثالثة: الشكل رقم العينة 
ة؛ صفحة داخلية لمادة العيناسم  -

 KG1الرياضيات 

 سم25×51،11: لصفحهقياس ا -

 A4طريقة الطباعة: ورق  -

 اسم المصمم: اليوجد -
 

 التحليل: 
 

               صفحةأواًل: عناصر تصميم ال
 

بعدة الشكل المرسوم المتمثله مجموعة من العناصر داخل الصفحة استخدم المصمم        
ترى الباحثة أن مساحة الصفحة تتزاحم بعدد العناصر المرسومه داخل و  توضيحية،أشكال 

ل غير موزعة بشك رغةالصفحة، واالشكال البيضوية التي تحتوي بعضها على ارقام وأخرى فا
 ل يناسب قياس الصفحة ومساحتها.منظم، وبحاجة لتنظيم العناصر وتوزيعها بشك

 

 ثانيًا: المادة المكتوبة
 ونصوص بسيطة لعدم حاجة المحتوى للكتابه بشكل أكبر. المصمم أرقامأستخدم 

 

 ثالثًا: العالقات اللونية
( في الطباعة وقام باستخدام المساحات CMYKاستخدم المصمم نظام االلوان األربعه )       

موضوع مناسبة لبصورة عامة نجد أن العالقة اللونية التي استخدمها األشكال، اللونية في رسم 
  وشكل الرسومات.

وترى الباحثة أنه ال يوجد تنظيم للعناصر المرسومة داخل الصفحة، وتزاحم بين المحتوى والبناء 
 العام للصفحة الداخلية.

 

 الثةالعينة الث صفحة داخلية لكتاب الرياضيات (51الشكل رقم )
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                                                                                                                                                             (20)الرابعة: الشكل رقم العينة 
 

 KG1اسم العينة؛ صفحة داخلية لمادة االلغة العربية  -

 سم23×97،51: قياس الصفحه -

 A4طريقة الطباعة: ورق  -

 

 التحليل: 

               أواًل: عناصر تصميم الصفحة
 

استخدم المصمم مجموعة من العناصر        

حثة وترى البا توضيحية،داخل الصفحة بعدة رسوم 

ناسب أو تأن مساحة الصفحة تتزاحم بعدد العناصر المرسومه داخل الصفحة، وال يوجد تنظيم 

المتمثلة برسوم الحيوانات واألشكال األخرى مثل اإلناء والخضروات و  ،لعناصرهذه اباألحجام بين 

 يع.فلم توزع الرسوم بشكل يحدد الموضوع والمحتوى وما يعنيه هذه التوز والساعة، 
 

 ثانيًا: المادة المكتوبة

 أي نص يوضح المقصد من الرسوم لتحديد المحتوى داخل الصفحة. المصمملم يستخدم 
 

 ثالثًا: العالقات اللونية

رسم  فيوقام باستخدام المساحات اللونية  ،نظام االلوانمجموعة من استخدم المصمم        

التي أستخدمها ما بين األلوان األساسية والثانوية ن العالقة اللونية األشكال، بصورة عامة نجد أ

 والتضاد والمتقابلة.

 
 

صفحة داخلية لكتاب االلغة  (21الشكل رقم )
 االنجليزية العينة الرابعة
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                                                                                                                                                             (24)الخامسة: الشكل رقم العينة 
 

اسم العينة؛ صفحات داخلية  -

 KG2لمادة االرياضيات 

 سم23×97،51: قياس الصفحه -

 A4طريقة الطباعة: ورق  -

 

 

 التحليل: 
 

               أواًل: عناصر تصميم الصفحة
 

ن وترى الباحثة أ توضيحية،استخدم المصمم مجموعة من العناصر داخل الصفحة بعدة رسوم  
مساحة الصفحة تتزاحم بعدد العناصر المرسومه داخل الصفحة، وال يوجد تنظيم أو تناسب 

رسوم بشكل فلم توزع ال، برسوم الحيوانات واألشكال األخرى باألحجام بين هذه العناصر، والمتمثلة 
ت االنتباه شتيوإنما أكثر من توزيع العناصر بشكل غير منظم يؤدي إلى تالمحتوى يتناسب مع 

 وعدم التركيز.
 

 ثانيًا: المادة المكتوبة
نصوص وأحرف وقام بتوزيعها بشكل غير منتظم ومتزاحم بينها وبين العناصر المصمم  استخدم

 المرسومة األخرى داخل محتوى الصفحتين.

 

 ثالثًا: العالقات اللونية

رسم  المساحات اللونية فيوقام باستخدام  ،نظام االلوانمجموعة من استخدم المصمم        
ة ين العالقة اللونية التي أستخدمها ما بين األلوان األساسبصورة عامة نجد أوالعناصر،  األشكال

 والثانوية والتضاد والمتقابلة واستخدام ألوان واقعية تناسب الرسوم.

 صفحات داخلية لكتاب االرياضيات العينة الخامسة (25الشكل رقم )



44 

 

 

                                 (                                                                                                                            22): الشكل رقم سادسةالالعينة 
 

 اللغة االنجليزيةاسم العينة؛ صفحات داخلية لمادة  -

KG1 

 سم25×51،11قياس الصفحه:  -

 A4طريقة الطباعة: ورق  -

 

 التحليل: 

               أواًل: عناصر تصميم الصفحة
 

استخدم المصمم مجموعة من العناصر داخل الصفحة بعدة رسوم توضيحية، وترى الباحثة     

، وال يوجد تنظيم أو تناسب باألحجام بين حة تتزاحم بعدد العناصر المرسومهأن مساحة الصف

 .وإنما أكثر من توزيع العناصرهذه العناصر، فلم توزع الرسوم بشكل يتناسب مع المحتوى 
 

 ثانيًا: المادة المكتوبة

رف وقام بتوزيعها بشكل غير منظم، فلم يراعي الحجم ما بين استخدم المصمم نصوص وأح

 النص والشكل المرسوم.

 قات اللونيةثالثًا: العال

المعبر عن الشكل المرسوم بشكل تقريبي  نظام االلوانمجموعة من استخدم المصمم        

ن العالقة اللونية التي أستخدمها ما بين األلوان األساسية والثانوية م عامة نجد أ للواقع، بصورة

 ألوان واقعية تناسب الرسوم.

 األردن.الروضة في  التعليمية المصورة لطالب( بعض الناذج من الكتب 5وفي الملحق رقم )

 

( صفحات داخلية لكتاب اللغة 22الشكل رقم )
 االنجليزية العينة السادسة
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 أهم رواد الرسوم التوضيحية للكتاب المصور في العالم

لمعماري، ااستخدمت الرسوم التوضيحية في الكتب واإلعالنات، بطاقات التهنئة، التجسيد        

، الروايات المصورة، اللوحات القصصية، األعمال التجارية، دليل المستخدم، المجالت، الملصقات

ألعاب الفيديو، الصحف، والبرامج التعليمية، وتمكن رساموا الكارتون التوضيحي أن يضيفوا حس 

 الفكاهة والدعابة إلى المقاالت أو القصص.  

ماشى مع عمل تت الصورة التيعة فن يتم فيه صنا في الكتب المصورة فالرسوم التوضيحية

   وضيحه، والشيءتما وتقوم على إثرائه بدون استدعاء االنتباه المباشر، وبدون أن يتم التشتيت لما يتم 

الرسوم التوضيحية يتمثل في إضافة األسلوب والشخصية دون  االهتمام، فـدوراآلخر وهو محور 

 التنافس مع األشياء األخرى.

( فنانا متخصصاً في تعزيز المفاهيم أو توضيحها عن طريق Illustratorوضيحي )ويعد الرسام الت    

الصورة البصرية ليتوافق محتواها مع محتوى النص أو الفكرة المرتبطة بالصورة، وقد تكون الغاية من 

المفاهيم المعقدة أو المواضيع التي يصعب أن توصف نصيًا، أو  توضيح بعضالرسوم التوضيحية 

التي توضح بطرق بسيطة للمساعدة في عمليات الفهم والقراءة أو إليصال معلومة تعليمية، المواضيع 

 ,Simonة ، بطريقة واضحة ومبسطالمصورة لذا نجد الرسوم التوضيحية متوفرة غالباً في كتب األطفال

Elster, Charles, Herbert, 1985. 
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الذي  (Harry Abrams) أبرامز اري ه: الرسوم التوضيحيهر تطو  البارهزة فيومن األسماء 

 م.5141متخصصة في فن الكتاب المصور في  أسس أول شركة أمريكية

 ,Enki) م قصص مصورة ومخرج أفالم فرنسي( هو صانع ورّساEnki Bilal( )5115نكي بالل )إ -

Bilal, Goran, Vejvoda, 2008.)  

 Edmund Dulac 1882إدموند دوالك )

، فرنسي( رسام توضيحي 1953–

 Postage Stamp) بريدي ومصمم طابع

Designer).  (25)الشكلأنظر. 

David, D. A. (1998) 

( كاتبة ورسامة توضيحية ألمانية، درست التصميم الجرافيكي في Rebecca Abbyريبيكا آبي ) -

 احية للمدارس ولكتب األطفال، ومن أولىلديها العديد من الرسومات اإليض (Munich) ميونيخ

 (.Haydi هايدي،)مطبوعة رسوماتها التوضيحية المنشورة كانت 

من العناوين  ،كاتب ورسام كتب قصص مصورة أمريكي ((George Pérez1954جورج بيريز  -

 مذهلة، المرأة ال(Avengers) التي عمل عليها المنتقمون 

((Wonder Woman ،المراهقين الجبابرة (Teen 

Titans)   .(Miller, John Jackson, 2005) 

( Keno Don Hugo Rosa 5115كينو دون هوغو روزا ) -

 ،أمريكي المولد إيطالي األصلرسام قصص مصورة، 

اشتهر برسومات وسيناريوهات لعدد من شخصيات 

 Edmund Dulac 1953(: طابع بريدي صممه 21الشكل )

 

 8917(: الرسوم كرتونية شخصية دهب 21الشكل )
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كـ شخصية دهب وهي شخصية رسوم كرتونية شهيرة في عالم  الكرتونية الشهيرة( Disney) ديزني

 (.Wikipedia ،2111) (24) ديزني أنظر الشكل

المصورة، ( فنانة تشكيلية، ورسامة للكتب 5111)مواليد  ،(Patricia Thomas) باتريشيا توما -

 موجهة لألطفال واليافعين.  وكتبها

، فنانة ورسامة توضيحية، تتأثر بالرسوم التوضيحية (Maryam Al – Binali) مريم البنعلي -

اقع مع والصراعات في الحياة والو  موضوع المشاعرالخيالية، وابتكار األعمال الفنية التي تتناول 

 تشكيل عالم متخيل.

، رسام توضيحي، ومصمم شخصيات، ومصمم رسوم تصويرية (David Macedo) ديفيد ماسيدو -

عاليات، فدرس الفن في "جامعة بونتيفيسيا اونيفرسيداد كاتوليا" شارك العديد من ال، يرومن الب

ان لألطفال؛ مثل "البقت مصورة ، نفذ الرسوم التوضيحية لعدة كتبمشروع ميغا )معرض دمى(

 تشاغ وثاغ" و"الغول والعنقاء". 

وتابعت  عة،التركيز على الطباجرافيكي، مع ، درست الرسم والتصميم الفنانة لبنانّية ،منى يقظان -

تنفيذ الرسوم قامت بدراستها للرسوم المتحركة والرقمية في الجامعة اللبنانية األميركية ببيروت، 

كانت و القصيرة،  التوضيحية في كتب األطفال، وابتكرت العديد من أفالن الرسوم المتحركة

 كة.( في الرسوم المتحر Stop motion)الحركة تستخدم أسلوب تقطيع 

في موسوعة ورسامة  رسامة كتب أطفال مصرية، ،(,Sahar Abdullah 1980) سحر عبد هللا -

لوحة  ،معارض فردية: أطفال وحواديت ، وشاركت فيكتب األطفال في مصر ببلوجرافية معيارية"

ي ف نفذت الرسوم التوضيحية ، و رسوم كتب األطفال، خربشات ،وكتاب في جاليرى المشربية

 (.alwafd. 2012 ) وجدت بيتاً و  حكايات فنُّون كتابيها، 
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في معرض الشرق األوسط لألفالم  شاركت المصورة،رسم القصص ، رسامة كتب، حمدة سعد -

 والقصص المصورة في دبي.

تطبيقات األطفال المحتوى الرقمي و  ،مصمم جرافيك مختص بالرسوم المتحّركة، أحمد حلواني -

 .(adbookfair.com, 2018) التفاعلي لألطفال

 التقنيات المستخدمة في الرسوم التوضيحيه للكتاب المصور.

صور وأبسط األمثلة الستخدام هذه ال ،المشاهدالشخصيات و تستخدم الصور المرجعية لتكوين 

ن الشخصيات المفضلة مو ظهار رسومات المشاهد إ، أو التصميملإللهام في  اً مهم هو جعلها مصدراً 

لتقليدية الرسوم التوضيحية ان تقنيات عالم الكتاب المصور، وتتضمزوايا مختلفة لصنع أساسيات 

 الهواءفرشاة  ،(Water Colors) ألوان الماءو  ،(Oil Colors)ألوان الزيت استخدام كال من 

(Airbrush)، القلم والحبر (Inkpen) ،باستيلوال (Pastel)،  طباعة الخشبو (Wood Cut) والحفر ،

 .(Engraving on Linleum) على الليلينوم

الوسائط من  عددهمجموعة متاستخدم  رسام توضيحيوهو  – (Jhon Hield)جون هيلد  كان

الرسوم رسوم الحبر، رسومات أغلفة المجالت والكارتون،  ،(Pen) القلم ،األساليب في أعمالهو 

رسم ومختلف بالوتم تدريب العديد من الرسامين  وتصميم األجهزة، الشرائط المصورة، ،الكاريكاتورية

 التقنيات.

فضل بصر وسائل التواصل االجتماعي وذلك لرسوم التوضيحية التقليدية طفرة هائلة في عوحدثت ل 

، (YouTube) واليوتيوب(، Pinterest) ، بنترست(Facebook) ، فيسبوك(Instagram) اإلنستجرام

  )ويكيبيديا(. االزدهار في الرسوم التوضيحية التقليدية والرقميةويتضح 

مل تع ،هي شركة على شبكة اإلنترنت وتطبيقات المحمولف: (Pinterest)ـولتوضيح مفهوم ال

على نظام البرمجيات المصممة الكتشاف المعلومات على الشبكة العالمية، وذلك باستخدام الصور، 
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 شارب وايفان(، Paul Sisiaraا) ، بول سسيارSplberman)) يلبرمانتم إنشاء الموقع من قبل بن س

(Ivan Sharp)،  سالرئيس التنفيذي لشركة بينتيريست بن سيلبرمان الشركة بأنها "فهر  وصفهاوقد 

 ,Nusca, Andrewمن كونها شبكة اجتماعية قائمة على الصورة  بدالً  لألفكار" التي تلهم المستخدمين

2015).)  

 الرسوم التوضيحية الرقمية: 

، ية أصليةإلنتاج أعمال فن يسم التوضيحي الرقمبالكمبيوتر النتاج الر برامج الرسم  استخدم      

فالرسم  ،برامج تحرير الصور إلنشاء فن رقمي وأالرسامون مجموعة من البرامج التوضيحية  فاستخدم

التوضيحي الرقمي ليس مجرد التعديل على الصور باستخدام البرامج؛ بل هو باستخدام األدوات 

 لي جديد. الرقمية لصنع فن فع

استخدام األدوات الرقمية عملية الرقمية، تكمن في ورسوم الحاسب اآللي التوضيحية، أو         

الفأرة مثل  يتم ذلك من قبل أجهزة اللمسو  المعالجة المباشرة،بتحكم فيها يقوم الفنان بال أشكال،إلنتاج 

 .(Graphicdesign.stackexchange, 2016) لوح الرسمأو 

لرسوم االكاريكاتير مبدعين في  ، ورساميالتوضيحيون  الرساميينالعديد من  أصبحواليوم 

، (Graphics Tablet) لوح الرسموأقراص الرسومات و ، الكمبيوترالتوضيحية الرقمية باستخدام 

أدوبي فوتوشوب، ، (Adobe Illustrotor) توريرامج مثل أدوبي إليستر والماسحات الضوئية، وبعض الب

خاصة من قبل  Affinity Designerومن أحدث البرامج الحالية (Corel Painter) باينتركوريل 

 .((Affinity.Serif.Com .(Wikipedia. February, 2018) المهنيين.
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  ث مفهوم الكتاب المصور.ثورة تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحدي

تعيش المجتمعات المتطورة اليوم عصر تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد على نظم 

االتصاالت الحديثة عبر األقمار الصناعية، ونظم معالجة المعلومات المرتبطة بالحاسبات 

اإللكترونية، وتعتبر نظم المعلومات هي المستخدم لتكنولوجيا المعلومات المتطورة ولفترة قصيرة مضت 

 اب ناتجاً سواء كان الكتال زالت المنشآت تعتبر المكاتب تؤدي وظيفتها بنظم منفردة، و ، وحتى اآلن

كن لهذا ويم ،بالشكل اإللكتروني في األساس المطبوع الى اإللكتروني أو ناشئاً عن التحويل من 

 ،الصورةاليه امكانية الصوت و  مضافاً  أوعلى النص  على النص، أو مشتمالً  الكتاب أن يكون مقتصراً 

بالوصف فان الكتاب اإللكتروني ينبغي أن تتوافر به بعض أساليب التعامل التي  ولكي يكون جديراً 

مكانية إلى عناصر محتوياته، و إتميزه عن الكتاب المطبوع، كالقدرة على الوصول السريع الدقيق 

ي في عن المرونة، ومع التقدم التقن الً د أساليب البحث واالسترجاع، فضالربط بين النصوص، وتعد

مجال النشر االلكتروني تم تحويل العديد من الكتب باستخدام اجهزة في قراءة الكتب االلكترونية 

السالمي، عبد ) اً أقراص مدمجة وتحميلها الكتروني واصبح باالمكان تسويقها على االنترنت على شكل

 (.2154 ،الرازق 

 ةالكتاب التقليدي إلى نظيره الرقمي ال يزال بحاجة الى االجهز ومع هذا االنتقال من شكل 

االلكترونية التي تتيح سهولة القراءة والتعامل مع الكتاب االلكتروني دون أن يكون هنالك ضرورة الى 

االتصال بالشبكة عند تصفح الكتاب، ولكنه سرع في عملية تسويق الكتب الثقافية والتعليمية بكل 

 .(Drgawdat) سهولة وُيسر

وسمي العصر الحاضر بلقب عصر التقنية والتكنولوجيا إنطالقًا من غزو التكنولوجيا في 

جميع نواحي الحياة، وعلى كافة األصعدة،  فلم يقتصر على التواصل فحسب، بل امتد ليصبح أحد 

اره محدود ش، والعمل، وأكثر مما كان عليه في السابق، عندما كان إنتوالهامة وسائل التعليم األساسية
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أهمية  ة، وال يمكن إغفالالنطاق، إال أن  دائرته بدأت تتسع حتى ضمت جميع مناحي الحياة اإلنساني

تكنولوجيا المعلومات في التعليم، والتي فتحت العديد من اآلفاق للطالب، واالبتعاد عن الطرق التقليدية 

 ةمية قدراته الذهنية والفكريفي المذاكرة، وطرح الكتب وبالتالي سيعكس قدرة الطالب على تن

(Mawdoo3.com. 2018; oregonstate.edu ).  

وفي اآلونة األخيرة بدأ الحديث عن احتمالية اختفاء الكتب الورقية لتأخذ مكانها التقنيات 

 الكثير، وبدأت تسيطر على جميع جوانب الحياة اإللكترونية، ورغم أن التكنولوجيا بدأت بتغيير

فأصبحت في كل يوم يتم فيه تغير نمط من أنماط الحياة، والكتاب هو أحد المتأثرين بهذه التكنولوجيا، 

على الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية الذكية وفّرت اإلمكانيان للحصول على الكتب 

رصة الكتب أمرًا صعبًا وفهذه رونية، مما لم يجعل الحصول على وقراءتها بالمجان بالطرق اإللكت

كتاب   يمكن محوها فكلالبدائية التي الو  القديمةجيدة لهواة القراءة، إال أن الكتاب الورقي من األمور 

 )المرجع السابق(. له جمهوره وقارئيه

الكتاب الورقي وني و بين الكتاب اإللكتر ما صراع حقيقي إال أن المنافسة صعبة وشرسة وبينها 

، حيث لمصورا تلك المعركة التي يشعر معها الناشرون بالخطر الشديد على مستقبل الكتاب الورقيو 

ظرًا لقدرة الكتاب ن ، وذلك يخافون أن يفقد الكتاب الورقي المطبوع عرشه الذي تربع عليه لعقود طويلة

التحدث بعدة لغات في ذات الوقت  كافة الحواجز، وربمااإللكتروني على عبور الحدود واختراق 

ورقي وال يمكن دور الكتاب التنفي أو تحجم الكتب والوسائل اإللكترونية الحديثة تستطيع أن ف، واحدال

فون ال يستطيع المفكرون والمثق وأيضاً لها أن تنافسه في نشر الثقافة العامة وغزارة المعلومات 

 ,.Mawdoo3.com) األخرى.ل المعلومات الحديثة رت وسائتغناء عن الكتاب الورقي مهما تطو االس

2018). 
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جي أصبحت هنالك خشية على الطباعة الورقية، األمر الذي قد و كلما زاد التطور التكنولو 

 لتنامي.ايؤدي إلى تراجع صناعة المطبوعات الورقية أما االصدارات للكتب الرقمية التي بدأت في 

يزال مقاومًا قويًا أمام تطور التكنولوجيا للخصائص التي يتمتع بها، ولكننا  إن الكتاب ما

ننسى فضل التكنولوجيا على المطبوعات جميعًا حيث ساهمت في تطوير صناعة تلك  أاليجب 

 المطبوعات الورقية الى درجة كبيرة خاصة جمالية الغالف والمحتوى والحرف.

مادة ك ،المصور اللكتروني مكان الكتاب الورقيهنالك عدة أسباب تمنع أن يحل الكتاب ا

في عدم معرفة نسبة كبيرة من المتلقين العرب لالستخدام للكتاب االلكتروني معرفة  منهجية أهمها

تامة، اضافةً إلى أن معارض الكتاب الورقي في الشرق األوسط ال تزال عليها اقبال للمتلقين والمتعلمين 

 2151نجالء، الطائي،  .ما يدل على عكس ذلك
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 المبحث الثاني
 اب المصور في تعزيز مهارات الفهمدور الكت

وتكتسب عن طريق سببين مهمان أوأل: أن يكون المكتسب، المهارة هي السلوك المتعلم أو 

حراز الهدف في أقل وقت إ لتصل الىأن تكون المهارة منظمة حراز هدف معين، ثانيًا: إل موجهاً 

م تطويره نشاط متعلم يت محددة للسلوك، والمهارة ال بد من توافر خصائصالسلوك المتعلم  أماو  ،ممكن

 صيروالتقمهارة تتكون من مهارات فرعية أصغر منها،  الراجعة، وكلخالل ممارسة تدعمه التغذية 

 . لها يؤثر على جودة األداء الكلي الفرعية قدفي أي من المهارات 

( بأن المهارات هي الطرق المعرفية الروتينية 5115ور رياض )وعرفها سليمان الخضري، وأن

باالستذكار ثم بسلوك متعلم، ويتسم هذا العمل بالكفاءة،  خاصة، فيبدأ العمللدى الفرد، ألداء مهام 

وله هدف معين وهو التحصيل واإلنجاز، فيصبح سلوكًا ماهرًا، فإذا تكرر بشكل آلي أصبح عادة، 

 علم السلوكية، وعند اختيار بعض السلوكيات والعادات وتنظيمها يستطيع الفردوفق قوانين نظريات الت

 اتخاذها كاستراتيجية لالستذكار.

