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 موضوع البحث :الفصل األول

 :مقدمة البحث 

مت األلــوان فــي الحضــارات القديمــة والقبائــل البدائيــة كرمــوز   حمــل كــل لــون دالالتــه لي اســتدخدت
  أو لتثيـــر الرعـــب فـــي نفـــوس األعـــداء  أو فـــي المجـــال االجتمـــاعي أو االقتصـــادي...الخاصـــة  

لتحقيــق طقــس مــن الطقــوس الدينيــة  علــى ســبيل المثــال كانــت االقبائــل اإلفريقيــة القديمــة تســتعمل 
ـــة لتمييـــزا عـــن بـــاقي أفرادهـــاا )طـــانيوس   ( 8  ص2141اللـــون األحمـــر لـــدهن وجـــه رئـــيس القبيل

لــد لــدا اإلنســان إحساســات لهــا دالالت متفاوتــة كمــا لهــا تــيثيرات نفسـية متنوعــةفـاأللوان    حيــث تود
دراكات متعـددة  تختلـف بـاختالف األلـوان وتتنـوع بتنـوع تـدر جاتها بالحـاالت النفسـية التـي يكـون و  وا 

 لى أهميتها النفسية.  مما يشير إوفي أمزجتنا تؤثر في انفعاالتنا  أنها ي  أفيها الشخص المدرك
ويعــد اإلدراك اللــوني شــكاًل أساســيًا مــن أشــكال اإلدراك البصــري  فقــد تزايــد اهتمــام البــاحثين 
بدراســـة إدراك األلـــوان بســـبب إشـــارة بعـــن العلمـــاء إلـــى أن االجهـــاز البصـــري لـــدا اإلنســـان يقـــوم 

ا  كمـــا يـــذكر بمعالجــة معلومـــات األلـــوان بشـــكل أفضـــل مـــن معالجتــه للمعلومـــات البصـــرية األخـــر 
هـــؤالء العلمـــاء أيضـــًا أن األلـــوان تســـاعد الجهـــاز البصـــري فـــي التعـــرف علـــى المنبهـــات البصـــرية 

 (417  ص2114وتحديد مالمحها  وشكلها  وموقعها.ا )أحمد وبدر 
فاأللوان تؤدي إلى زيادة اإلثارة البصرية  وتزيد االنتباا إلى المثيرات البيئيـة ممـا يسـاعد علـى 

ن زيادة اإلثارة هذا قد تؤدي إلى زيادة القدرة على االحتفاظ  الملونة إدراك األشياء بشكل أفضل  وا 
اإلدراك واالســترجاع  بســبب العالقــة الوثيقــة بــين وعلــى إمكانيــة اســترجاعها فــي المســتقبل والتخــزين

هــذا مــا شــجعني علــى دراســة أثــر  .مــن جهــة أخــرا االحتفــاظ واالســترجاع مــن جهــة والعالقــة بــين
 زيادة فاعلية عملية إدراك األلوان.لوان في عملية االسترجاع من خالل إدراك األ

وبسبب أهمية موضوع اللون نفسيًا  قامت العديد من الدراسات بالبحث فيه  منها علـى سـبيل 
كاندت  ( حيـث2111الهـرش وآخـرون  ودراسدة ) Doumas,2008) (Sandhofer &دراسدة المثال 

القدرة على التعرف والتحصديل عندد األطفدال. وهدذا  زاد من ونالل النتيجة في كلتا الدراستين أن

يدعو للتساؤل والبحث إن كان هناك لون معـي ن يسـبب درجـة مـن اإلثـارة تكـون األكثـر مالءمـة ما 
نــة  حيــث أننــا اإذا نظرنــا إلــى  لعمــل الــذاكرة بيفضــل الطــرق  وتســهيل اســترجاع المعلومــات المخز 

معلومـــــات فيجـــــب أن تتضـــــمن ثالثـــــة مراحـــــل هـــــي: الترميـــــز لامعالجـــــة لالـــــذاكرة البشـــــرية كنظـــــام 
Encoding ومرحلــة االحتفــاظ أو التخــزين  Storage ومرحلــة االســترجاع  Retrievalعبــد ا    .ا(

( التــي تعــد مــن أهــم عمليــات الــذاكرة ألننــا نســتطيع قياســها بشــكل مباشــر  حيــث 42  ص2114
 وتدم اسدتقبالها ة أو استرجاع المعلومدات التدي استعاد"يشير مفهوم االسترجاع إلى محاولة الفرد 
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فـذذا مـا أحسـن ا اختيـار  (115  ص3995تعلمها وتخزينها في الذاكرة طويلة المدى." )الزيدات  
المثيـــرات البصـــرية المدركـــة التـــي تعطـــى للتالميـــذ فـــي المـــدارس عبـــر المنـــاهج الدراســـية والوســـائل 

اصــًة عمليــة االســترجاع  والتــي تظهــر فاعليتهــا التعليميــة  قــد نســتطيع تيســير عمليــات الــذاكرة وخ
بشــكل واضــد عنــد قيــاس التحصــيل الدراســي  ممــا قــد يــؤدي إلــى تحســين العمليــة التعليميــة  وهــذا 

 .دةخاصة في بيئتنا السورية لتكون النتائج أكثر فائيدعو إلى قيام بحوث عديدة وموسعة 

 :مشكلة البحث 
ة فـــي حيـــاة اإلنســـان  إنهمـــا عمليتـــان عقليتـــان يحتـــل كـــل مـــن اإلدراك والـــذاكرة مكانـــة عظيمـــ

المعرفيـة األوليـة التـي  -مصطلد يشير إلى االعمليـة النفسـية أساسيتان الستمرارا وبقائه. فاإلدراك 
يــتم بواســطتها معرفــة البيئــة الخارجيــة  والحالــة الداخليــة لــدا الفــرد عنــدما تــؤثران تــيثيرًا مباشــرًا فــي 

قف محدد  بحيث يؤدي ذلك إلى تنظيم المؤثرات أو المنبهـات أعضاء الحواس في لحظة ما  ومو 
كسابها معنى.ا )منصور وأحمـد   ( أمـا 1  ص2114في فئات أو أنماط أو كل مدرك وتفسيرها وا 

 ( 414  ص2118مصطلد الذاكرة ايشير إلى الدوام النسبي آلثار الخبرة.ا )غباري وآخرون  
من حيث أنه شـرط أساسـي فـي عمليـة الـتعلم  وتتضد أهمية اإلدراك )البصري خاصة( تربوياً 

اويتطلـب نمـو القـدرة اإلدراكيـة تزايـدًا تـدريجيًا متصـاعدًا فـي حساسـية وخزن واسترجاع المعلومات  
أعضاء الحس لدا الطفل للمعلومات التي يقدمها الوسـط إلـى جانـب القـدرة المتزايـدة لتسـجيل تلـك 

 (.44  ص2118المعلومات.ا )محمد وعامر  
الميذ الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي يعتمدون على ما يقدم لهم من معلومـات إن ت

ــة النمــو العيانيــة بحســب بياجيــه   بصــرية بشــكل رئيســي  فهــم فــي هــذا العمــر مــازالوا ضــمن مرحل
وباعتبار أن ما يقدمه المعلـم فـي المدرسـة أثنـاء الـدرس إضـافة للكتـب المدرسـية هـي مـا يسـتخدمه 

مصــدر رئــيس للمعلومــات يدمــتحن بــه فــي آخــر العــام الدراســي )وفــي االمتحانــات الدوريــة( التلميــذ ك
لقيـــاس مـــا تعلمـــه التلميـــذ خـــالل العـــام الدراســـي  نجـــد أنـــه مـــن المهـــم جـــدًا االهتمـــام بنوعيـــة المـــادة 
 المطبوعة المقدمة للتالميذ  خاصة وأنه من المهم جدًا مراعاة التيثيرات النفسية للشكل العـام الـذي
تقدم فيه المادة التعليمية  مما قد يـؤدي إلـى إدراك ثـم معالجـة أفضـل للمعلومـات الـواردة. ول لـوان 
تــيثيرات نفســية متباينــة  اويمكــن ببســاطة أن نقــول أن لونــًا باهتــًا رماديــًا قاتمــًا قــد يســتدعي الرتابــة 

ب المنطقيـــــة لهـــــذا والحـــــزن  وأن لونـــــًا فاتحـــــًا ورديـــــًا يســـــتدعي الفـــــر  والرغبـــــة دون معرفـــــة األســـــبا
ففــي أحــدث المنــاهج فــي القطــر العربــي الســوري والتــي  (441ص  2111االســتجابة.ا )ميــدني  

  تمت طباعـة الكتـب المدرسـية الجديـدة باسـتخدام م2144 – 2141تمت طباعتها للعام الدراسي 
 األلـــوان... فقـــد لونـــت العنـــاوين ووضـــعت بعـــن المســـتطيالت الملونـــة  كمـــا لونـــت الكلمـــات تـــارة
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والخلفيـــة تـــارًة أخـــرا. أيضـــًا  الوســـائل التعليميـــة المســـتخدمة فـــي التعلـــيم تعتمـــد علـــى األلـــوان فـــي 
 محاولة جذب انتباا الدارسين إلى تفاصيلها  ولكن!... 

هــل تــم ذلــك كلــه بعــد دراســة اآلثــار النفســية ل لــوان المســتخدمة  وبعــد دراســة األلــوان التــي قــد 
 فًا أكبر من عنصر الجذب البصري؟!تكون أفضل من غيرها بحيث تحقق هد

 زيادة فاعليـة لوان له القدرة على ل الفعالدراك اإلومن هنا يقوم هذا البحث على افتران أن 
الصور  في شروط مناسبة لتكوين   فقد يؤدي إدراك لون ماويسراً  سهولةويجعلها أكثر االسترجاع 

بشـكل  إليهـا الحاجـة عنـداسـترجاعها  ييسـرو البصرية للنصوص المراد االحتفاظ بها بشـكل أفضـل 
أو معرفة مثل هذا التيثير قد تفيـد مسـتقباًل فـي اسـتخدام هـذا اللـون إن خرا  األأفضل من األلوان 

فــي طباعــة الكتــب المخصصــة ل طفــال  واالســتخدام األمثــل لــه فــي تحديــد النقــاط الهامــة فــي ذاك 
ــديهم...ال  الــدرس والتــي ينبغــي التركيــز عليهــا  وقــد يســتخدم لتنميــة   المهــارات الفنيــة والجماليــة ل

إلــى نتــائج أفضــل فــي االحتفــاظ بالمعلومــات وتســهيل اســترجاعها لرفــع مســتوا  بــدورا يــؤديهــذا و 
  .تحصيلهم

مما سبق عرضه نجد أنه إذا كان إلدراك لون بعينه القدرة على تسهيل االسـترجاع  فـذن ذلـك 
مــواد المدتلعل مــة إذا مــا تــما تلــوين المفــاهيم واألفكــار سيســاعد المتعلمــين فــي احتفــاظهم واســترجاعهم لل

الرئيسة والنتائج والخالصة النهائية سواًء على السبورة أو في الكتب المدرسية والكتب المخصصـة 
وأداء  ل طفـال بهـذا اللـون  ممـا يزيــد مـن فرصـة دمـج المـادة التعليميــة فـي البنيـة المعرفيـة للتالميــذ

 عليمية المختلفة.وظائفها في المواقف الت
 بناًء على ذلك فقد تحددت مشكلة البحث الحالي بالسؤال التالي: 

ما أثر إدراك األلوان في تحسين عملية االسترجاع لدى عينة من تالميذ الصف الرابع 
 األساسي؟

 :ُمسوِّغات البحث 
بحــث بهــدف اســتطالع أهميــة موضــوع البحــث النظريــة والعمليــة  قامــت الباحثــة قبــل القيــام بال

ــــى األطــــر النظريــــة ومراجعــــة الدراســــات الســــابقة المتــــوفرة حــــول موضــــوع البحــــث   ــــاإلطالع عل ب
واإلطــالع علــى بعــن المنــاهج العربيــة وطريقــة التلــوين المتبعــة فيهــا )المنهــاج المصــري والمنهــاج 

والتـي كانـت مشـابهة إلـى حـد كبيـر للطريقـة المتبعـة فـي  (لتوافرهمـا علـى شـبكة االنترنـت السعودي
 .تلوين في المناهج السوريةال
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كــذلك  قامــت الباحثــة بزيــارات ميدانيــة لــبعن مــدارس التعلــيم األساســي فــي محافظــة دمشــق 
مدرسـة ضـاحية دمـر  –مدرسـة عبـد الـرحمن الـداخل  –مدرسـة المتنبـي  -)مدرسة سعد بن عبـادة 

تها فــي الكتــب األولـى( واســتطالع آراء المعلمــين والمعلمــات فيهــا حــول موضــوع األلــوان واســتخداما
طريقــة تالميــذ لنقــاط معينــة فــي الــدروس  و المدرســية وفــي الصــف  ودور األلــوان فــي إثــارة انتبــاا ال

   وتبين ما يلي:تلوين المناهج الحديثة
معظم المعلمين اهتموا بالموضوع وسيلوا عن التفاصيل فالبعن لم يكونوا على علم بين  .3

 يم.ال في عملية التعلم و التعلل لوان دور فع  
معظم المعلمين قالوا بينهم يستخدمون األلوان في الكتابة على السبورة في الصف ولكنهم  .0

يفضلون الكتابة باألبين ألنه اللون األوضد بالنسبة لجميع التالميذ وخاصة الجالسين في 
 المقاعد الخلفية.

يع يرا أن معظم المعلمين لم يعطوا موضوع تلوين الكتب المدرسية أهمية كبيرة  ولكن الجم .1
 تلوين الكتب يجعلها أجمل وأكثر جاذبية بالنسبة للمتعلمين.

البعن منهم يرا أن المناهج المدرسية الجديدة تستخدم األلوان بشكل يزيد عن المطلوب في  .4
 بعن الكتب مثل الرياضيات والقراءة.

لذلك  فهذا  فذن بعن المعلمين لم يروا داعياً  بالنسبة لتلوين الخلفية )تلوين صفحات الكتب( .5
 يزيد تكلفة الطباعة وقد ال يحقق نتائج مسايرة لتلك التكلفة.

جميع المعلمين ال يعلمون إن كان ل لوان أثر في تحسين عملية االسترجاع  وال يملكون فكرة  .6
 واضحة عن كيفية االستخدام األمثل ل لوان في الصف أو الكتب المطبوعة.

لدراسة باعتبارهما لونان أساسيان في كل من الصـباغات وقد اختير اللونان األحمر واألزرق ل
اللونية واألشعة الضوئية. فاأللوان األساسية الصبغية هي األحمـر واألزرق واألصـفر  أمـا األلـوان 

( كمــا 241  ص2111األساســية فــي األشــعة الضــوئية فهــي األحمــر واألزرق واألخضــر )طــالو  
جــة الضــوئية الطويلــة واألزرق مــن األلــوان البــاردة ذات يعــد األحمــر مــن األلــوان الدافئــة وذات المو 

هــــذا االخــــتالف الفيزيــــائي بــــين اللــــونين كــــان الــــداعي ( 221الموجــــة الضــــوئية القصــــيرة )الســــابق 
 لدراستهما.

ممــا ســبق عرضــه نجــد أن دراســة أثــر األلــوان فــي تحســين علميــة االســترجاع دراســة ضــرورية 
ناصر الموجودة والمتدخلة فـي عمليـة التعلـيم والـتعلم والزمة  وذلك للكشف عن أثر عنصر من الع

 مما يتيد االستفادة منه على أكمل وجه.
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 :أهمية البحث 
 تيتي أهمية البحث الراهن من عدة نقاط أهمها نظريًا: -

  قلة الدراسات العربية المعرفية بشكل عام  وندرتها فيما يتعلق بدراسة أثر إدراك األلوان في
 م تجد الباحثة أي بحث عربي  بحسب علمها يدرس هذا األثر.عملية االسترجاع فل

  هذا البحث يضع بين يدي القارئ مادة علمية حول موضوع اإلدراك اللوني  نظرًا لقلة
 المراجع المتوافرة عن هذا الموضوع باللغة العربية.

