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مقدمة:

تعتبر الصورة العنصر االهم لتعليم االطفال ومساعدتهم على الفهم وتربيتهم على القيم الجمالية والروحية حيث الرسوم البصرية والتعليمية تعتبر من الوسائل
المساعدة على الفهم وترمز للواقع وتستمع بها النفوس وتعتبر الصورة الموظفة في الكتاب المدرسي منها الفوتوغرافية واللوحات التشكيلية والرسوم اليدوية
تساعد الطفل في عملية االدراك على اساس حسي خاصة اذا كان اختيار الصورة مالئم لواقع بيئة الطفل و لموضوع التعليم حتى تكون لها فعالية في
العمليةاالتصالية  ,وبالتالي فالصورة لها اهمية وفعالية في انجاح العملية االتصالية لدى الطفل .

اشكالية الدراسة:
كيف تساهم صورة الكتاب المدرسي للطور االبتدائي في تحسين العملية
االتصالية ؟

التساؤالت الفرعية :
_1هل لصورة في الكتب المدرسية تعتبر احدى عوامل فهم النص المكتوب ؟
_2هل تتماشى الصورة الموجودة في الكتاب المدرسي والمرحلة التعليمية ؟
_3هل يمكن اعتبار الصورة من بين اهم وسائل توصيل الرسالة ؟
اهمية الدراسة :
_ابراز مختلف الدالالت والمعاني الخفية للصورة المختارة محل الدراسة وهذا
بقراءتها قراءة خاصة بتفكيك الرموز والداللة
_معرفة االبعاد الضمنية للصورة
_تناسب الصورة المتناولة في الكتاب المدرسي للطور االبتدائي مع مرحلة
المرحلة التعليمية عند التلميذ
االسباب الموضوعية :
_بعض التغيرات في البرنامج الذي وضع في مضامين الكتاب المدرسي للطور
االبتدائي (سنة اولى)والذي شهد النظام الجديد واكتشاف ماتحتويه من صور
_التعرف على االنماط والتقنيات المستعملة في التحليل السيميولوجي للصورة
_اردنا ان تكون هذه الدراسة ثمرة لكل المعلومات والمعارف التي تحصلنا عليها
خالل مشوارنا الدراسي (في المجال السيميولوجي)
مجتمع الدراسة :
تمثل في صور من الكتاب المدرسي لسنة االولى من الطور االبتدائي

منهج واداة الدراسة :
ان طبيعة هذة الدراسة تقتضي االعتماد على منهج التحليل
السميولوجي والذي يهتم اساسا بالكشف عن العالقات
الداخلية والوصول لتفكيك الدالئل والرموز الموجودة في
صور الكتاب قمنا باالستعانة بمقاربة ”روالن بارث“ التي
تقوم على مستويين اساسيين هما المستوى التعيني
والضمني للخطاب وباعادة تشكيل نظام الداللة باسلوب
يتيح فهمها افضل لوظيفة هذه الرسائل .
عينة الدراسة :
هي قصدية لمجموعة من الصور الموجودة في الكتاب
المدرسي لسنة االولى
مصطلحات ومفاهيم الدراسة:
_العملية االتصالية
_الصورة
_الكتاب المدرسي
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