ابه اكتس"شيء يمكن  :للمهارة بأنها ( تعريفاً 255ص ،م5111ويستخلص عبد الشافى رحاب )

اختالف يختلف بما يتعلمه وكل  ، عن طريق المحاكاة والتدريب،لدى المتعلمتعلمه أو تكوينه أو 

المادة وطبيعتها وخصائصها والهدف من تعلمها". أما العادة فهي: من أشكال النشاط يخضع  يةنوع

تحول إلى قد ي، و للنشاط يصبح تكراره آلياً دقة التعلم جودة و ومع  ،رادةللشعور واإلاألمر  بدايةفي 

النشاط األصلي، ومن ثم تلك العادة مستمرة بعد أن يختفي الهدف من  تبقىأن  واحتمال، عادة

 فهي"نوع من أنواع السلوك المكتسب يتكرر في المواقف المتشابهة". 
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 عملية الفهم:   

 أو بتعبير آخر أن يعكس ،باختالف مجاالت المعرفة بعملية الفهم أن يختلف والمقصود

سمح له عمليات ذهنية ت، تحدث عملية الفهم نتيجة لقيام الفرد بعدة من مجاالت المعرفة معيناً  مجاالً 

 .علم التربية واالمتحاناتو  سنعتمد المقدمة في مجالي علم اللغة النفسيبإعطاء معنى للنص، و 

 النصو السياق و  تفاعل يلعب فيها القارئ  عملية:” ففي علم اللغة النفسي يعرف الفهم بأنه

أفكاره و  معلوماته خالل، ويقوم القارئ فيها بعملية إنتاج للمعنى بتفسير محتوى النص من أساسياً  دوراً 

 (.Fernan, Nathan, 1979) من خالل ما تشير إليه عملية القراءةو  الشخصية

تلميذ يطلب فيه المدرس من ال تمرين:” االمتحانات بأنهو  في مجال علم التربيةيعرف الفهم و           

رف على عثم يجيب على عدد من األسئلة التي يستطيع من خاللها الت نص سماعأو اءة يقوم بقر أن 

المرجع ) ةمن العملية التعليمي المرجوةاف معرفة مدى تحقيق األهد، و لهذا النصمدى فهم المتعلم 

 .(السابق

 كيفية حدوث عملية الفهم

لنص، لذهنية تسمح له بإعطاء معنى  إن عملية الفهم تحدث نتيجة قيام الفرد بعدة عمليات

 من مجاالت المعرفة.  معيناً  يختلف الفهم باختالف مجاالت المعرفة أو قد يعكس مجاالً  وقد

 H. BOYER E.T M. BUTZBACH) ريفارا –هنري بواييعرف كل من ميشال بوزباش و و   

– RIVERA ) لمعنىنما إنتاج وإاستقبال و  ليست عملية تلق بأنها: الفهمعملية (Moirand, 1979.) 

عملية ف ،رتباه، والتذكر، والتخيل، والتفكيفهم تستند إلى عمليات عقلية أخرى كاالنالإن عملية   

وهذا  .(alukah. net) فهم تتدخل في اشتغالها عمليات ذهنية أخرى، فال فهم بدون انتباه أو تذكرال

لوك معين أو سيعني أن العمليات العقيلة متماهية فيما بينها، تشتغل كوحدة متكاملة إلنتاج فعل 

ركز يالحواس الخارجية )عملية االنتباه وعملية اإلحساس(، حيث ، ويبدأ عمل )تذكر، فهم، تفكير(
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يقوم ذهنه ، فقةلمرفع التمهيد اه، وهي عملية تمهيد للموضوع انتباهه على الموضوع المراد فهم الطفل

، واالنطباع الحسي الذي يولده لديه هذا الموضوع )اإلحساس البصري االنتباهو على التركيز 

لموضوع لمقابل حسي يتمثل في تكوين صورة ذهنية  سينتج عنه(، وهذا يعني أن االنتباه بالموضوع

ارجي وليس أثر أو أي أن الدماغ يعمل على خلق نسخة ذهنية مطابقة للمعطى الخالمراد فهمه، 

بكل دراك إلار قد عاشها سابقا، أي أنه تجاوز هذا االنتباه يولد لديه أحاسيس ومشاع، و بقايا إحساس

 .(2112 بياجيه، جان، عمانوئيل، يوناالد،) بتجاربه الشخصية تهإلى عالق معطياته

 تكوين صور ذهنية

قوم به المدرس لما ي –سمعية أو بصرية  –عملية التعلم يقوم التلميذ بتكوين صور ذهنية  ثناءأ

المعلومات لك تآخر، لكي تتم عملية فهم المادة العلمية يقوم التلميذ بترجمة  معنىب ،أثناء شرح الدرس

ئها الستدعاو  المعلوماتهذه عملية الترجمة هذه عملية أساسية الستيعاب وتعتبر  ،إلى صور ذهنية

تالي بالو  رة إليه هو أن ترجمة المعطيات إلى صور ذهنيةاإلشاتجدر من وقت إلى آخر، األمر الذي 

 خزينهاالمعطيات التي تم تو  تخزينها داخل الذاكرة تتطلب إيجاد عالقة معينة بين المعطيات الجديدة

(SCHMITT  M.P, VIALA, A.V, 1982 )  فبدون إيجاد أي نوع من العالقة ال نستطيع أن نترجم

بد الحميد )ناصر، ع االستيعابو الفهم بالتالي ال تتم عملية و  مضمون المادة العلمية إلى صور ذهنية

 .(2151يونس، 

 

:في الكتاب المصور أهمية الرسومات التوضيحية  

ير من تحتاج إلى الكث لته هي مهارة مهمهإن تكوين صور بصرية لما يقرأ الطفل في مخي

 ، تكون ورةالمصؤية الرسوم التوضيحية في الكتب حيث يتم تطوير هذه المهارة من خالل ر ، الممارسة

، فهي مالتي تساعد الطفل على استخدام حواسه المختلفة للتعلفي االستماع ورؤية القصص البداية 
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د الصور القدرة على تولير لديه يطو  التوضيحية، مماعن طريق الرسومات  تساعده على فهم الكلمات

  .لة أثناء القراءةفي المخي

يح نص بهدف توض ن ورقة مكتوبة، وقد يكو فن مرافق لموضوع كتاب ماتوضيحى الرسم الو 

الرسم  منها:روع ف، ويعتبر الرسم التوضيحى اليوم مجااًل قائمًا بذاته له عدة للمتلقىأو تعميق الفهم 

 .(Madrsaalfn, 2016) الرسم الصناعي. ،الرسم التوضيحي بالحاسوب، الرسم الهندسي، القصصي

وتكتسب الرسوم التوضيحية أهميتها من خالل أنها وسيلة بصرية وهذا ما جعلها ُتفضل على 

 ،شياء التي يراها أكثر من األشياء التي يسمع عنها أو يقرأهاالعديد من الوسائل ألن المتلقي يدرك األ

 : في التاليأهمية الرسوم التوضيحية وتكمن 

 مقارنة بين األجزاء. جراءتعطي المتلقي فرصة إل -5

 تقديم المعلومة في صورة بصرية سهلة. -2

 تحفز المتلقي على التفكير االستنتاجي. -5

 ثارة اهتمام الدراس بها.إالمعلومات و وتذكر تثبيت  -4

 التوضيحية للمادة التعليمية:وهنالك بعض الشروط الواجب اتباعها عند تقديم الرسوم 

 الرسوم التوضيحية بالمحتوى التعليمي. ارتباط -5

 (2112)عسقول، محمد،  توضح الغاية والهدف من الدرس. -2

 فروق الفردية بين الطلبة.سوم التوضيحية للقدرات العقلية وللمناسبة الر  -5

 .ةوواقعي ةم صادقو الرس تكون أن  -4

 .وتناسبها األجزاء مع اختيار تناسق األلوان ةم واضحو كون الرستن أ -1

 .األلوانو جزائه أالبعد عن التعقيد وعدم االزدحام بين الرسم التوضيحي و البساطة و  -1

 .(2112، محمد )عسقول، الرسومات التوضيحية على معلومات صحيحةاحتواء  -1
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، سواء تم دمجها مع النصوص المكتوبة، أو ي حد ذاتهاالرسوم التوضيحية األدب ف تعتبر

يالهم وتنمي خ وتحفيزإحساسهم بالمراقبة على زيادة وتحفزهم  الطالبتساعد  فهيبدون النصوص، 

 لشخصية،ا بهويتهم، ويمكن أن تعطي الرسوم التوضيحية للطالب إحساس قدراتهم من خالل الرسوم

يمكن  حياناً وأ ،وتصحيح المفاهيم الثقافية الخاطئةساعد أيضا في القضاء على الصور النمطية تو  كما

، والمرح ةروح الدعاب بإضافة المصورة للفكاهة أن تعزز قيمة الرسوم التوضيحية في كتب األطفال

وال يقتصر  دائمًا بالتجربة الجديدة يهتمون  مون الرسا فإن، لذا الكتبتلك قارئ في المتعة للزيد من فت

فال على ما يُقدم لهم وإنما تقديم أنواع جديدة ُمحببة من الرسوم التوضيحية، ذلك على فهم ما اعتاد األط

ز يز وتوسيع ُأفق مداركهم وتع لدى كأفة األطفالن الرسوم أن تعزز عادة القراءة أولهذا يكون من ش

 (.MABEL, SEGUN, 1988) لديهمواالستيعاب مهارة الفهم 

 الضوابط ليتم استخدامها في الكتب التعليمية: وليتم تنظيم الرسوم التوضيحية ال ُبد من وضع

حية هي الرسوم التوضيالمصور  التعليميللكتاب  واالنتباه من أهم ما يحقق عوامل الجذب

جانب  ىإلنه، المراد م التي يجب أن تخضع لبعض الضوابط التربوية ليحقق الكتاب الهدف التعليمي

علم على  المصمم ان يكون  ، وعلىجيدبشكل تم تنظيم استخدام الرسوم التوضيحية يلالهدف الجمالي 

 ومرونة.مؤدية للهدف بكل وضوح  الفنيبتلك الضوابط لتكون عملية اإلخراج 

(graphic.blogspot, 2010) 
  :يلي ما ولعل أهم هذه الضوابط

  :)في مرحلة الروضة( متعلمبال مرتبطةضوابط  -5

ألفكار بحيث تقدم صوره صادقة ومفسره ل وأن تكون معبرة عنه ةالمكتوب وصمالئمة الرسم للنص -

 والحقائق التي تقدم للطالب.والمعلومات 
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وهًا بالحقائق العلمية أو مش يكون التبسيط مخالً  أالأن تكون الرسوم مبسطة قدر المستطاع، و  -

 لها.

ابقة، عليمي والخبرات السالت والمستوى عمار والفروق الفردية بين الطالب، لألمناسبة الرسوم  -

مرحلة و فالرسوم التي ُتعد لتالميذ المرحلة الثانوية ال تكون سهلة على تالميذ المرحلة االبتدائية 

 ستيعاب ما فيها من معلومات.إلو رياض األطفال 

لتعليمية اطاغية على الناحية  هاجعلو  ،توفر الناحية الجمالية والذوق السليم دون المبالغة في ذلك -

 منها.العلمية أو 

تضيع ها ألوان تقلفالصورة التي ، تقدم بمظهر جيدوأن التقنيات المستخدمة مالئمة، أن تكون  -

سببًا في عدم عرض المادة العلمية بصورة سليمة، بل تكون سببًا تكون و  ،أو أجزاء منها معالمها

 في تحريف األشكال، األمر الذي يفقد الرسوم رونقها وجاذبيتها.

 .الذلك بتطور تقنيات وسائل االتص طرتبيو ، ى البصري للطالبمراعاة درجة نمو المحتو ويجب  -

لذا فالمصمم يجب أن يكون على علم بتلك الضوابط، إلخراج الرسوم وفق معايير وأسس 

يد سط بعسهل ومبواضح و  سلوبللمادة التعليمية ليتم إخراجها بإاألفكار العامة و تناسب المواضيع 

 (graphic.blogspot, 2010). لمحتوى التعليميوراء اإليصال الفكرة لتعقيد والمبالغة البعد عن ا كل

 وهي:  وألهمية النصوص ودورها ال بد من ضوابط تختص بكتابتها

 .ةنوعية النص المكتوب للكتاب وأثره على األسلوب الفني للرسوم المستخدم -

  الهدف التعليمي والتربوي من الكتاب. -

 االقتصادية وطريقة الطبع والتنفيذ للكتاب.الكلفة  -

 مصمم في اختيار وتوظيف الرسوم التوضيحية والصور.للدور  وهنالك
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مصمم يستلزم من المما  صور،على رسوم توضيحية أو تحتوي معظمها  التعليميةفالكتب 

المصمم ى عل يكون ، الكتب عملية اخراج هذه ، وتحديد الطابع الفني الذي ستنفذ بهالتخطيط لها

توزيعها م وأن يت اإلنتاج التصويري، لعملية ورؤية مدى مالءمتها الرسوم التوضيحية، فحص عملية

عمل  ةجد خطو حالة تحضير الرسوم فإن المصمم ي ، وفيلها المناسبةحسب المقاسات  المساحةفي 

 بتحديد يقوم ثم ،ومقاساتها ماكينة الطباعةمع لتنفيذ الرسوم المطلوبة واإلشراف عليها بما يتوافق 

 .(graphic.blogspot, 2010) التعليمات الخاصة بها

 الرسم: بعملية عند البدء خطوات  يتبع عدةالمصمم أن  يجب علىو 

 عداد الصورإو  اختيار الرسوم التوضيحية  -1

خراج إعدادها لتناسب الموضوع وطريقة اإلوالصور و  بتوظيف الرسوم التوضيحيه مميبدأ المص

من مادة الكتاب  كجزءأحيانًا،  مع صور أو رسوم يعدها المؤلف أو الناشر عادة ويتعامل المصمم

الجانب از إلبر  المصمم الفنيةة التأثيرات الجرافيكية حسب خبرة يستخدمها كما هي أو بإضافإما 

 يقوم بالرسم بهدف التعبير أو توضيح وشرح المادة المكتوبه اإلخراجية، وقدفي إطار رؤيته  الجمالي

 .(المرجع السابق) .ى جانب خبرته الفنية خبرة تشكيليةلوهذا يتطلب إ )النصوص(

ضيحية، الرسوم التو  باستخدامالعلم و  المعرفةد العديد من الدراسات المتخصصة في مجال تؤك

ة في حقل ثبتت فائدتها المميز ، و الكتب المصورةفي استخداماتها ودورها ووظائفها و  همية فاعليتهاأ 

 ثراءإ تساعد فياأللوان فيها، فهي  بطريقة استخدام، خاصة مميزةو  حيويةإكساب األطفال معارف 

جاذبة تخدام ألوان سافعالة عند يرة و بتكون كالنسبة  وهذه العقلية،قدراتهم ملكاتهم و  وتنمية، مهاراتهم

عليمية عصرية لتوفير انسيابية النصوص التمحورية  هركيز  صبحتأ الرسوم التوضيحيةف، وواضحة

 الب الفهم لدى ط وذات فائدة كبيرة في عمليةوسهلة مناهج التدريس وجعلها مبسطة  جميعفي 

 .تعزيز قدرات الفهم لديهلو الروضة 
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 يجب على المصمم مراعاة ما يلي: واجب مراعاتها عند اختيار الصور ومن األمور ال

 موضوع الكتاب.مة لأن تكون مالئ -5

 أن تحقق الجوانب الفنية والجماليه من جودة في التصوير. -2

 أن توزع مناطق الظل والنور ودرجة التباين بكل دقة. -5

 أن تكون مالءمة للمساحة المراد وضعها بها. -4

أن يهتم المصمم بالشعور بالمسؤولية وآداب المهنة تجاه المجتمع لتجنب استخدام الصور  -1

 ءم الذوق العام.التي ال تناسب أو تال

 أن يراعي البساطة وعدم التعقيد في الصور ليتم االستفادة منها إلى جانب وضوحها. -1

توضع الصورة لتوضيح وشرح مادة مكتوبة خالل الكتاب أو في نهاية الموضوع لتبين هدف  -1

 ,graphic.blogspot) قد يصعب التعبير عنه بالكلمات ولتتم عملية توثيق النصوص

2010) 

وم ة للمتن، فقد يقياستخدام الصور يجب استخدام الصور ذات التباين األقل كارضعند  -1

 المصمم بتكبيرها لمشاهدة تفاصيله، وتوضع أيضًا بالقرب من مركز اإلدراك في الصفحة.

عتماد على قوانين اإلدراك وتنشيء وحدة كلية تمثل فيها الصور أجزاء وعناصر تكوين يتم اال -1

 اء خطوط أفقية ورأسية لربط العناصر مع بعضها البعض.هذه الوحدة، ويتم انش

 تستخدم مقاسات مختلفة للصور لتحقق التنوع وإلبراز أهمية كل صورة على حدة. -51

وعند استخدام الصور الحديثة في الطباعة الملونة يفضل تجنب استخدام األصول التي 

الوضوح  اللوني عليها لتجنب عدمطبعت بالطريقة الشبكية، واستخدمها كأصول وإجراء عملية الفصل 

 . (graphic.blogspot, 2010) للصورة المطبوعة



69 

 

 

 تساعد الطفل على التخاطب والتواصل مع اآلخرين، في الكتاب المصور والرسوم التوضيحية

الكشف و  لتدقيقامن تركيز االنتباه الذي يساعده على  اً نوع تعتبرعند الطفل التعبير الفني وعملية 

رسوم التوضيحية فأبجدية ال فتعتبر الرسوم بالنسبة للطفل لغة تحاور مع الكبار والمالحظة،في البحث 

فهي لغة  ،واأللوان والحركة المساحاتالخطوط و ، فهي تتمثل في تختلف عن أبجدية اللغة اللفظية

 بين كل أطفال العالم.مشتركة 

وقد  ،كبيرة مقارنة بالكلمات التي ال تثير نفس االهتمام أهمية التوضيحيةلرسوم وقد ثبت أن ل

رسوم التوضيحية تقوم ال ، وقدفاألفكار التي تنقلها الرسوم مهمة، طفل الروضةتكون أقل منها بالنسبة ل

تعتبر الرسوم التوضيحية وسيلة مهمه لتجنب استخدام تصرفه عنها، و جذب االنتباه أو ما بإ

مفهوم  ، وهي مهمه لنقل أيما تدريس مفهوم ملموسة عندم بنقل صور المصطلحات التقنية فهي تقو 

ي وتفيد الرسوم والمخطط البياني في نقل األفكار الت، بصري ومكاني مثل االحجام النسبيه لألجسام

 تسمح للدارسين بالتمييز بين عدة أمور بسهولة.

ذا كان إالتي تتعامل بتسلسل وترتيب  والمعلومات فكارالكلمات فهي ضرورية في نقل األ اأم

لرسوم أهمية لماكن، و واأل تفيد أكثر في التعليم فهيالرسوم  أما ،يماتاالمر ذا أهمية كبيرة مثل التعل

بعض فيعاني  ثالثي االبعادوالالتمثيل الثنائي األبعاد  أمامر، ا بحسب وجوب األوينبغي اختباره أيضاً 

الخطوط( الرسم بالرسوم التوضيحية لألشياء )والسيما و عض، لصعوبات باختالف الثقافات عن با

 .األشياءفي تذكرها من أسماء تلك أسهل 

، هاأفضل عند وجود تعليق تحتفتظهر بشكل  في الكتاب المصور الرسوم التوضيحية أما

عد الرسم يتذكر األشياء على المدى البعيد، و  عنونة الرسوم التوضيحية في التصنيف تساعد علىف

في حين أن  ،في الداللة على المفاهيم العامة بخطوط بسيطة أفضل وسيلة للمواد التعليمية والسيما

 في مفاهيم خاصة.الرسوم التوضيحية ذات التفاصيل الكثيرة يمكن استخدامها 
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ير عن بعملية التعلم البصري وتعتبر كوسيلة للتعب اً كبير  اً والرسوم التوضيحية تحقق نجاح

اإلنسان  ي أنأ أقوى من الذاكرة اللفظية؛ ية وذلك ألن اإلنسان يمتلك ذاكره بصرية المعلومة اللفظ

يتذكر الصورة أكثر من تذكره للكلمات وبمستوى أكبر، فالذاكرة البصرية أكبر مقاومة للنسيان من 

( صاحب نظرية سماها نظرية التشفير الثنائي Pavio, 1991، وهي ما فسرها بافيو )ذاكرته اللفظية

(Coding Theory ًحيث أوجد أن للذاكرة نوعين: أوال ):  ًهي  :ذاكرة لتمثيل المعلومات اللغوية، وثانيا

بأن المعلومات  (Mayers, 1933) وقد فسرها مايرالذاكرة التي تقوم بتمثيل المعلومات غير اللفظية، 

 .خزن في ذاكرة طويلة األمدالبصرية ت

للفظية والبصرية يحدث بينهما روابط وتكوين فترة ( فأشار أن التخيالت ا2111زيتون ) اأم

حقيق الرسوم التوضيحية في ت هميةمتلقي، وأشار الفرجاني إلى دور وأ علومة في ذهن البقاء للمتسا

 فتح هللا، مندور) بدونهافذلك يتوقف على خبرته البصرية التي يستحيل تكوين مخطط إدراكي الفهم، 

  (.2154، السالم دبع

همية كبيرة من تنظيم المعلومات المقدمة في النص وتوضيحها أ وللرسوم التوضيحية 

ر الرويلي، لينا، وعمعلومات المهمة عن األفكار الصعبة )للعالقات، وهي قد تفصل أو تجمع الم

 .(2151، حج، سوازن 

والرسوم التوضيحية تساعد في توضيح وتفسير العديد من األفكار التي يصعب التعبير عنها         

ه عين ، وأول ما تقع عليمرحلة الروضةبالكتابة، فهي من أهم عناصر ومحتوى الكتاب المدرسي في 

ه مؤلف يتطابق مع ما يرمى إلي بحيثتساعد الطالب في تصور المحتوى العلمي  أيضاً  وهيالمتعلم، 

قد  واستيعاب األفكار المركبة والحقائق التي ،المادة العلمية، كما تساهم في فهم كثير من المعلومات

 (.2151)الرويلي، لينا، وعمر حج، سوازن،  يصعب عليه فهمها من خالل الكلمات

 :يحقق فوائد عدة للمادة العلميةاستخدام الرسوم التوضيحية والصور إن 
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 على فهم المحتوى في المادة التعليمية.تساعد الرسوم التوضيحية  -5

 بث الرغبة والتشويق في تقديم موضوع الدراسة. -2

 تساعد على فهم المصطلحات والمفاهيم الخاطئة. -5

الجنابي، ) تترجم الخبرة السابقة والمعاني اللفظية الى مادة محسوسة قابله للتعلم والفهم -4

 .(2151، عبد الرزاق

 مادة اللفظية.من الوقت الطويل لل اً تختصر جزء -1

 لمتلقي.تنمي التفكير الناقد ل -1

فالرسم يعتبر تسجيل لتلك الخطوط السريعة والمالحظات أو المشاهد لشكل ما في لحظة 

معينة، وأحيانًا يكون عماًل تحضيريًا لوسائل أخرى من وسائل التعبير الفني، وغالبًا ما يكون عماًل 

 (.5111 ،وليم هـ. بيك (مستقاًل وقائمًا بحد ذاته

 الرسوم التوضيحية مهارة قراءة

، وأن يفسر حظة ووصف محتوى الرسمة التوضيحيةوهي أن يتمكن المتعلم من مال

وأن يتم  ،جماليةو  مضمونها، وأن يستنتج ما تحمله من مفاهيم وقيم وعالقات وأفكار ومعايير فنية

 مكتوب. إلىكالم منطوق  ناستدعاء المكونات وما ترتبط بها وتحويلها م

على  ساعديدة هي اللغة البصرية التي تفهذه القراءة ُتكسبه لغة جد ،فوائد عديدة ولهذه المهارة

خاصة في عصرنا الحالي الذي أصبحت  حولنا،على االتصال وفهم مجريات األمور من القدرة زيادة 

استخدام  لإلى فض ذلكويعود ، وسائل أساسية لالتصالنواع بمختلف األاألشكال المتطورة الكثير من 

 .ت على نشر البصريات كلغة عالميةالمتطورة التي ساعد التطبيقات

لرسوم االمتعلم البالغة البصرية التي تتطلب إتاحة الفرص للمتعلم لرؤية كما وتكسب  

 ،بنفسه يةالرسوم التوضيحوالتفاعل معها لكي يصل إلى المعلومات والحقائق الموجودة في  ومناقشتها
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إلى عمل صور  ات االبتكاريةحسب القدر  متفاوته العقلية، وبنسبعمل على استثارة القدرات ت رسومفال

عالقة بين عمليات الذاكرة وبين استخدام الرسوم التوضيحية وخاصة في عمليتي وتوجد  ذهنية،

 االستدعاء والتعرف.