 : البحث ايستفيد من نتائج هذ -

 المسؤولون في وزارة التربية. -4

 ج المدرسية ومصممو الكتب.واضعو المناه -2

 المعلمون والمشرفون التربويون. -4

 العاملون في مجال التقنيات التربوية. -1

 التالميذ. -1

 :أهداف البحث 
 :لبحث إلى تحقيق هدفين رئيسين همايسعى هذا ا

( في األحمر واألزرق معاً الملونة )باألحمر أو األزرق أو  موادأثر إدراك ال من التحقق -4
 ية االسترجاع.تحسين عمل

 التعرف إلى اللون األكثر أثرًا في تحسين االسترجاع. -2

 ومن هذين الهدفين تتفرع مجموعة من األهداف وهي:

تعرف داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات الضابطة والتجريبية في أدائهم  (4
 البعدي على أداة البحث في مادتي العلوم واالجتماعيات.

ين متوسطات درجات المجموعات التجريبية في أدائهم المؤجل على تعرف داللة الفروق ب (2
 أداة البحث في مادتي العلوم واالجتماعيات.



8 
 

البعدي القبلي و  تعرف داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية في أدائهم (4
معًا( في   أزرق  اللونين أحمرعلى أداة البحث تبعًا لمتغير األلوان المستخدمة في البحث )

 مادتي العلوم واالجتماعيات.
تعرف داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية في أدائهم البعدي والمؤجل  (1

( في على أداة البحث تبعًا لمتغير األلوان المستخدمة في البحث )أحمر  أزرق  اللونين معاً 
 مادتي العلوم واالجتماعيات.

 :فرضيات البحث 
 ت الروز القبلي و البعدي:أواًل : فرضيا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد  -4
البعدي  لمادة العلوم في االختبار القبلي و المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق  اللونين معًا( 

 .1.11عند مستوا داللة 
درجات التي حصل عليها أفراد ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ال -2

البعدي لمادة في االختبار القبلي و (   اللونين معاً المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق
 .1.11االجتماعيات عند مستوا داللة 

 ثانيًا : فرضيات الروز البعدي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد  -4
 .1.11الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمادة العلوم عند مستوا داللة  المجموعات

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد  -1
المجموعات الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمادة االجتماعيات عند مستوا داللة 

1.11. 

 المؤجل:ثالثًا : فرضيات الروز 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد  -1
 .1.11التجريبية في االختبار المؤجل لمادة العلوم عند مستوا داللة جموعات الم
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد -1
 .1.11ر المؤجل لمادة االجتماعيات عند مستوا داللة التجريبية في االختباالمجموعات 

 ًا : فرضيات الروز البعدي والمؤجل:رابع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد  -7
المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق  اللونين معًا( في االختبار البعدي والمؤجل لمادة العلوم 

 .1.11توا داللة عند مس
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد  -8

المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق  اللونين معًا( في االختبار البعدي والمؤجل لمادة 
 .1.11االجتماعيات عند مستوا داللة 

 :منهج البحث 
افالتجريب هو إدخال شرط ما أو عـدة شـروط محـددة  تعتمد الدراسة الحالية المنهج التجريبي 

في موقف معـين  أو حـذف هـذا الشـروط بهـدف معرفـة مـا ينـتج مـن هـذا التـدخل أو الحـذف. هـذا 
ينتجــه حــدث  -ويطلــق عليــه متغيــر -التجــارب تبــدأ بفــرون  وأبســط الفــرون هــو أن حــدثًا مــا 

موقفـــًا مـــن المواقـــف أو يمنـــع هـــذا آخـــر  وبالتـــالي يعتمـــد عليـــه. ففـــي هـــذا المـــنهج يختـــار الباحـــث 
( الــــذي Couseالموقــــف  ثــــم يحــــاول ضــــبط كــــل الشــــروط فيمــــا عــــدا المتغيــــر المســــتقل )الســــبب 

يســـتخدمه أو يتـــيد لـــه فرصـــة العمـــل  أو يحـــول دون أدائـــه  ثـــم يالحـــظ مـــا يحـــدث للمتغيـــر التـــابع 
ذا المتغيـر عنـه. ( من تغيرات  وذلـك نتيجـة لتعرضـه للمتغيـر المسـتقل أو كـف هـEffect)النتيجة 

إن الباحـــث يـــتحكم عـــادة فـــي واحـــد أو أكثـــر مـــن المتغيـــرات المســـتقلة ويعمـــل علـــى ضـــبط تـــيثير 
 (444  ص2117الصلة ليرا أثر ذلك على المتغير التابع.ا )محمود   المتغيرات األخرا ذات

وأفضــل طريقــة توصــل الباحــث لــتحكم أفضــل فــي المتغيــرات هــي وجــود مجمــوعتين متمــاثلتين 
تجربـــة  مجموعـــة تجريبيـــة تخضـــع لتـــيثير المتغيـــر المســـتقل ومجموعـــة ضـــابطة ال تخضـــع فـــي ال

 لتيثيرا  وهذا هو المنهج المتبع في الدراسة الحالية.

 :عينة البحث 
فــي مدرســتي: اختيددرت العينددة مددن مجموعددة مددن تالميددذ الصددف الرابددع األساسددي المسددجلين 

الشـــام الجديـــدة( ومدرســـة عبـــد الـــرحمن ))ضـــاحية دمـــر األولـــى الواقعـــة فـــي منطقـــة مشـــروع دمـــر )
 الحارة الجديدة(( والتابعتين لمديرية تربية دمشق. –الداخل الواقعة في منطقة دمر الغربية 
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 كما يلي: وزدعوا إلى مجموعاتتلميذًا وتلميذة  17 العينة من تتألف
وعــة لمجم 44 -لمجموعــة األزرق 42 -لمجموعــة األحمــر 44 -تلميــذ للمجموعــة الضــابطة 44)

 اللونين معًا.(

  :أدوات البحث 
 :البحث من واتتألفت أد

مجموعــة مــن دروس العلــوم واالجتماعيــات الموجــودة ضــمن المنهــاج المقــرر لتالميــذ الصــف  -4
ـــم تلـــوين المفـــاهيم األساســـية والفرعيـــة فـــي هـــذا الـــدروس بحســـب المجموعـــات  الرابـــع األساســـي  ت

  .ومجموعة اللونين معًا( -مجموعة اللون األزرق -)مجموعة اللون األحمرالتجريبية الثالث وهي 
 اختبار تقويمي لقياس عملية االسترجاع بعد دراسة المجموعات للدروس بعد تلوين مفاهيمها. -2

  مصطلحات البحث:ل واإلجرائيةالتعريفات النظرية 
 عليـه بــطول مـوجي ةإدراك اللون: اهو ما يحدث عندما يعكس جسم ما أشـعة الضوء السـاقط

معــين  وتدخـــل العــين مــؤثرة علــى العصــب البصــري محدثـــة إحساســًا بالضـــوء واللــون فــي الــدماغا 
 (41  ص 4997)الجبوري  

 أفراد المجموعـات األربـعالتي يحصل عليها  اتالدرج يقاس بالفروق بينإدراك اللون إجرائيًا: 
 على االختبار المستخدم في البحث. مأدائه في

 المعلومات من الذاكرة وقت الحاجة إليها.ا االسترجاع: اهو استعادة
 ( 488  ص2117)أبو رياش 

االسترجاع إجرائيًا: هو الدرجـة التـي يحصـل عليهـا التلميـذ فـي أدائـه علـى مقيـاس االسـترجاع 
 المستخدم في البحث.

 البحث : متغيرات 
 نــدرس أثــرا   أي أنــه المتغيــر الــذيإدراك األلــوان  فهــو المتغيــر المــؤثرهــو المتغيــر المســتقل: 

 عملية االسترجاع.تحسين في 
ظهر تحسنًا أو المتغير التابع: هو االسترجاع  وهو المتغير المتيثر بذدراك األلوان والذي قد يد 

 .)إدراك األلوان( ه للمتغير المستقلضد عدم تحسن عند تعر  
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 : حدود البحث 
الشـــام الجديـــدة( الحـــدود المكانيـــة: مدرســـة ضـــاحية دمـــر األولـــى الواقعـــة فـــي مشـــروع دمـــر )

 ومدرسة عبد الرحمن الداخل الواقعة في دمر الغربية  والتابعتين لمديرية تربية دمشق. 
الحــدود الزمانيــة: تــم إجــراءات التجربــة علــى أفــراد عينــة البحــث مــن المجموعــة التجريبيــة فــي 

 هـ. 4141 – 4144م /  2144 – 2142الفصل الثاني من العام الدراسي 
 ودزدعت كما يلي: تلميذًا وتلميذة  17تيلفت من الحدود البشرية: 

 44 -لمجموعــــــة األزرق 42 -لمجموعــــــة األحمــــــر 44 -تلميــــــذ للمجموعــــــة الضــــــابطة 44)
 لمجموعة اللونين معًا.(

الحــدود العلميــة: تقتصــر أداة البحــث علــى ثمانيــة دروس مــن منهــاج الصــف الرابــع األساســي 
واختبـار اسـترجاع التالميـذ لهـذا   ألساسـية والفرعيـةاجتماعيـات( تـم تلـوين مفاهيمهـا ا1 –علوم 1)

 الدروس بعد دراستها. كما اقتصر البحث على دراسة تيثير لونين فقط وهما األحمر واألزرق.
وبالتالي فذن تعميم النتائج ينحصر في الدروس المشـابهة وفـي اللـونين المـذكورين فقـط  وهـذا 

 حث.ما يتطلب دراسات أكثر توسعًا حول موضوع الب
 

 :األساليب االحصائية 
والتــي مــن بينهــا  (spss) لتحليــل النتــائج ودراســتها إحصــائيًا تــم اســتخدام الرزمــة اإلحصــائية

  وذلـــك بعـــد استشـــارة (T-Test)وســـتيودنت  (Anova)أســـاليب مقارنـــة المتوســـطات تحليـــل التبـــاين 
 االختصاصيين في هذا المجال.
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 :لثانيالفصل ا

 "البصري "اإلدراك
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 الفصل الثاني : اإلدراك البصري

 مقدمة: 

اإلدراك عمليــة معرفيــة تمكــن األفــراد مــن فهــم البيئــة المحيطــة بهــم والتكيــف معهــا  مــن خــالل 
األنمــاط الســلوكية المناســبة فــي ضــوء المعــاني والتفســيرات التــي يــتم تكوينهــا ل شــياء  وهــو بمثابــة 
ت عملية تجميع االنطباعات الحسية المختلفـة عـن العـالم الخـارجي وتفسـيرها وتنظيمهـا فـي تمثـيال

ــذاكرة بحيــث تمثــل نقطــة مرجعيــة للســلوك أو  عقليــة معينــة ليــتم تشــكيل خبــرات منهــا تخــزن فــي ال
 النشاط يتم اللجوء إليها خالل عمليات التفاعل و التكيف مع المحيط.

واإلدراك عملية نفسية لها بعدان: بعد حسي يـرتبط باإلحسـاس مـن جهـة  وبعـد معرفـي يـرتبط 
ا  إذ أن تفسـير االنطباعـات الحسـية يعتمـد علـى الخبـرات المخزنـة بالتفكير والتذكر من جهة أخـر 

ـــى  ـــل هـــذا المعنـــى أو التفســـير جـــاء اعتمـــادًا عل ـــدما نقـــول: هـــذا وردة حمـــراء فمث ـــذاكرة  فعن فـــي ال
اإلدراك الحسي يتضمن شيئًا أكثر مـن  إن" الخبرات المخزنة سابقًا لدينا والمرتبطة باللون والشكل.

رًا مـن الـذكريات التـي تضـاف إلـى المحسـوس الحاضـر لتكملـه ولتضـبط اإلحساس. فهو يشمل كثيـ
إلـى اإلحسـاس وبفضل هـذا الصـور السـابقة التـي تضـاف  (418ص   2111 ا )العشاوي معناا.

 .األشياء ككليات وليس كيجزاء منفصلةإدراك الحاضر يصبد موضوع 

 أواًل: االدراك:

 :اإلدراكتعريف -1
لتـي يتلقاهـا الفـرد علـى اعتبـارا عمليـة تفسـير وتمييـز المنبهـات اتتفق غالبية تعريفـات اإلدراك 

 ومن تعريفات اإلدراك ما يلي:   عن طريق حواسه
 داخل العمليات أو األشياء  بين الكمية أو الكيفية الفروق بينه اعملية تمييز اإلدراك فقد عدردف

 خـالل مـن الـوارد stimulation بالتنبيـه ومحكـوم مفتـرن داخلـي حـدث وهـو خارجـه  أو الكـائن
 (19  ص 4991.ا )يوسف   الدافع حالةب بالعادة ويتيثر الحسية المستقبالت

كسـابها  يعرفو  ااإلدراك هو العملية التي نقوم عن طريقها بتنظيم أنماط المنبهات وتفسيرها وا 
 (411  ص 4999معنى.ا )دويدار  

لبيانــات التــي تصــلنا مــن كــل تنظــيم وتفســير اعمليــة تشــير إلــى اســتخالص و ا ف بينــهكمــا يعــر  
 (24  ص 2114البيئة الخارجية والبيئة الداخلية عن طريق الحواس.ا )حريقة  
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معرفي استقصائي  يصدر عن الفرد عند احتكاكه  -نشاط عقلي وعر ف أيضًا بينه ا 
المباشر بموضوع ما وتفاعله معه  بهدف تعقبه وتحديد خصائصه وهويته  والفئة التي ينتمي 

ثم تكوين صورة أو نموذج له  وتوجيه سلوكه إزاءا  استنادًا إلى هذا الصورة أو النموذجا.  إليها 
 (48  ص 2114)منصور واألحمد  

االعمليــة التــي مــن خاللهــا يــتم التعــرف علــى المعلومــات الحســية وتفســيرها أو هــو عمليــة  وهــو
 تها.ا إعطاء المثيرات أو المنبهات أو المعلومات الحسية معانيها ومدلوال

 (11  ص 2111)العشاوي  
محاولــة فهــم العــالم مــن حولنــا مــن خــالل تفســير المعلومــات القادمــة مــن الحــواس إلــى اأنــه و 

. والفهــــم هنــــا ينطــــوي علــــى التفســــير والترميــــز والتحليــــل والتخــــزين واالســــتجابة االــــدماغ اإلنســــاني
 (288  ص 2111الخارجية عند الحاجة. )العتوم وآخرون  

ـــة تمييـــز المثيـــرات وتحويـــل االنطباعـــات  ومـــن التعريفـــات الســـابقة نجـــد أن اإلدراك هـــو عملي
عطائالحسية إلى تمثيالت عقلية معينة من خالل   ها المعاني الخاصة بها.تفسيرها وا 

 :اإلدراك شكالأ  -2
لكــــي يتفاعــــل الجهــــاز العصــــبي مــــع البيئــــة المحيطــــة بــــه  ال بــــد لــــه مــــن جهــــاز  ينقــــل إليــــه 

يئة. وهذا الجهـاز يتمثـل فـي أعضـاء الحـس  التـي تتخصـص بنقـل مختلـف المعلومات عن هذا الب
 .المذاقات والملمسمن الصوت والضوء  إلى الروائد و  المثيرات 

منبـه تثيـرا إحـدا الحـواس هي عبارة عن تجارب شعورية  يدظهرها  Sensations اإلحساساتو 
اس إلـــى أليـــاف عصـــبية بوجـــود مســـتقبالت طرفيـــة لهـــا فـــي الجســـم  تنقـــل اإلحســـ تتميـــزالخمـــس  و 

خاصـة  ومنهـا إلــى مسـارات عصــبية خاصـة لتصــل فـي نهايـة األمــر إلـى مركــز اإلدراك فـي قشــرة 
 ينقسم اإلدراك الحسي إلى خمسة أقسام بحسب عدد الحواس عند اإلنسان:الم .  و 

تعتبــر حاســة البصــر مــن أهــم حــواس اإلنســان  فيغلــب معارفنــا نكتســبها  اإلدراك البصررري: -أ
البصــر  وتــدرك العــين الصــور معكوســة أواًل ثــم تعــدلها عنــدما تصــل إلــى مراكــز اإلدراك بواســطة 

البصــري فــي المــ   وتســتطيع العــين أن تميــز جميــع األلــوان بشــرط أن يتــوافر وجــود الضــوء الــذي 
 (41  ص 2119)هاينز  يساعد على الرؤية. 

يشـير إدراك. وبـذلك  هـو لداللتـه فهمنـا لكـن إحسـاس  هـو -مـثاًل  -األخضـر  للـون رؤيتنـاإن  
عي اإلدراك البصري إلى العملية العقلية التي تتم بها معرفتنا للعالم الخارجي  وذلك عن طريق الو 
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  فهو نوع مـن االسـتجابة للمنبهـات الخارجيـة  ال مـن حيـث هـي أشـياء بالمنبهات الحسية البصرية
 وأشكال وألوان حسية فقط بل كرموز ومعاني أيضًا. 

وعنــدما يســتقبل الصــوت يقــوم العصــب الســمعي   األذن عضــو الســمع :السررمعياإلدراك  -ب
ـــل التنبيـــه إلـــى المـــ   اوعنـــدما تصـــل الكهربيـــة اآلتيـــة مـــن العصـــب الســـمعي عبـــر المســـارات  بنق

ثـم   يبدأ إدراكها وتوظيفها في مركـز ابتـدائي للسـمع  المختلفة إلى مراكز السمع المختلفة في الم 
مركز آخر مجـاور لـه يعـرف بـالمركز السـمعي  إلىذلك المركز االبتدائي تنتقل إشارات جديدة من 

ويبـدأ المركـز الثـانوي   صـوات فـي مخـزن ذاكرتـهالثانوي. ويحتـوي المركـز الثـانوي علـى أرشـيف أل
 المكــانل  فــي مقارنــة الصــوت المســموع بيصــوات مختزنــة فــي الــذاكرة. يســتطيع المــ  أن يحــدد بقــدر  

  ساعد على ذلك أن الموجات الصوتية تصل إلى كل أذن على حدةوي  الذي ينبعث منه الصوت
ويختلف توقيت وصولها حسب مصـدر الصـوت واتجاهـه بالنسـبة ل ذنـين ورأس اإلنسـان وبالتـالي 
تصل النبضات الكهربية من األذنـين إلـى مراكـز السـمع فـي  نصـف الكـرة المخيـة األيمـن واأليسـر 

حديد اتجاا ويعين ذلك الم  على ت  ينبعث منه الصوتبتوقيت مختلف يتوقف على المكان الذي 
 (441ص   2119  الصوت ومنبعه. )هاينز

وفيه يسـتقبل اإلنسـان الطعـوم األربعـة التـي هـي   اللسان عضو التذوق اإلدراك الذوقي: -جر 
أي البــد مــن التمــاس المباشــر بــين المــادة   والمــر( بشــكل مباشــر –المــالد  –الحــامن  –)الحلــو 
 ات الذوقية حتى يحدث التنبيه.والحليم

كـذلك تسـتقبل الحليمـات الذوقيـة   اوكمـا تسـتقبل أعضـاء االسـتقبال األخـرا التنبيهـات وترسـله
لتفسيرها في المناطق الخاصة لها في الدماغ.  اوتختلف  اللسان التنبيهات وترسلهاالموجودة على 

فـــالعين حـــين تصـــاب بعمـــى   ؤيتهـــاظـــاهرة التـــذوق اختالفـــًا جوهريـــًا عـــن ظـــاهرة تمييـــز األلـــوان ور 
لكــن تحــتفظ بالقــدرة علــى رؤيــة بعضــها   ز بعــن األلــوانيــتميتفقــد القــدرة علــى   أللــوان الجزئــيا

اآلخــر. فــي حــين نــرا أن التــذوق عنــد اإلنســان إمــا أن يظــل ســليمًا ومشــتماًل علــى أنمــاط الطعــوم 
ص   2114  ا.ا )منصـور واألحمـدسبة لهـا جميعهـأو أنه ينعدم تمامًا بالن  األربعة التي تم ذكرها

222) 
أي   فـي أنهـا غيـر مباشـرة  -الـذوق  -تختلف حاسـة الشـم عـن سـابقتها  ي:الشم   اإلدراك -د

يــتم التــيثر فيهــا عــن بعــد مــن خــالل فتحتــي األنــف التــي تحتــوي المــادة المخاطيــة والجيــوب األنفيــة 
الــروائد كـــي يــتم التفاعـــل  األنــف وتـــدخل كلهـــا علــى عمليـــة الشــم حيـــث تتســع فتحتـــا التــي تســاعد

ويـرتبط الـذوق بالشـم ارتباطـًا وثيقـًا   الكيماوي الذي ينتقل بعد ذلـك إلـى مراكـز اإلحسـاس فـي المـ 
فــذذا مــرن عضــو منهــا بمــرن مــا تعطــل   ألن كــل منهمــا يتــيثر كيماويــًا عكــس الحــواس األخــرا
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لـذوق تنعـدم عنـدا. اآلخر وتيثر بذلك بالضـبط كمـا يحـدث للشـخص المصـاب بالزكـام فـذن حاسـة ا
 (41ص  2119  )هاينز
  في كيفية االنتقـال فـي أثنـاء عمليـة تلمـس أو ويتجلى اإلدراك اللمسي اإلدراك اللمسي: -هر 

(  إلى تعرف تـدريجي للشـيء ماته المتفرقة )كل عالمة على حدةمن تمييز عال  تحسس شيء ما
دراجه في فئة األشياء ا  (241ص   2114  األحمدلتي ينتمي إليها. )منصور و ككل  وا 

 ثانيًا : االدراك البصري:

 البصري اإلدراكتعريف  -1
  إحسـاس العـين شـبكية علـى المرئيـات صـور انطبـاع( أن ا4998  )فـؤاد بهـي السـيد يـرا
 واللـون ناحيـة الشـكل مـن لهـا وتفسـيرا المركـزي العصـبي بالجهـاز المرئيـات هـذا مـؤثرات واتصـال
 (411  ص 2118  بصري.ا )بن فليس إدراك لمعناها وتقديرا والحجم
 التي البيئة في الموجودة المثيرات على البصري إلى التعرف تهدف مركبة عملية "بينهف عرا ويد 
 (411  ص السابقعليها.ا ) الداللة إضفاء و بنا تحيط

ممــــا ســــبق نســــتخلص أن اإلدراك البصــــري هــــو العمليــــة العقليــــة الهادفــــة إلــــى التعــــرف علــــى 
ترجمـــة المثيــرات القادمــة مـــن العــين وتنظيمهـــا   أي وتنظيمهــاية وتفســـير معانيهــا لمثيــرات البصــر ا

 وتفسيرها.

 مكانة اإلدراك البصري في حياة اإلنسان: -2
أهميتـه القصـوا فـي الحيـاة اإلدراك هو المصدر الرئيسي لتدفق المعلومات ذات المعنى  ولـه 

العــيش والتكيــف مــع محيطــه  وبهــذا   فيجــب علــى اإلنســان إدراك مــا حولــه حتــى يســتطيع اليوميــة
 إلتمام عملية التعلم. يكون شرط أساسي وأولي  

تيتينـــا عـــن طريـــق اإلدراك   إن معظـــم المعلومـــات التـــي نحصـــل عليهـــا عـــن العـــالم الخـــارجي
 – 71حيث تصل نسبة هذا المعلومات من إجمالي الرصيد المعلوماتي لدا الفرد من )  البصري

فقـد   هو اإلدراك المهـيمن علـى أشـكال اإلدراك األخـرا  اك البصري(. إضافًة إلى أن اإلدر 91%
يصــدق مــا يــراا إذا تعارضــت المعلومــات مــا أن اإلنســان غالبــًا   أثبتــت البحــوث والدراســات العلميــة

أن اإلدراك و  (412ص   2114  )منصـــور واألحمـــدالبصـــرية مـــع المعلومـــات الحســـية األخـــرا. 
فــالعين هــي جهــاز فعــال   اســتقبال االنطباعــات الحســيةالبصــري لــيس عمليــة ســلبية تــتلخص فــي 

ن تعلم الخصائص األساسية للعالم المرئي والذي يميز شيئًا عن غيرا من   للبحث واالستكشاف اوا 
 ( 41ص   2111  األشياء هي عملية ليست سهلة.ا)صالد
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 البصري: اإلدراكالعوامل المؤثرة في  -3
ـــة اإلدراك عوامـــل هامـــة مثـــل  : ســـالمة أعضـــاء الحـــس واألعصـــاب والمراكـــزتـــؤثر فـــي عملي

 الدماغية  كما يتيثر بالعوامل االجتماعية والثقافية وغيرها.
ن بالنســـبة للعـــين كلمـــا كانـــت عاديـــة ســـليمة كلمـــا كـــان كشـــفها لموجـــات الطاقـــة الصـــادرة عـــو 

ًا اتجـة عـن ذلـك صـالحبالتـالي كانـت السـيالة الحسـية العصـبية النالموضوع واإلحساس به كافيـًا  و 
قوتها. ألن البصر الضعيف يرسل سياالت حسية عصبية مشوشة أحيانًا أو خاطئة في محتواها و 

في أخرا أو غير مكتملة  حيث يلعب الضوء دورًا هامًا في رؤية المنبهات ألننا نرا األشياء من 
 ( 12  ص 2114خالل األشعة الضوئية التي تصدر عنها. )أحمد وبدر  

أيضــًا بعــدد مــن العوامــل التــي تــرتبط بطبيعــة المثيــرات الحســية التــي ويتــيثر اإلدراك البصــري 
علمـًا بـين هـذا   عوامـل الخاصـة بـالفرد المـدرك نفسـهعـدد آخـر مـن الا الفرد في بيئته و يتعامل معه

 : ع العوامل المؤثرة في االنتباا وهيالعوامل متداخلة م
حجــم مثيــرات البيئيــة مــن شــكل و تــرتبط هــذا العوامــل بخصــائص الالعوامــل الخارجيــة: و  - أوالً 

 : ؤثر في ماهية اإلدراكالنفسية للمثير الذي يالمادية و  تشمل الخصائصو   شدةولون وحركة و 
الصـورة هـي الخلفيـة معـًا. و هـي مـزيج مـن تفاعـل عناصـر الصـورة و الخلفية: الصـورة الصورة و  -4

 . األصغر حجماً و  تنظيمًا األكثر وضوحًا و األكثر معنى و 
التشابه: يدرك الفـرد المثيـرات التـي تبـدو متشـابهة مـن حيـث اللـون أو الشـكل أو الحجـم قانون  -2

 . أو السرعة أو الشدة على أنها وحدة واحدة
 . قانون التقارب: يدرك الفرد المثيرات المتقاربة أو المتتالية مكانيًا أو زمانيًا كوحدة واحدة -4
كينهـا اسـتمرار لمثيـرات أخـرا سـبقتها علـى أنهـا و  مرار: تـدرك المثيـرات التـي تبـدوقانون االست -1

 . وحدة واحدة
 . : يميل األفراد إلى إكمال المثيرات الناقصة بناًء على الخبرة السابقةنون اإلغالققا -1

العوامــل الخاصــة بــالفرد المــدرك والتــي تــنعكس علــى  هــي مجموعــةالعوامــل الذاتيــة: و  -ثانيرراً 
 يمكن إيجاد أهم هذا العوامل الذاتية كما يلي:م واإلدراك و مدا فعاليته وموضوعيته خالل التعل

لمثيرات الحسية التي يتعرن ما زادت خبرة الفرد المدرك بال: كدرجة الخبرة واأللفة بالمثيرات -4
 . فهمهاه على التعامل مع هذا المثيرات وتحليلها و   زادت قدرتإليها
الشراب أو يولوجية كالطعام و يز الحاجات الف : إن عدم إشباعسيةالنفيولوجية و الحاجات الفيز  -2

 . ك الفعالعلى قدرة الفرد في تحقيق اإلدرا ثر سلباً اإلنجاز قد تؤ النفسية كاألمن و  تالحاجا
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هات للبنى العقلية التي تشارك في تحقيق الفهم : التوقعات بمثابة موجد التهيؤ العقلي والتوقعات -4
 . تباا على هذا المثيرات في ضوء هذا التوقعاتللمثيرات القادمة حيث يتم تركيز االن

  حيث ية واالنفعالية للفرد في إدراكه: تؤثر الحالة المزاجالحالة المزاجية واالنفعالية للفرد -1
 . الحزن أو الغضبمنسجمًا مع إحساس الفرد بالفر  و توجه االنفعاالت اإلدراك ليصبد 

وجه قيمه من العوامل التي قد تلفرد وميوله و : تعد اتجاهات االميولاالتجاهات والقيم و  -1
 ( 291-289  ص2111  . )العتوم و آخروناإلدراك بما يتفق مع مضمونها

كما تؤلف القـيم االجتماعيـة والدينيـة واالقتصـادية والجماليـة وغيرهـا جانبـًا مهمـًا مـن شخصـية 
عقلية وانفعالية عن العالم  التي تتضمن أحكاماً  –القيم  –الفرد  وتؤثر في إدراكه وسلوكه  لكونها 

 (41  ص 2111  والمادي الذي يحيط بالفرد. )صالداإلنساني واالجتماعي 

 البصري: اإلدراكجوانب  -4
ق العمـــ -الحجـــم  -الحركـــة  -  منهـــا الشـــكل اإلدراك البصـــري علـــى جوانـــب متنوعـــةيشـــمل 
هـر الصـورة التـي نراهـا فـي   وعند اتحاد كل هـذا الجوانـب معـًا تظباإلضافة إلى اللون -والمسافة 

 وعينا مكتملة وواضحة.

 :(Figure Perception)إدراك األشكال  -أ
 يمكن لإلنسان إدراك األشكال المختلفة بصريًا في بيئته من خالل ثالث مراحل رئيسة هي:

: تسـقط األشـعة الضـوئية مـن مصـدر اإلضـاءة علـى سـطد الشـكل لكـي تكشـف المرحلة األولـى -
 لتي تميزا.مالمحه وخواصه ا

  والتــي تحمــل ضــوئية التــي تــنعكس مــن ســطد الشــكلالمرحلــة الثانيــة: تســتقبل العــين األشــعة ال -
 .... إل .كونات هذا الشكل  وصفاته وموقعه وحجمهمعها المعلومات البصرية المختلفة عن م

ي شــبكية مســتقبالت الضــوئية فــالمرحلــة الثالثــة: يــتم تجميــع المعلومــات البصــرية التــي تتلقاهــا ال -
  وتحويلهــا إلــى نبضــات عصــبية يــتم إرســالها إلــى مراكــز المعالجــة البصــرية بالقشــرة المخيــة العــين
وفــي هــذا المرحلــة يلعــب الســياق والخبــرة الســابقة للفــرد عــن  يــتم تشــفيرها ومعالجتهــا إدراكيــًا  حيــث

بصـــــري  الداخلـــــة عـــــن هـــــذا الشـــــكل عبـــــر الجهـــــاز الورًا مهمـــــًا عنـــــد مقارنـــــة المعلومـــــات الشـــــكل د
( افــالخبرة الســابقة لهــا 12  ص 2141  فــي الــذاكرة البصــرية. )مونيــة بالمعلومــات المخزنــة عنــه

ــتعلم اإلدراكــي   ن التمــايز هــو العامــل الرئيســي فــي ال عالقــة مباشــرة بتمييــز األشــياء واألشــكال  وا 
 (94  ص 2111وبخاصة بين األشياء التي تنتمي إلى صنف واحد.ا )صالد  
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 :(Movement Perception)ة  إدراك الحرك -ب
تجيب لحركــة ـعمليــة اإلدراك البصــري حيــث أن الجهــاز البصــري يســللحركــة أهميــة بالغــة فــي 

رد حوالي عشرين مرة األشياء قبل التعرف عليها  فالموضوع المتحرك في العادة يمر أمام نظر الف
لـذي يتركـه هـذا الموضـوع   أو أربع مرات في كل ثانية واحدة  وأن األثر المرئـي افي خمس ثواني

ملليثانيــة. ويعــد  211مــن الثانيــة تقريبــًا  أي حــوالي  1.21يبقــى فــي الــذاكرة الحســية لفتــرة تقــدر بـــ 
اء متحركـة   وذلـك أن األفـراد قـد يـدركون أحيانـًا بعـن األشـيدراك الحركة مـن المشـكالت المحيـرةإ

  وتنقســم فـي حــين أنهـا متحركـة ألشـياء ثابتـة  ويـدركون أحيانـًا بعــن افـي حـين أنهـا ليســت كـذلك
 أنواع الحركة إلى نوعين رئيسيين:

تعنـــي الحركـــة الفعليـــة للكائنـــات الحيـــة وغيـــر الحركـــة الحقيقيـــة ل شـــياء )الحركـــة الحيويـــة(: و  -4
 الحية.