لى الرسوم تقتصر عالتي  تعليميةالمواد الأهمية تقديم نتائجها على جاءت عدة دراسات تؤكد قد و     

عتماد على باال يقوم عادةً فالمتعلم  ،تهاوقراء هاعلى استخدام دليقوم المتعلم بالتعو التوضيحية فقط 

 ،ليمععدم االستفادة من الرسوم البصرية في الت وبذلك يؤدي الى ،النص المرفق بالرسوم التوضيحية

حتوى م)الثقافة البصرية( في  بصريةرموز خرى أكدت على ضرورة تضمين األدراسات وبعض ال

 (.Nora, blogspot.com, 2010) المختلفة وفئاتها العمرية المناهج بمراحلها المتنوعة

ارات عبأو أسئلة أو  بمصاحبة نصفي الكتاب المصور استخدام الرسوم التوضيحية  إن

حلة الرسوم على طالب مر  مهارة قراءةوال يجب أن تقتصر ، ضل في التعلمفأموجهة يعطي نتائج 

 المراحل الدراسية جميعها.الطالب في جميع بل يجب أن تتوافر لدى  ،األخرى  دون 

 الواجب توافرها لدى مهارات قراءة الرسوم التوضيحية من األهداف المهمةأصبحت لقد و 

 قادرين علىنوا أن يكو ويجب على المتعلمين  ،المتعلمين في المستويات المبكرة من التعليم االبتدائي

 الرسوم التوضيحية وما وراءها. قراءة

التي  الخطوط ية أوساألشكال الهند فالرسوم التوضيحية هي الرسوم البسيطة، المكونة من

قيمة كل منها  حوأجزائه، وتوضوظيفتها ترتيب العالقات بين الكل وتعتبر  ،تشرحهاالفكرة أو  تفسر

  (.Nora, blogspot.com, 2010) بالنسبة لآلخر

بات نظرية ثال يتم أحيانا إف ...ةسالهند :وللرسوم التوضيحية مجاالت متعددة االستخدام منها

شكل ولكن األهمية للعالقات بين ال ،لنسب في العادةيكترث لوال  ،أو حل تمرين دون رسم توضيحي

تخدم الرسوم ستف علم النبات، فياستخدام الرسوم التوضيحية  أيضاً  مجاالتومن الومفرداته،  يالكل
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 في ركيب الذرة وطبقات األرضفي ت ة في شرح قطاعات من أجزاء النبات، وأيضاً بكثر  التوضيحية

 .ويكبيديا() والراديوالمضخات والموتور والتليفزيون ، وتركيب الجيولوجيا والجغرافيا

به إلى أنها أن ينت مصمماليجب على ، في الكتب المصورة الرسوم التوضيحيةفعند استخدام  

دون الحاجة  ،الحقائق الرئيسة واألفكارتركز على فهي  تعتبر تلخيص بصري للحقيقة وتبسيط لها،

واألفضل  كبيرة، صعوبة يواجهفإن فهم التالميذ لها  لذا ، المعالم المميزة لألصل وتفاصيلهلرجوع إلى ل

اك الشبه يساعدهم على إدر لكي  وضيحي،الرسم الت من خاللهاتكون لديهم خبرات واقعية يفهمون  أن 

در أهم مصو  التي يقوم عليها الرسم التوضيحي، فالمهم هو الفكرة ،م التوضيحية واألصلو الرسبين 

 )ويكيبديا(.  التعليميةوغير  التعليميةرسوم التوضيحية وأيسرها الكتب لل

  التعليمية مبدأين يجب توافرهما وهما: كتبفي الستخدام الصور والرسوم المتضمنه وفي ا

 .ن تشتمل الرسوم التوضيحية والصور المكونات ذات العالقة بالموضوعأ   -5

ون الئم وقريبة من الصور بحيث تكملها. فبدوأن تكون الكلمات المصاحبة للنص في مكانها الم  -2

ين لن يتحقق الهدف المرجو من تضمين الرسوم التوضيحية والصور في الكتب هذين المبدأ

 .(2151 ويكبيديا،)المصورة  التعليمية

 : تطوير قدرة الطفل لتعزيز الفهم من خالل الرسوم التوضيحية كيفية

اب لديه، وكل هذا يبدأ بكتهناك عدة طرق يمكن أن تساعد الطفل في تطوير مهارات الفهم 

لى تحسين ع، ولذا وجب علينا لمساعدة الطفل إليه الرسوم التوضيحيه لتعزيز مهارة الفهم لديه مضاف

شرح ما ، و المصور ترك الوقت الكافي للطفل الستيعاب الرسوم والصور في الكتاب مهارات فهمه:

الطفل ة دومساع الطفل،إلى التفاصيل الصغيرة التي قد تفوت  ةر شااإليحدث في الرسوم التوضيحية و 

 .ه يقرأ على ربط الصور التي يراها مع النص الذي  الطفلهذا سوف يساعد ف ،لشرح الرسوم

 

file:///C:/Users/اكرام/Downloads/الرسالة%20النهائية.docx
file:///C:/Users/اكرام/Downloads/الرسالة%20النهائية.docx
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 .2041الى  2046ة باألطفال داخل األردن من عام أهم الكتب التعليمية المصورة الخاص

مي من يخلو أي كتاب تعلييكاد صورة أغلب مناهج التعليم التربوية، فال مالكتب التغطي 

 اإلسالمية التربية كما في كتب ...ورسومات توضيحيه بغرض التوضيح في هذه الموادوجود صور 

 وطنية،التربية الفنية، التربية االجتماعية وال ،نجليزيهاللغة اإل ،العلومالرياضيات،  ،اللغة العربيه

  .الخ والروايات األدبية...لقصص المصورة ا

 

 المصورة: إعداد الرسوم التوضيحية للكتب التعليمية التصميم فىتوظيف أسس وعناصر 

تمثل أسس التصميم المباديء التي يتم بها بناء الصور وصياغتها، وتمثل العناصر مفردات 

فأسس التصميم هي المبادئ التى يتم من خاللها بناء الصور وصياغتها حيث يقوم  ،اللغة التشكيلية

اعده إدراك المصمم يساعده فى عملية التخطيط كما يسو  ،هالمصمم بالتوفيق بينهم للتعبير عن غايت

   في تقييم وتطوير التصميم وتقدير أعمال جميع المصممين.

 (Design Basicالتصميم ) ُأسسأواًل: 

 designerهي التي تميز بين المصمم  graphic designأسس ومبادئ التصميم الجرافيكي   

علميًا وعمليًا، هو البداية الصحيحة لكل مبتدئ في  التصميموغير المصمم، فاستيعاب أساسيات 

 وهذه األسس هي:  لتصميم،مجال ا

 :Proximityالوحدة والتقارب   -4

، أي وجود عالقة graphic designبالوحدة هي وحدة العناصر المكونة للتصميم  ويقصد      

كال األشكال مثل نمط األشتربط بين هذه العناصر، والعالقة قد تكون شكلية بتوحيد نمط رسم 

الهندسية أو نمط الخطوط المنحنية أو نمط زخرفي، وقد تكون العالقة لونية، بتوحيد نظام التلوين 

المستخدم، وتشمل الوحدة أيضًا وحدة الفكرة، أي طرح موضوع أو فكرة واحدة دون تشتيت، أو وحدة 
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أو التصميم ثنائي األبعاد  flatطح الموضوع، وكذلك وحدة األسلوب كاختيار أسلوب التصميم المس

2D  5أو التصميم ثالثي األبعادD. 

وضع الكتل المتشابهة تحت تصنيف واحد أو جمعها في مساحة  هو التقاربوما نقصد ب

واحدة بشكل متقارب أو متالصق، فتظهر وكأنها كتلة واحدة، مما يسهل على المشاهد فهم العمل 

 (.(Howard Bear, Jacci, 2017  (eskchat.com ) الفني ككل بنظرة سريعة

 
 :Balanceالتواهزن  -2

هو االحساس باالستقرار والتوازن، أي تعادل العناصر المتقابلة في التصميم، والمقصود به 

 أنواع: 5 وللتوازن وتوازن الكتل يولد الشعور بالراحة، 

متماثل وفيه : أي على جانبي محور ارتكاز رأسي، وقد يكون التوازن تواهزن محور   -1

تتطابق األشكال والكتل والخطوط على جانبي اللوحة تماثاًل كليًا، وقد يكون التوازن غير 

 متماثل وفيه ال تتطابق األشكال فقد تختلف في اللون أو الشكل أو الملمس أو غير ذلك.

 : أي الدوران حول نقطة أو كتلة ارتكازتواهزن اشعاعي -1

نقطة ارتكاز ظاهرة، وإنما يعتمد على اإلحساس  : ال يعتمد على محور أوتواهزن وهمي -1

بالتوازن، وهو يعطي حرية أكبر للمصمم، لكن تقدير هذا التوازن ليس سهاًل، فقد يعتمد 

على عوامل مركبة من تقدير ثقل األلوان ونسبة الفراغ المتناسبة حول األشكال، ومدى 

 متعددة.قرب أو بعد الكتل عن محور االرتكاز الوهمي، وعوامل أخرى 

كال تحقيق التوازن بتكرار األشفي الكتاب المصور  الرسوم التوضيحيةويستطيع مصمم 

 جع السابق(.المر ) الفراغات.وتغيير األحجام وتوزيع الكتل قربًا وبعدًا عن محور االرتكاز، وتنسيب 
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 :Rhythmواإليقاع  Movementالحركة  -3

، وهو توزيع العناصر داخل التصميمالمشاهد بوجود حركة المقصود بالحركة هو شعور 

بطريقة توحي بالحركة، وتتحكم في طريقة حركة العين المتتابعة داخل التصميم، وللحركات اتجاهات 

ما اإليقاع فهو أ، كة في التصميم يضفي عليه الحيويةوأشكال، وقد تكون سريعة أو بطيئة، ووجود حر 

ن تصميم ويبعد عنه الملل، ويتحقق اإليقاع ميعبر عن حركة لها وقع خاص يضفي الجاذبية على ال

 (.1stwebdesigner Christian, C.V, 2017) التدرجو  التنوعو خالل التكرار 

 :Contrastالتباين  -1

هو درجة التضاد بين العناصر المتقاربة والمتالصقة داخل التصميم الجرافيكي به المقصود و 

graphic design وتمييز عناصر التصميم عن بعضها، وكلما زاد ، والغرض من التباين هو إظهار

التباين زاد الوضوح، ويتم التباين بتغيير اللون أو الحجم أو الخط أو التباعد، وغير ذلك، فوجود لونين 

 متضادين يوضح الشكل أو النص، وجود أحجام صغيرة وأحجام كبيرة يوضح الفرق بين الشكلين.

 :Dominanceالسيادة  -5

من التصميم، بغرض لفت االنتباه وتوجيه العين إليه، بحيث يستحوذ  هو إبراز جزء معين

 هذا الجزء على اهتمام المشاهد، ويوجه تركيزه عليه، ويمكن تحقيق هذا التركيز بطرق عديدة.

 :Alignmentالمحاذاة  -1

وترتيب  ،ريقة عشوائية داخل مساحة التصميمتوزيع العناصر بشكل مرتب وليس بطوهي  

اعتمادًا على المحاذاة، إما من حواف األشكال أو من خطوط مركزها، والمحاذاة قد  العناصر يتحقق

 ,1stwebdesigner Christian, C.V) تكون مستقيمة أو منحنية أو معتمدة على مخطط ما

2017). 
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 (Design Elements) عناصر التصميم :ثانياً 

مفردات ال وهي ،الشكل واللون الخط و وتشتمل العناصر في تصميم الصورة المرسومة على         

 صميم.التعليمي من التو  لغة التشكيلية التى يوفق المصمم بينهما للتعبير عن هدفه الفنىل

 

 lines)خطوط الرسم ) -

ية ظيمات الجمالية، وذلك لخصائصها التعبير نإن الخط من أهم العناصر البنائية لتحقيق الت

والجمالية وأثرها في توجيه حركة العين عبر المجال المرئي، فيتم التركيز على الخصائص البنائية 

الظاهرية للخط من حيث االتجاه والحجم والقيمة واللون والنوع والطول، مما يؤكد أهمية الخط في 

 فتكون الخطوط ثابته أو نشطة، متقطعة أو مستمرة، مستقيمةإعطاء الشكل الجمالية التي يتمتع بها، 

أو منحنية، أو غامقة وغيرها من الوظائف العديدة له، فقد يكون الخط محيط لمساحة أو شكل أو 

أداة للتحديد، فيقوم بتحديد اتجاه الحركة وامتداد الفراغ، وأحيانا يكون وصفيًا، ويساعد على إيجاد 

ة، مثل الخطوط المحفورة المتقاطعة التي تعطي الظالل أو تكون خطوطًا اإلحساس بالصدق والطبيع

رمزية، وللخط وظيفة سحرية في خلق شيء ليس له وجود من قبل خالف الفراغات والمجسمات، 

لما يجول بخاطره، وهو من أهم العناصر األساسية في الفنون المرئية  المصممفالخط هو أول ما يعبر 

 (.5111المحسوس أي يصبح شكاًل مرئيًا يمكن لمسه )مايرز، برنارد،  في إعطاء الشكل وجوده

أيضًا الهيكل البنائى للصورة المرسومة وتلعب دورًا أساسيًا فى التعريف بشكل و وه

 وتوجد المرسومة، الموضوعات الداخلية فى حدود الصورة المرسومة، فهى تعتبر أساس تكوين الصورة

الخطوط األفقية والرأسية والمائلة والمنحنية، والدوائر والحلزونات،  فمنهامتنوعة  هيئات على الخطوط

كما تتنوع الخطوط وتتباين بين الخطوط الرفيعة والسميكة والملونة وهذه لها تأثيرها النفسى، ويستطيع 
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 مالمصمم أن يستغل هذا التأثير فى التعبير عن المعانى المختلفة، فالخط العنصر البنائي في التصمي

 (.5114لمساهمته في الخصائص التعبيرية )سكوت، روبرت جيالم، 

وهنالك دالالت وإيحاءات مثل: الخطوط المنحنية فهي توحي بالحركة واالدإنسابية والرشاقة  

والليونة، والخطوط المائلة فتعطي إحساس بعدم التوازن، والخطوط الشعاعية تعطي إحساسًا 

باالنطالق، وأما الخطوط الشعاعية المتكسرة فهي تعطي إحساساً بالصدمة أو تشقق السطح، والخطوط 

لحلزونية توحي بالضيق أو الفرج، والخطوط السميكة تجذب االنتباه عن الخط الرفيع، وعند الخط ا

الرفيع بشكل كبير قد يسبب إزعاجًا، فالخط عنصر مهم، فهو مؤسس وفاعل للشد البصري وجذب 

 (،5111في الخط )عباس، نصيف جاسم،  الحركة كامناالنتباه، ألن عنصر 

 ن عناصر تصميم الصورة التعليمية.للوصل بي وظيفةوللخطوط  

 وللتعبير الفني للخطوط عوامل ترتبط بخصائص الخطوط:

 .أفقي أو رأسي أو مائل() الخطاتجاه   -

 .استقامة الخط أو انحنائه أو تعرجه -

  لون الخط. -

  .سمك الخط وطوله أو قصره -

 .الخطوط المتجاورة وعالقتها ببعض -

  (.bohoth)موقع بحوث،  .أداء الخط )فرشاه، قلم ريشة( الوسيلة المستخدمة فى -

 وظائف الخط في الرسوم التوضيحة: 

 الفصل من المساحات اللونية وأشكال ودرجات اللون. .أ

 يلعب دورًا أساسيًا في التعريف بالعناصر الداخليه للصورة. .ب

 الدليل الذي يقود العين إلى مركز االنتباه. .ج
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يرغب المرسل بإيصالها للمتعلم، تكون محملة بإحساس أو معنى  ةيحمل فكرة أو رسالة معين .د

 معين.

، وربط صوصوللخطوط وظائف أخرى واستخدامات مثل: الخطوط التوضيحية التي تقوم بتميز الن

رشادية التي تقوم بتنظيم العناصر والمعلومات وضبط مساحات التوازن، المعلومات، والخطوط اإل

م للتعبير عن السلوك أو الحركة، والخطوط التجريدية التي تستخدم والخطوط الحركية التي تستخد

لتبسيط األشكال والظالل، والخطوط التنسيقية التي تستخدم لتقسيم لوحة التصميم والفصل ما بين 

 (.Elements of Design, Principle of Graphic Design,2017الكتل )

لهذه االعتبارات يكون عاماًل مهمًا ومساعدَا إن استخدام الخط في العملية التصميمية نظرًا 

 في تحديد العناصر التشكيلية في الرسوم التوضيحية وفي الصورة التعليمية.

ال ينفصل  يعتبر جزءفي الكتاب المصور استخدام التيبوغرافي في الرسومات التوضيحيه 

 عن مجموعات الخطوط المستخدمة في الرسم ولتوضيح المصطلح ال ُبد لنا من شرح المفهوم أوال: 

Typographic Illustration )خطوط الكتابة )التيبوغرافي 

هو الفن الذي يقوم بترتيب الحروف المكتوبة ليسهل قراءتها ولتكون جذابة أيضاً عند العرض، 

ها الخطاطون ومصممي الجرافيك، والكتب الهزلية، والكتابة على الجدران، الذي وقد برع في رسم

 يستطيع ترتيب الحروف والكلمات واألرقام والرموز بشكل متناسق وجميل. 

وقد تم تطوير تصميم أنماط الخطوط إلى جانب تركيبها، وبالرغم من تطور الخطوط بشكل 

ط محافظ إلى حد كبير، وقد تم االحتفاظ بأنماط الخطو كبير من أصولها،  ففن التيبوغرافي، هو فن 

التي هي األكثر قابلية للقراءة عادة، ووصلت قمتها في المخطوطات المزخرفة في العصور الوسطى، 

وهناك نوعان من أنماط الخطوط الرومانية: النمط القديم وهو يتميز بخطوطه المتماسكة، والنمط 

 والسميكة، وفي الغالب ما يتم الجمع بين النمطين، وبحلول القرن  الحديث الذي يتميز بخطوطة الثقيلة
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العشرين، حولت أجهزة الكمبيوتر تصميم الخطوط إلى الصورة الرقمية، وأصبح هنالك أعداد كبيرة 

 جدا متاحة لالستخدام.

وأهم ما يميز التايبوغرافي هو أن هذا النوع يوضح العالقات بين الصور والكلمات والتأثيرات 

لخاصة بالرسومات وهي عنصر فعال في التصميم الجرافيكي، وتطبيقات هذا النوع كثيرة منها الكتب ا

التعليمية واإلعالنات، التغليف، أغلفة الكتب، الكتيبات والنشرات والعالمات التجارية، والشعارات 

 (.2151، والكتابة على الجدران )مجلة بكسل، المطبعية، والنقوش

د هو اللون الطاغي في عملية التصميم في فن التايبوغرافي، وتعتبر القدرة يعتبر اللون األسو 

على التحكم بمقدار تدرجاته هذا اللون للوصول لألبيض عنصرًا مهمًا في تقنيات اإليضاح، ويرتبط 

أيضًا،  مقدار التدرج في اللون على مستوى ومقدار اإلضاءة الساقطة المراد إظهارها وزاوية السقوط

سبب في ذلك هو اعتماد اللونين األسود واألبيض، وهو أساس نشوء هذا الفن في تلك الفترة ولعل ال

فيها باألبيض واألسود فقط في الجرائد والمجالت، وتستخدم األلوان األخرى ولكن  التي كانت الطباعة

 بيض واألسود.ليس بتلك النسبة التي يستخدم فيها اللونان األ

 (: Shape) الشكل

 ضية والتياألر  الحيز الذى يحيط بالشكل هوو  التوضيحية رسوموهو العنصر األساسى فى ال        

ويتكون الشكل من خط يدور في مسار وينعطف فيرتد فتلتقي البدايه له  ،تساعد على وضوح الشكل

نقسم مكونًا محيط الشكل الناشئ، واألشكال بشكل عام ت ،دايته ونهايتهببنهايته ليكون محيط الشكل 

أشكال و  أشكال حرة منتظمة مثل أشكال الكائنات الحيةو  الدائرةو  المثلثو  إلى أشكال هندسية كالمربع

، واألشكال التي تستخدم في التصميم إلبراز األشياء أو أشكال غير منتظمة كاألمبياو  يسهل إدراكها

فر ، والمضمون هو الجانب الثانوي الذي لم يتو التصميمجوهري واألعلى في ، وهو الجانب التنسيقها
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له النقاء، فيرى المفكرون أن الشكل الخالص هو جوهر الواقع وهناك حافز يدفع أجزاء المادة للتحول 

 (.5111، أرنست، فيشر) إلى الشكل، ليحقق كماله

متلقي إيصال التعبير إلى ال فمن دونه ال يمكن ،التصميممن أهم عناصر البناء في فالشكل         

نقطة االرتباط بين العملية التصميمية وبصر المتلقي فهو يرتب العناصر التشكيلية والوسائل ألنه يعد 

مضمون الطريقة التنظيمية أو التكوينية وال فالشكلالتنظيمية متمثلة بالصيغة المظهرية للمضمون، 

والمضمون مرتبطان وال يفترقان، فال وجود لمضمون بدون الشكل، شيء حدث له تنظيم ما، فالشكل 

فالشكل هو الهيئة ومضمون العمل الفني أو الرسالة المرئية التي تحمل أفكار تؤدي إلى معاني، 

 .(5111، هربرت ريد)فالفكرة والمعنى مضمون العمل الفني الذي يتجسد في الشكل 

ية والموحدة التي تقوده ليبدو على قدر من الجمال المنظمةالبصرية شبكة من العالقات فالشكل 

 (. 5111، األعسم، عصام عبد األمير)والكفاية 

 عناوينتحديد الو ومات براز المعلإولألشكال استخدامات متعددة منها ما يلي: فهي تساعد في 

بر وسيلة فتعتطر حول النصوص والصور، وتستخدم أيضًا األشكال الرسومية التعبيرية ورسم األ

اف ة التصميم، وتستخدم أيضاً لتشكيل كتل داخل التصميم لتحدد أطر تواصل وتساهم في توصيل رسال

 .صورفي الكتاب الم النصوص والصور، وتساعد األشكال على تكوين جمالية في هيكل التصميم

 عالقة الشكل واألرضية:

 ين من حيث:للشكل صفات مرئية تختلف فيها عن األرضية فى تكوين البعد

 .ف األرضيه )مبدأ السيادة(أو خل أمام إما يدرك الشكل غالباً  -5

 قد تدرك األرضية على أنها مسطح أو تدرك على أنها فراغ. -2

 تشكل األرضية الهيئة السلبية في الفراغ المتبقي من الشكل. -5

  بالعادة أكثر منه بمسافة بسيطة جدًا. وهيتكون األرضية أكبر من الشكل   -4



74 

 

 

االرتباط بين  وال بد أن يراعىفى التصميم،  يجابية أهميتهمااإل الهيئة السلبية والهيئة لكل من

بالشكل ليست  ةالمحيطفالفراغات العناصر الموجبة والسالبة في التصميم الناجح والتكوينات الفنية، 

 دراك واستيعاب الرسوم.إل مساحات مهملة بل هى جزء نشيط ومهم

ى األرضية كل فوبالنسبة لوضع الش، تحديد الفراغ بالنسبة للشكلبدور طار الرسوم إويقوم 

ألسفل ع من اأوس نه بالعادة يشغل حيزاً يتزن الشكل بين المجال فإولتتحقق الراحة البصرية،  لكي

 يتحققاألعلى لفي األسفل من األشكال أكثر عرضًا ننا نعمد لجعل إ، لهذا السبب فعالهأكثر من أ 

هرية بالترتيب بين العناصر التشكيلية والوسائل التنظيمية وبما يمثل الصيغة المظ فالشكل يقوم ،االتزان

 (.5111، ، عاصم عبد األميراالعسم) للمضمون 

ن أشكال يساعد في تكو أنها تتستخدم األشكال في الرسوم التوضيحية للكتاب المصور في 

 صوص.أطراف الصور والن تستخدم لتشكيل كتل داخل التصميم تحدد، و جمالية في هيكل التصميم

األشكال ، و وين ورسم إطار حول الصور والنصوصفي إبراز المعلومات كتحديد العناو 

 (.eskchat.com ) الفكرةالرسومية التعبيرية هي لغة تواصل وتساهم في توصيل 

 (:Area And Space) والفراغ المساحة

اللون وال يشترط أن يكون الفراغ ب التصميم،المحيطة بكتل  السلبيةوهي المساحة الفارغة أو         

 .األبيض، فقد يكون بنفس لون الفراغ الموجود بالتصميم

 الفراغات: لهذه فوائدوهنالك 

 هي راحة العين وسهولة المتابعة، ومن ثم تترك وقعاً  واألساسية الرئيسيةوتعتبر الوظيفة  

اه لها، مكونات الكتل وجذب االنتب إبرازتساهم الفراغات حول الكتل في المتلقي، و مريحًا في نفس 

هو يترك انطباعًا ف ،قليل الفراغاتبالكتل و  عكس التصميم المزدحمعطي انطباعًا احترافيًا للتصميم تو 

قرات في تنسيق التصميم والتمييز بين فالمساعدة أيضًا  الفراغاتمربكًا ومشتتًا، ومن أهمية هذه  
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تخدمه محترف يسأشكال إبداعية من المساحة السلبية، وهو أسلوب  ، ومساهمتها في خلقالنصوص

من األساليب المهمه في كيفية االستفادة من الفراغ في التصميم الفني للرسوم و بعض المصممين، 

 .Eskchat, Article)) التوضيحية

اح ميمثل الفراغ العنصر األساسي في منح الشكل ملموسيته، فهو الحيز الشكلي، إذ يقوم بالس

للحجوم واألشكال أن تأخذ مكانًا داخل السطح التصويري، وبدون وجود األشكال والحجوم يصبح 

الفراغ غير مجٍد بشيء، إذ إن إطار الصور ال يعمل على وجود الشكل إال في فضاء معين، فاألشكال 

يلعب  راغفالفلبصري، تمثل الجزء الموجب من الصورة، والفضاء يمثل الجزء السالب داخل المجال ا

إن ٍاشغال الفراغ أمر يستوجب ، (5114رياض، عبد الفتاح، ) في مجال اإلدراك البصري  نشيطاً  اً دور 

 (.5112مهارة عالية وذوق مرهف للوصول إلى المضمون بأبسط قرب الطرق وأقربها )عبو، فرج، 

 (:(Texturesالخامات 

طح فمنها األسطح الناعمة، ومنها األستتنّوع طبيعة األسطح المستخدمة في عملّية التصميم، 

 الخشنة، ومنها ماهو منقوش.