ة   وهـي تعنـي أن األشـياء الثابتـالحركـة الظاهريـة بالخـداع الحركـي الحركة الظاهرية: وتسـمى -2
 هــذا النــوع مــن الحركــة يمكــن أن يظهــر (11 -14  ص2141تحــرك. )مونيــة  تبــدو لنــا وكينهــا ت

 لفاتحـةا األلـوان وتكـرار اللـوني  والتـدرج واألضـواء  األلـوان فتغييـر اللـون  بعنصـر الحركـة عالقـة
 بالحركة  اإلحساس تعطي نأ شينها من أمور كلها معينة بطريقة والغامقة

 (44  ص 2142)القرا غولي واألعرجي  

 :(Size Perception)إدراك الحجم  -جر
عـرف حجمهـا لوفة التـي يعندما ينظر الفرد حوله في البيئة المحيطة به سيجد أن األشياء المي

الطبيعي تبدو له بيحجام مختلفة  حيث تكبر أو تصغر أحجامها وفقًا لبعدها عـن الفـرد  فاألشـياء 
ا تـدريجيًا كلمـا ابتعـد موقعهـا عـن الفـرد  القريبة من الفرد يراها بحجمها الطبيعي  بينما يقل حجمهـ

وهذا يعنـي أن إدراك األحجـام يـرتبط ارتباطـًا عكسـيًا بالمسـافة التـي تقـع بـين الفـرد ومواقـع األشـياء 
في المشهد البصري  فذذا كان هناك شيئان متسـاويان تقريبـًا فـي حجميهمـا الطبيعـي وكانـا يبعـدان 

القريب منهما سيبدو للفرد حجمه أكبر من حجم الشيء عن الفرد بمسافتين مختلفتين  فذن الشيء 
ولكن بالمقابل فـذن إدراك الحجـم يتسـم بالثبـات النسـبي  فـنحن ( 11  ص  2141  )مونية البعيد.

  علـى مسـافة بعيـدة  ويـرا )ليبـواتز علـى أنهـا جسـم كبيـر حتـى لـو كانـت -مـثاًل  -ندرك السـيارة 
لــدائم بالكيفيــات أو بالخصــائص المســتقرة ل شــياء ( أن ثبــات الحجــم اهــو نــوع مــن الــوعي ا4911

)منصــور أكثـر مــن وعينـا بكيفياتهــا المتغيـرة  والتــي تتغيـر بتغيــر الصـورة الســاقطة علـى الشــبكية.ا 
 (42ص   2114  واألحمد
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 :(Depth Perception)إدراك المسافة والعمق  -د
ــــواع يعــــد إدراك العمــــق البصــــري و  ــــ اإلدراكالمســــافة مــــن أن ــــى الحســــي الت بعــــاد األي تقــــوم عل

أساسية هي الطول    التي توفرها البيئة الطبيعية  فالعالم مكون من ثالث أبعادالفيزيائية األساسية
رن فهــو امتــدادا يمينــًا أو فــالطول هــو امتــداد الجســم أعلــى أو أســفل  أمــا العــ والعــرن والعمــق 

 (491 ص  السابق)نوع من العمق. . والمسافة هي عمق فهو امتدادا أمامًا أو خلفاً   وأما اليساراً 
  غيــر أن المــ  يقــوم بتنظــيم هــذا ة علــى الشــبكية تســقط عليهــا ببعــدينافعنــدما تســقط الصــور 

الصورة على شكل مدركات ذات ثالث أبعاد  وتمكن عملية رؤيـة األشـياء بيبعـاد ثالثـة مـن تقـدير 
 (11   ص2141)مونية  بعدها عن األفراد.ا 

 :(Color Perception)إدراك األلوان  -هر 
فـي الســنوات األخيــرة ازداد اهتمــام البـاحثين بدراســة إدراك األلــوان  ويرجــع ذلـك لمــا أشــار إليــه 
بعن العلماء بين الجهاز البصري لدا اإلنسان يقوم بمعالجة األلـوان بشـكل أفضـل مـن معالجتـه 

عد الجهــاز البصــري ؤالء العلمــاء أيضــًا أن األلــوان تســاعلومــات البصــرية األخــرا  كمــا يــذكر هــللم
ـــــــــى المنبهـــــــــات البصـــــــــري ـــــــــي التعـــــــــرف عل ـــــــــ . ف ـــــــــد مالمحهـــــــــا وشـــــــــكلها وموقعهـــــــــا... إل  ة وتحدي

 (.11  ص 2141)مونية  
المتلقـي  ينقـل بصـرالتباين فـي اللـون بحـد ذاتـه هـــدفًا لخلـق إحسـاس بالحركـة  فهـو يمكن عد 

دراك اإلنسـان للمسـافات   تبدأ بمكـان وتنتهـي بمكـان آخـر. كـذلك يتـيثر إمن بقعة لونية إلى أخرا
بـــاللون تـــيثرًا كبيـــرًا لوجـــود خصـــائص تمتـــاز بهـــا األلـــوان عنـــد اســـتخدامها وتســـمد بتقـــدير المســـافة 

ن مـــن كولوجية فـــي ميـــدان دراســـة األلــــوان أواألبعـــاد الحقيقيـــة للشـــكل  حيـــث أثبتـــت التجـــارب الســـي
هـا التـي تبـدو بعيـدة ومتـيخرة مـن غير  ماً األلوان ما تبـدو فـي التصـميم أقـرب إلـى المتلقـي وأكثـر تقـد

عنـــه  وتعـــد مجموعـــة األلـــوان التـــي تعـــرف بـــاأللوان الحـــارة مـــن الفصـــيلة األولـــى )المتقدمـــة( بينمـــا 
 .(4  ص )الربيعي  د ت مجموعة األلوان الباردة تكون متيخرة.
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 األلوان والعوامل المؤثرة في إدراكها: الفصل الثالث

 مقدمة: 
تشـكل  رمـوزاً  حتـى أصـبحت وتـدرجاتها الحيـاة مفـردات خاللهـا مـن فرسـم بـاأللوان اإلنسـان تيثر
( وهـذا مـا دفـع العلمـاء 199  ص2142والحضـارية  )كنـاني وديـوان   االجتماعيـة وأعرافـه ثقافتـه

 لدراستها ومعرفة الحقائق حولها. 
 الـذين العلمـاء أمـا ل لـوان  إدراكنـا كيفيـة فسـر مـن أولIsaac Neuoton نيـوتن  إسحاق ويعتبر

 وجـهم كل ولكن ملونة  تليس للضوء المكونة الضوئية الموجات أن علىأكدوا  فقد ذلك بعد واجاء
 مـا ندركـه الـذي اللـون أن يعنـي وهـذا معـين بلـون إحساسًا نفسياً  لدينا تثير محدد طول ذات ضوئية

 اللـون راكإد وأن معين  طول ذات ضوئية لموجات نتعرن عندما داخلنا تتولد نفسية خبرة إال هو
 هـذا اعتقـادهم صـحة على العلماء هؤالء دلل وقد  الضوئية الموجات لهذا المباشر للتيثير يرجع ال
 ومنها السعادة  الفرد يشعر فمنها ما أيضًا  مختلفة نفسية إحساسات لدينا تثير المختلفة األلوان بين
 .واالنفعال التوتر و بالبرودة شعراي ما واالسترخاء  ومنها بالدفء يشعرا ما ومنها بالكآبة  يشعرا ما

 الضـوئية الموجات طول :وهي ل لوان إدراكنا على تؤثر معاً  ومتفاعلة متداخلة عوامل عدة وهناك
)أحمـد . وتغيرهـا األلـوان وتبـاين  للفـرد البدنيـة والحالـة والعمـر اإلضـاءة  شـدة  للطيـف المكونـة
 (417   ص2114وبدر 

 أواًل : األلوان:

 لون:تعريف ال -1
نل  اللونا  والحمـرة والسـواد البيـان مـن وهيئتـه الشـيء صـفة  :جمعه ألـوان للْونل  – لغًة: من ل ول
 األجسام.  تبثه الذي النور العين في يحدثه الذي األثر وهي حصيلة ذلك  وغير

هــو االنطبــاع الــذي يولــدا النــور علــى العــين ويــتم نشــرا وتوزيعــه بواســطة اللــون:  :واصــطالحاً 
 (.1  ص4997)الجبوري   المعرضة للضوءا األجسام

الشمسـي(. )القـرا  الضـوء )الطيـف تحليـل عـن الناتجـة الملونـة األشـعة تلك: بينه يعرف فيزيائياً 
 (4  ص 2142األعرجي  غولي و 

اللون بينـه اإحسـاس يـؤثر فـي العـين عـن طريـق الضـوء  ولـيس إحساسـًا ماديـًا ملونـًا   ويعرف
األبين  بل هو إحسـاس مرسـل إلـى العقـل عـن طريـق رؤيـة شـيء  وال حتى نتيجة لتحليل الضوء
 (442  ص 2111ملون ومضيء.ا )ميدني  
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منـه.  المـنعكس الضـوء خـالل مـن مـادة أو عنصـر فـي تتحـدد التـي القيمـةبينـه: ا كمـا يعـرف
 (4  ص 2118)دبس وزيت ومعاد  

المنظـورة  عةل شـ الضـوئية الموجـات اخـتالف علـى المترتـب البصـري حسـاساإل :هـو أيضـاً 
 نتيجـة لنـا تبـدو والسـطو  التـي ل شـكال الخـارجي المظهـر أو الطبقة يعد وهو مختلفة  بيلوان للعين
 (111  ص 2142  ا )كناني وديوان.عليها الضوء سقوط

وممــا ســـبق نجـــد أن التعريفـــات متفقــة علـــى أن اللـــون هـــو ضــوء مـــنعكس عـــن األشـــياء  ينبـــه 
 دماغية على أنه لون.ويتم تفسيرا في المناطق ال  العين

 معايير تمييز األلوان: -2
 :وهي األلوان  تمييز خاللها من نستطيع قيم أو معايير خالل من اللون ايتحدد

 أخضـر  أحمـر  {وآخـر لـون بـين بهـا قونفـر   زنمي ـ التـي الصـفة وهـي (:Hueاللرون   صرفة -1
 اللون. صفة في رتغي   وهذا البرتقالي ينتج وأصفر أحمر لونين مزج فعند }أزرق برتقالي 

اتد أخضـر فـ بمعنـى المعـتم  واللـون المضيء اللون بين العالقة بينها تعرف (:Valueالقيمة   -2
Light Green  أو أخضر غامقDark Green العتم أو باتجاا اإلضاءة قيمًا مختلفة بدورها وتتخذ. 

 اللونيـةات عـدد الـذر   حيـةنا من اللون بها يتصف التي الدرجة وتمثل :(Saturationاإلشباع   -3
  )دبس وزيـت ومعـادأو األسـود.ا بـاألبين اختالطـه بقـدر تتحـدد اللـون(  والتـي المسـاحة )نقـاء فـي

 (1-4  ص 2118

 عالقة اللون بالضوء: -3
  تنتقـل فـي الفضـاء علـى شـكل موجـات هرومغناطيسية ضوئيةااأللوان هي عبارة عن طاقة ك

اللــوني والــذي نســميه اللــون ء الموجــود فــي أســفل الطيــف ذات أطــوال أو تــرددات مختلفــة. فالضــو 
نـــانومتر  واألزرق المقـــارب لقمـــة الطيـــف ينتقـــل بموجـــة  147ينتقـــل بطـــول موجـــة تقـــارب األحمـــر 
نـــانومتر  بينمـــا فـــي منتصـــف المســـافة بـــين اللـــونين الســـابقين يوجـــد اللـــون األخضـــر   171طولهـــا 

ثالثــة ببعضــها الــبعن  بشــكل ان الرئيســية النــانومتر. وعنــد اخــتالط هــذا األلــو  142بطــول موجــة 
  ينتج ما ندركه كلون أبين. بينما تداخل أطراف هذا األلوان فقط ينـتج مـا يعـرف بـيلوان متساوي

الطيــف. فــاللون البنفســجي يصــدر ذبــذبات تعــد األســرع بــين األلــوان. بينمــا اللــون األحمــر يصــدر 
  وهـي األشـعة فـوق البنفسـجية وتحـت ن المجردةناك ألوان ال ترا بالعيذبذبات تعد األبطًي. لكن ه

 الحمراء  وبما أن لديها ذبذبات ترافق اإلشعاع الضوئي فتعتبر ألوانًا بحد ذاتها.
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يقـــول العلمـــاء أن عيوننـــا لـــديها القـــدرة علـــى التمييـــز والتعـــرف علـــى هـــذا الموجـــات والتـــرددات 
ريقة أخرا نقـول أن الـوردة الصـفراء الضوئية المنبعثة أو المعكوسة من األشياء المحيطة بنا. وبط

مــثاًل تبــدو صــفراء للعــين ألنهــا تســتوعب الضــوء الــذي يحمــل تــرددات جميــع األلــوان مــا عــدا اللــون 
  2111فتدركــه عيوننــا.ا )الحلبــي  األصــفر  فتعكســه  ومــن ثــم يرتــد إلينــا هــذا الضــوء األصــفر  

ليسـت ملونـة  ولكـن كـل موجـة  كذلك أكد العلماء أن الموجات الضوئية المكونة للضوء (411ص
ما هي إال خبرة نفسية تتولد داخل الشخص  عندما تتعـرن  العين ضوئية ذات اللون الذي تدركه

لموجـــات ضـــوئية ذات طـــول معـــين  وأن إدراك األلـــوان ال يرجـــع للتـــيثير المباشـــر لهـــذا الموجـــات 
المختلفـــة تثيـــر لـــدا الضـــوئية  وقـــد دلـــل هـــؤالء العلمـــاء علـــى صـــحة اعتقـــادهم هـــذا بـــين األلـــوان 

شـعرا بالكآبـة. شعر الفرد بالسعادة  ومنهـا مـا يد الشخص إحساسات نفسية مختلفة أيضًا  فمنها ما يد 
 (.11  ص 2141)مونية  
بالتــالي تــؤثر طبيعــة الضــوء علــى طبيعــة األلــوان فنجــد أن ذًا فبوجــود الضــوء توجــد األلــوان و إ

ين حـت اإلضـاءة الصـناعية كـذلك يمكـن للعـاأللوان تختلف في مظهرهـا تحـت ضـوء النهـار عنـه ت
األبـين واألسـود  Benhamيمكن التحقق من ذلـك بـذدارة قـرص بنهـام أن ترا ألوانًا ال وجود لها و 

قرص المشابه. هذا األقراص تعطـي فـي ضـوء و  Helmholitzأو من خالل تجربة العالم هلمهولتز 
 (92  ص 2111ف باختالف سرعة الدوران. )زرمبه  النهار ألوانًا تختل
الضـوء   مصـدرها فيزيائيـة ظـاهرة كونهـا عـن بعيـداً  إدراكها يمكن ال األلوان معرفة وبالتالي فذن

 علـى القابليـة لهـا دراسـته كصـيغة يمكـن وبالتـالي البصـر بـه يتـيثر تـرددًا معينـاً  يحمـل لـون افكـل
 يسقطفحينما   تلفةالمخ اللونية والموجات المركبات وتميز تحس فالعين .وعكسها األلوان امتصاص

 اآلخر البعن ويعكس المختلفة الموجات الضوئية يمتص الجسم هذا فان معين جسم على الضوء
  وتدركـه.ا )كنـاني وديـوان فـتحس بـاللون خاليـا العـين فـي يـؤثر الـذي هـو المـنعكس فـالجزء  منهـا

 (111  ص 2142

 دالالت األلوان النفسية: -4
ضـيله علـى غيـرا يـرتبط بمجموعـة مـن الخصـائص الفرديـة إن ميل اإلنسان إلى لون بذاته وتف

أهمهـــا: اخـــتالف األذواق والطبـــائع  وســـرعة التـــيثر وبطئـــه  ودرجـــة هيجـــان المشـــاعر واإلحســـاس 
 (444  ص 2111الفني  ونوعية اللون المعبر عنه  وقدرته على الجذب التيثير... )ميدني  

بهــا تســـجيل جميــع االنعكاســـات التـــي  وســـائل حديثــة يمكـــنابتكـــر العلمــاء أجهـــزة دقيقــة و وقــد 
تصدر عن اإلنسان )نفسيًا أو جسمانيًا( تحت تيثير األلوان. و قد قام طبيب أمريكي اسمه جيـرار 

 : فثبت له أن ل لوان تيثيرًا على بذجراء تجارب عديدة بهذا الصدد مستخدمًا أحدث األجهزة
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 .سرعة ضربات القلب -4
 .تعدد حركات الجفون فتحًا و غمضاً  -2
فرازها للعرقازدي -4  . اد قابلية الكف لتوصيل الحرارة والكهرباء بازدياد رطوبتها وا 
 .اختالف في حركة التنفس -1
 (447  ص 2111  زريقو  اختالف في الرسوم البيانية التي تسجل للم . )تنبكجي -1

 كما أثبتت التجارب النفسية التي أجريت على حاالت كثيرة أن: 
 . الميل العدواني والتحكم في استخدام القوة البدنية ه قدرة على كبداللون الوردي ل -4
وهذا اللون أيضًا له تيثير على الحاالت النفسية التي تلجي إلى التهام الطعام مما يسبب  -2

د القلق عن هذا تبعمن هذا اللون تبعث على الراحة و  البدانة فالنظر إلى شريحةة و السمن
 . الشريحة من الناس

تم استبدالهما مادي يسببون اإلحساس بدوار البحر في المراكب فالر إن اللونين األصفر و  -4
 . باللونين األزرق واألخضر

في  األزرق السماوي مهمين لكبار السن  أماين نجد أن اللون األخضر الفاتد و في دور المسن -1
 .فهي مهمة لهمالبرتقالي ..الزاهية الصفراء و  دور األيتام فذن األلوانالحضانات و 

المهدئة ل عصاب والتي تبعث على الراحة  البيضاء من األلوانقاء والخضراء و األلوان الزر  -1
 (41 -9  ص 2111والطمينينة . )جمعة  

 ,Goldsteinوعلى أساس التقاريرت التشخيصية لمرضى الطب النفسيت  افترن غولدشتاين )
لة ل لوان المنعكسة في ال ( بين  الجسم له1942 خبرة النفسية ردود أفعال فيزيولوجية متيص 

في التركيز على  يفيدهمألصفر بدرجة أقل( محفز ل فراد و او وأدائها. واقتر  أن اللونل األحمر )
األزرق بدرجة أقل( له تيثير مهدئ ويفيد في تركيز و خضر )األ  بينما اللون البيئة الخارجية

بالنسبة -ألحمر واألصفر ن غولدشتاين أن ااألفراد في البيئة النفسية الداخلية. ووفقًا لذلك  افتر 
 اء على األنشطة التي تتطلب الدقة.يؤديان إلْضعاف األد -إلى األخضر واألزرق

(Elliot &others, 2007, P154) 
الفوائــــــد المباشــــــرة التــــــي وجــــــدها المختصــــــون أيضــــــًا لــــــدالالت األلــــــوان النفســــــية  هــــــي ومــــــن 

ر عن مشاهد العنـف أو القتـل أو عب  افبعن األلوان يمكن أن تاإليحائية في الدراما   االستخدامات
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السعادة  فمن المؤكد أن األلوان لها دور مؤثر في نقل التعبير القوي اسـتنادًا  إلـى مـا ل لـوان مـن 
ارتباط  وثيق باألمزجة والحاالت النفسية النوعية ومحاولة استخالص نتائج من االستخدام الرمزي 

التعبيـــر اللـــوني يقـــوم علـــى تـــداعي المعـــاني  ل لـــوان  فالمتخصصـــون بفـــن المســـر  يعتقـــدون بـــين
والخواطر واألفكار. وقد اسـتخدم الفنـان اللـون منـذ زمـن بعيـد ألغـران رمزيـة وربمـا اكتسـب اللـون 
رمزيـــة حضـــارية علـــى الـــرغم مـــن أن داللتـــه الرمزيـــة تتشـــابه بصـــورة تـــدعو للدهشـــة فـــي حضـــارات 

البنفســـجي( تميــــل إلــــى اإليحــــاء  –خضــــر األ –مختلفـــة أصــــاًل. فــــاأللوان البـــاردة عمومــــًا )األزرق 
بالســكينة واالســتعالء والهــدوء واأللــوان البــاردة تميــل إلــى التراجــع فــي الصــورة. أمــا األلــوان الحــارة 

 -94  ص2118البرتقـــالي( تـــوحي بالعـــدوان والعنـــف والتحفيـــز..ا )مســـلم   -األصـــفر -)األحمـــر
التكـوين المزاجـي لكـل شـخص  أيضـاً ي و والالشعور الخاص بالمتلق وهناك ارتباط بين األلوان (91
 المــــزاج الشخصــــي لهــــا تــــيثير قــــوي علــــى اســــتجابة الفــــرد. ا القــــيم الترابطيــــة مــــن الالشــــعور و هــــذو 

 (81  ص2111)زرمبه  
وهـذا األثـر يسـتفيد منـه  واالتسـاع العمـق أثـر تحقيـق فـيكما أن األلوان تفيد مـن ناحيـة نفسـية 
تحقيــق إحســاس بالمســاحات المرغوبــة والتــي ال تكــون مصــممو الــديكور والمهندســون المعمــاريون ل

الـداكن  اللـون ويعطـي داكنـة  قيمـة ذي لـون مـن أخـف قيمـة فاتحـة ذو موجـودة واقعيـًا  فـاللون
األلـوان  أن كمـا .والقـرب باالتسـاع اإلحسـاس الفـاتد اللـون يولدـد حـين فـي والبعـد  بـالعمق اإلحسـاس

 فـي حـين والقـرب  باالتساع اإلحساس الباردة األلوان تعطيو  الدافئة  األلوان من وزناً  أخف الباردة
 وللونا( 41-41  ص2118)دبس وزيت ومعاد  ..والبعد بالعمق اإلحساس الدافئة األلوان تعطي
 مـع بعالقـة اللـون أيضـاً  ويـرتبط اللـون  بـدون إدراكـًا تامـاً  الشـكل إدراك يمكـن ال إذ بالشـكل عالقـة
 اللون يسهم الحجم حيث بعنصر عالقة للون كما األلوان. تجااا في يتجسد ما وهو االتجاا عنصر
 وللون وحجمه  خالل لونه من أهمية أكثر يصبد فالشكل الحجم  بوجود لإلحساس فاعلة مساهمة
للسـطو .ا )القـرا غـولي واألعرجـي   المختلفـة اإليحـاءات تكـوين فـي يسـاعد انـه إذ بـالملمس  عالقـة
 وأغلفتهــا  ايــؤدي اللــون دورًا أساســيًا لتحقيــق اإلدراك حتــى فــي تصــميم الكتــبو  (41  ص2142

حدثـــه فـــي جـــذب االنتبـــاا وتحقيـــق الوظيفـــة الجماليـــة للغـــالف وتعزيـــز نظـــرًا للتـــيثير الكبيـــر التـــي ي
عـن الواقعيـة أو التشـبيهية أو الرمزيـة فـي الغـالف لية الخاصة بالمضمون ألنها تعبـر األفكار الدال

ــــــــــــــة مــــــــــــــن التــــــــــــــذك ــــــــــــــق حال ــــــــــــــون يخل ــــــــــــــة.ا ألن الل  ر المرتبطــــــــــــــة بــــــــــــــذكريات ســــــــــــــعيدة أو حزين
 (421  ص 2117)الوائلي  

ويرا العلماء بعد القيام بعدة دراسات عبر حضارية  انه يتوجب الحذر عنـد اسـتخدام األلـوان 
وبالتــالي ســوف  .مــع المتعلمــين  األن اللــون قــد ينقــل توقعــات مختلفــة للمــتعلم تبعــًا لخلفيتــه الثقافيــة

 خاطئة إذا تم استخدام اللون عكس توقعات المتعلم..يحدث ارتباك وتصورات 
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فـــي  رســـتقراطية لو فـــي الواليـــات المتحـــدة   للخطـــرحمـــر األ اللـــون يرمـــزعلـــى ســـبيل المثـــال  
الصـــين. فـــي اليابـــان  والســـعادة فـــي الهنـــد  والغضـــب فـــي مصـــر  واإلبـــداع فـــي فرنســـا  والمـــوت 

مصــر  فــي فرنســا  واإليمــان فــي ســالم والالواليــات المتحــدة  فــي  لرجولــةرمــز لواألزرق يمكــن أن ي
فرنســــا  فـــي اإلجــــرام و الواليــــات المتحـــدة  فـــي  مــــان ل رمـــزيفاألخضــــر أمـــا اليابــــان. فـــي والنذالـــة 

 يرمـزاليابـان. وأخيـرًا األبـين يمكـن أن فـي الهنـد  والشـباب فـي مصـر  واالزدهـار في والخصوبة 
 ن.الهنــد واليابــافــي مصــر  والمــوت فــي فــر  ا  والــــفرنسفــي الواليــات المتحــدة  والحيــاد فــي لنقــاء ل

(Daggett & others, 2008,P7-8)  
وهكــــــذا نجــــــد أن اســــــتخدامات األلــــــوان وتيثيراتهــــــا النفســــــية لقيــــــت اهتمامــــــًا كبيــــــرًا مــــــن قبــــــل 
المتخصصين في مجاالت متعددة  والتي تدخل في جميع مناحي حياتنا  بحيث أصبد اللون جزًء 

 وعن معرفة تيثيراته. ال يمكن االستغناء عن دراسته

 :(Color Perception)ثانيًا : إدراك األلوان 

 تعريف إدراك األلوان: -1
يحدث عندما يعكس جسمًا ما أشعة الضوء الساقطة عليه بطول موجي  : اهو ماإدراك اللون

 بالضـوء واللون فـي الدماغ.ا اً معين وتدخل العـــين مؤثرة على العصب البصري محدثة إحساس
 (2  ص بيعي  د ت)الر 

بينــه اخبــرة نفســية تتولــد داخلنــا عنــدما نتعــرن لموجــات ضــوئية ذات طــول معــين.ا  عــرفوي
 ( 419  ص 2114)أحمد وبدر 
أي فرق أو اختالف يمكن مالحظته بين جزأين موجودين في المجال البصري  ال وهو ا

 (82  ص 2111)صالد   ايعزا إلى تباين في مكانهما أو زمنهما أو حدتهما.

أطـوال  شـبكية العـين بفعـل تثـار عنـدما الـدماغ يتسـلمه الـذي اإلحساس اوصف كما يعرف بينه
 بنـا المحيطـة مـن البيئـة نتسـلم فذننـا األلـوان تـيثير باسـتمرار يغيـر الـذي هـو للضـوء معينـة وجيـةم
)كنـاني  ."والليـل طـول النهـار علـى الضـوء لمتغيـرات وفقـاً  بـاللون اإلحسـاس مـن مسـتمرة ييـراتتغ
 (111  ص 2142  ديوانو 

وبذلك تتفق التعريفات السابقة علـى أن إدراك األلـوان: هـو تعـرن شـبكية العـين لإلثـارة بفعـل 
  وتفسير هـذا اإلثـارة دماغيـًا بتحويلهـا إلـى خبـرة ة المنعكسة عن األجسام فيزيائياً الموجات الضوئي

 نفسية.
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 :العوامل المؤثرة في إدراك األلوان -2
 :هيو أفضل   بشكل الفرد على ينعكس وفعاالً  جيداً  إدراكًا عاماً  حدثتد  عدة شروط هناك

 . الحسية بالمثيرات غنية بيئة توفير .4
 . الحركة أجهزة سالمة .2
 .الدماغ وخاصة العصبي الجهاز سالمة .4
 توفير درجة خالل من التفكير مهارات بتطوير دوراً  التربوي للنظام أن إذ راجعة تغذية توفير .1

 . الفرد حول يجري لما الفهم وتحقيق المزيد ملتعل من الدافعية
 . متزنة سوية شخصية وجود .1
 التفكير العالي إلى الحديثة الدراسات تشير إذ  اإلدراك مهارات على التدريب إلى الحاجة .1

 للنمو والتطوير. قابلة متقدمة تفكيرية مهارات هي  والتحليل التفسير  فمثالً   رتبةال
 . الحس أعضاء سالمة .7
 ( 441  ص2111بهم. )العتوم  المحيطة البيئية المثيرات فهم على األطفال لتدريب الحاجة .8

كذلك إلدراك األلوان شـروط ال بـد مـن تحققهـا  بعضـها يعـود إلـى عوامـل داخليـة مثـل سـالمة 
أجهـزة اإلحسـاس عنــد اإلنسـان وتــوافر الخبـرات لديــه والحالـة النفســية  و بعضـها يعــود إلـى عوامــل 

 هو متعلق بخصائص المثيرات )الضوء واللون( ...خارجية منها ما 
 :  شروط إدراك اللون بخمسة شروط  وهي كالتالي (Boynton, 1971) وقد حدد بوينتون

يجب أن يكون هناك تباين أو اختالف في طول الموجات الضوئية التي تتلقاها العين من  .4
 العالم المرئي.

 ة للسطو  و األشياء.يجب أن يكون هناك تباين في االنعكاسات الضوئي .2
يختلفان في امتصاصهما  Receptors  يجب أن يكون هناك اثنان أو أكثر من المستقبالت .4

 ل طوال الموجي ة التي تؤلف الضوء المرئي.
لما يتم تسلمه  ثم يجري نقل ذلك إلى الدماغ بطريقة ما   Coding يجب أن يحدث ترميز .1

 لطيف الضوئي الواصل إلى المستقبالت.فيما يتعلق بحفظ المعلومات التي يتضمنها ا
ذات عالقة بهذا المعلومات الواصلة  Unique يجب توفر خبرة إدراكية منفصلة و متفردة .1

 (41  ص 2111إلى الدماغ. )صالد  
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وبالنســبة للرؤيــة الملونــة يمكــن إضــافة شــروط مهمــة فيمــا يخــص الضــوء واللــون منهــا اوجــود 
 1.4خفضــة الدرجــة مثــل الرؤيـــة فــي إضــاءة أقــل مـــن )الضــوء الكــافي  فالرؤيــة تحــت إضـــاءة من

منهــا نوعيــة الضــوء  ومنهــا اختيــار الزاويــة التــي يــيتي منهــا الضــوء إلــى و  شــمعة( ال تكــون ملونــة 
ون آخـر لـه دون فـارق منهـا عـدم تـيثر اللـون لمجاورتـه للـون آخـر أو بذتبـاع لـو  الجسم المفحـوص 
. و    .مراكـــــز المـــــ  المختصــــــةاز البصـــــري و بعـــــد تحقـــــق ســـــالمة الجهــــــ هـــــذا بــــــالطبعزمنـــــي كـــــاف 

 قوتهـا بحسـب إليهـا وانجذابـه ل لـوان اإلنسـان انتبـاا درجـة تختلـف ( كـذلك91  ص4997)عمـر  
  وتوظيفـــه.ا وتفســيرا اللــون اشـــتغال عمليــة فــي النــاس بـــين الفرديــة والفــروق ونصــوعها
تكاملهـــا معـــًا ( ومـــع تحقـــق هـــذا الشـــروط الداخليـــة والخارجيـــة و 111  ص2142ديـــوان  )كنـــاني و 

 يتحقق إدراك اللون بصورة سليمة وطبيعية.

 األساس الفيزيولوجي إلدراك األلوان : -3
نظرًا النتشـار اللـون فـي حيـاة النـاس  فذنـه لـيس مـن المسـتغرب أن قـدرًا كبيـرًا مـن البحـوث قـد 

لون. الأجريت خالل القرن الماضي مع تركيز الفيزياء  وعلم وظائف األعضاء  وعلم النفس على 
لكــن مــا يثيــر الدهشــة هــو عــدم التكــافؤ بــين األبحــاث التــي أجريــت علــى اللــون فــي الفيزيــاء وعلــم 

  (Elliot & others,2007, P154)وظائف األعضاء نسبًة إلى اللون في علم النفس.
 يعـد الفيزيائيـة  الناحيـة ومـن .لإلنسـان العصـبي الجهـاز خـارج وجـود لـه وليس إحساس واللون

 نـرا مـثاًل  الشـمس كشـعاع أبـين شعاعاً  عليه سلطنا ما فذذا اللون  عديم جسم لشك أو سطد كل
 أخرا من ة  شعاعي موجات   ويعكس  معينة   ة  شعاعي   موجات   الذري تركيبه حسب يمتص السطد هذا
 ذات مـن ينبـع وكينـه يبـدو ولونهـا العـين  تراهـا التـي هـي المعكوسـة الموجـات هـذا .الطيـف ألـوان
  بيضـاء. أشـعة تحـت إال مـا لسـطد الحقيقـي اللـون رؤيـة يمكـن ال وبهـذا سطحه  نلو  ويمثل الشكل
 األحمـر اللـون باتجـاا ينحـى حمـراء أشـعة وتحـت اللـون األصـفر  باتجـاا ينحى صفراء أشعة فتحت

 (41  ص4984وهكذا... )الدملخي  
الصــورة  لمعرفــة الطريــق الــذي تســلكه وعنــد دراســة موضــوع اإلدراك البــد مــن دراســته تشــريحياً 

القشـرة الدماغيـة  إلـى البصرية منذ انطباعها علـى الشـبكية مـرورًا بالعصـب البصـري الناقـل وصـوالً 
انظـــر الشـــكل  التـــي تغلـــف الـــدماغ والتـــي تعـــد المســـؤولة عـــن تفســـير مـــدركاتنا للعـــالم المحـــيط بنـــا.