 :(color) اللون 

أن كلمة "لون" يطلقها الفنانون التشكيليون وكذا المشتغلون  5111يذكر يحيى حمودة         

لطبيعة نتاج التلوين، أما علماء اإلبالصباغة وعمال المطابع ويقصد بها مواد الصباغة التى تستعمل 

من  )الطيف الشمسى أو غيره "هي األشعة الملونة الناتجة عن تحليل الضوءبكلمة لون " فيقصدون 

 .أطياف لمبات الكهرباء المختلفة(

  :وقد تحددت مواصفات األلوان وفق خصائص ثالث هي

  hue             أصل اللون )الكنة( -5

 Value                        القيمة -2

 Chrome                      الشدة -5
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 :(21يوضح الشكل التالي صفات وخواص اللون )

 صفات وخصائص اللون  :(21) الشكل

 :(Hue) كنه أو أصل اللون : أوالً 

بير وهو تع..الخ، .و األصفرميز لون عن اآلخر كاألخضر واألحمر بها تالصفة التى  وهي        

الضوئية ويفسر ذلك أنه إذا مر شعاع ضوئى أبيض خالل منشور ينتج عن اختالف طول الموجات 

م تبدأ باألشعة البنفسجية ث ،زجاجى فإن هذا الشعاع يتحلل إلى مجموعة من األلوان وعددها سبعة

لحمراء فى ثم األشعة ا ،، ثم األشعة البرتقاليةالخضراء ، ثم األشعةالزرقاء ثم األشعة ،األشعة النيلية

 الجانب اآلخر.

األحمر و  فان اختالف طول الموجات الضوئية يجعلنا نطلق عليها أسماء كاألزرق  لذا  

 (.5111 النعيمي، أسيل،)واألخضر... الخ 
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 ( Value: قيمة اللون )ثانًيا

، Hue وقد يتفق أصل وكنه لونين ،م فاتحجة التى نقصد بها أن اللون غامق أالدر  وهي      

فيكون أحدهما ساطع يعكس كمية كبيرة من األشعة ، Value كل منهماولكنهما يختلفان فى قيمة 

 .والثانى قاتما فتقل كمية األشعة المنعكسة منه، لذا فإن قيمة اللون تدل على درجة نصوعه

للون بالقيمة أيضًا نفرق او  أو غامقاً  فاتحاً وهي الصفة التى تجعلنا نطلق على اللون إما  

العالي  ثير والجذبمن أهم العناصر المرئية ذات التأ القيم الضوئيةالغامق مثال، وتعتبر األخضر 

ميمي، القوى بطريقة تحقق جمالية للعمل التصهذه نها تتميز وتتباين مع القوى، والعمل على موازنة أل

فالبناء الجيد للمساحات المضيئة والمعتمة وإيجاد مناطق تدرج القيم اللونية هي التي تثير وتجذب 

     (.2114، العزاوي، حكمت رشيد) المتلقي

 Saturation ()الكروماالشدة  ثالثا:

لك الصفة التى تدل على نقاء اللون، أو درجة تشبعه أو نقائه ويرتبط تشبع اللون بمدى ت وهي       

باأللوان المحايدة )وهي كل من: األسود  نقائه اى باختالطه

نه إذا خلط لون أزرق مع كمية فإ ولذا( والرمادىاألبيض و 

قليلة من األبيض فسوف تقل درجة تشبع اللون ويصبح 

مية زادت ك وتزيد كلماأزرق باهت  للبياض، أي أزرق مائالً 

 (.21. أنظر الشكل)ضاف إليهت األبيض التي

 

 

 

 

 : شدة اللون (21) الشكل
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 ولنقص تشبع اللون ثالثة أحوال ولكل واحد فيهما تعبير مستقل وهي:

ون في هذه الحالة أن أصل الل األسود يقال قليل مننقص التشبع الختالط أصل اللون بقدر  .أ

  قد ظلل أو صار أغمق أو داكن.

دل أو قد حيد أو عو  إن اللون نقص التشبع الختالط أصل اللون بقدر قليل من الرمادي ويقال  .ب

 .أصبح أغمق أو داكن

 بيض ويقال في هذه الحالة أن اللون قداأل قليل مننقص التشبع الختالط أصل اللون بقدر  .ج

 .(2151بلة، أحمد عبدهللا، محمد، سليمان يحي) .اً أو باهت اً فتح فأصبح فاتح

رة والموضوع الفك ي سوف يستعملها ألنه بذلك ُيراعيلذلك فإن المصمم يضع خطة لأللوان الت

 ،عيميالن) والظالل واألحجام للخطوطعنه، فاأللوان لها دورها في العمل الفني كما الذي سُيعّبر 

ففي الرسم يعد اللون وسيلة لتنمية كل العناصر البنائية، فال يمكن أن توجد العناصر  (،5111، أسيل

ان وال يمكن رؤيتها إال إذا ك ،ال يمكن تمثيل العناصر دون أن تتسم بلون ماو األخرى بدون اللون، 

 (.2111، قصي ،طارق ) موجودًا على لون ما

 مثل:  والتصميم تأثيراتيمكن للون أن يقدم في مجال التزيين و 

 التأثير النفسي والسيكولوجي. .5

 تحديد عالقات التصميم. .2

 جذب االنتباه. .5

 خلق متعة جمالية في التصميم. .4

 تعزيز الرسوخ والتذكر في العملية التصميمة. .1

قيق المضمون وتحعن طريق التحكم في اللون، ودرجاته ينتج إيضاح فكرة التعبير عن 

 .(Crow, 1986) التطابق بين الشكل واللون 
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 :في الكتاب المصور أهمية توظيف اللون فى تصميم الرسوم التوضيحية

ا ، مما يختص بهذه الفئة العمرية فال بد لنوغيره لألطفال تاب المصوركالعند الحديث عن 

ن حيث يثير اهتمامهم في س من توضيح جانب مهم وهو اللون، فللون أهمية كبيره عند األطفال

مبكرة، ولأللوان دالالت وكل منها تحتاج إلى دراسة وفهم لكيفية استخدامها على الوجه الصحيح، 

اً أولياً في عملية نجاح وحين يستطيع الطفل إدراك األلوان ورؤيتها والتمييز بينها، يكون المعلم قد حقق

حتى ة لمرحلة الروضة له أهمية كبير المقدمة لتلميذ  رسوماتالاستخدام األلوان داخل ، فعملية التدريس

ي ، وعند التفكير في عملية اختيار اللون فالرسمعن إدراك المعنى المقصود من  الطفل  ال يبعد ذهن

  الرسوم في الكتاب المصور يجب تحديد ما يلي  :

فء الد وأ كاألزرق(مناسبة  )ألوانمن حيث البرودة يجب أن يكون عليه الرسوم  الذيالطابع  -

 واألصفر مثاًل(ألوان كاألحمر  )ويناسبه

كيفية توزيع األلوان من حيث وظيفتها فى إظهار الشكل أو لفت النظر إلى موضوع رئيسى   -
 حوله.مثال لزيادة تباينه عما  فنستخدم له لونا مكمالً  ،الرسوممعين فى 

فاتحة أو ألوان قاتمة كى تناسب من حيث استخدام ألوان في الكتاب المصور طبيعة الموضوع  -
 سواء كان حزينا أو مفرحا أو من ناحية الوظيفة العلمية. حمع الموضوع المطرو 

 

يتأثر التفضيل اللوني عند األطفال بالعمر الزمني، فالطفل صغير السن أكثر تحررًا في و 

وعملية  ع ألوان الطيفاستخدام اللون، أما األطفل في وقت ما قبل المدرسة فيأتي اختيارهم لأللوان م

اإلدراك لديهم خاضعة لعوامل فسيولوجيه... كما تؤثر العوامل الثقافية واالجتماعية والبيئية والنفسية 

كلما تقدم الطفل بالعمر، ويميل األطفال في مرحلة الطفولة الوسطى إلى تفضيل األلوان الدافئة التي 

ال عدوانية، أما في مرحلة الطفولة المتأخرة فيميل األطفتدل على النشاط والحركة الزائدة واالندفاعية وال

  (.sites.googleإلى تفضيل األلوان الباردة التي تدل على التحكم والضبط واالتزان االنفعالي )
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عليمي، والرسوم التوضيحية المصاحبة للنص الت المصورةوهنالك تأثير كبير للون في الكتب 

عمرية في مرحلة الروضة، وعدم االنتباه في بعض األحيان للون قد وكيفية اختيارها لتالئم الفئات ال

يسبب المشكالت، وهنالك بعض األمور الواجب أخذها في االعتبار عند اختيار األلوان من قبل 

 مصمم الرسوم التوضيحية تتضمن ما يلي:

 جًدا وال قليلة جًدا )كاستخدام اللون عند تحديد أو تمثيل عدة وظائف(. استخدام ألوان كثيرةعدم  -

 وعند طباعة بعض األلوان تحدث بعض المشاكل منها ما يلي:

 األلوان الباهتة تكاد تكون غير مرئية مع الكلمات أو الخطوط الدقيقة. -أ

 األلوان الزاهية تزيغ البصر عن الكلمات والخطوط الدقيقة.  -ب

 تظهر تقريبًا سوداء مع الخطوط الدقيقة أو مع الكلمات.  الداكنة جداً  األلوان-ج

 المشاكل وإلظهار التضاد يفضل استخدام اللون األبيض مع اللون األسود. لتجنب-د

ويعاني النص أو المحتوى المطبوع على ورق ملون عدم مقروئيته، عندما ُيستخدم على رسوم 

ة قربهما يت االنتباه في حالتألبيض واألسود يقومان بتشتوضيحية أو صور فوتوغرافية، كما أن ا

الشديد من النص، وينبغي على منتجي هذه المواد أن يأخذوا بعين االعتبار ما سيحدث للصفحة إذا 

 تم طباعتها.

 

فهو يساعد الرسام التوضيحي في تحديد  ،وللون قدرة على جعل التصميم مليئًا بالحياة 

المعلومات األساسية وترتيبها، ويساعد في إضافة العاطفة للرسومات، وبالرغم من ذلك يجب على 

المصمم الحذر عند استخدام اللون عدم الوقوع في الخطأ، واحتمالية عدم الحصول على اللون 

 (Ambrose & Harris, 2009) الصحيح.
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لوانها ، حيث أن األشكال تدرك بأتصميم الكتاب المصوراصر البنائية في واللون من أهم العن

(، وللون 5111الجبوري، ) ،ضمن حسية بنائية تكون متالزمه ومترابطة مع بناء وفكرة التصميم

 دالالت رمزية وهي عنصر الجذب والتأثير القوي على الحالة النفسية للمتلقي تبعًا للزمان والمكان.

 التصميم: اسية في وللون وظائف أس

: األثر النفسي )السيكولوجي( فلكل لون داللة رمزية تعبر عن فكرة تؤثر بدورها على نفسية أوالً 

 المتلقي.

 : جذب االنتباه: فالتباين اللوني من أهم عوامل الجذب المؤثرة لالنتباه. ثانياً 

 لبصري.يساعد على تحقيق الجذب ا: اإلحساس بالحركة: تعطي التدرجات اللونية إيهاماً بالحركة ثالثاً 

: الرسوخ والتذكر: فيبقى اللون راسخًا في ذهن المتلقي، وله قيمة لونية تساعده على االستدالل رابعاً 

 (.5111 الربيعي،)والتعرف 

ان استخدام المصمم لأللوان انما يأتي من حاجته للبحث عن التأثير البصري إلثارة الغريزة 

لى جذب النظر ع لديها قدرتهاالمثالية للرؤية والتوفيق بين الهدفين الجمالي والوظيفي، فاأللوان أداة 

ها، ويوجد اإليحاء بواستثارة االهتمام إما بتناقضها أو انسجامها وقدرتها في التعبير عن األفكار أو 

ذا الترابط يجب ه األلوان، وبموجبهنالك ترابط دقيق ما بين األسس الفنية والنفسية التي تتميز بها 

 لتقي.تأثيرًا واستجابة في نفس الم جمالية، تحدثالبحث في العالقات اللونية وما لها من تأثيرات 

ل تحدد من خالل عملية اإلدراك الحسي وتحليعالقة تأثر وتأثير، ت باأللوانوتعد عالقة الطفل        

العملية الخاصة بما يتعلق بوسيلة االتصال، أما في الفن فان العالقات اللونية هي تأطير لألواصر 

الداخلية المكونة للبنية التركيبية للعمل الفني من جهة، وتأطير األواصر الداخلية نفسها بعضها مع 

الجبوري، ستار، )، والكل المتكامل مع الخامة جزء مع الكلالبعض اآلخر، الجزء مع الجزء، وال

5111.) 



82 

 

 

ففي الوقت الذي تتغير فيه صفات اللون الفيزيائية فإنها تتغير تشكيليًا ومن ثم يكون هناك 

معنًى وتأثيرًا للون وفقًا للصورة التي يكون فيها. فإن استخدام اللون األحمر بتدرجاته يختلف عن 

آخر، وعليه فإن استخدام األنظمة اللونية في بنية التصاميم تختلف باختالف استخدامه مع لون 

طبيعة التصميم وعناصره، وبدقة وحسن اختيار األلوان تنمو العالقات التي تجعل من العمل 

 التصميمي مترابطًا ومحققًا في الوقت نفسه إيحاءًا بالحركة.

ر لعالقات لونية مناسبة، فهو يصيغ  معان وتعابيفالمصمم عندما ينظم ويركب األشكال وفقًا         

ذات حيوية وحركة مضيفًا بهذا نوعًا من الديناميكية الفاعلة في هذا الحقل المرئي، وذلك أن التنوع 

ون الحركة، كما أن االنتقال من اللبفي قيمة اللون من حالة التدرج أو التباين من شأنه إظهار وإيهام 

قيمة لونية إلى أخرى وغيرها من نظم اللون المعتمدة على التشكيل الناتج الداكن إلى الناصع، ومن 

عن خواص اللون )الصفة، الشدة، القيمة( من شأنه أن ينتج  سلسلة من المتغيرات التجريبية المستمرة 

عند المصمم وتأسيس ايهام بالسعة أو الضيق، في التقدم أو التراجع فضاًل عن اإليهامات بالحركة 

 (.5111الجبوري، ستار، ) ة والزمانيةالمكاني

تكون مترابطة بعالقات تبادلية على نحو منظم، واللون هو من أهم العناصر والصفات     

اإلدراكية المرتبطة بتالزم فاعل مع كافة العناصر األخرى، فليس بمقدورنا أن ندرك الشكل إال على 

يين ساس، ويستخدم اللون لغرضين أساسصورة لون، فهو صفة ظاهرية للشكل الذي يثير فينا اإلح

 هما الغرض الرمزي والغرض االنفعالي أو العاطفي.

ففي االستخدام الرمزي يتم توظيف الدالالت التعبيرية للون في سياق الفنون المرئية لإلسهام       

عبقرية  (2112عبد مسلم، طاهر، )في إيصال الفكرة، والثاني هو لدعم التأثير النفسي في المتلقي 

 الصورة والمكان.
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من أهم عوامل التشويق، ويجب على مصمم الرسوم عدم المبالغة  للطفلويعد اللون خاصة 

في استخدامه داخل رسوماته المقدمة لتلميذ المرحلة األولى حتى ال يتم تشتيت ذهنه عن إدراك 

التوضيحية،  لقي بالرسومالمعنى المقصود من الرسم، فالمبالغة في اللون ليست ضمانًا الستمتاع المت

ويجب المراعاة في التصميم واأللوان التوضيحية المرافقة للرسم ليتمكن الطالب من فهمها بشكل 

مناسبتها و صحيح، وأهم ما يساعد الطالب على فهم الرسوم التوضيحية هو التنويع باستخدام األلوان 

لينا، وعمر  الرويلي،) اب المصورفي الكت للرسم، والخطوط، والنصوص التوضيحية المصاحبة للرسم

 (.2151حج، سوازن، 

 وحين يتم اختيار ألوان الصورة المستخدمة بالرسوم التوضيحية يجب أواًل تحديد ما يلي:

 اللون فيها من حيث وظيفته األساسية للفت النظر أو إلظهار الشكل في يتم توزيعالكيفية التي  -

 مل له بزيادة تباينه عما حوله.موضوع رئيسي معين، فنستخدم له اللون المك

يؤثر طبيعة الموضوع من حيث استخدام ألوان قاتمة أو ألوان فاتحة لتتناسب مع الموضوع  -

 المطروح سواء كان مفرحًا أو حزينًا أو من ناحية الوظيفة العلمية له.

طابع اللون الذي يجب أن يرتكز عليه من حيث الدفء )ويناسبه كاألحمر واألصفر( أو من  -

 يث البرودة )كاللون األزرق واألخضر( مثاًل.ح

 نوعية المتلقي الذي ستتعامل معه الرسوم التوضيحية. -

 العناصر المستخدمة ومساحتها في داخل الصورة. -

توظيف اختيار اللون المتقدم مثل األحمر والبرتقالي واألصفر لإلحساس بالمقدمة، وألوان متأخره  -

 الفراغي. مثل األخضر واألزرق لإلحساس بالعمق

ويجب أن يوضع بعين االعتبار مما سبق، بحيث يتم تحديد األلوان سواء إذا كانت داكنة، 

 أو مشرقة، باردة أو ساخنة، لتؤثر بالمتلقي تأثيرًا إيجابيًا.
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 وتنقسم جميع األلوان إلى مجموعتين كبيرتين: 

 واألزرق ودرجاتها.األلوان اللونية: وهي جميع األلوان كاالصفر واألحمر واألخضر  -أ

األلوان األكروماتية )الاللونية(: وهي األبيض والرمادي واألسود )منصور، طلعت، والشرقاوي،   -ب

 (.   2115أنور، وعز الدين، عادل، وأبو عوف، فاروق، 

المرموز بين الرمز و  صريح يوضح العالقهوعند الحديث عن اللون ال بد أن يكون للون تآلف 

ال تطغى مجموعة األلوان المكملة للعمل على األلوان التى يتركب منها العنصر له، وفي نفس الوقت ف

الرئيسى المطلوب فى الرسوم التوضيحية، ففي الشكل وجد أن زاوية الرؤية األشد ألفة هى الزاوية 

الجانبية بالنسبة لألشكال سواء كانت مأخوذة من الحيوان أو الجماد، أما زاوية المواجهة هي األكثر 

 فة بالنسبة لإلنسان، فإذا تم الرسم من الجانب تكون تلك هى الزاوية المألوفة عما رسم من األمام.أل

وهذه الزاوية تؤثر على الحجم والمساحة والشكل فتختلف الزاوية عند الحيوان وهي عكس  

كون ي الزاوية عند رسم اإلنسان األكثر ألفة من األمام، ولهذا السبب فإن رسام الرسوم التوضيحية

 لزاوية الرؤية على المتلقى. سلبيأي خلل  ويقظة ألثرأكثر تنبها 

  كيفية اختيار اللون:

عند اختيار اللون ال بد من تحديد الموضوع  الذي سينقل الرسالة بمضمونه، ويجب على          

المصمم أن يفهم الموضوع من جميع جوانبه، وهو واحد من أكثر األجزاء متعة للمصمم، فهو لديه 

متلقي مختلف في كل موضوع، ومع كل مشروع يأتي نطاق جديد كليًا من المحتوى، ومع كل مشروع 

، لمتلقياكن التعرف على حقل جديد تمامًا بعيدًا عن التصميم بعد أن يتم  تحديد الجمهور أيضًا يم

 ،على سبيل المثال، يستجيب األطفال بشكل عام إلى األلوان الساطعة المتناقضة واأللوان الزاهية

مة اأو الفائدة من الموضوع، وكقاعدة ع والعمر وتتغير بين فئة األطفال أهمية اللون حسب الجنس
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 The Power of Color ومريح وبسيط األلوان التي تجدها في الطبيعة بشكل جيدتعمل تركيبات 

Carlson Solutions, N.D)). 

فقد أثبتت  ،لتجعلها مشرقةوتحتوي أيضًا كتب األطفال المصورة األلوان األساسية بقيم عالية 

لذا  السرورو  فيهم الشعور بالفرحتثير  األلوان، ألنهاالدراسات أن الطالب الصغار يفضلون هذه 

يستجيبون لها بطريقة أسرع، والبحوث والدراسات قائمة في اكتشاف طبيعة المتلقيين لأللوان، ونوعية 

 نزار عبدالكريم،)العواطف واألحساسيس التي يثيرها اللون في أنفسهم، ودرجات اللون واقتراناتها الراوي 

2155.) 

يجب مراعاة التناسق وانسجام األلوان في الكتب المصورة، فهذا التناسب مهم جدًا في إضافة 

الجمالية في التصميم، وفي إعطاء العين الهدوء واالستقرار عند مشاهدة التصميم من قبل المتلقي 

ى تقوم حت ،بكل سهولة وراحة، ومن المهم اختيار ألوان جذابة للطفل في الرسوم التوضيحية)الطفل( 

بجذب عين الطفل عند فتح صفحات الكتاب المصور ليصل الهدف المراد من هذه الرسوم بكل 

 (. 2111العربي، رمزي، ) ، واالهتمام بعدم تزاحم األلوان مع الرسوم التوضيحية.سهولة وُيسر

 دالال ت اللون: 

مجتمع  بينوللون دالالت عاطفيه في التصميم الجرافيكي في أغلب دول العالم، ُعرفت 

المصممين، ولأللوان دالالت عاطفيه وتأثيرات نفسيه مشتركة لدى متلقيي التصاميم أو المتعاملين 

بها بصريًا، وتم اثبات بعض التجارب على جدواها، فهذه بعض دالالت األلوان ومعانيها ودالالتها 

تبع لدى في العالم وهو مالدينيه بين مختلف شعوب العالم واألديان وحسب معتقداتهم إلى هذا اليوم 

   :(21أنظر شكل) ،وكاالت التصميم الدولية ويوجد أكثر من مائة وسبعون درجة لونية كما يلي
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 المعنى والدالله له اللون 

 القدية والعلم ةلألمور، والحكمالمهارات واألجادة التقنية  األصفر المحمر

درجات  ىالروحية، الوعي، أعلاالنتقال من العالم الماد  غلى العوالم  البنفسجي

 المعرفة والبصيرة

 العالج والشفاء والقدرة على التعافي األخضر العشبي 

 اإلعجاب المشمشي

 التبريد والتواهزن، واالتصال والتوعية الموسعة أكوا

 البدايات الجديدة أخضر األفوكادو

 رمزٍا لألعالم والنبالء، يمثل التقوى واإلخالص األهزرق السمائي

 المحايدة، والعملية، وتامحافظة وعدم التحيز البيج

 (: دالالت اللون 21الشكل )

وللون دالالت مرتبطة بالظروف واألحداث التي مررنا بها، وهذه ُيفسر السبب الذي يجعل 

البعض يميلون للون دون اآلخر، وهنالك دالالت عامة لأللوان يشترك فيها أصحاب البيئة الواحدة، 

لأللوان الباردة في المناطق الدافئة، والبعض اآلخر يميل لأللوان الدافئة في البيئة  فالبعض يميل

 (.2111الجبالي، وخطاب، الباردة )

 سيكولوجية وفسيولوجية اللون: 

إن للون تأثيرات سيكولوجية تؤثر في النفس فتحدث اإلحساس بأفكار تريح وتطمئن النفس 

الجيه، يكولوجية إلى التاثير الفسيولوجي لتدخل في تطبيقات عمن االضطرابات، فتتعدى التاثيرات الس

ويكون لها تاثيرات مباشرة وغير مباشرة، سواء بالفرح أو بالحزن، أو الثقل والخفة، والشعور بالحرارة 
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والبرودة، فاللون األحمر يعطي االحساس بالدفء، أما األزرق فيذكرنا بالبحر والسماء فتوحي لنا 

 ء )عبد الغني محمد، خالد، ال. ت(.بالسكينة والهدو 

ويتعدى تأثير اللون السيكولوجي إلى تأثير فسيولوجي على جزء أو أجزاء في الجسم، فبعض 

األلوان تسبب اضطرابًا، فالبعض يتأثر باللون األحمر، أو التأثير الملطف بسبب اللون األخضر فهي 

للون فتأثير الحرارة الذي يحدث من اتأثيرات فسيولوجية، وبعض هذه التأثيرات صعب تحديدها، 

األحمر هو تأثير سيكولوجي، وهذا اإلحساس يترتب عليه تأثير فسيولوجي أيضًا، لذا فعملية اختيار 

اللون في الرسوم وتأثيرها على الحاله النفسية للطفل مهم جدًا عند اختيارها في الرسوم، فيجب مراعاة 

الطفل ميم الرسوم التوضيحية في الكتب التعليمية الخاصة بدالالتها وتأثيرها النفسي عليهم عند تص

 )حسين آدم جبريل، ال.ت(. 

 (Color psychology) لم النفس اللونيع

، والمكان، على روابط تختلف باختالف الزمان اً وعلم النفس اللوني مبنيان ثقافي الرمزية اللونية

. الرمزية نفسية في نفس المكان وآثاراً  اً مختلفة جد اً والثقافة. في الواقع، قد يكون للون الواحد رموز 

اللونية هي مجال مستمر للدراسة تعتمد على مجموعة كبيرة من األدلة التراثية القصصية، لكن ال 

ي وتشير الرمزية اللونية إلى استخدام األلوان بوصفها رمًزا ف، ها بيانات من دراسات علمية مثبتةتدعم

 (Regulatory Signs, 2004).  جميع الثقافات

Regulatory Signs Standard Highway Signs Metric Edition" (PDF). 

December 2004 
 تطوير الكتاب التعليمي المصور 

تحتاج إلى عمليات واسعة من تصميم األغلفة من المالحظ أن الكتب والمناهج المدرسية 

واستخدام عناصر التصميم، ففي ذلك فرصة كبيرة من أجل تطوير  والصور التوضيحية والرسوم

من فقر فني في  المدرسية تعانيالكتب التعليمية وتفعيل الحركة الفنية وتطويرها في األردن، فالكتب 
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لمصممين ايمكن تداركه ببساطة وواقعية لو فتح المجال لجميع وهذه األمر الرسوم والتصاميم والصور، 

 أن يتم تحويلهو ردن للمشاركة في التصميم والرسم واإلبداع لتطوير الكتاب المدرسي، المبدعين في األ

ت ، ويحضهم على الفن واإلبداع، وفي الوقللطالبينمي الذائقة الجمالية وأن  إلى كتاب جميل وممتع،

نى عوالعمل المبدع في تصميم الكتب التعليمية، فليس هناك مللمشاركة  للمصمميننفسه يتيح المجال 

بأعمال تصاميم ورسوم وصور أقرب إلى البدائية والضعف  التعليميةالستمرار إصدار الكتب ا

 .التصميمية والبعد عن االحتراف والخبرة الفنية ،واالرتجال

الكتب والمناهج المدرسية التي تطبع في بلدنا بالكتب والمناهج المقررة في البالد  فعند مقارنة

المصورة ة فالكتب التعليمي، للطالبالكتاب جاذبا أو منفرا وهذا ما يجعل األجنبية تصيب باإلحباط، 

ا الفنية ، وعند افتقار الكتب لهذه الصفة تفقد أهميتهللمعرفة والتعليم والمتعة البصريةهي الطريق 

عطي تمقارنة الكتب المدرسية بكتب األطفال التي تصدر عن دور نشر أردنية وعربية عند ، والتعليمية

 (. alghad.com, 2010) كبير في المستوى  ة بفارق نتيج

وعدم  ،كثير من المزاجيةتأخذ بعملها  أن دور النشر المحلية والعربية أيضاً على الرغم من   

، فاآلن ءالجيد والردي اإلدراك ألهمية الفنون والجمال في أعمال األطفال وعدم القدرة على التمييز بين

ني في التصميم تطور تق وما وصلت إليه من النشاط والحركة الفنية في البلد  وفي هذه الفترى نالحظ 

وافتتاح كليات وأقسام عدة في الجامعات الوطنية للفنون والتصميم، أن نرقى بمستوى الكتب المدرسية 

من  العملية الفنية واإلبداعيةوأن يتم إنهاء تصميم وإخراج الكتب المدرسية، واالبداع في ، جمالياً 

 (.alghad.com, 2010) تطوير الحركة الفنية وتعليم الفنون والتصميمفي سبيل االرتجال والضعف، 

ياله ية الشاملة للطفل فهي تحفز خمنأن ُتساهم في التيمكن لرسوم التوضيحية الجيدة إن ا

ي تصحيح والرسوم التوضيحية تساهم ف ،وتثير نظرته وتطور إمكانياته واكتشاف هويته الخاصة به

المفاهيم الخاطئة فمن واجب الرسام التوضيحي العمل عن كثب مع المؤلف والمحرر في محاولة 
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ة وروحيًا وفكريًا إلنتاج أفضل الكتب المصور  عاطفياً عطاء األطفال صور إيجابية ورفع درجتها إل

 لتوصيل رسالة مميزة.

ستخدمت متفردة أو بدمجها مع النصوص المكتوبة أ سواءً  فالرسوم التوضيحية أدب بحد ذاته

يد ز ، فيمكن أن ُتعزز الرسوم التوضيحية في ُكتب األطفال وتُ (مسبقة)فكرة  وتصحيح الصور النمطية

سيع و عزز من عملية الفهم لدى الطفل ويمن شأن هذا التنوع أن يُ من متعة القاريء في الكتب، و 

درجات متفاوته ب عديد من الرسوم التوضيحية وبشكل كبير جدًا وأحياناً فالكتب المصورة فيها ال ُأفقه.

التنظيم  ادة العلمية وذلك بسببضرورية لفهم المحتوى التعليمي، فدور المصمم كبير في إيصال الم

لى األطفال ع ، وعدم اإلكتفاء بما اعتادهستخدام الرسوم والصور إلى جانب الكلمات والنصوصوا

المرجع ) في الكتب المصورةمن الرسوم التوضيحية  خالقة واع جديدةضافة أنبإ، بل تقديمة لهم

 السابق(.

ما بين ما تقوله الكلمات وما تصفه الرسوم التوضيحية، م اً المصورة الجيدة توتر  الكتب تخلقو 

 .مصورةال كتبفي ال اً مامنا، وتعمل الكلمات والصور معيؤدي إلى إثارة اهت

وحينها لن يكون المعنى للنص واضحًا، والكتب  فبدون الكلمات فإن الصور ال معنى لها 

المصورة لها طبيعة سردية لذا غالبًا ما تمنع الصور الفردية من أن تعمل كوحدات كاملة فنيًا وهي 

 شبيهه برسوم الكارتون وطبيعتها.

ارة شكل الصفحة واالش عند اضافة الرسوم والصور في صفحات الكتاب ال ُبد من تخطيط

إلى موضع الصور والنص في تلك الصفحات، فمعظم الكتب المصورة أوسع مما هي عليه غالبًا، 

يمنح المصمم مساحة واسعة لتصوير اإلعداد مما يجعلها مناسبة للرسم التوضيحي، فهذا التصميم 

حين أن  ر تعقيدًا، فيحول الشخصيات وتوسيع جودة السرد للرسوم، أما الكتب المتوسطة الحجم اكث

الكتب الصغيرة سهلة وفي متناول األيدي، والكتب الكبيرة الفتة للنظر وهي مصممة لقراء األصغر 
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سنًا، كما أن حجم الرسوم التوضيحية ووضعها داخل الصفحات ليست عملية عشوائية، بل هي خطة 

 مدروسة بعناية ُتنفذ حسب القصد العام للكتاب المصور.

ات أصبحت أكثر تطورًا في الوقت الحالي وتؤدي فهم تقني المصورة شكاًل فنياً وتشكل الكتب 

كتب ألطفال، فكتب االمصمم وأسلوبه إلى إثراء تقديرنا للعمل الفني كبالغين ومساعدتنا في اختيار 

 (.alghad.com, 2010) والحس الفنياألطفال المصورة الجيدة تعزز لدى األطفال دقة الرؤية 

 (Evaluation Criteria) التقييممعايير 

 ،التحليل-5 :ا يتم فحص كتابًا مصورًا بشكل نقدي، تحتاج إلى النظر في موضوعينمعند

رك المتلقي، شإنشاء المؤلف لقصة تثير االهتمام؟ وكيف تساعد الرسوم التوضيحية القصة وت كيفية-2

وع، من واإلعداد والحبكة واألسلوب والموضعناصر األدبية التقليدية للشخصية، فالقصة تعتمد على ال

في الكتاب، وعند ذلك يجب مراعاة ما هو جذاب ومناسب لألطفال وأعمارهم،  خالل الكلمات والصور

لألكبر مم أم مصفيجب التفكير في السؤال اآلتي هل الكتاب المصور مصمم لألطفال ليستمع له، 

في أدب  الخبيرة يوه( Zena Sutherland, 2004) ، ويقترح الكاتببغرض االستمتاع بالصورسناً 

   .ةالرسوم التوضيحيمعتمدًا على  األطفال، أن الكتاب المصور هو المكتوب والمصمم بشكل جيد

: ..هماالوقت. ي نفستحليلين أساسين فبشكل نقدي، نحتاج إلى اً مصور  اً عندما نتفحص كتاب

تخدم الرسوم التوضيحية تلك القصة وتشرك  وكيف-2ينشئ المؤلف قصة مثيرة لالهتمام؟  كيف-5

 المشاهد؟ أو القارئ 

 ،الموضوع ،اإلعداد ،الحبكة ،نحن نعتمد على العناصر األدبية التقليدية للشخصية 

ع في نريد أن نض باإلضافة الى ذلك ر،صو لكننا ننظر إليها من خالل عدسة الكلمات وال ،األسلوب

لألطفال في مختلف األعمار والمراحل. هل هذا  اب ومناسبرنا وإحساسنا بما هو جذاعتبارنا جمهو 

تمتاع لالس اً كبر سنطفال األلأل مأ ليتعلم من خالله؟الكتاب المصور مصمم للصغار من االطفال 
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المحتوى الناضج؟ في النصوص الكالسيكية المتعلقة باألطفال ببالفن المعقد أو البنية المعقدة أو 

 ،كبير في أدب األطفال يحظون باحترامالنقاد الذين  أحد(، Zena Sutherland, 2004) والكتب

يحية والرسوم التوض، لمصمم بشكل جيدااقترح الكاتب أن الكتاب المصور هو الكتاب المكتوب و 

جيع الطفل وتش ،الخيال والتفسير وإطالق ،على تقدير الجمال والجماليات ن يتم بناؤها بناءً أيجب 

اب خذ بعين االعتبار عند قراءة ودراسة وفحص الكتن يتم األأمشاركة بشكل فعال في القصة. يجب لل

الرسوم  ،ادواإلعدالضبط  ،الشخصيات الحبكة، ،الموضوعالتالية:  بالعناصراالهتمام يجب  ،المصور

 .والعالمات الثقافية ،والنمط ،التوضيحية

 

 :(Theme)الموضوع 

، الللكثيرين في مجال أدب األطف الكتاب المصور هو منطقة مهمهأما بالنسبة للموضوع في 

 رسالة قوية أو درس مهم لألطفال، أما بالنسبة إلى تحتوي علىلألطفال  اً يريدون كتبفأولياء األمور 

دي للكتب النق التحليليرون أنه يجب أن يكون الكتاب المصور تعليمي، ففي فالخبراء والعلماء 

لكتاب اقراءة مع نهاية  اللحصول على الرض ىمة الموضوعية، من أجل المعنيالمصورة نبحث عن الق

 المصور.

 (Plotحبكة الرواية )

ن تكون بسيطه للغاية، ولكن يجب أن يكون هناك صراع أمكن فالحبكة في الكتاب المصور ي

ت الصغير، فالحبكة في الرواية الجيدة ليس صلة بالطفل وذوينمو من خالل موقف قابل للتصديق 

 ماك أصلية وحديثة حتى عندما تغطي منطقه ما،يجب أن تكون فقط حول األزمات المألوفة، ولكنها 

يجب أن نضع في عين االعتبار كيف يبني المؤلف العمل، من خالل تسلسل األحداث، ودور الرسوم 

 مشاهد العمل. ءالرواية النهاالتوضيحية والصور في تفعيل حبكة 
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 Characters)) الشخصيات

أن تكون الشخصيات في الكتب مقنعة وذات مصداقية، وأن تظهر بطريقة مثيرة  بيج

لالهتمام، كرسوم الحيوانات والسيارات وغيرها من الرسوم، فينبغي أن تكون مناسبة ألعمار الطالب 

وخلفيتهم المعرفية إليجاد مصداقية تهدف إلى أن يكبر األطفال مع الشخصيات الموجودة في الكتب 

ق يتوافيجب ان في الغالب يتوازى عمر الشخصية مع عمر القاريء المستهدف، لذا المصورة، 

طريقة االيحاء للشخصية داخل الكتاب المصور من خالل ، من خالل برة األطفالخالمنظور مع 

الرسوم  كون ن تأليس فقط الحوار وعملية السرد، ومن خالل الرسوم التوضيحية في صفحات الكتاب، 

يقة فريدة وطر  ،، مع شعور قوي بالذاتكونها فردية للغايةولكن عن طريق فحسب،  ةأو جميلة، لطيف

 (.2111أبو الشامات،العنود بنت سعيد بن صالح).الطفل ونفسيتهتعبير عن العالم واللرؤية 

 

 .Setting)) الضبط او االعداد

ما  اً وغالب ،كثر من النصأعداد الكتاب المصور من خالل العناصر المرئية إ  أويتم ضبط 

القصة  لعمل اً أساسي اً حيان يكون الوقت أو المكان عنصر بعض األوفي  ،اً معمم اً يكون اإلعداد حديث

 راون بمارغريت وايز  للكاتبةفي كتاب ما قبل النوم  ،أو تطور الشخصية. على سبيل المثال

(Margaret Wise Brown)، good night moon (Harper Collins, 1947 ) البناء كان

إلى  كيف يمكن للمؤلف ان يشيريعتمد على فكرة مرور الوقت،  للقصة في الكتاب المصورالكامل 

ول كيفية ح يتم طرحها؟ هذه أسئلة عالميتحدث اآلثر اللوهل  اتهل تتجاوز القصة اإلعدادو الوقت؟ 

 عمل اإلعدادات في الكتاب المصور.
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 ( Style) و النمطأسلوب األ

في  يةالتوضيحالرسوم  المؤلف، وفنسلوب يكشف عن نفسه في كل من لغة عنصر األإن 

، Brian Pinkneyبواسطة المصور كتاب البها  يعرفالطريقة التي  عالم الكتب المصورة، فهي

يف ك فيتم التساؤل، الكتابة أو التوضيح(.ب)سواء  Brian Selznickعلى سبيل المثال، على عكس 

هل و أيروي القصة؟ هل تستخدم األنماط المتكررة؟ أو مزاج؟ اللق يخ وكيفيستخدم المؤلف اللغة؟ 

 Critical)في كتاب و مناسب للشخصيات في القصة؟  ذلك، فهل فاذا كان األمر كذلكيوجد حوار؟ 

Handbook of Children’s, 2006) توصي ،Rebecca Lukens  استخدام كيفية بالنظر إلى

التالعب  وأ، التورية ، البساطة، الرمزيةالمقارنات المبالغ فيها ،األسلوب" مثل الصور المؤلف "ادوات

(، وخصائص الصوت personification, etc ،simile ،metaphors، اللغة المجازية )باأللفاظ

 From Cover toوفي  واإليقاع(. ،القافية ،االنسجام ،الصدى ،الجناس ،)مثل المحاكاة الصوتية

Cover تذكرنا األطفال: تقييم ومراجعة كتب ،Kathleen Horning اً أنه "كيف يقول المؤلف شيئ 

الصفحات تتحول  ت(. وهي تدعونا للنظر فيما إذا كان511ص  ،5111إلى ما يقوله ") في المقابل

ستخدم كيف يو  تقرأه بصوت عاٍل؟النص بشكل طبيعي عندما  يأتيأو هل  إلى األماكن الصحيحة

، حبكة الرواية، اإلعدادات او الضبط، )الشخصية ـاألخرى كدبية ألاعناصر الالمؤلف )والرسام( كل 

السمات التي تميز طابع القصة المحكية والفريده من فوالموضوع( إلنشاء قصة بصوت خاص به؟ 

 سلوب.و األأيسمى بالنمط  فهونوعها 

 (Illustrationsالرسوم التوضيحية )

من  فهي جزء أساسي، النصكما  القصةإن الرسوم التوضيحية تخلق أو تكمل الموضوع أو 

الرسوم التوضيحية  بأن األطفالخبيرة في أدب ال Zena Sutherlandوتؤمن تقييم الكتاب المصور، 

صفات رواية القصص، بأسلوب فني مناسب، وباستخدام  في الكتاب المصور يجب أن يكون لها
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االنتقال ي ففالرسوم التوضيحية تساعد في خلق المزاج، وأيضًا السرعة ، األلوان الغنية والمتناغمة

 .التوضيحية تتصل بكلمات الموضوع أخرى، فالرسوممن صفحة إلى 

إذا كانت الرسوم تكمل الموضوع أو تسلط الضوء  (Horning, 1997هورينج )يتسائل و 

لمات في اضافة الصور والك متتوفر تفاصيل مهمة ليست موجودة في النص، فت إنهاعلى النص، أو 

 يساعد على التأثير على تجربة القراءة.الذي صفحات الكتاب، من خالل التخطيط والتصميم 

من المفيد معرفة فن الرسم التوضيحي للكتاب، والتعرف على األنماط الفنية المختلفة سواء 

 رفة اسلوب الرسم الذيكانت واقعية أو مجردة، وفهمها لوسائل اإلعالم الفنية أو التقنيات، ومع

الرسوم  عندما نناقش التصميميستخدمه الرسامون إلنشاء صور الكتاب المصور، وأيضًا معرفة لغة 

والشكل  : الخطمثلالتوضيحية في الكتاب المصور، حتى نتمكن من الرجوع إلى العناصر المرئية 

أثير قوي ت المصممكيف يمكن أن يكون ألسلوب  بشكل مناسب لتوضيحواللون والملمس والتكوين. 

 ومميز على اإلبداع في الكتاب المصور الواحد.

 

 .(Cultural Markers) عالمات ثقافية

، لألطفالرة الثقافة في الكتب المصو  إلنتاجالتفكير في كيفية استخدام الكلمات والصور  يجب

 ستنيرةفي صنع خيارات م األكبر سنًا،يمكن مشاركته مع القراء  نحو السعي األفضل وماوفي كتاب 

(Making Informed Choices, 1992) ، أدب األطفال، رودين مجال المعلمة والباحثة في قدمت

 الدقيقة لألصالة الثقافية،(، المبادئ التوجيهية للدراسة Rudine Sims Bishopسيمز بيشوب )

 االمثلة ذهه، ومن المصور كتابالحليل تدبية التقليدية في بتضمين دراسة متأنية للعناصر األ

(Caldwell-Wood & Reese, 1997): 
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(Slapin & Seale, 1998) فيما يتعلق بكتب األطفال األمريكية  النظروجهات  تبادال

هؤالء الكتاب والعلماء معايير مفيدة لتوجيه الناقد المبتدئ في دراسة متأنية لألدب فقدم  ،االصل

 .لألطفالالمتعدد الثقافات 

إلى  عن كثبلنظر صالة الثقافية في الكتب المصورة، ومن خالل اعند التفكير في األو 

ذه العالمات هالدقة والتنوع في تصوير أو وصف بعض  نرى  ،، والكلمات أو النصالرسوم التوضيحية

والمالبس  ،، وتسريحات الشعرا في ذلك: البشرة المتنوعة، وميزات الوجه، وأنواع الجسمبم ،الثقافية

هل تتجنب الرسوم التوضيحية الصور و  العنوان، شكلو  والمنازل وأنماط اللغة واللهجات واألسماء

ل الثقافة تنوع داخ وهل يوجد ،من التمثيالت الحديثة بدالً  ، مطية أو تعتمد على التقليدية فقطالن

 ضع نفسك في مكان الطفلكتاب "في  (Bishop, 1992, p. 51) الباحثة فقد تسائلت ،المصورة

هل ستكون على استعداد و  ؟. هل هناك أي شيء في الكتاب من شأنه أن يحرجك أو يزعجكالقارئ 

 ؟األطفاللتشارك هذا الكتاب مع مجموعة من 

 

 .(Sample Review) مراجعة العينة

. رلمعايييتم استخدام هذه اوكيف التنفيذ، قبل جميع معايير التقييم لكاملة المراجعة هي الو 

 & Gravett, Emily, 2006; Wolves, New York: Simon) نموذجية لكتاب مصورالراجعة وفي الم

Schuster. ) ًن العناصر م ة مع العديدصفحات جذاب توفر الرسوم التوضيحية للوسائط المتعددة بصريا

 .بالفحم التي نفذت خلفية درامية للرسومات فيالبيضاء  اتالمساح وتتوافر، المختلفة

يصف  فهو، فكرة جيدة عن ماهية الكتاب فيكون لديك، القصة تلخص هذه المراجعة حبكة

كيف تعمل و  ،الكتابشكل بحيث يكون لديك شعور بما يبدو عليه  ،دور الرسوم التوضيحية اً أيض

لوب هناك إيماءة إلى أس ،مشاركة شطيرة مربى()وفي كتاب للمساعدة في رواية القصة.  رسومالهذه 
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ددة تتناول المراجعة جوانب متع في القصة،شخصية الوكيف أنها تدل القارئ على معرفة  ةالكاتب

توفر وكيف  ،بصرياً  الكتاب مادة وصف خالل خلق القصة منفي لكيفية مساعدة الرسوم التوضيحية 

ة مع العديد من الصفحات المختلف الرسوم التوضيحية للوسائط المتعددة صفحات جذابة بصرياً 

 اءته،، والبدء في قر الطفل سحب الكتاب لقرارمراجعة موجزة على معالجة المتغير  ههذو ، عناصرال

صور ملودعوة لوصف ومناقشة وتحليل الكتاب ا ،مع مناقشة متوازنة لجميع المعايير األدبية الرئيسية

 .(Eric Carle, 2007) المميز
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 :الدراسات السابقة: ثانياً 

راسات داختارت الباحثة عددا من الدراسات السابقة القريبة من موضوع الدراسة الحالية وهي 

 وصفيه تناولت تحليل المضمون للصور والرسوم واألشكال التوضيحية في عدد من الكتب الدراسية.

 

( أثر استخدام استراتيجية الرسوم التوضيحية في تحسين مهارات 2041ساد، البلو  )دراسة  -4

 الفهم القرائي لدى طلبة صعوبات التعلم في المملكة العربية السعودية.

هدفت الدراسة إلى بيان مستوى مهارات الفهم القرائي لدى طلبة ذوي صعوبات التعلم في 

. الطلبة ذوي صعوبات التعلم في المملكة العربية السعوديةالمستوى الحرفي واالستنتاجي لعينة من 

بين  α=0,05)وقد أشارت النتائج إلى أن هناك فروق ذات دالالت احصائية عند مستوى الداللة )

لثانية الضابطة ا التوضيحية، والمجموعةالمجموعة التجريبية التي تلقت التدريب على برنامج الرسوم 

روق ة التقليدية في الدرجة الكلية على مهارات الفهم القرائي، وكانت هذه الفالتي تلقت التدريب بالطريق

لصالح المجموعة التجريبية األولى، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية 

بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى الفهم القرائي الحرفي α=0,05) عند مستوى الداللة )

 واالستنتاجي.