 (.4رقم)
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 (441  ص 4991)تايلور وآخرون  

 (1الشكل رقم  
 .اإلنسانرسم توضيحي للجهاز البصري ومساراته عند 

 العين وآلية استقبال المؤثرات اللونية: -أ
مـن  العـين  شـبكية فـي يحـدث الـذي األثـر عـن النـاتج الفسـيولوجي التـيثير ذلـك هـو اللـون إن
 أو ملونـة صـباغية مـادة عـن ناتجـاً  كـان سـواء معـين  عنصـر سـطد عـن المنعكس للضوء استقبال

 (9  ص4984) الدملخي   .ملون ضوء نع
بــدون أي امتصــاص كــل إذا مــا عكــس فــي جميــع االتجاهــات و  يقــال لســطد مــا أنــه أبــينو 

اإلشــــعاعات المرئيــــة التــــي يســــتقبلها كمــــا يقــــال لســــطد مــــا أنــــه أســــود إذا مــــا امــــتص تمامــــًا كــــل 
ي التـــي تعكـــس ( فهـــأمـــا األســـطد الرماديـــة )أي ذات القيمـــة المحايـــدةاإلشـــعاعات التـــي يســـتقبلها. 

بكميات متسـاوية أو تمـتص بكميـات متسـاوية إشـعاعات األلـوان بجميـع أطـوال األمـواج علـى ذلـك 
ة الســواد يقــال يقــال نظريــًا أن كــل األســطد التــي ليســت كاملــة البيــان أو كاملــة الرماديــة أو كاملــ

 ( وعلـــى نفـــس المبـــدأ فـــذن اتجويـــف العـــين مـــبطن94  ص2111  ه. )زرمبـــعنهـــا أســـطحًا ملونـــة
بيغشــية ســوداء تمــتص الضــوء الــذي قــد يــنعكس بــداخلها لمــا لــه مــن تــيثير فــي وضــو  المرئيــات  

 (94ولهذا السبب نجد أن داخل آلة التصوير مبطن بالقماش أو الطالء األسود.ا )السابق  ص 
وعلى الرغم من وجود ما ال يقل عن سـبعة ماليـين لـون مختلـف ممكنـة للرؤيـة  إال أن القـدرة 

و  111تكمن في استجابة العين لمدا محدود من الموجـات الضـوئية ينحصـر بـين ) على رؤيتها
خــارج هــذين الحــدين ال . و هــو جــزء مــن المليــون مــن الملليمتــرو  Millimicron) ميلليمكــرون 711

أو ربمـــا ال تســـتطيع الموجـــات الضـــوئية إثـــارة   تســـتطيع العـــين البشـــرية التقـــاط الموجـــات الضـــوئية
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فـــوق و  ميلليمكـــرون( 712)نتحـــدث عـــادة عـــن الضـــوء تحـــت األحمـــر أننـــاالعـــين علـــى الـــرغم مـــن 
 (49-48  ص 2111  صالدميلليمكرون(. ) 111البنفسجي أقل من )

ويلــزم البشــر نــوعين مــن وحــدات الحساســية للضــوء فــي شــبكية العــين ليقــدروا علــى الرؤيــة فــي 
 .والمخاريط ي    هما العصالتفاصيل الدقيقة في ضوء النهار الضوء الباهت وعلى تمييز

مليــون عصــا  وســتة ماليــين مخــروط فــي العــين اآلدميــة. وهــي ال  421وهنــاك مــا ينــاهز الـــ ا
عن بعضها بيشكالها التشريحية التي جاءت تسمياتها منها فحسـب  بـل بالوظـائف المختلفـة  تتميز

  برؤيــة شــبكيةة فــي الحفــرة المركزيــة فــي التدعنــى المخــاريط والتــي تتواجــد بكثــر و  تمامــًا التــي تؤديهــا.
 األلوان والتمييز الدقيق. ويوفر الترتيب التشـريحي للنظـام المخروطـي حـدة عاليـة فـي ضـوء النهـار

 (441  ص 4991ولكنه ينعدم الفعالية نسبيًا في اإلضاءة الخافتة. )تايلور وآخرون  
ــا المخروطيــة بــوفرة و توجــد الخالحيــث  بصــورة   Maculaغــزارة عاليــة فــي اللطخــة الصــفراءي

فــي المــنخفن الصــغير منهــا بصــورة خاصــة  الــذي يطلــق عليــه اســم الحفيــرة الشــبكية أو امــة  و ع
ألنهـا تقـع فـي مركـز الشـبكية حيـث يقـدر عـدد الخاليـا فـي   Fovea central retinaالبـؤرة الشـبكية

هذا الكثافة العاليـة مـن هـذا النـوع مـن الخاليـا و  2خلية في كل ملم 417111هذا المنطقة بحوالي 
ييخـذ عـدد الخاليـا المخروطيـة أعلـى درجـة ممكنـة مـن حـدة البصـر. و ذا المنطقـة تـؤدي إلـى في ه

بالتنــاقص التــدريجي كلمــا ابتعـــدنا عــن المركــز باتجـــاا المحــيط إلــى أن يصـــبد عــددها فــي محـــيط 
. أمــا الخاليــا مامــًا فــي بعــن منــاطق محــيط الشــبكيةأحيانــًا ينعــدم وجودهــا تو   الشــبكية قلــياًل جــداً 

ينعــدم تمامــًا فــي الحفيــرة الشــبكية لكــن عــددها يبــدأ ينــدر وجودهــا فــي اللطخــة الصــفراء و فالعصــوية 
 اقتربنـــــــــــــا مـــــــــــــن محيطهـــــــــــــا. كلمـــــــــــــا ابتعـــــــــــــدنا عـــــــــــــن مركـــــــــــــز الشـــــــــــــبكية و  بالتزايـــــــــــــد التـــــــــــــدريجي

 (471ص   2114  )منصور واألحمد
مـرة مثيلتهـا لـدا المخـروط  لكنهـا )عميـاء  111تتمتع بحساسية تجاا الضـوء تفـوق  والعصي

علـــى تنويعـــة مـــن المـــواد الضـــوكيميائية  ممـــا يلـــزم  لـــون(. وعلـــى حـــين أن المخـــاريط تحتـــويزاء الإ
أو األرجــــوان  Rhodopsinلرؤيــــة األلــــوان  فــــذن العصــــي تحتــــوي علــــى مــــادة تــــدعى حمــــرة العــــين 

والتـي تبـين بحضـور الضـوء  وتسـهم فـي حساسـية العصـا تجـاا الضـوء  Visual purple ريـالبص
 (447  ص4991مة تمامًا. )تايلور وآخرون  بطريقة ليست مفهو 

وبعـد أن ينبـه اللـون العـين تسـتقبل هـذا المخـاريط الرسـالة وتنقلهـا عبـر العصـب البصـري إلـى 
 المراكز الدماغية المسؤولة ليتم إدراكها.
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 العصب البصري الناقل: -ب
 يمكن تقسيمه إلى األجزاء التالية : و  سم  1لغ طول العصب البصري نحو يب
 .ملم تقريباً  1.1لجزء داخل العين ويبلغ طوله ا -4
 .سم 4الجزء داخل الحجاج ويبلغ طوله  -2
 . ملم 1الجزء داخل الثقب البصري ويبلغ طوله  -4
 .سم 4جزء داخل القحف ويبلغ طوله ال -1

الغشـاء   ويغلف العصب البصري الخاليا نفسها التي تغلف الدماغ من السـحايا: األم الحنـون
 (472ص   2114  جافية. )منصور واألحمداألم ال  العنكبوتي
إلـى  ليصـل البصـرية األعصـاب طـول علـى العـين فـي ةيالشـبك مـن البصـرية المسـارات وتمتـد
)النـواة  الوسـيطية الجانبيـة األجسـام إلـى المؤديـة العصـبية المسـارات إلـى منـهو  البصـري التقـاطع

 القشرةفي  البصرية المناطق إلى لبصريةا التفرعات خالل اإلشارات تنتقل وأخيراً  الركبية الجانبية( 
 تلـك فـي عطـل أو إصـابة وأيـة البصـرية( المعلومـات تحليـل و لإلبصـار العليـا المخيـة )المراكـز

 عـن سـليمة غيـر الرؤيـة )معلومـات مجـاالت فـي محـددة عيـوب إلـى تـؤدي أن محتمـل المسـارات
 (.2انظر الشكل رقم ) (94  ص 2141المرئي(. )بن فليس   الموضوع

 
 (411  4991  ) تايلور وآخرون

 (2الشكل رقم  
 مقطع عرضي توضيحي للجهاز البصري ومساراته عند االنسان.
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وقد الحظ العلماء إلى وجود مسارات عصبية تخصصية بالنسبة ل لـوان  مـنهم تومـاس يونـغ 
ات تتعلـق ي  تنقل كل واحد منها معلومـالذي أشار إلى اوجود ثالثة ألياف مختلفة للعصب البصر 

ــــون أساســــي )أحمــــر  أخضــــر ــــايلور وآخــــرون   أزرق(ا.بل ( وســــيتم عــــرن 411  ص4991  )ت
 التفاصيل عند دراسة النظريات المفسرة إلدراك األلوان.

 األساس الدماغي إلدراك الموضوعات الملونة  األلوان(: -جر
ونقل الرسالة بواسـطة العصـب البصـري إلـى  بعد تنبه المستقبالت في العين للون )المخاريط(

 النواة الركبية الجانبية )الوحشية( حيث ينتهي فيها العصب البصري.الدماغ مارًا ب
  أو فــي أقصــى اخلهــا األثـر الــرئيس مـن واحــدة فقـطالنـواة الركبيــة الجانبيـة )الوحشــية(: اتتلقـى د -

االت اسـتقبالها المجـاورة  فلـيس ممـا الحدود من عدد صـغير مـن الخاليـا العقديـة الشـبكية  مـع مجـ
 يدعو للدهشة أن يكون مسلكها مماثاًل لمسلك الخاليا العقدية الشبكية.  

: تنتهـي األليـاف القادمـة مـن النـواة الركبيـة الجانبيـة بصـورة رئيسـة فـي الطبقتـين القشرة البصرية -
اطق المجــاورة فــي الشــبكية  الرابعــة والخامســة مــن القشــرة البصــرية  أمــا األليــاف القادمــة مــن المنــ

ن تحليل الرسـالة الحسـية الداخلـة يبـدأ عنـد  فتنتهي في أجزاء مجاورة لمناطق االستقبال القشرية. وا 
  ي اســتخالص مطــرد  منطقــة إثــر منطقــةهــذا الطبقــات ويتواصــل خــالل طبقــات قشــرية متعاقبــة فــ

 (421 -449  ص 4991تايلور وآخرون  . )للمالمد الهامةا
الدماغية التي تختص بذدراك اللون متعددة ألنها ترتبط بالنشاط المصاحب لها   إن المناطق

 ومنها:

طًا للجزء البطني للقشرة الصدغية. التعبير عن لون مرتبط بالموضوع المدرج يمثل نشاأن  -4
 (91  ص2142)بوتي  

الدماغية دماغ لتكوين الصورة البصرية من الناحية التشريحية في انقسام القشرة اليتجلى دور  -2
لى و  V1  V2 V3 V4 V5: قشرية متمايزة وهي الباحات التالية Areasالبصرية إلى باحات  ا 

القائم على التآزر  -. و أن العمل المشترك ية متخصصة ذات وظائف بصرية معينةمناطق جزئ
للمناطق المتخصصة يؤدي إلى تكوين صورة موحدة المتمايزة و  للباحات - التكاملوالتنسيق و 

 معين.  لشيء
ربع األولى منها تحتوي الطبقات األ  طبقات من الخاليا 1ة األولية من تتيلف الباحة البصريو  -

أما الطبقتان السفليتان فتحتويان على   ار إليها بطبقات الخاليا الصغيرةيشو   على خاليا صغيرة
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امعة أوبساال أن على ذلك يرا هنشن من جو   ر إليهما بطبقتي الخاليا الكبيرةيشاكبيرة و  خاليا
الوظيفة التي تقوم بها الخاليا الكبيرة هي تجميع الضوء بينما تقوم الخاليا الصغيرة بوظيفة 

 تسجيل أو استقبال األلوان.
وقد استنتج العلماء من خالل بحوثهم في هذا المجال أن هذا الباحات تختص كل واحدة في  -

حدة فقد أظهرت الدراسات أن جميع الخاليا القيام بمهمة محددة من أجل تكوين صورة بصرية مو 
قسم األكبر منها يختص في أن التستجيب للحركة و   V5في الباحة قبل المخططة المسماة الباحة

 V5هكذا أوحت هذا النتائج بين الباحة منبه المتحرك فذنه ال يستثيرها و أما لون ال  االتجاا
مهمتها األساسية  V4يا في الباحة بينما معظم الخال  متخصصة في إدراك الحركة البصرية

و   من الضوء وأن عددًا منها ينتقي خط االتجاا Wave Lengthsانتقاء أطوال موجية معينة 
فتنتقيان الشكل  V3aو V3هما الباحة لخاليا في الباحتين المجاورتين و مكونات الشكل أما ا

 أيضًا لكنهما ال تهتمان في الغالب بلونه .
سان سوي من الناحية البصرية لوحة تجريدية ملونة ال تحتوي على أشياء وحينما يشاهد إن -

ن أكبر زيادة في تدفق الدم في الم  تظهر في موضع يسمى التلفيف المغزلي فذ  محددة
Fusiforn Gyrus  هذا الموضع يطلق عليه اسم الباحة وV4 .2114  )منصور واألحمد  

 (477-474ص
الرتباط مناطق الدماغ اللحائية   (Bramao &others,2010)وفي دراسة لبرامو وزمالئه -4

( تبين FMRIبمعالجة اللون بطريقة التصوير استجابات الدماغ بالرنين المغناطيسي الوظيفي )
 لهم النتائج التالية:

وأدنى مناطق الدماغ  parahippocampalرؤية الموضوعات الملونة تنشط باراهيبوكامبل  .4
ي عادًة ما تشترك في التجهيز الداللي البصري واسترجاعها. وهذا الجبهي السفلي  والمناطق الت

يشير إلى أن إدراك موضوع ملون ينشط الشبكة الداللية باإلضافة إلى تلك التي تنشط خالل 
 إدراك الموضوعات البيضاء والسوداء.

ارتباط الشبكة الداللية مع اللون الموجود في الموضوعات أدا إلى إدراك الموضوعات  .2
 لونة بسرعة أكبر من الموضوعات البيضاء والسوداء.الم
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وتشير هذا النتائج إلى أن معلومات اللون يمكن أن يكون لها دور هام أثناء عملية التعرف  .4
  (Bramao & others, 2010, P172)البصري ل شياء الميلوفة وتسهيل االسترجاع الداللي.

 
  (4الشكل رقم ) 

 غير اللونيةية المرتبطة بالمقارنة اللونية و المناطق الدماغ

- A .المنطقة الدماغية المرتبطة بمقارنة الرسوم مع الكتابة 
B- .المنطقة الدماغية المسؤولة عن مقارنة الرسوم الملونة مع الكتابة الملونة 
C- لكتابــــة بــــاألبين المنطقــــة الدماغيــــة المســــؤولة عــــن مقارنــــة الرســــوم بــــاألبين واألســــود مــــع ا

  (Bramao & others, 2010, P171) (. 4ويظهر ذلك من خالل الشكل رقم ) واألسود.