( تحليل الصور والرسوم التوضيحية المتضمنة في كتاب العلوم 2041دراسة سلمان، رشا ) -2

المطور للمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات التفكير البصر  ومدى اكتساب الطالبات لها 

 )دراسة تحليلية تقويمية(.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الصور والرسوم المتضمنة في كتاب العلوم المطور للصف 

السادس االبتدائي في ضوء مهارات التفكير البصري ومدى اكتساب الطالبات لها. وأظهرت نتائج 

الدراسة: إلى أن مهارات التفكير البصري المتضمنة في الصور والرسوم التوضيحية في كتاب العلوم 
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ر للصف السادس االبتدائي حصلت على مجموع من النسب من حيث الشكل على نسبة المطو 

 ( واستخالص المعاني%1( وأما ربط العالقات في الشكل)%55( وتحليل الشكل على نسبة )11%)

( ومهارة إدراك وتفسير الغموض لم توضع لها أشكال، ونتائج اختبارات مهارات التفكير البصري 1%)

ات فحصلت مهارة التعرف الى الشكل على أعلى نسبة حيث مما يدل على أن الصور الستجابة الطالب

والرسوم التوضيحية المتضمنه  في كتاب العلوم تساعد على تنمية مهارة التعرف إلى الشكل، أما 

باقي المهارات فأوضحت النتائج أنها ال تفي مهارات التفكير البصري بالنسب المأمولة فقد بلغت نسبة 

( وحيث %51.11(، بينما مهارة ربط العالقات في الشكل بنسبة )%21.25تحليل الشكل ) مهارة

(، وأوصت الباحثة بعدة من التوصيات: مراجعة %51.21جاءت مهارة استخالص المعاني بنسبة )

وتقويم الصور والرسوم التوضيحية المتضمنة في كتاب العلوم المطور للصف السادس االبتدائي من 

ن في لجان تصميم مناهج العلوم في مجال التقنيات التعليمية، لجعل المنهاج يشمل قبل متخصصي

جميع مهارات التفكير البصري، وال يتم التركيز على مهارة التعرف إلى الشكل فقط، وتدريب معلمات 

العلوم على كيفية قراءة الصور والرسوم التوضيحية، حتى يسطعن تدريسها بسهولة من خالل عقد 

 ت التدريبية.الدورا

( "استخدام القصص المصورة باللغة العربية لترقية اكتساب المفردات 2043أمر هللا، ) دراسة -5

 ".لتالميذ الفصل السادس بمدرسة "المتقين" االبتدائّية اإلسالمّية المونجان

هدفت الدراسة إلى وصف تطبيق استخدام القصص المصّورة باللغة العربية لمساعده الطالب        

اكتساب المفردات في الفصل السادس بمدرسة "المتقين" االبتدائية اإلسالمية المونجان. وتم وصفه 

بما يلي: وصف كفاءة التالميذ في اكتساب المفردات قبل استخدام القصص المصّورة باللغة العربية، 

الميذ في توأيضًا وصف عملية التدريس باستخدام القصص المصورة باللغة العربية، ووصف كفاءة ال

كما يلي:  وكانت نتائج هذا البحث   اكتساب المفردات بعد استخدام القصص المصّورة باللغة العربّية.
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نتيجة التالميذ قبل استخدام القصص المصورة باللغة العربّية غير معتدلة بالنظر إلى االختبار أن 

أن مهارة التالميذ في االختبار  (، وتدل هذه النتيجة على%11.5القبلي، وكان معدل نتيجة التالميذ )

 لعربّية فهياالقبلي تحت معيار النجاح، وأما في عملّية التدريس باستخدام القصص المصورة باللغة 

ثاني من الشوط األول إلى الشوط ال حماسة التالميذتعطي منافع كثيرة خاصة للتالميذ. حيث تتطّور 

 (%15.51)في الشوط األول، وازدادت تلك النتيجة إلى  (%11.51) تطوراً طيبًا. كانت نتيجة التالميذ

في الشوط الثاني، وأما في نتيجة التالميذ بعد استخدام القصص العربّية المصورة فكانت معتدلة. 

( بعد التطبيق في الشوط الثاني، %11.55في االختبار البعدي الثاني ) نتيجة التالميذنظراً إلى معدل 

. واقترح الباحث ما يلي:  أن  المدرسين يستخدموا (11.11)عيار النجاح يعني تتجاوز نتيجة التالميذ م

الوسيلة التعليمّية المعينة سوى الكتب المدرسّية، لكي ال يكون التالميذ في ملل عندما تجري عملية 

 تدريس اللغة العربية، وعلى تالميذ الفصل السادس أن يبذلوا كّل جهدهم لتعلم اللغة العربية، ألنها

لغة الّدين ولغة العالم، وأوصى الباحث الباحثين الالحقين في مثل هذا البحث باآلتي: أن بتشجيع 

أنفسهم على االرتقاء بمهاراتهم ونشاطاتهم في اللغة العربية والوسائل التعليمّية المستخدمة في تدريسها، 

شكالت التي وتقديم الحلول للموأن يهتّموا بالبحوث ويطّوروها والقيام بتطبيقها في المدارس األخرى، 

 تواجه مدرسي اللغة العربية في عملية التدريس.

( دور الرسوم التوضيحية في األسس والمعايير الكتاب المدرسي 2042دراسة محجوب، مجد  ) -4

 .لمرحلة التعليم األساسي األسس والمعايير

ميم ية التصهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الرسوم التوضيحية ودورها في عمل

واإلخراج الفني للكتاب المدرسي لمرحلة التعليم األساسي، ومدى مناسبتها للسنين العمرية المختلفة 

لطالب مرحلة التعليم األساسي. وتحديد عيوب الرسوم التوضيحية، وما هي أسس ومعايير الرسوم 

متضمنة ن الرسوم الالتوضيحية للكتاب المدرسي لمرحلة التعليم األساسي، ووضحت هذه الدارسة أ
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لى ع في بعض كتب مرحلة التعليم األساسي موضوع الدراسة حاز بعضها على نسب مرتفعة واألخر

نسب منخفضة نسبيًا في درجة ارتباطها بالمعايير واألسس الموضوعة للرسوم التوضيحية. وأثبتت 

المرحلة.  تالميذ هذهالدراسة أهمية توظيف الصور والرسوم بما يناسب المستوى المعرفي والعقلي ل

وأوصت الدراسة بـ: أن يتم مراعاة الصور والرسوم واألشكال التي تقدم للمتعلمين وبيان أهميتها للمتعلم 

وعالقتها بأهداف الدروس وقيم المجتمع وأعرافه، وضرورة االهتمام عند بناء المناهج بأن ال يقتصر 

 االهتمام باللغة البصرية الرمزية ذات االهتمام على المحتوى التعليمي كنصوص لغوية فقط بل

 الدالالت المتنوعة وضرورة االهتمام بالثقافة البصرية وتعليم مهارات قراءتها.

( الرسوم التوضيحية ومواءمتها للتنوع الثقافى فى 2044دراسة فتح هللا، صالح عبد الحي ) -5

 السودان.

وع الرسومات التوضيحية، من حيث هدفت الدراسة الى التعريف بمجاالت ذات الصلة بموض       

فوائدها وتأثيرها على التالميذ. كما تحدثت الدراسة عن بروز الصورة على المشهد اإلعالمى كأداة 

رئيسه مهمه، بحيث سمي هذا العصر بعصر الصوره. وقد تناولت الدراسة المناهج بصورة عامة، 

ي ليؤدى لواجب  توفرها فى الكتاب المدرسوعالقتها بالرسوم التوضيحية، والكتاب المدرسى والشروط ا

الغرض منه، وموضوع التنوع الثقافى واالجتماعى والتركيبة السكانية فى السودان، ثم وفي مبحث 

خاص تحدث عن الثقافة فى جبال النوبة، والعديد من  األشكال الثقافية بمنطقة العمل الميدانى 

ة وسائل المعينة فى عملية التعليم والتعلم، وعمليللبحث، وتحدث عن الرسوم التوضيحية عمومًا، وال

اإلدراك والتعلم، ومهارات قراءة الصورة، ومستويات قراءتها، وتطرق البحث لعملية التفكير البصرى، 

وعلم السيمياء كعلم قام بدراسة العالمات التى تطلقها الصورة بصفة عامة، شملت هذه الدراسة مائة 

والموجهين التربويين واإلداريين ذو الخبرة فى التعليم بمرحلة األساس، معلم ومعلمة من معلمى الصف 

وأجريت الدراسة على مستوى مدينتى الدلنج وكادقلى بجنوب كردفان، واستخدم الباحث المنهج الوصفى 
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التطبيقى مستعينًا باإلستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات وعلم اإلحصاء للتحقق من الدالالت 

الفروق الفردية، وإستخدام النسب المئوية للتعرف على مدى تفضيل العينة المختارة اإلحصائية و 

للخيارات المطروحة فى االستبانة، تكمن اهمية الدراسة فى أنها تقوم على السؤال الرئيس القائل بعدم 

مواءمة الرسوم التوضيحية بالكتاب المدرسى الحالي لكل التالميذ في السودان، من حيث البيئة 

والمالمح الثقافية المتعددة، في أن السودان متعدد الثقافات والقوميات، وعليه ال بد من مراعاة هذا 

التنوع وتحقيقة فى المناهج والرسوم التوضيحية داخله، بحيث يوائم القوميات المختلفة للطالب وثقافاتهم 

 بالكتاب المدرسى. 

لتفاعل بين قراءة الرسوم التوضيحية (. أثر ا2006دراسة فتح هللا، مندور، عبد السالم ) -6

واألسلوب المعرفي على التحصيل واالتجاه نحو قراءة الرسوم التوضيحية بكتاب العلوم للصف 

 الخامس في المرحلة االبتدائية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنسب المستويات لتقديم الرسومات التوضيحية التتابعية 

 األسلوب المعرفي المستقل عن المجال اإلدراكي الكتساب ذوي لتنفيذ األنشطة التعليمية مع التالميذ 

لصف الخامس ا المفاهيم العلمية، وأيضًا تنمية االتجاه نحو قراءة الرسوم التوضيحية بكتاب العلوم في

االبتدائي، ودراسة التفاعل بين األسلوب المعرفي )االعتماد/االستقالل( عن المجال اإلدراكي 

والمعالجات التعليمية للرسوم التوضيحية لتنفيذ األنشطة التعليمية وأثره على اكتساب المفاهيم العلمية 

ذ بين متوسطي درجات التالمي لدى التالميذ. وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: وجود فروق إحصائية

المستقلين والمعتمدين على المجال االدراكي بالمجمعة التجريبية األولى، والمجموعة الضابطه في 

التطبيق البعدي لصالح المجموعة التدجريبية األولى، ووجود فروق احصائية بين متوسطي درجات 

مجموعة الثانية، والتالميذ المستليم التالميذ المستقلين والمعتمدين على المجال االدراكي في ال

والمعتمدين على المجال االدراكي في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 
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داله احصائيًا بين متوسطي درجات التالميذ المستقلين  لح المجموعة الثانية، ووجود فروق لصا

ي بية األولى، والطالب المستقلين والمعتمدين فوالمعتمدين على المجال االدراكي في المجموعة التجري

المجال االدراطي في المجموعة الثانية في التطبيق البعدي لصالح المجموعة الثانية, ووجود تفاعل 

ية عبتا، ومستوى الرسوم التوضيحية التبين األسلوب المعرفي)االعتماد /المستقل( عن المجال االدراكي

لعلوم : تدريب المعلمين بالمرحلة االبتدائية  لبالتاليوصى الباحث في تحصيل المفاهيم العلمية. وأ

على استخدام الرسوم التوضيحية وتعليم التالميذ كيفية قراءتها واالستفادة من المعلومات في تنفيذ 

األنشطة التعليمية في المادة، وحث المؤلفين استخدام الرسوم التوضيحية التتابعية في عرض 

تقديم األنشطة التعليمية، وضرورة اهتمام المعلمين في المرحلة االبتدائية إلى موضوعات العلوم، و 

الفروق الفردية في األساليب المعرفية لدى التالميذ في المرحلة االبتدائية ومراعاة ذلك عند تدريس 

المادة والتعامل مع األنشطة العلمية، واضافة الرسومات التوضيحية التتابعية ومصاحبتها بالشرح 

اللفظي للتالميذ المستقلين، والمعتمدين في المجال اإلدراكي، وإجراء الدراسات حول التفاعل بين أنماط 

معرفية أخرى مثل: )االندفاعي/المنزوي( ومستويات أخرى لقراءة الرسوم التوضيحية مثل: )عرض 

 الرسوم التوضيحية في ترتيب( حسب مراحل التتابع.

ة فى الرسومات سس الجمالية والتقنية والتعلمياأل .(2003) الحي صالح عبد هللا،فتح دراسة  -1

 .ول للقراءة بمرحلة االساسحية للجزء األول للكتاب األ يالتوض

ء جز ساس للقراءة الثر الرسومات التوضيحية بكتاب األالدراسة الى التعرف على أ تهدف

وقد شملت  .ليمية على التالميذالجمالية والتقنية والتع الناحية، من االول للصف االول مرحلة االساس

وضيحية الرسوم الت بموضوع الكتاب المدرسى من حيث إعداد المتعلقه وذات الصلةالدراسة المواضيع 

الطرق لطباعة كتب دراسية  وأفضلمع الهدف من منهج الكتاب والمواد الدراسية  مدى مناسبتهاو 

على  عتمد الباحثا  توفرها فيها واجبالوالشروط  دراسة ماهية الكتاب المدرسيال وضحتوأ ،ناجحة
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ؤال سل، وقد قامت الدراسة على اباالستبانة اداة لجمع المعلومات المنهج الوصفى التحليلى مستعينا

التالى: ماهو تأثير الرسومات التوضيحية التى تتوفر بها االسس الجمالية والتقنية والتعليمية على 

 .بهذه الصفاتهل تفشل فى حالة عدم اتصافها و التالميذ 

 : الدراسات األجنبية

 Hsiao, Ching(2045) The Impact of Using Picture Books with Preschool دراسة  -4

Students in Taiwan on the Teaching of Environmental Concepts 

هدفت الدراسة هو استخدام معلمي مرحلة ما قبل المدرسة للكتب المصورة لتدريس المفاهيم 

البيئية وحفظ الموارد. واستخدام نهج البحث اإلجرائي، تم اختيار اثني عشر طفاًل تتراوح أعمارهم بين 

سنوات في هذه الدراسة لمدة ثمانية أسابيع. وتم اختيار ثمانية كتب مصورة ذات موضوع تعليم  1-1

 بيئي الستخدامها في هذه الصفوف.

عدي المفاهيم البيئية كانت أعلى في االختبار البوظهرت النتائج الدراسة أن معرفة التالميذ ب

من االختبار القبلي.فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد، ويستخدمون كميات أقل من الماء عند غسل 

أيديهم وتنظيف أسنانهم، وتقليل كمية أوراق الرسم التي يقومون برسمها. كما تم إقناع األطفال 

 لمنزل، وقاموا بفهم أن إيقاف التلفزيون واألضواء كانت خطواتبمواصلة توفير الطاقة في أيضًا في ا

 عملية يمكن أن يتخذوها لتحقيق ذلك.

 The Influence Of Illustrations On Children's Book (2040بروكشاير ) ،جاميدراسة  -2

Preferences And Comprehension 

فال وفهمهم. األط تفضيالت كتبلرسوم التوضيحية على تأثير االى توضيح دراسة ال تهدف

اوتة في من تسعة كتب متف من الصفين األول والثالث واحداً  إحدى وسبعين طالباً  النتائج أن وأظهرت

يحية المحتوى )رسوم توضكان سطوع التوضيح )مشرق(، و رسم التوضيحي )واقعي أو مجرد(، و نمط ال

 51المشاركون تم سؤال ص(. و أو رسوم توضيحية مع نأو نص بدون رسوم توضيحية بدون نص 

 سبةن تفضيل التفضيل. في حين سجل طالب الصف الثالث أعلىلللفهم والعديد من األسئلة  سؤاالً 
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الفهم لمحتوى كتاب النص درجات  المجموعتين أعلى نتائج كلتا من طالب الصف األول، أظهرت

الكتابية  شاركون المحفزاتفضل المدنى لمحتوى الكتاب التوضيحي فقط، و التوضيحية وأ مع الرسوم

 واقعية أكثر بكثير من أي محفزات كتاب أخرى.ال

 MattiHannus, Jukka Hyona (4999) Utilization of Illustrations duringدراسة  -3

Learning of Science Textbook Passages among Low- and High-Ability Children 

التوضيحية خالل التعلم بين منخفض وعالي القدرة استخدام الرسوم لى هدفت هذه الدراسة إ

وقد درست آثار الرسوم التوضيحية على تعلم المواد المدرسية بين األطفال في سن المدرسة ألطفال، ل

ن وجود أ عالية والمنخفضة. وأظهرت التجربة األولىسنوات من القدرة الفكرية ال (51)االبتدائية البالغ 

 ضيحيه،رسومات تو  الذي صحبهلى تحسين التعلم من محتوى النص اع تالرسوم التوضيحية ساعد

وقد تحسنت درجات الفهم خالل وجود الرسوم التوضيحية لألطفال  ،بدون رسومو  لوحده ليس النصو 

أثناء التعلم  ملديهألطفال منخفضة القدرة. تم قياس حركات العين ا في التجربة الثانيةبقدرة عالية، 

اشارت و  ،التوضيحية كيفية تقسيم األطفال انتباههم بين النص والرسوممن كتاب مصور لدراسة 

أما  ،قطالموجودة ففال يفحصون الرسوم التوضيحية األطفمدعوم بالنص الالنتائج إلى أن التعلم 

أطول  تاً وق واأمض ماستراتيجية في المعالجة بمعنى أنهاستخدموا الطالب ذوي القدرة العالية أكثر 

ة إلى أن الدراس وجاء الملخص في هذهالتوضيحية. على األجزاء ذات الصلة من النص والرسوم  نسبياً 

تعلم مواد الكتب المدرسية المصورة يتضمن متطلبات يمكن أن يكون أكثر سهولة من قبل الطالب األكثر 

 .(books.google) فكرياً قدرة 

 ,V .Gyselinck  The role of illustrations in understanding texts: what (1999)دراسة -4

when, why? 

، هم النصعلى ف جابة على بعض األسئلة عن تأثير الرسم التوضيحيةهدفت هذه الدراسة اإل

ا يجب مأن تحدد تقديم بعض الدراسات التي تحاول ، األول القسمأربع نقاط رئيسية:  وتم مناقشة
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كان و ليمي، منظور تع منراسات التي أجريت الدلنص لتحسين نتائج الذاكرة والفهم، و توضيحه في ا

إطار نظري  لم يربطوا نتائجهم بأي ، والذينتعلم من النصوصمؤلفوها مهتمين بإيجاد وسائل لتعزيز ال

الفهم،  ملياتعيتم اإلبالغ عن الدراسات التي تتعلق بتقديم توضيح لتسهيل ف القسم الثانيأما  ،إدراكي

 اليجابياالفردية والمالحظة في التأثير روق الدراسات المعنية بالف، تعرض وفي القسم الثالث

هم مسؤولة عن التأثير الناجح للتوضيح على فتم مناقشة اآلليات الفي الجزء الرابع و ، للتوضيحات

يعتبر موذج عقلي بناء ن تقوم بتسهيلالرسوم التوضيحية تعزز فهم النص ألنها  وتقترح أن. وصالنص

لتين األداء بين المرح ما حققهاعلى نحو التالي: أن  نتائج الدراسة دالالت. وجاءتلالست اً هو مصدر 

ياب غوتم مالحظة ، وا الرسوم التوضيحية أو النصكانت هي نفسها سواء كان األشخاص قد شاهد

لعقلي أن النموذج ا ولذلك بدا االختالف في نهاية العرض وكذلك في إعادة الصياغه ولالستدالالت،

فهم  وحدهاأن تعزز الرسوم التوضيحية  ليمكنيصل إلى مستوى كاٍف من التفصيل، يجب أن 

 .النصوص

 بين الباحثة والدراسات السابقة:وجه التشابه واالختالف 

 يتفق الباحث مع الدراسات السابقة في: 

 أهمية الرسوم التوضيحيه في الكتب التعليمية من النواحي الجماليه والتقنية. -5

 ى الطفل.ورفع التحصيل العلمي لد واإلدراكضيحية ودورها في تعزيز الفهم التو أهمية الرسوم  -4

طالب م التوضيحية وطرق شرحها للتدريب المعلمين على استخدام الوسائل التعليمية والرسو  -1

 التعليمية بكل سهل ومرونة. إليصال الرسالة

 .التوضيحيةقياس مدى استخدام أسس ومعايير التصميم في الكتاب المصور للرسوم  -1
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 يختلف الباحث مع الدراسات السابقة في: 

 بالشكل الكافي.التوضيحية  عدم تركيز الباحثين على استخدام الرسوم -1

 لفهم بين الطالب وتفاوت قدراتهم العقليه والعمرية.المهارة  عدم مراعاة الفروق الفردية -1

بالقدر  هاوعدم االهتمام بيضاحية في الكتب التعليمية ضعف مستوى رسم وتصميم الرسوم اإل -1

 الكافي.

 عفي مواضيأو الغالف  سواًء فيبعيدة عن المضمون تكون  يضاحيه أحياناً الصورة اإل -51

 التعليمي.المحتوى 

أسس ومعايير التصميم من ناحية اإلخراج الرسوم التوضيحيه بدون أستخدام  تدرج أحياناً  -55

 قد ُتمحى بعضها فال تؤدي الغرض بشكل تام. وأحياناً الطباعي فتكون األلوان باهتة، 

يوجد أحيانا تزاحم بين العناصر ببعض وتزاحم ما بين الرسوم واأللوان بحيث يختفي الشكل  -52

 تمامًا فلم تركز الدراسات على هذه النقطة من حيث تصميم الرسوم التوضيحية.

رت على فقد اقتصفي الكتب المصورة ضيحيه الدراسات جميع جوانب الرسوم التو  لم تغطى -55

 جدًا من الموضوع. أجزاء بسيطة
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات( 

 

 منهجية الدراسة )الطريقة واالجراءات(

 منهج الدراسة

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 

 أدوات الدراسة

 صدق األداة

 ثبات أداة الدارسة

 متغيرات الدراسة

 اإلحصائيةالمعالجة 

 إجراءات الدراسة

  إعداد مقياس الدراسة

  تحديد مجتمع الدراسة والعينة
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 :)الطريقة واالجراءات( الدراسة يةمنهج
قائمة ) داة أواستخدمت  التحليليالوصفي المنهج على  الباحثة في بناء دراستها تاعتمد    

لتستطيع مقارنة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع والتي ال تستطيع  ( Checklistتدقيقال

 .لجمع البيانات وتحليلها لتحقيق أهداف الدراسة قائمة التدقيقاثباتها اال عن طريق 

ري وع الى األدب النظالباحثة بعرض البيانات ووصف متغيرات الدراسة من خالل الرجقامت 

من حيث تعريفها وتطور كتب االطفال المصورة الكتاب المصور والرسوم التوضيحية  ودراسة دور

تعزيز عملية  ودورها في ،وتعريف الرسوم التوضيحيه وأهميتها والخامات والتقنيات المستخدمه فيها

ور الموضوع بشكل مباشر وغير مباشر لبيان جذ توالدراسات السابقة التي تناول ل،الطفالفهم لدى 

 النظرية لكيفية بناء أنموذج الدراسة وصياغة أسئلتها وبناء فرضياتها.وأصل 

( Checklist) فتم من خالل البحث الميداني في تصميم قائمة التدقيقأما الجزء التحليلي 

لقياس متغيرات الدراسة المستقلة المتمثلة بالكتاب المصور الرسوم التوضيحية والمتغيرات التابعة 

انات من ع البيممم بدقة وموضوعية بجصوالساعات التي يقضيها الم ،يكيالجرافلمهارات المصمم 

لقياس دور الرسوم في عملية تعزيز الفهم  وهي مدرسات صفوف الروضةخالل مجتمع الدراسة 

الختبار فرضيات الدراسة والتوصل الى استنتاج لدور الكتاب المصور )الرسوم التوضيحية( على 

في األردن، وبيان التاثيرات االيجابية والسلبية على مستخدمي الرسم  تعزيز الفهم لدى الطفل

 التوضيحية للكتب التعليمية في األردن.

 

 

 



911 

 

 

 :(Study Approach) منهج الدراسة

لعلمية ا أحد أنواع المناهجكونه منهجًا للدراسة التحليلي الوصفي  المنهجتقوم الدراسة على  

مالئمة لتحقيق أهداف الدراسة إذ يعتمد على دراسة الواقع، ، وهو األكثر األكثر شيوعًا واستخداماً 

  .(515ص ،2111 )عبيدات وآخرون، قيقًا ويعبرعنه كميًا أونوعياً ويهتم بوصفه وصفًا د

 Study Society):) مجتمع الدراسة
ميع جتمثل  الظاهرة التي يدرسها الباحث، أي مإن مجتمع الدراسة يعني كل المفردات ا  

 (.11، ص2111 األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث. عبيدات وآخرون،

 4 -1) (kg1-kg2)رياض األطفال  مرحلة الروضةويتكون مجتمع الدراسة من مدرسات  

 المدارس األردنيه.في  (سنوات

 (:study sample) ينة الدراسةع
( 5والجدول ) ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،( من المدققين15تكونت عينة الدراسة من )

 يوضح توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية.

 (: توهزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية4الجدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات

 المستوى الدراسي
kg1 43 47.3 

kg2 48 52.7 

 100.0 91 المجموع

 نوع التعليم

 26.4 24 حكومي

 58.2 53 خاص

 15.4 14 غير ذلك 

 100.0 91 المجموع

 42.9 39 دبلوم
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 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات

 المؤهل العلمي

 53.8 49 بكالوريوس

 2.2 2 ماجستير

 1.1 1 غير ذلك 

 100.0 91 المجموع

 عدد سنوات الخبرة

 58.2 53 سنوات 5-1

 28.6 26 سنوات 1-51

 13.2 12 سنوات فأكثر  51

 100.0 91 المجموع

 ( ما يلي:5يظهر من الجدول رقم )

( هم األعلى تكرارًا والذي بلغ kg2يظهر أن أطفال الروضة ) ،بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي -

( 45( هم األقل تكرارًا والذي بلغ )kg1بينما أطفال الروضة ) (،%52.7( بنسبة مئوية )41)

 (.%47.3مئوية )بنسبة 

يظهر أن أفراد عينة الدراسة الذين نوع تعليمهم )خاص( هم األكثر  ،بالنسبة لمتغير نوع التعليم -

بينما الذين نوع تعليمهم غير ذلك هم األقل تكرارًا  (،%58.2( بنسبة مئوية )15تكرارًا والذي بلغ )

 (.%15.4( وبنسبة مئوية )54والذي بلغ )

يظهر أن أفراد عينة الدراســــــة من حملة شــــــهادة البكالوريوس هم  العلمي،ؤهل بالنســــــبة لمتغير الم -

بينما الشــــهادات األخرى )غير ذلك( هم  (،%53.8( بنســــبة مئوية )41األكثر تكرارًا والذي بلغ )

 (.%1.1( وبنسبة مئوية )5األقل تكرارًا والذي بلغ )

 1-5دراسة الذين تتراوح خبرتهم بين )يظهر أفراد عينة ال الخبرة،بالنسبة لمتغير عدد سنوات  -

 51بينما الذين تبلغ خبرتهم  (،%58.2( بنسبة مئوية )15سنوات( هم األكثر تكرارًا والذي بلغ )

 (.%13.2( وبنسبة مئوية )52سنوات فأكثر هم األقل تكرارًا والذي بلغ )
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  :(Study Tools) أدوات الدراسة

تتضمن مجموعة من األسئلة او الجمل الخبرية التي يطلب من تعرف أداة الدراسة بأنها "أداة        

، )عطوي، جودت عزت المفحوص اإلجابة عنها بطريقة يحددها الباحث حسب أغراض البحث

ية التي يبدأ الباحث لخطوة الرئيس، اChecklist) وتعد عملية بناء األداة )قائمة التدقيق م(،2111

 .المحتوى ألي من الكتب الدراسيةتحليل و جراءات الدراسات باعدادها إل

يات دبولية على كل مما يلي: مراجعة األواعتمدت الباحثة في صياغة واعداد أداة الدراسة األ  

 والدراسات السابقة التي تناولت مواضيع الرسوم التوضيحية ولمعرفة:

 أهداف الدراسات السابقة. -54

 دوات المعتمدة في الدراسات السابقة.جميع األ -51

 جراءات المعتمدة في صياغة أدوات الدراسة.اإل -51

 النجليزية،ا)اللغة العربية، اللغه  والخاصة في كتب هداف العامة للكتب المدرسية،مراجعة األ -51

 وكتاب العلوم(. تالرياضيا

ولية لطالب الروضة المراحل األالمواد في  قائمة التدقيق وتوزيعها على مدرساتجراء إ -51

لفهم اسئلة المقترحة لتوضيح دور الرسوم التوضيحية في تعزيز عملية ع األلالجابة عن مجمو 

 .(5الطفل.كما بصيغتها النهائية في الملحق ) لدى

ييم سئلة ذات األهمية العالية لتقإضافة األراء الخبراء والمحكمين باالستعانة واالسترشاد بآ -51

 الرسوم التوضيحية.

هم جربتعملية اختيار الرسوم من خالل تراء ومالحظات المدرسات لتحسين بآ ةاالستعان -21

 طفال.التدريسية وتعاملهم مع األ
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 :(Tool Validity) صدق األداة

(، حيث ستقوم 2155 ،211)خليل:  «أن تقيس األداة ما أعدت لقياسه»بـ يعرف الصدق: 

 ولحالمحكمين، وذلك إلبداء آرائهم الخبراء والمختصين و  على مجموعة من لقائمةاالباحثة بعرض 

في  حالتعديل، لتصبضافة أو باإل حول القائمةى شموليتها، وابداء المالحظات د، ومقائمة التدقيق

 .صورتها النهائية

( لألداة ال يمكن Face Validity) ذ تشير العديد من المصادر إلى أن الصدق الظاهري إ

 .(515 ،5111 اء الخبراء والمختصمين والمحكمين )احمد،ر أن يتحقق إال بالرجوع إلى آ

 تم عرض القائمة على سبعة من أساتذة التصميم الجرافيكي في عدد من الجامعات ملحق رقم       

 وتم عرضها أيضًا على أستاذ في التربية والطفولة المبكرة لتوضيح الجزء الخاص بالطفل وأستاذ (5)

 ، (Checklistفي ) قائمة التدقيق في اللغة العربية للصياغة اللغوية لتوضيح الفقرات بعناية دكتور

فأكثر من المحكمين، وتم تعديل وحذف  (%11)وتم قبول الفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة 

توضيح لفقرات المناسبة و بعض الفقرات األخرى التي قلت نسبة المحكمين عن ذلك، وإضافة بعض ا

سؤااًل غطت جميع محاور الدراسة  51خر، وقد كانت عدد األسئلة المطروحة في الفقرات البعض اآل

 .(2كما هم موضح في الملحق ) لتغطي موضوع الدراسةسؤااًل،  54وأصبحت بعد التحكيم 

 

 .(Tool Reliability) ثبات أداة الدارسة

تم تطبيق معادلة ثبات األداة )كرونباخ الفا( على أداة  الدراســـــة،بغرض التأكد من ثبات أداة 

حيث يعتبر  الدراســة،وهو مرتفع ومقبول ألغراض  (،1.11حيث بلغ معامل كرونباخ الفا ) الدراســة،

 (.1.11مقبول إذا زاد عن )
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 : (Study variables) متغيرات الدراسة

 في الكتب المصورة. الرسوم التوضيحية: المتغير المستقل

في المدراس  (سنوات kg1-kg2 4-1 مرحلة الروضة) طالبمهارة الفهم لدى : المتغير التابع

 األردنية.

 

 (.Statistical processing) المعالجة اإلحصائية

 : (SPSS)تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية من خالل برنامج الرزم اإلحصائية 

 التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديوغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة. -

 الستخراج الثبات ألداة الدراسة.معامل كرونباخ ألفا  -

 (.2Chاختبار ) -

 

 :(Study Procedures) إجراءات الدراسة

 تم العمل بها لتحقيق أهداف الدراسة هي:جراءات التي اإل

 المرحلة األولى: 

ذات الصلة بموضوع الدراسة ألخذ جانب جديد األدب النظري استعراض الدراسات السابقة و  -

 نتائجها مع النتائج التي سيتم التوصل إليها.للتطبيق ومن أجل مقارنة 

 عداد المادة العلمية.لعمل على إ ا -

 ائمة التدقيق)ق يالتحليل الوصفيوهو منهج  البحث:الباحثة بتحديد منهجية  قامت: الثانية المرحلة

Checklist،)  عينة الدراسة.لتوزيعها على 

 عينة الدراسة.لتحليل إجابات : تصميم قائمة التدقيق الثالثة المرحلة
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 :إعداد مقياس الدراسة

 .ة األدا التحقق من صدق وثبات  -

 والعينة الدراسة مجتمع تحديد
 ألوسط.ا الشرق  جامعة من المهمة تسهيل كتاب على الحصول -

 تنفيذ التجربة. -

 على الطالب من وجهة نظر المدرسات. األداه تطبيق  -

 وتحليلها. استخالص النتائج وعرضها ومناقشتها -

 التوصيات وفقًا للنتائج التي سيتم التوصل إليها.اقتراح  -
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني

 اختبار فرضيات الدراسة
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 الفصل الرابع
  نتائج الدراسة

ور في المصــــ دور الكتابيتضــــمن هذا الفصــــل نتائج الدراســــة التي هدفت إلى التعرف إلى  

؛ وســـــــــيتم عرض النتائج باالعتماد على أســـــــــئلة في األردن أطفال الروضـــــــــةتعزيز مهارة الفهم لدى 

 وفرضيات الدراسة.

 ســتحاول هذه الدراســة اإلجابة على الســؤال الرئيســي التالي: "هل تســهم رســوم كتب األطفال

 تعزيز مهارة الفهم لدى الطفل في األردن". المصورة في

 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية: 

: هل الرسؤؤؤوم التوضؤؤؤيحية الموجودة في الكتاب النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤؤؤؤال األول

 لدى أطفال الروضة.  واإلدراكيمي المصور تعزهز مهارة الفهم التعل

لإلجابة عن هذا السـؤال تم اسـتخراج التكرارات والنسـب المئوية لجميع اجابات عينة الدراسـة 

 اإلدراكو على فقرات االســـتبانة التي تقيس مســـتوى تأثير للرســـوم التوضـــيحية على ســـيكولوجية الفهم 

 ( يوضح ذلك2(، جدول )1 – 4لدى الطفل في المرحلة العمرية من )

الطفل في  لدى واإلدراكتوضيحية على سيكولوجية الفهم نسب المئوية لتأثير للرسوم ال(: التكرارات وال2الجدول )
 (6 – 1المرحلة العمرية من )

 النسبة المئوية التكرار االجابة الفقرة الرقم

4 
هل تساعُد الرسوم التوضيحية في عملية تخّيل محتوى 

 الكتاب المصور؟
 25.3 23 ال

 74.7 68 نعم

13 
 19.8 18 ال الرسوم التوضيحية مع النص إليصال الفكرة؟هل تتوافق 

 80.2 73 نعم

14 
هل تساعد الرسوم التوضيحية في تحسين فهم النص 

 المكتوب؟
 12.1 11 ال

 87.9 80 نعم

15 
هل يوجد انسجام بين الرسوم التوضيحية والنص 

 المصاحب له؟

 26.4 24 ال

 73.6 67 نعم
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 النسبة المئوية التكرار االجابة الفقرة الرقم

16 
 26.4 24 ال هل الرسوم التوضيحية الموجودة جاذبة للطفل؟ 

 73.6 67 نعم

17 
هل يتعلق الطفل ببعض الرسوم التوضيحية الموجودة في 

 الكتاب؟
 42.9 39 ال

 57.1 52 نعم

23 
هل ترتبط الرسوم التوضيحية بأهداف الكتاب التعليمي 

 المصور الخاص بالطفل؟

 12.1 11 ال

 87.9 80 نعم

24 
هل ساعدت الرسوم التوضيحية في تنفيذ األنشطة 

 التعليمية المصاحبة للدرس؟
 35.2 32 ال

 64.8 59 نعم

25 
هل البناء العام لصفحات الكتاب ُيساعد في عملية اإلدراك 

 والفهم؟
 31.9 29 ال

 68.1 62 نعم

26 
 19.8 18 ال هل ساعدت الرسوم التوضيحية على تذكر المادة العلمية؟

 80.2 73 نعم

27 
هل تساهم الرسوم التوضيحية في تذكر الفكرة العامة 

 للموضوع؟
 11.0 10 ال

 89.0 81 نعم

28 
هل تم تنظيم الرسوم التوضيحية في عرض المادة 

 التعليمية؟
 35.2 32 ال

 64.8 59 نعم

29 
هل الرسوم التوضيحية مناسبة للمرحلة العمرية ألطفال 

 الروضة؟
 35.2 32 ال

 64.8 59 نعم

ميع في ج ( أن أفراد عينة الدراســــة الذين أجابوا بنعم هم األعلى تكراراً 2يظهر من الجدول )

فل في المرحلة لدى الط واإلدراكتوضــــيحية على ســــيكولوجية الفهم الفقرات المتعلقة بتأثير للرســــوم ال

هل تســــــــاهم الرســـــــــوم ( والتي تنص على "21(؛ حيث كانت أعالها للفقرة رقم )1 – 4العمرية من )

( والتي تنص 54تليها الفقرة رقم ) (،15" بتكرار يبلغ ) التوضيحية في تذكر الفكرة العامة للموضوع؟

( والتي تنص 25والفقرة رقم ) "هل تساعد الرسوم التوضيحية في تحسين فهم النص المكتوب؟على "

يبلغ  بتكرار "هل ترتبط الرسوم التوضيحية بأهداف الكتاب التعليمي المصور الخاص بالطفل؟على "

هــل يتعلق الطفــل ببعض ( والتي تنص على "51دنــاهــا للفقرة رقم )أ(. كمــا كــانــت 11لكــل منهمــا )

 (.12" بتكرار يبلغ )الرسوم التوضيحية الموجودة في الكتاب؟
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بالتالي يمكن القول بأن معظم االجابات كانت نعم، أي أن هناك مســــــــــتوى تأثير للرســــــــــوم و 

 (.1 – 4لدى الطفل في المرحلة العمرية من ) واإلدراكالتوضيحية على سيكولوجية الفهم 

 مصؤؤمم الرسؤؤوم التوضؤؤيحية وفق: هل النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤؤؤال الثاني

من اسؤؤؤؤؤتخدام معايير أسؤؤؤؤؤس التصؤؤؤؤؤميم لتوضؤؤؤؤؤيح الهدف الذ  صؤؤؤؤؤمم من أجله الكتاب التعليمي 

 المصور.

دراسـة جابات عينة الإالتكرارات والنسـب المئوية لجميع لإلجابة عن هذا السـؤال تم اسـتخراج 

يير أسس اسـتخدام معا على فقرات االسـتبانة التي تقيس مسـتوى قدرة مصـمم الرسـوم التوضـيحية من

التصـــــميم لتوضـــــيح الهدف الذي صـــــمم من أجله الكتاب التعليمي المصـــــور لدى الطفل في المرحلة 

 ( يوضح ذلك5(، جدول )1 – 4العمرية من )

(: التكرارات والنسب المئوية لتوافق كاًل من الرسوم التوضيحيه والمحتوى اللغو  في الكتاب المصور 3الجدول )
 النص المؤد  إلى فهم

 النسبة المئوية التكرار االجابة الفقرة الرقم

5 
 25.3 23 ال هل الكتاب المصور مناسب للمرحلة الدراسية؟

 74.7 68 نعم

2 
هل الّصور الموجودة في الكتاب المصّور مالئمة 

 لموضوعات الدروس؟
 24.2 22 ال

 75.8 69 نعم

3 
لعلمية المادة اهل تتناسب رسوم أغلفة الكتب المصّورة مع 

 لها؟
 22.0 20 ال

 78.0 71 نعم

5 
هل أسلوب عرض الصور التوضيحية مالئم للفكرة العاّمة 

 للدرس؟
 25.3 23 ال

 74.7 68 نعم

6 
هل تتناسب الّصور التوضيحّية مع فكرة الّدرس واللغة 

 المستخدمة فيه؟ 
 18.7 17 ال

 81.3 74 نعم

7 
 25.3 23 ال بسيطة؟ هل الرسوم التوضيحية المستخدمة 

 74.7 68 نعم

8 
 69.2 63 ال معّقدة؟ هل الرسوم التوضيحية المستخدمة 

 30.8 28 نعم

 29.7 27 ال هل الرسوم التوضيحّية الموجودة واقعّية؟ 9
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 النسبة المئوية التكرار االجابة الفقرة الرقم
 70.3 64 نعم

10 
 35.2 32 ال هل يوجد تزاحم بين العناصر المرسومة؟

 64.8 59 نعم

11 
 من البسيطهل تم مراعاة المادة المعروضة في االنتقال 

 إلى المركب؟
 41.8 38 ال

 58.2 53 نعم

12 
 39.6 36 ال أهمية أم النص؟ التوضيحية أكثرهل بدت الرسوم 

 60.4 55 نعم

18 
 45.1 41 ال هل تم استخدام ألوان مناسبة إلظهار الرسوم؟

 54.9 50 نعم

19 
 41.8 38 ال هل يوجد تزاحم بين العناصر المرسومة واأللوان؟

 58.2 53 نعم

20 
هل يوجد تناسب بين استخدام األلوان وطبيعة الرسوم 

 التوضيحية؟ 
 34.1 31 ال

 65.9 60 نعم

21 
هل ُتسهُم األلواُن في تذّكر الطفل لجزئية معينة في محتوى 

 الكتاب؟

 16.5 15 ال

 83.5 76 نعم

22 
هل تساعد األلواُن المستخدمة على اجتذاب الطفل تجاه 

 معلومات الكتاب؟

 13.2 12 ال

 86.8 79 نعم

30 
هل تّم مراعاة عدم احتواء تصميم الرسوم التوضيحية على 

 أخطاء علمية؟
 25.3 23 ال

 74.7 68 نعم

31 
َم  هل ُوفَِّق الرّسام التوضيحي في توضيح الهدف الذي ُصمِّّ

 أجله الكتاب؟من 

 26.4 24 ال

 73.6 67 نعم

52 
هل ُصممت الرسوم التوضيحية وفق المعايير المعمول 

 بها؟
 39.6 36 ال

 60.4 55 نعم

35 
 47.3 43 ال هل توصي بتعميم هذا النوع من الكتب المصورة؟

 52.7 48 نعم

األعلى تكرارا في معظم  ( أن أفراد عينة الدراســـة الذين أجابوا بنعم هم5يظهر من الجدول )

الفقرات المتعلقة بتوافق كاًل من الرســـــوم التوضـــــيحيه والمحتوى اللغوي في الكتاب المصـــــور المؤدي 

المستخدمة  هل تساعد األلوان( والتي تنص على "22إلى فهم النص؛ حيث كانت أعالها للفقرة رقم )

( والتي تنص 25تليهــا الفقرة رقم ) (،11" بتكرار يبلغ )على اجتــذاب الطفــل تجــاه معلومــات الكتــاب؟

ومن  (،11غ )" بتكرار يبلهل ُتســـهُم األلواُن في تذّكر الطفل لجزئية معينة في محتوى الكتاب؟على "
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رس واللغة هـل تتناســــــــــــــب الصــــــــــــــور التوضــــــــــــــيحية مع فكرة الد( والتي تنص على "1ثم الفقرة رقم )

هــل ( والتي تنص على "55للفقرة رقم )(. كمــا كــانــت ادنــاهــا 14" بتكرار يبلغ )المســــــــــــــتخــدمــة فيــه؟ 

 (.41" بتكرار يبلغ )توصي بتعميم هذا النوع من الكتب المصورة؟

وبالتالي يمكن القول بأن معظم االجابات كانت نعم، أي أن هناك قدرة لدى مصــمم الرســوم 

التوضــــــيحية من اســــــتخدام معايير أســــــس التصــــــميم لتوضــــــيح الهدف الذي صــــــمم من أجله الكتاب 

 مي المصور.التعلي

 اختبار فرضيات الدراسة:
تأثير للرسوم التوضيحية على سيكولوجية الفهم  اختبار الفرضية األولى للدراسة: هناك

 (.6 – 1لدى الطفل في المرحلة العمرية من ) واإلدراك

حصائية للكشف عن الداللة اإل (،2Chتم تطبيق اختبار ) الفرضية،للتحقق من صحة هذه  

وتكرارات االجابات ال، على جميع األسئلة المخصصة الختبار  ،جابات نعمتكرارات اإلللفروق بين 

 ( يوضح ذلك.4هذه الفرضية، والجدول )

لدى الطفل في  واإلدراك( لتأثير للرسوم التوضيحية على سيكولوجية الفهم 2Ch(: نتائج اختبار )1الجدول )
 (6 – 1المرحلة العمرية من )

تأثير للرسوم التوضيحية على سيكولوجية 
لدى الطفل في المرحلة  واإلدراكالفهم 

 (6 – 1العمرية من )

النسبة  التكرار االجابة
 المئوية

قيمة 
(2Ch) 

الداللة 
 االحصائية

 25.6 303 ال
215.45 1.11 

 74.4 880 نعم

( α≤0.05الداللة )( وجود تأثير ذو داللة إحصــــــــــائية عند مســــــــــتوى 4يظهر من الجدول )

 (،1 – 4لدى الطفل في المرحلة العمرية من ) واإلدراكتوضــــيحية على ســــيكولوجية الفهم للرســــوم ال

ولصـــالح أفراد عينة الدراســـة الذين  (،1.11( وبداللة إحصـــائية )2Ch( )215.45حيث بلغت قيمة )

(؛ وبذلك 515بينما الذين أجابوا بال بلغ مجموعهم ) (،111أجابوا بنعم حيث بلغ مجموع اإلجابات )

 تقبل الفرضية األولى للدراسة.
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اختبار الفرضية الثانية للدراسة: يؤد  توافق كاًل من الرسوم التوضيحيه والمحتوى اللغو  

 في الكتاب المصور إلى فهم النص.

الداللة االحصائية ( للكشف عن 2Chتم تطبيق اختبار ) الفرضية،للتحقق من صحة هذه  

 ( يوضح ذلك.1والجدول ) ال،جابات وتكرارات اإل ،للفروق بين تكرارات االجابات نعم

( لتوافق كاًل من الرسوم التوضيحيه والمحتوى اللغو  في الكتاب المصور 2Ch(: نتائج اختبار )5الجدول )
 المؤد  إلى فهم النص

توافق كاًل من الرسوم التوضيحيه 
اللغو  في الكتاب المصور والمحتوى 

 المؤد  إلى فهم النص

النسبة  التكرار االجابة
 المئوية

الداللة  (2Chقيمة )
 االحصائية

 32.3 587 ال
221.51 1.11 

 67.7 1233 نعم

( α≤0.05( وجود تأثير ذو داللة إحصــــــــــائية عند مســــــــــتوى الداللة )1يظهر من الجدول )

 لنص،التوافق كاًل من الرســـــوم التوضـــــيحيه والمحتوى اللغوي في الكتاب المصـــــور المؤدي إلى فهم 

ولصـــالح أفراد عينة الدراســـة الذين  (،1.11( وبداللة إحصـــائية )2Ch( )221.51حيث بلغت قيمة )

ــــــــــــــــ ال بلغ مجموعهم ) (،5255أجابوا بنعم حيث بلغ مجموع اإلجابات ) (؛ 111بينما الذين أجابوا بـ

 وبذلك تقبل الفرضية الثانية للدراسة.
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج

 
 مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول

 مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني

 التوصيات
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 الخامسالفصل 
 مناقشة النتائج

المصور  ابدور الكتيتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي هدفت إلى التعرف على " 

". وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج  في األردن أطفال الروضةفي تعزيز مهارة الفهم لدى 

 يالهامة التي من الممكن أن تثري وتعزز األدبيات النظرية ذات العالقة بموضوع الدراسة، وفيما يل

 عرضًا لمناقشة النتائج حسب اسئلة الدراسة.

 والذ  ينص على: هل مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول

أطفال  لدى يمي المصور تعزهز مهارة الفهم واإلدراكالرسوم التوضيحية الموجودة في الكتاب التعل

 الروضة؟

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أن الرسوم التوضيحية الموجودة في الكتاب التعليمي 

 يحيةالرسوم التوضلدى أطفال الروضة وبدرجة كبيرة؛ حيث أن  واإلدراكالمصور تعزز مهارة الفهم 

ساعدت وعززت قدرة األطفال في عملية تذكر محتوى الكتاب المصور وعلى كيفية إنشاء الصور 

صوص بشكل أفضل وحسنت من قدرتهم في فهم الن فهم النص المكتوبساعدتهم في  مخّيلته، كمافي 

المطروحة في الكتاب، كما ساعدت الرسوم التوضيحية األطفال في تنفيذ األنشطة التعليمية المصاحبة 

ة أن ثللدرس، وعلى تذكر المادة العلمية بشكل أكبر وفي تذكر الفكرة العامة للموضوع؛ وترى الباح

 الرسوم التوضيحية مع النص، وجاء ذلك من خالل توافق واإلدراكهذا ساهم في تعزيز مهارة الفهم 

 االنسجام الموجود بين الرسوم التوضيحية والنص المصاحبللطفل و  الذي يسهل عملية ايصال الفكرة

الً عن أن الرسوم فض ، فالرسوم التوضيحية تعد محاكاة لواقع الطفل ولما يشاهده في حياته العملية،له

ساعده على فهي تالتوضيحية الموجودة تكون جاذبة للطفل وتساعده على استخدام حواسه المختلفة؛ 
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فهم الكلمات عن طريق الرسومات التوضيحية، مما يطور لديه القدرة على توليد الصور في المخيلة 

  .أثناء القراءة

لى أن درجة مناسبة تلك الرسوم لمرحلة أطفال الروضة العمرية، ومراعاة إوتجدر االشارة  

التنظيم في عرضه المادة التعليمية من حيث السهولة، ساهم في تعلق الطفل ببعض الرسوم التوضيحية 

الموجودة في الكتاب، وهذا كله يحقق الهدف من الكتاب التعليمي من خالل ربط الرسوم التوضيحية 

ب التعليمي المصور الخاص بالطفل، ومراعاة أن يكون البناء العام لصفحات الكتاب بأهداف الكتا

 مساعدًا في عملية اإلدراك والفهم. 