 النظريات المفسرة إلدراك األلوان: -4
 هي: اإلنسان لدا األلوان إدراك كيفية ثالث نظريات تفسر هناك

العـين  شـبكية فـي الضـوئية المسـتقبالت تلقـي كيفية تعالج وهي ل لوان  ثالثية الرؤية النظرية .4
 باأللوان. نفسياً  إحساساً  لدينا تولد والتي للطيف المكونة الضوئية للموجات

 ل لوان. العصبي التشفير بكيفية تهتم التيو  ونظرية الخصم .2
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 فرانكلين عن النمو التطوري للحساسية اللونية. -نظرية الدو  .4

 لهذا النظريات: مختصر عرن يلي وفيما

 :Young – Helmholtzتز هيلمهول –(  نظرية يونغ  1
 البشـر تسمى نظرية ثالثية رؤية األلوان  وتفتـرن هـذا النظريـة الكالسـيكية واسـعة القبـول أن

 حساس منها نوع وكل العين  شبكية في المستقبلة للضوء الخاليا المخروطية من أنواع ثالثة لديهم
 األساسيةاأللوان  من معين ونبل نفسياً  إحساساً  لدينا تثير حيث في الطيف  محددة ضوئية لموجات
  (422  ص 2114)أحمد وبدر  .المكونة

 Three-Fiber Hypothesis ةافتــرن تومــاس يونــغ فرضــية األليــاف الثالثــ 4814ففــي عــام 
التــي تبــين عمــل الشــبكية  مســتخدمًا فــي ذلــك مبــادئ نيــوتن فــي مــزج األلــوان ليفســر بواســطة ذلــك 

 . 4812غير معروفة إلى أن اكتشفها هيلمهولتز ظاهرة إدراك اللون. وظلت هذا النظرية 
في العين البشرية كل نوع منها  Conesفقد افترضت النظرية وجود ثالثة أنواع من المخاريط 

 خضـــر واألزرق(. أي أنـــه افتـــرنخـــاص بلـــون واحـــد مـــن األلـــوان الثالثـــة األساســـية )األحمـــر واأل
ية تحسس قصوا ل طوال الموجيـة التـي األولى علم وجود ثالث عمليات مختلفة للتسلم الضوئي:

تعرف عادة باللون األحمر  والثانية بالنسبة للون األخضـر  والثالثـة بالنسـبة للـون األزرق. وتفسـر 
 (14  ص2111هذا النظرية مزيجات األلوان الناتجة عنها. )صالد  

 دي مـن كـل أجـرا مـثالً  4994عـام  وأجريت العديد من الدراسات حول صحة النظرية  ففـي
 المخروطيـة الخاليا أنواع أن "نتائجها بينت دراسة (de valais & de valais)فالويس  ودي فالويس
بنسـبة  العين شبكية على تتوزع والقصيرة والمتوسطة الطويلة الموجات الضوئية تستقبل التي الثالثة

عـددها  يصـل لـةالطوي الضـوئية الموجـات تمـتص التـي أن الخاليـا بمعنى  التوالي على (1: 5: 10)
  ."المتوســـطة الضـــوئية الموجـــات تمـــتص التـــي الخاليـــا ضـــعف العـــين شـــبكية فـــي

 (422  ص2114)أحمد وبدر  

  :Hering( نظرية هيرنغ  2
انتقــادات  مــن بينهــا أنهــا لــم تعــالج بشــكل مــرن  تمامــًا  األلــوان رؤيــة ثالثيــةواجهــت نظريــة 

 ة هيرنغ لتكمل هذا النقص.الحقائق المتعلقة باأللوان التكميلية  وجاءت نظري
صـــم بنظريـــة تعـــرف (  وهـــو عـــالم Ewald Hering  4871  وتفتـــرن نظريـــة هيرنـــغ )الخت

فيزيولوجي  وجود ثالث أنواع منفصلة للخاليا اللونيـة  األول ل حمـر واألخضـر  والثـاني لـ زرق 
 ل التنبيـهباسـتقبا هـذا الخاليـا مـن نـوع كـل يخـتص بحيـثواألصـفر  والثالـث ل سـود واألبـين. ا
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 بـاللونين األحمـر  الخاصـة الموجـات الضـوئية تسـتقبل األول النـوع فخاليـا فقـط  بلـونين الخـاص
 األصـفر الخاصة بـاللونين الضوئية الموجات باستقبال الثاني النوع خاليا تختص بينما واألخضر 
 .واألزرق

 مـن اللـونين ينمعـ بلـون الخاصـة الضـوئية الموجـات الخاليـا هـذا مـن نـوع أي يسـتقبل وعنـدما
 الثـاني للـون عـن االسـتجابة تكـف بينمـا اللـون  هـذا لتنبيـه وتسـتجيب تنشط خالياا فذن به الخاصين

 (424  ص 2114  الختصم.ا )أحمد وبدر اللون يسمى الذي

 : Ladd-Franklinفرانكلين   -( نظرية الد 3
وبموجــب هــذا  افترضــت هــذا النظريــة وجــود نمــو تطــوري للحساســية اللونيــة  4892فــي عــام 

بيضـاء. وتصـبد الحساسـية  -النظرية تكون الحساسية البصرية البدائية للعمى اللوني التـام سـوداء
 -األزرق واألصــفر بــدورا يميــز إلــى رؤيــة األحمــر -اللونيــة للــون األبــين متمــايزة لرؤيــة األصــفر

تحللهـــا األخضـــر. ولقـــد ظـــن بـــين أســـاس اإلحســـاس اللـــوني هـــو ذروة لونيـــة شـــبكية يســـتثير نـــاتج 
 (14  ص 2111األعصاب بصورة انتقالية. )صالد  

هـذا هـي النظريـات الرئيسـية التـي تـم طرحهـا لتفسـير إدراك األلـوان  ورغـم قـدم هـذا النظريــات 
إال أن الكثير من الدراسات حاولت التحقـق مـن صـحتها  وتبقـى لـنن النظريـة األولـى هـي األقـوا 

 ن إدراك األلوان.مجال الفيزيولوجي مالواألكثر قبواًل في 

 ثبات إدراك االلوان: -5
وهـو القـدرة علـى التعـرف علـى األشـكال أو  Perceptual Constancyإن مفهوم ثبـات اإلدراك 

عنـــد رؤيتهـــا مـــن وجهـــات نظـــر مختلفـــة أو مســـافات مختلفـــة و فـــي األمـــاكن المختلفـــة  -األشـــياء 
  ولــو كــان مختلفــًا للنــاظرين ابتــة بطريقــة ث -وبغــن النظــر عــن الحجــم أو الموقــع أو الموضــوع 

متـــوازي مســـتطيالت لـــو تـــم النظـــر إليهـــا  لاوعلــى ســـبيل المثـــال رأس المنضـــدة قـــد تبـــدو علـــى شــك
. و تـرتبط هـذا المهـارة بالقـدرة علـى التمييـز بخبرتنـا فذننـا نعلـم أنهـا مسـتطيلةبطريقة معينـة  ولكـن 

  تطيعوا إدراك الشــكل الصــحيدفلــن يســإن لــم يكــن لــديهم ثبــات فــي اإلدراك  األطفــالالبصــري ألن 
ـــــــــــى التكيـــــــــــف مـــــــــــع البيئـــــــــــة.ا   وهـــــــــــذا المهـــــــــــارة هامـــــــــــة بالنســـــــــــبة لهـــــــــــم ألنهـــــــــــا تســـــــــــاعدهم عل

 ( 11-11  ص 2118)أحمد  
بينه:اعدم تغيير طبيعة المدرك البصري وماهيته شكاًل أو حجمًا  ثبات اإلدراك ويمكن تعريف

فة بــين أبعــاد مكوناتــه أو مســافة النظــر أو لونــًا أو عمقــًا أو مســاحًة أو عــددًا مهمــا اختلفــت المســا
 (21  ص2141إليه.ا )مونية  
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إن عقولنا لديها القدرة علـى إعطـاء األلـوان الحقيقيـة ل شـياء المحيطـة! حتـى لـو كـان الضـوء 
خافتـــًا أو شـــبه مظلـــم!. والســـؤال هـــو: كيـــف نـــدرك هـــذا األلـــوان بوضـــو  فـــي تلـــك الظـــروف غيـــر 

 (417  ص2111العادية؟! )الحلبي  
 ولـون عليـه السـاقطة اإلضـاءة طبيعـة وبفعـل بالشـيء األلفـة بفعـل يـتم األلـوان إدراك ثبـاتف
ذا به  المحيطة األشياء  فـذذا يختفي أو يتضاءل للون اإلدراكي الثبات فذن الشروط هذا تتوافر لم وا 
 وال إليه تنظر الذي ما تعرف تكن ولم ضيق أنبوب خالل من ناضجة طماطم حبة إلى مثالً  نظرت
 األلـوان مـن ذلـك غيـر أو بنيـة أو زرقـاء لـك تظهر قد الطماطم حبة فذن نوعها أو اإلضاءة مصدر
( ويفســر بوينتــون 232ص  1998عليهــا  )الــوقفي  المنعكســة الضــوئية الموجــه لطــول وفقــاً 

(Boynton,1990) بـالتعود أسـماا لمـا قـد يرجـع بينـه مختلفـة إلضـاءة تعرضـها رغـم األلـوان ثبـات 
 الخاليـا تجعـل الفـرد إليـه ينظـر الـذي البصـري للمشـهد الملونـة اإلضـاءة أن يعنـي وهـو اللـوني

 يقـل ولـذلك لـه  تعرضـها مـن فتـرة بعـد اللون هذا على تتعود اإلضاءة لون تستقبل التي المخروطية
  البصــري المشــهد فــي توجــد التــي ل شــياء األخــرا األلــوان علــى اللــون هــذا تــيثير

 (132ص  2114أحمد وبدر )
زمالئه هدفت الدراسة إلى التحقق في ما إذا كان اللون المعروف هانسن و لدراسة ألمانية  وفي

طـالب مـن  41ل شياء يؤثر على استرجاع مظهرها اللـوني. وقـد أجريـت الدراسـة علـى عينـة مـن 
  عــرن علــيهم صــور أنــواع مــن الثمــار المعروفــة لهــم  تــم تعــديل لونهــا جامعــة جيســن فــي ألمانيــا

ات رماديــة أو ألــوان منافســة  وطلــب مــنهم تعــديل ألوانهــا لتصــبد طبيعيــة. وأشــارت ليظهــر بتــدرج
انحرفت عنـد تعـديل الصـورة الرماديـة والملونـة  -مثاًل  -النتائج إلى أن التعديالت على لون الموز

بيلوان منافسة باتجاا اللون النموذجي. فلون الموز النموذجي في ذاكرة اللون ال يزال يبدو أصـفر. 
 ,Hansen & Other) الحصـول علـى تـيثير مشـابه لكـل الثمـار األخـرا التـي تمـت دراسـتها. وتـم

ـــى لـــو تغيـــرت  (2006 ـــات النســـبي بالنســـبة ل شـــياء الميلوفـــة حت ـــه خاصـــية الثب فـــاإلدراك اللـــوني ل
اإلضاءة أو تغيرت زاوية رؤية األشياء وأماكنها  فالشخص يدرك سـيارته الزرقـاء علـى أنهـا زرقـاء 

 لنهار وفي الليل وفي أي مكان كانت  وذلك أللفته بها وبفضل خاصية ثبات اللون.في ضوء ا

 تعليم وتعلم إدراك األلوان: -6
فـي ســن السادســة األخــرا. و يبصـر النــور بـدماغ أكبــر مــن مثيلـه لــدا األجنـاس يولـد الطفــل و 

كــز يتضــمن نمــوا الالحــق  خصوصــًا  زيــادة عــدد مرا% مــن حجمــه الكلــي. و 91لــغ مــن عمــرا  يب
 (11  ص4992االتصال بين الخاليا العصبية بوساطة الخبرات المكتسبة من التعلم.)كوشايير  
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ويعتبر نمو اإلدراك مؤثرًا في حياة الطفل حين يبدأ بالتعرف على المحيط البيئي الذي يعـيش 
تدريجيًا  يتطلب نمو القدرة اإلدراكية تزايداً فيه وبالتفاعل مع المدركات الحسية التي تواجهه  حيث ا

متصاعدًا في حساسية أعضاء الحس لدا الطفل للمعلومات التي يقدمها الوسط إلى جانب القـدرة 
المتزايدة لتسجيل تلك المعلومـات ربمـا يحقـق اإلدراك مـن بـين سـائر الظـواهر العقليـة األخـرا أشـد 

 (44  ص2118محمــــد وعــــامر  نتين األوليــــين مــــن ســــني الحيــــاة.ا )ضــــروب التقــــدم خــــالل الســــ
اإلدراك لــيس عمليــة شــاملة نالحظهــا عنــد كــل األطفــال  فــي نفــس الشــكل  أو المضـــمون  ألن و ا

اإلدراك يتصل بعمل الحواس المختلفة البصرية والشمية والسمعية واللمسية والذوقية  فعندما تعمـل 
هــذا الحــواس تنتقــل لكــل طفــل أحاســيس مختلفــة  فتتفاعــل المثيــرات الداخليــة الفرديــة مــع الخارجيــة 

 (22  ص2114العامة  لتشكل عند كل طفل إدراكًا خاصًا به.ا )حريقة 
وللون إغراء عنـد األطفـال  فهـو يلفـت انتبـاههم فـي سـن مبكـرة جـدًا ال تتجـاوز سـن الرضـاعة 

طفـال : متـى يبـدأ األالسن. اولإلجابة عـن السـؤالتقدمهم في ما أن االهتمام به يصاحب نموهم و ك
 يف يكتسب األلفاظ الدالة عليها يجب أن نفرق بين الحاالت الثالث: كفي التمييز بين  األلوان  و 

 .والبريق الذي يميز بعن األلوان مجرد التنبه إلى اللمعان -4
 . في كل لون آخر مع القدرة على تجميع األفراد المتشابهةإدراك الفرق بين لون و  -2
 (414  ص4997  )عمر ا.التفكير فيه عقلياً ع ذكر اسمه و تمييز اللون م -4

 التمييـز علـى قـادرين يكونـون األطفال أن الدراسات بعن : فقد أظهرتوبالنسبة للحالة األولى
 يتـابع كـان عمـر أسـبوعين  فـي الرضـيع الطفـل أن تبـين فقـد العمـر. مـن مبكـرة فتـرة فـي بين األلـوان

 التـي األرضـية ولـون المتحركـة  الضـوء بـين لـون نقطـة التمييـز علـى قدرتـه مظهـراً  متحركـة  نقطـة
 الـذي عمـرا الرضـيع الطفـل تبـين أنHebb هيـب  أجراهـا التجـارب التـي إحـدا وفـي. عليها تتحرك
اللـون.  برقعـة سـوداء مقارنـة أطـول زمنيـة فتـرة الملونـة الطاولـة رقعـة إلـى التحديق واحد يفضل شهر
 ورقـة قطعـة فـي طـويالً  يحـدقون ثالثـة أشـهر عمـر في الرضع األطفال أن أخرا تجارب من وتبين
 أشـهر أربعـة عمـر فـي األطفـال كـانو . لهـا تمامـاً  رماديـة مسـاوية ورق قطعـة مـع بالمقارنـة ونـةمل

السـطو   مـع مقارنـة األزرق اللـون ذات والسـطو  األحمـر اللـون ذات إلـى السـطو  طـويالً  ينظـرون
 ملـون قـرص للوصـول إلـى قويـاً  مـيالً  شـهراً  ٤١ -٦ عمـر فـي األطفـال وأظهر .الرمادي اللون ذات
 (214  ص2114رمادي. )عبد الحميد   آخر قرص مع ارنةبالمق

تان من الخشب من شـكلين أما الحالة الثانية: اففي إحدا التجارب عرن على األطفال قطع
تماثل إحدا القطعتين في الشكل واألخرا  لونين مختلفين  ثم وضع أمامهم قطعة ثالثةمختلفين و 
قــد ألوليــين مشــابه للقطعــة الثالثــة. و القطعتــين ا طلــب مــن األطفــال أن يحــددوا أي أفــرادفــي اللــون و 
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ة بالقطعـة نصف( رابطة القطعـة الثالثـمن سن سنتين إلى سنتين و جاءت معظم إجابات األطفال )
كــررت التجربــة علــى أطفــال مــن أعمــار متزايــدة فتضــاعف العــدد الــذي ربــط المتفقــة معهــا شــكاًل. و 

قـد ألطفال عند سن الرابعة والنصف. و ة أرباع اعلى أساس اللون بزيادة السن حتى بلغ العدد ثالث
لوحظ أنه بعد هذا العمر قل تدريجيًا الربط على أساس اللون إلى أن اختفى تمامًا عند سن البلـوغ 

 (411  ص4997حين ربط الجميع على أساس الشكل. )عمر  
بعــد أن يقــدر الطفــل وأخيــرًا الحالــة الثالثــة: إن إدراك األلــوان والتمييــز الــدقيق بينهــا ال يــتم إال 

على تسمية اللون وتنتقل تصرفاته مـن مجـرد ردود أفعـال وحركـات تلقائيـة إلـى عمليـات ذهنيـة بـل 
إن بعضهم يرا أن تسمية األلوان تتطور في وقـت متـيخر عـن تسـمية األشـياء الميلوفـة فـي البيئـة 

فــــي الحيــــاة قبــــل ( ويبــــدأ تعلــــم األطفــــال ألســــماء األلــــوان بالمالحظــــة والتقليــــد 411)الســــابق  ص
المدرســية  حيــث تحــاول األم أو مــن يقــوم بالعنايــة بالطفــل بتعلــيم الطفــل أســماء األلــوان وغالبــًا ال 
ــيم  يكــون ذلــك بصــورة منتظمــة إال عنــدما يــدخل الطفــل ريــان األطفــال. حيــث تقــوم المعلمــة بتعل

راء والليمونـــة فيـــتعلم أن المـــوزة صـــف  الطفــل أن اســـم اللـــون هـــو أصـــفر مـــثاًل حتـــى يســـتطيع تمييـــزا
صفراء وفرشاة األسنان صـفراء  بطـرق عـدة وهـي المالحظـة والمقارنـة والمطابقـة والفـرز  ووصـف 
خصــائص األشــياء فــي العــالم مــن حــولهم  وذلــك باســتخدام المجســمات والرســوم واألشــياء الماديــة  

م المـــراد لهـــم وغالبـــًا مـــا يـــتم اســـتخدام كراســـات التلـــوين المنظمـــة والخاصـــة لتعلـــيم األطفـــال المفـــاهي
 تعلمها في هذا العمر.