ضل على فنها وسيلة بصرية وهذا ما جعلها توتكتسب الرسوم التوضيحية أهميتها من خالل أ

عوا من األشياء التي يسمالعديد من الوسائل، خاصة وأن األطفال يدركون األشياء التي يروها أكثر 

ح هللا، مندور، فت)واتفقت هذه النتيجة مع نتائج جميع الدراسات السابقة مثل دراسة  عنها أو يقرأوها،

بين متوسطي درجات كل من التالميذ  ( التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً 2111 ،وعبدالسالم

المستقلين والمعتمدين على المجال اإلدراكي في المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية, والتالميذ 

المستقلين والمعتمدين على المجال اإلدراكي في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدى لالختبار 

( التي أثبتت أهمية 2152والثانية. ودراسة محجوب )التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية األولى 

توظيف الصور والرسوم بما يناسب المستوى العقلي والمعرفي لتالميذ مرحلة التعليم األساسي، ودراسة 

( التي أظهرت أن عملّية التدريس باستخدام القصص المصورة باللغة العربّية تعطي 2155أمرهللا )

يذ بعد أن نتيجة التالم، حيث تتطّور حماسة التالميذ، كما أظهرت منافع كثيرة خاصة لدى التالميذ

دام القصص استخبعد أن كانت غير معتدلة قبل  استخدام القصص العربّية المصورة  أصبحت معتدلة

حصائية بين إأن هناك فروق ذات دالالت التي أظهرت  (2154ودراسة البلوي ) العربّية المصورة،

تلقت التدريب على برنامج الرسوم التوضيحية والمجموعة الضابطة التي  المجموعة التجريبية التي
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تلقت التدريب بالطريقة التقليدية في الدرجة الكلية على مهارات الفهم القرائي، وكانت هذه الفروق 

 لصالح المجموعة التجريبية.

   ،MattiHannusًا مع نتائج الدراسات األجنبية مثل دراسة ضواتفقت نتائج الدراسة أي

JukkaHyönä (4999)  التي أظهرت أن وجود الرسوم التوضيحية ساعد على تحسين التعلم من

محتوى النص المشتمل على رسومات توضيحيه، وليس المحتوى النص بدون رسوم، وقد تحسنت 

 Hsiao, Chingدرجات الفهم من خالل وجود الرسوم التوضيحية لألطفال بقدرة عالية. ودراسة 

التي أظهرت أن معرفة التالميذ بالمفاهيم البيئية كانت أعلى في االختبار البعدي من  (2045)

 االختبار القبلي ألثر برنامج نهج البحث اإلجرائي القائم على استخدام الكتب المصورة في التدريس.

وبالتالي يمكن القول بأن الرسوم التوضيحية الموجودة في الكتاب التعليمي المصور ساهمت 

لدى أطفال الروضة، وحسن ذلك من قدرة التالميذ على  واإلدراككل واضح في تعزيز مهارة الفهم بش

 تخيل الصور وتذكر النصوص المرتبط بها وبالتالي زيادة الفهم واالستيعاب للمادة المطروحة.

هل  والذ  ينص على: مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني

رسوم التوضيحية من استخدام معايير أسس التصميم لتوضيح الهدف الذ  صمم مصمم ال وفق

 من أجله الكتاب التعليمي المصور؟

ر مصمم الرسوم التوضيحية من استخدام معايي وفقأظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أنه 

أسس التصميم لتوضيح الهدف الذي صمم من أجله الكتاب التعليمي المصور بدرجة مرتفعة، وترى 

ر الموجودة و الص، وأن تكون الكتاب المصور مناسب للمرحلة الدراسيةالباحثة أنه تم مراعاة أن يكون 

س، وتتناسب رسوم أغلفة الكتب المصّورة مع المادة في الكتاب المصّور مالئمة لموضوعات الدرو 

ب الّصور وتتناس ،أسلوب عرض الصور التوضيحية مالئم للفكرة العاّمة للدرس، كما أن العلمية لها

وواقعيًة  ةرسوما توضيحية بسيط، وقد تم استخدام التوضيحّية مع فكرة الدرس واللغة المستخدمة فيه
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لعمر العقلي للطفل. وان تتناسب مع قدرة العين التمييزية لأللوان، وغير معقدة، من أجل أن تناسب ا

ألوان في الصورة. وتم األخذ بعين  1حيث أن القدرة التميزية للعين تتشت إذا تم استخدام أكثر من 

ومراعاة المادة المعروضة في االنتقال من البسيط إلى ، االعتبار عدم التزاحم بين العناصر المرسومة

من حيث أهمية كل منهما، وأن  التوازن بين الرسوم التوضيحية والنصيجاد نوع من إع ، مالمركب

بة تم مراعاة استخدام ألوان مناسيكون هناك ترابط وعالقة منطقية بين اللون والصورة والنص. كما 

 ومةتزاحم بين العناصر المرس، واختيار ألوان مناسبة وجاذبة وبسيطة؛ لكي ال يحدث إلظهار الرسوم

يعبر  بمعني أنه تم اختيار اللون الذي مع مراعاة استخدام األلوان وطبيعة الرسوم التوضيحية، واأللوان

عن طبيعة لون الرسمة في الواقع، التفاحة باللون األصفر أو األحمر أو األخضر. أما البرتقالة باللون 

لى ميم الرسوم التوضيحية عمع مراعاة عدم احتواء تصالبرتقالي، واألشجار باللون األخضر وهكذا، 

 أخطاء علمية. 

اه وعلى اجتذاب الطفل تج، في تذّكر الطفل لمحتوى الكتاب يسهموترى الباحثة أن ذلك 

ت صمم ذيرتها على تحقيق الهدف المعلومات الكتاب، وهذا كله يبين أن الرسوم التوضيحية أثبتت قد

من أجله، وأنها ُصممت وفق المعايير المعمول بها، ولم تتفق هذه النتيجة مع دراسة فتح هللا، صالح، 

( التي أظهرت عدم مواءمة الرسوم التوضيحية بالكتاب المدرسي الحالي لكل تالميذ 2155عبد الحي )

افات سع متعدد الثقالسودان، من حيث البيئة والمالمح الثقافية المتعددة سيما أن السودان قطر شا

والقوميات، وعليه ال بد من مراعاة هذا التنوع وتحقيقه في المناهج والرسوم التوضيحية المصاحبة له، 

( حيث أوضحت الدراسة أن الرسوم 2152واتفقت واختلفت  في آن واحد مع دراسة محجوب )

رتفعة لى نسب مالمتضمنة في بعض كتب مرحلة التعليم األساسي موضوع الدراسة حاز بعضها ع

وبعضها على نسب منخفضة نسبيًا في درجة ارتباطها بالمعايير واألسس الموضوعة للرسوم 

( التي أظهرت أن الصور والرسوم 2154، سلمان)التوضيحية. ولم تتفق بشكل كبير مع دراسة 
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ي قكتاب العلوم تساعد على تنمية مهارة )التعرف إلى الشكل(، أما با المتضمنة فيالتوضيحية 

المهارات )تحليل الشكل( و)ربط العالقات في الشكل( و)استخالص المعاني( فيتضح أن النتائج ال 

 تفي مهارات التفكير البصري بالنسب المأمولة.

لذلك يمكن القول بأن مصمم الصور في الكتاب كان موفقًا في اختيار األلوان والرسومات 

ى ى الكتاب والنصوص المطروحة فيه، ويساعد علالمناسبة للواقع وتوظيفها بشكل ينسجم مع محتو 

 يذ. بل التالمفهم المادة التعليمية، وتذكر المفاهيم المرتبطة باألشكال والصور واأللوان من ق
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 التوصيات
 من خالل عرض ومناقشة النتائج توصي الدراسة بما يلي:

التوضيحية في الكتب التعليمية وتعميم استخدامها في جميع المراحل  رسومضرورة استخدام ال -

لدى  دراكواإلالتعليمية وخاصة الصفوف األولى؛ حيث أثبتت نجاحها في تعزيز مهارة الفهم 

 أطفال الروضة. 

خذها جمعيها بعين االعتبار، بحيث ال يقتصر االهتمام أورة مراعاة معايير أسس التصميم و ضر  -

التعليمي كنصوص لغوية فقط بل االهتمام باللغة البصرية الرمزية ذات الدالالت على المحتوى 

المتنوعة وضرورة االهتمام بالثقافة البصرية وتعليم مهارات قراءتها، مع وجود عالقات مترابطة 

 وسليمة بين الصورة والنص واللون.

الحاسوبية المتطورة التي تعتمد على الدقة في تصميم  الحديثة والبرامجاستخدام التكنولوجيا  -

 الكتب التعليمية.

لفة، مخت تعليم مهاراتفي  والرسوم اجراء المزيد من الدراسات حول فاعلية استخدام الصور -

 ومدى مناسبتها للمراحل التعليمية المختلفة ومدى ارتباطها بالمفاهيم الواقعية المراد التعبير عنها.

أخرى حول األشكال واأللوان التي تجذب انتباه التالميذ وخاصة في مراحل التعلم  اجراء دراسات -

األولى لتوظيفها في المناهج الدراسية في سبيل الحفاظ على مستويات تعزيز مناسبة للتالميذ 

 أثناء تعلم المحتوى المستهدف من الكتاب التعليمي.

كال المناسبة الصور واألشالرسوم و حول فاعلية استفتاء رأي المعلمين وتلقي التغذية الراجعة منهم  -

 والمتوفرة في الكتاب الحالي، ومراعاة مالحظاتهم في طبعات الكتاب الجديدة.
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  :تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية  (Suggestions )رحاتالمقت

 لطفل.لدراسة أثر الرسوم التوضيحية في الكتب المصورة على الحالة السلوكية والنفسية  -

 .على التفكير االبتكاري ألطفال ما قبل المدرسةه تأثير دراسة دور اللون و  -

رسالة يصال الإاستخدام الكتب المصورة على الفئات العمرية األكبر سنًا ومدى قدرتها على  -

 االتصاليه.

 .متقن تصميماً  يم في الكتب المصورة واخراجها بشكلمعايير وأسس التصمأهمية دراسة  -

 الخامات المستخدمة في عملية الطباعة للكتب التعليمية المصورة.دراسة  -

 

  



931 

 

 

 قائمة المراجع
 :المراجع العربية

ثقافة الصورة في  (.2111) ربابعة يوسف هيثم،صالح، عبيدهللا محمد، سرحان،  اصبع،أبو  .5

 ، األردن.الفنون 

المصرية للكتاب ، )ترجمة أسعد حليم(، مطابع الهيئة ضرورة الفن(. 5111أرنست، فيشر ) .2

 مكتبة األسرة.

العالقة بين أنماط (. 5111عبد المنعم ) ، أبو العزايم،ىيوسف، ومصطفاسكندر، كمال  .5

 ،الصور والرسوم التوضيحية بالكتب المدرسية ونمط المتعلم المعرفي وقدرته على التعرف

 مجلة تكنولوجيا التعليم، الكويت.
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  checklistقائمة التدقيق
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 بعنوان:تقوم الباحثة بإجراء دراسة  

 " في األردن أطفال الروضةتعزيز مهارة الفهم لدى  المصور في دور الكتاب"
The Role of the Picture Book on enhancing Understanding Skills among Preschoolers in Jordan 

 لجرافيكيا التصميم تخصص في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  وذلك
 قدمت المجال هذا في النظري  األدب مراجعة وبعد األردن(، - )عمان طاألوس الشرق  جامعة من

 عمليةوال العلمية خبرتكم خالل من مصداقيتها مدى في رأيكم إلبداء ((checklist القائمة هذه الباحثة
 الحظاتكمم إبداء ترجو الباحثة فإن البحث، مجال في أهمية من لرأيكم ولما المجال، هذا في المتميزة

 حيث من الفقرة صالحية حالة في الحقل في () عالمة ووضع المذكورة الفقرات صالحية في
 الحقل في () عالمة ووضع الفقرة، ووضوح للمجال، وانتمائها اللغوية، صياغةال ناحية من مناسبتها

 المقترحاتو  التعديالت بعض بزيادة مقترحاتكم إبداء الباحثة ترجو كما صالحة، غير أنها حالة في
 مناسبًا. ذلك ترون  بما تعديلها أو ببعض دمجها أو،حذفها أو

 الكريمةولكم جزيل الشكر واالمتنان على استجابتكم 
 

 : المحور األول
 ........ .………..…………………….……………………: االسم

  التخصص: ...................................................................
  : …………………………………………………..…العمل مكان
 ……………………………………………………األكاديمية الرتبة

             سنوات فأكثر  51 سنوات  1- 51 سنوات  5- 1 عدد سنوات الخبرة:
 الباحثة                                                                        

 إكرام محمد عبدة رشايدة
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 قائمة التدقيق في تقييم الكتاب المصورالمحور الثاني: 

 الفقرة #

التعديل  وضوح الفقرة انتماء الفقرة للمجال الصياغة اللغوية
غير  مناسبة المقترح

غير  منتمية مناسبة
غير  واضحة منتمية

 واضحة

5 
هل الكتاب المصور مناسب للمرحلة 

 الدراسية؟
       

2 
هل الّصور الموجودة في الكتاب المصّور 

 مالئمة لموضوعات الدروس؟
       

هل تتناسب رسوم أغلفة الكتب المصّورة  3
 مع المادة العلمية لها؟

       

4 
هل تساعُد الرسوم التوضيحية في عملية 

 تخّيل محتوى الكتاب المصور؟
       

5 
هل أسلوب عرض الصور التوضيحية 

 مالئم للفكرة العاّمة للدرس؟
       

6 
هل تتناسب الّصور التوضيحّية مع فكرة 

 الّدرس واللغة المستخدمة فيه؟ 
       

 

7 
هل الرسوم التوضيحية المستخدمة 

  بسيطة؟
       

8 
هل الرسوم التوضيحية المستخدمة 

  معّقدة؟
       

        هل الرسوم التوضيحّية الموجودة واقعّية؟ 9
        هل يوجد تزاحم بين العناصر المرسومة؟ 10

11 
هل تم مراعاة المادة المعروضة في 

 إلى المركب؟ من البسيطاالنتقال 
       

 

12 
همية أ  التوضيحية أكثرهل بدت الرسوم 

 أم النص؟
       

13 
هل تتوافق الرسوم التوضيحية مع النص 

 إليصال الفكرة؟
       

14 
هل تساعد الرسوم التوضيحية في تحسين 

 فهم النص المكتوب؟
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 الفقرة #

التعديل  وضوح الفقرة انتماء الفقرة للمجال الصياغة اللغوية
غير  مناسبة المقترح

غير  منتمية مناسبة
غير  واضحة منتمية

 واضحة

15 
هل يوجد انسجام بين الرسوم التوضيحية 

 والنص المصاحب له؟
       

 

16 
هل الرسوم التوضيحية الموجودة جاذبة 

 للطفل؟ 
       

17 
هل يتعلق الطفل ببعض الرسوم 

 التوضيحية الموجودة في الكتاب؟
       

 

18 
هل تم استخدام ألوان مناسبة إلظهار 

 الرسوم؟
       

19 
هل يوجد تزاحم بين العناصر المرسومة 

 واأللوان؟
       

20 
استخدام األلوان هل يوجد تناسب بين 

  وطبيعة الرسوم التوضيحية؟
       

21 
هل ُتسهُم األلواُن في تذّكر الطفل لجزئية 

 معينة في محتوى الكتاب؟
       

22 
هل تساعد األلواُن المستخدمة على 

 اجتذاب الطفل تجاه معلومات الكتاب؟
       

23 

هل ترتبط الرسوم التوضيحية بأهداف 
المصور الخاص الكتاب التعليمي 

 بالطفل؟

       

24 
هل ساعدت الرسوم التوضيحية في تنفيذ 

 األنشطة التعليمية المصاحبة للدرس؟
       

25 
هل البناء العام لصفحات الكتاب ُيساعد 

 في عملية اإلدراك والفهم؟
       

26 
هل ساعدت الرسوم التوضيحية على 

 تذكر المادة العلمية؟
       

27 
الرسوم التوضيحية في تذكر هل تساهم 

 الفكرة العامة للموضوع؟
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 الفقرة #

التعديل  وضوح الفقرة انتماء الفقرة للمجال الصياغة اللغوية
غير  مناسبة المقترح

غير  منتمية مناسبة
غير  واضحة منتمية

 واضحة

28 
هل تم تنظيم الرسوم التوضيحية في 

 عرض المادة التعليمية؟
       

 

29 
هل الرسوم التوضيحية مناسبة للمرحلة 

 ال عمرية ألطفال الروضة؟
       

30 
هل تّم مراعاة عدم احتواء تصميم الرسوم 

 علمية؟التوضيحية على أخطاء 
       

35 
هل ُوفَِّق الرّسام التوضيحي في توضيح 

َم من أجله الكتاب؟  الهدف الذي ُصمِّّ
       

32 
هل ُصممت الرسوم التوضيحية وفق 

        المعايير المعمول بها؟

35 
هل توصي بتعميم هذا النوع من الكتب 

 المصورة؟
       

 
 مالحظات أخرى )إن وجدت(: 

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 

............................................................................................... 
 ............................................................................................... 
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 (2ملحق رقم )
 قائمة أسماء المحكمين

 الجامعة الرتبة األكاديمية التخصص االسم

 جامعة عمان األهلية أستاذ مشارك التصميم الجرافيكي د. ستار الجبوري 

 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك التصميم الجرافيكي الصبور عبد القادرد. وائل عبد 

 جامعة فيالدلفيا أستاذ مساعد التصميم الجرافيكي د. فيصل محمد العمري 

 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد التصميم الجرافيكي د. محمود مراد

 جامعة حلوان أستاذ ُمشارك التصميم الجرافيكي د.محسن عبد الفتاح عالم

 جامعة عمان األهلية أستاذ مساعد التصميم الجرافيكي د.محمود عطية حسين

 جامعة اليرموك أستاذ مشارك تربية الطفولة المبكرة د. ابتسام قاسم ربابعة

 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ مشارك اللغة العربية وآدابها د.إسماعيل محمود القّيام
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 (3ملحق رقم )
 بصورتها النهائية checklist التدقيق قائمة

 

 
 كلية العمارة والتصميم

Faculty of Architecture & Design 
 

  checklistقائمة التدقيق
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 بعنوان:تقوم الباحثة بإجراء دراسة 

 " األردنفي  أطفال الروضةتعزيز مهارة الفهم لدى  المصور في دور الكتاب"
The Role of the Picture Book on enhancing Understanding Skills among Preschoolers in Jordan 

 وذلك الستكمال متطّلبات رسالة الماجستير. 
في المكان الذي تراه مناسبًا إلجابتك،  (أرجو التكّرم باإلجابة على فقرات هذه القائمة بوضع إشارة )

 هذه المعلومات ستستخدم ألغراض البحث العلمّي فقط، وستعامل بسرية تامة.مع العلم بأن جميع 

 ولكم جزيل الشكر واالمتنان على استجابتكم الكريمة

 :المحور األول
 )اختياري(: ........................................................... االسم 

 ............................اسم المدرسة: ...................................
   kg1   kg2المستوى الدراسي: 

 غير ذلك )حّدد(   خاص   حكومي نوع التعليم: 
 غير ذلك )حّدد(  ماجستير   بكالوريوس  دبلوم  المؤهل العلمي:

 سنوات فأكثر  51 سنوات  1- 51 سنوات  5- 1 عدد سنوات الخبرة:

 الباحثة
 إكرام محمدعبدة رشايدة                                                                    
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 قائمة التدقيق في تقييم الكتاب المصورالمحور الثاني: 

 االقتراحات ال نعم الفقرات #

    هل الكتاب المصور مناسب للمرحلة الدراسية؟ 5

    المصّور مالئمة لموضوعات الدروس؟هل الّصور الموجودة في الكتاب  2

    هل تتناسب رسوم أغلفة الكتب المصّورة مع المادة العلمية لها؟ 3

    هل تساعُد الرسوم التوضيحية في عملية تخّيل محتوى الكتاب المصور؟ 4

    هل أسلوب عرض الصور التوضيحية مالئم للفكرة العاّمة للدرس؟ 5

    هل تتناسب الّصور التوضيحّية مع فكرة الّدرس واللغة المستخدمة فيه؟  6
  

     بسيطة؟هل الرسوم التوضيحية المستخدمة  7

     معّقدة؟هل الرسوم التوضيحية المستخدمة  8

    هل الرسوم التوضيحّية الموجودة واقعّية؟ 9

    هل يوجد تزاحم بين العناصر المرسومة؟ 10

11 
إلى  من البسيطهل تم مراعاة المادة المعروضة في االنتقال 

 المركب؟

   

 
    أهمية أم النص؟ التوضيحية أكثرهل بدت الرسوم  12

    هل تتوافق الرسوم التوضيحية مع النص إليصال الفكرة؟ 13

    هل تساعد الرسوم التوضيحية في تحسين فهم النص المكتوب؟ 14

    بين الرسوم التوضيحية والنص المصاحب له؟هل يوجد انسجام  15
 

    هل الرسوم التوضيحية الموجودة جاذبة للطفل؟  16

    هل يتعلق الطفل ببعض الرسوم التوضيحية الموجودة في الكتاب؟ 17
 

    هل تم استخدام ألوان مناسبة إلظهار الرسوم؟ 18

    واأللوان؟هل يوجد تزاحم بين العناصر المرسومة  19

     هل يوجد تناسب بين استخدام األلوان وطبيعة الرسوم التوضيحية؟ 20
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 االقتراحات ال نعم الفقرات #

    هل ُتسهُم األلواُن في تذّكر الطفل لجزئية معينة في محتوى الكتاب؟ 21

    هل تساعد األلواُن المستخدمة على اجتذاب الطفل تجاه معلومات الكتاب؟ 22

 

    بأهداف الكتاب التعليمي المصور الخاص بالطفل؟هل ترتبط الرسوم التوضيحية  23

    هل ساعدت الرسوم التوضيحية في تنفيذ األنشطة التعليمية المصاحبة للدرس؟ 24

    هل البناء العام لصفحات الكتاب ُيساعد في عملية اإلدراك والفهم؟ 25

    هل ساعدت الرسوم التوضيحية على تذكر المادة العلمية؟ 26

    تساهم الرسوم التوضيحية في تذكر الفكرة العامة للموضوع؟ هل 27

    هل تم تنظيم الرسوم التوضيحية في عرض المادة التعليمية؟ 28

 

    هل الرسوم التوضيحية مناسبة للمرحلة العمرية ألطفال الروضة؟ 29

    هل تّم مراعاة عدم احتواء تصميم الرسوم التوضيحية على أخطاء علمية؟ 30

َم من أجله الكتاب؟ 31     هل ُوفَِّق الرّسام التوضيحي في توضيح الهدف الذي ُصمِّّ

    هل ُصممت الرسوم التوضيحية وفق المعايير المعمول بها؟ 52

    هل توصي بتعميم هذا النوع من الكتب المصورة؟ 35

 مالحظات أخرى )إن وجدت(: 
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 
............................................................................................... 

................................... ............................................................ 
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(1ملحق رقم )  

 الدراسة عينة في المشمولة الجهات أسماء

 المدرسة
 نوع التعليم

 International خاص حكومي
    روضة عالم األلوان التربوية

    روضة مفاتيح النور
    روضة التيسير

    روضة نور الشيماء
    روضة الغد المشرق 
    روضة النمو التربوي 

    روضة ومدرسة منارة الجامعة
    روضة المعالي األهلية

    مدرسة وروضة البيرقدار
    مدرسة الحرث األساسية المختلطة

    روضة أم كثير الثانوية الشاملة للبنات
    روضة ومدرسة صهيب بن سنان
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 (5ملحق رقم )
 نماذج من كتب األطفال التعليمية المصورة

 موضوع الدراسة
 

 

 

 

بعض أغلفة الكتب المصورة والصفحات 
 الداخلية 
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 العربية كتاب اللغة ا غالف

 صفحات من الكتب المصورة الداخلية 

 صفحة داخلية 
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 صفحات كتب داخلية 
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 العربية كتاب اللغة ا غالف 