ويـــذكر عـــادًة أن األطفـــال يجـــدون صـــعوبة فـــي تعلـــم مصـــطلحات األلـــوان فقـــد أشـــارت بعـــن 
الدراسات القديمة إلى حقيقة أن األطفال يكتسبون أسماء األلوان في وقت متيخر نسبيًا في التنمية 

 ن قـد انخفـن باســتمرار علـى مــراللغويـة. ومـع ذلــك  فـذن الســن التـي يـتعلم األطفــال الكلمـات اللــو 
الوقــت  فقــد تعلــم األطفــال ســابقًا كلمــات أزرق  أخضــر  أحمــر  أصــفر بعمــر الســبع ســنوات  أمــا 
اآلن فاألطفال يعرفون كلمات أزرق  أخضر  أحمر  أصـفر  مـع األرجـواني  والبرتقـالي  والـوردي 

م أســماء العديــد مــن فــي مــا يقــارب مــن ثــالث ســنوات وثالثــة شــهور  حيــث يبــدأ األطفــال فــي تعلــ
األلــوان فــي عمــر ســنتين  وبــالنظر إلــى ذلــك نجــد أن عمــر اكتســاب تســميات األلــوان قــد انخفــن 

 (Franklin, 2006, P323) . بشكل كبير جداً 
ي فـــي ســـن المدرســـة يـــدخل الطفـــل فـــي مرحلـــة جديـــدة  تنمـــو فيهـــا أففـــي السادســـة والســـابعة 

يــادة العنايــة بالمحسوســات ومحاولــة فهمهــا  شخصــيته وتســتقر  فتخــف حــدة خيالــه  وتبــدو عنــدا ز 
دراك النســب وتحــري  وتبــدو فــي رســومه النزعــة إلــى التعبيــر عــن التفاصــيل كتحديــد أصــابع اليــد وا 

الدقــة فــي أدائهــا  وفــي هــذا المرحلــة يجــب علــى المعلــم أن يختــار ألطفالــه النمــاذج الســهلة الشــيقة 
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الطبيعة  أو أن يختار بعـن أشـياء سـبق  ذات األلوان الجذابة ليجعل منها موضوعات للرسم عن
له ذكرها في إحدا القصص كالشجر واألزهار وما إليها ليجعل منها موضوعًا لدرس الرسم. وهنا 
تبـــدو قيمـــة الرســـم فـــي تنميـــة القـــدرة علـــى اإلبـــداع واالبتكـــار  كمـــا تتـــا  للمعلـــم فرصـــة ترقيـــة ذوق 

وان المتسقة واأللوان المتنافرة  وتوجيـه أنظـارهم التالميذ وتهذيب إدراكهم ل لوان بلفت أنظارهم ل ل
إلى ما في الطبيعة من ألوان منسجمة نشاهدها في كل مكان. ويعبر الطفل في السنوات الدراسـية 
األولى تعبيرًا سـطحيًا دون تقـدير األبعـاد وكلمـا تقـدمت بـه السـن ازدادت قدرتـه علـى إدراك النسـب 

( ويجب 41-41  ص2111ى بعن. )تنبكجي وزريق  بين األشياء وموضعها بنسبة بعضها إل
أن ال يتدخل المربي بذرشاد الطفل صراحًة لذلك  فان عالقة األلوان بالنسبة ل شياء عند األطفال 
تبنى على أساس عـاطفي  فلـو أرشـدناا صـراحًة منعنـاا مـن أن يكتشـف بنفسـه  والواجـب أن نقـول 

ى الشـجرةا فمـن الخطـي أن نسـقي المعلومـات للطفـل له: اانظر إن تفاحتي حمراء كالتفاحة التي عل
ذا رغبنا في أن نرقى بعالقات األلـوان واألشـياء فيجـب أن نفكـر فـي الـدوافع التـي تظهـر  بملعقة  وا 
فيها أهمية اللون العاطفية للطفل  كـين نقـول مـثاًل اال تقطـف التفـا  األخضـر ألنـه لـيس ناضـجًا  

ا فــذذا لــم يســتطع الطفــل بعــد ذلــك أن .لنــا كيــف تقطفــه فهي ــا صــور  وعلينــا أن نقطــف الحمــر فقــط
يصـور التفـا  أحمـر فهـذا دليـل علـى عـدم فهمــه ل لـوان مـن حيـث عالقاتهـا باألشـياء  وقـد يعــرف 
العالقــة وال يعــرف اللــون األحمــر فيســيل الطفــل هــل هــذا أحمــر؟ فمــن المنطــق أن نعطيــه اإلجابــة 

 ( 241الصحيحة. )السابق  ص 

 :عند الطفل اللونيلبصري و ا نمو اإلدراك -7
 يحدد بياجيه خمس مراحل رئيسية من مراحل التطور المعرفي عند الطفل:

 مرحلة السلوك الحسي الحركي  من الوالدة إلى عمر سنتين(: -4

فــي هــذا الحالــة يكــون ســلوك الطفــل عبــارة عــن أفعــال منعكســة  أي أنــه يســلك فــي حــدود مــا 
ما يبـدأ الطفـل فـي اسـتخدام اللغـة وتعلـم الكـالم وغيـرا مـن يحس به فقط. وتنتهي هـذا المرحلـة عنـد

 التي يرمز بها إلى ما يريد. األساليب
 سنوات(: 4 -2مرحلة ما قبل إدراك المفاهيم أو المرحلة قبل العملية   -2

ـــى  ـــذي يعتمـــد عل ـــة التفكيـــر ال ـــال مـــن الســـلوك الحســـي الحركـــي إلـــى مرحل ـــة االنتق وهـــي مرحل
ويكــون الطفــل غيــر قــادر علــى تكــوين مفــاهيم عامــة عــن نفســه وعــن إجــراءات أو حركــات معينــة. 

كلمـة واحـدة  أومتجانسة مما يراا أو يشعر به تحـت معنـى  أشياءغيرا وغير قادر على جمع عدة 
 أو مفهوم يشملها جميعًا.
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 سنوات(:  7 -4مرحلة النمو الحدسي أو التخميني   -3

أحكـام الطفـل متغيـرة مـن حالـة إلـى حالـة  ومـن يكون إدراك الطفل إدراكًا مباشرًا  لـذلك تكـون 
موقف إلى موقف  وفقًا للظروف المحيطـة بكـل حالـة  وهـذا الطريقـة مـن التفكيـر تعتمـد علـى نـوع 
من التخمين يسـمى الحـدس أو التفكيـر الحدسـي. ويرجـع ذلـك إلـى عـدم قـدرة الطفـل علـى رؤيـة أو 

و الجـــزء أو بــين الســبب والمســبب ويلجـــي اســتيعاب العالقــات البســيطة بـــين األشــياء أو بــين الكــل 
 الطفل إلى التخمين فيما يتصل بالعالقات العددية أو الهندسية.

 سنة(:  12 -7مرحلة العمليات الحسية المباشرة   -4

يبــدأ الطفــل بــذدراك العــالم عــن طريــق تكــوين فئــات أو سالســل تجمــع علــى نحــو محــدود فــي 
ه أن يـدرك األشـياء فـي نظـام. كمـا يشـرع الطفـل فـي المفهوم أو معنى عقلي واحد  ويصبد بذمكانـ

وسـيتم تنـاول نمـو اإلدراك فـي هـذا المرحلـة بمزيـد مـن  الزمانيـة.ستيعاب وفهم العالقات المكانية و ا
 االهتمام ألن عينة البحث تقع ضمن هذا الفئة العمرية.

 سنة(: 15-12مرحلة العمليات الصورية   -5

االستدالالت عـن طريـق اسـتدالالت أخـرا  كمـا يبـدأ فـي يتوصل الطفل في هذا المرحلة إلى 
 (28 – 27  ص2111استخدام الفرون العقلية ومناقشة اآلخرين. )بياجيه  

ـــل مـــن المســـتوا الحســـي ـــه أن تطـــور المراحـــل عنـــد الطف ـــة –ويـــرا بياجي ـــى المرحل الحركـــي إل
إلــى مســتويات أكثــر التجريديــة يســاعد علــى تهيئــة التــوازن عنــد اإلنســان. هــذا التــوازن الــذي يــؤدي 

 عنــدما يــدخلون نضــجًا. وضــمن هــذا المراحــل يتطــور اإلدراك عنــد الطفــل تطــورًا كبيــرًا  افاألطفــال
المدرســـة االبتدائيـــة تكـــون جميـــع عمليـــاتهم اإلدراكيـــة قـــد قطعـــت شـــوطًا كبيـــرًا علـــى طريـــق النمـــو 

شـكال( ومـع ذلـك )يالحظ لديهم وجود حدة عالية في البصـر والسـمع  وتوجـه جيـد فـي األلـوان واأل
فذن إدراكهم في أثناء الدروس فـي الصـفوف األولـى ال يتعـدا تعـرف األشـكال واأللـوان وتسـميتها. 
فاألطفــال فــي الصــف األول االبتــدائي علــى ســبيل المثــال: لــيس بوســعهم القيــام بالتحليــل المــنظم 

ب متعددة. ففـي لخصائص األشياء وصفاتها التي يدركونها. لقد تم التيكد من ذلك من خالل تجار 
أحــدا التجــارب طلــب مــن تالميــذ الصــف االبتــدائي رســم إبريــق ملــون بلــون طبيعــي. قــام التالميــذ 
بتفحصه بسرعة وعرفوا تسـميته ومـن ثـم باشـروا الرسـم لكـن بـدون التفـات ثانيـة إليـه. لقـد تبـين مـن 

األشــكال ومــن الرســوم التــي نفــذوها أن األبــاريق المرســومة كانــت متفاوتــة جــدًا مــن حيــث الحجــوم و 
بين أسـباب هـذا االختالفـات عـدم وجـود وسـيلة لتحليـل الشـكل وتجزئتـه إلـى العناصـر التـي يتـيلف 
منهــا. ونفــس النتــائج تــم التوصــل إليهــا عنــدما طلــب مــنهم تلوينــه حســب ألوانــه الطبيعيــة. فبعــد أن 

مثـال  ( وفـي412-414  ص2114تعرفوا ألوانه وسموها لـه لـم يهتمـوا بعـد ذلـك بهـا. )منصـور  
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تعـرن علـى الطفـل كـرتين مـن الطـين )المعجـون( متسـاويتين  الحسية المباشرة آخر عن العمليات
فـي الحجـم ثـم يسـيل أن يسـطد واحــدة منهـا علـى شـكل كعكـة  ثـم يســيل عـن كميـة الطـين فـي كــل 
كــرة  وحيــث يقــول طفــل الســابعة أن الكعكــة أكبــر مــن الكــرة ألنهــا مســطحة أكثــر وأوســع وأن الكــرة 

نهــا أعلــى. ومــع تقــدم عمــر الطفــل وخبرتــه يصــبد أكثــر نضــجًا ويحقــق )عمليــة التعــوين( أكبـر أل
وبالتالي يقدر على القول بين الكرة والكعكة لهما نفس كمية الطـين ألن الكعكـة أنحـف وأوسـع مـن 
ــًا  الكــرة. وعنــد هــذا المرحلــة  يســتعمل الطفــل عمليــات عيانيــة ولكــن إلدارة األشــياء الملموســة مادي

ســنوات مشــاكل فــي ترتيــب سلســلة مــن  41ســنوات و 8مــثاًل لــم يكــن لــدا األطفــال بعمــر فقــط  ف
)أديـت أطـول  اللعب حسب االرتفاع  ولكنهم فشلوا فـي حـل مشـكلة مشـابهة عنـدما عرضـت شـفهياً 

سنة يبدأ الطفل باستعمال  41و 42)أديت أقصر من ليلى(. وفي فترة ما بين عمر من سوزان( و
دا التجارب التي توضد العمليات الشكلية أحضرت خمسة أوعية تحتوي عمليات شكلية  وفي إح

اللــون زهريــًا وعنــد إضــافة  فيصــبد)ج( وتــم خلــط الســائل فــي الوعــاء )أ( و)ب( و ســائاًل ال لــون لــه
السائل )د( اختفى اللون  وعند إضـافة السـائل )هــ( اسـتمر الخلـيط بـدون لـون  ويمكـن كشـف هـذا 

عمليــة المــزيج. وهكــذا اكتشــف بياجيــه أن األطفــال بهــذا العمــر الخصــائص عنــدما يفحــص الطفــل 
ـــــــــــة لحـــــــــــل المشـــــــــــكلة. ـــــــــــة كطريق ـــــــــــة مـــــــــــع ثالث ـــــــــــين أو ثالث ـــــــــــين مـــــــــــع اثن   يحـــــــــــاولون مـــــــــــزج اثن

 (119 – 118  ص2111ليندجرين  )واطسون و 
وهـــو واحـــد مـــن كبـــار علمـــاء الـــنفس الجشـــطالتيون المعنيـــون  (Arnheim)وكمـــا يـــرا أرنهـــايم 
نمــــا مــــن بدراســــة ســــيكولوجية الفــــن  اأن اإلدراك الحســــي ال يبــــدأ مــــن الخصوصــــيات والتفاصــــيل وا 

العموميــات  فالمثلثيــة تــدرك فــي مرحلــة أكثــر تبكيــرًا مــن تلــك المرحلــة التــي نميــز فيهــا بــين مثلثــات 
وبنـــاًء عليـــه يـــة للعموميـــات والصـــفات البنائيـــة الكليـــة التـــي هـــي بالضـــبط مـــا وجـــدا فالبدامختلفـــة  

يالت فنية مبكرة قائمة على أساس تلك المالحظات. ومن ثم يرسم األطفـال فبذمكاننا أن نتوقع تمث
ن الرمـــوز البصـــرية طابقـــة( ألنهـــم يرســـمون مـــا يرونـــه. و العموميـــات واألشـــكال الالإســـقاطية )الالم ا 

وسيلة لتنمية تمييز المدركات والداللة عليها  وهي وسيلة لتكوين المفاهيم  كما هي أشـكال مركبـة 
  ويمكن أن تنظم العديد من التفاصيل. لقـد أوضـد كثيـر مـن البـاحثين أن الرمـوز محملة بالمعاني

هـي أشـكال لحفـظ األفكـار التـي يمكـن أن تنسـى أو تنـدثر  وأن  -شينها شـين الكلمـات -البصرية 
الصور نوع من الترجمة الرمزية للخبرة  كمـا أنهـا لغـة مرئيـة يمكننـا مـن خاللهـا أن نسـجل بصـدق 

 (28  ص4991ير عنه بالكلمات. )القريطي  ات عن عالم قد ال نستطيع التعببر ما لدينا من خ
قادرًا على تمييز الحروف الهجائية الطفل  يصبدأيضًا وفي مرحلة العمليات الحسية المباشرة 

وتقليــد كتابتهــا ولكنــه يخلــط أحيانــًا فــي بدايــة هــذا المرحلــة فــي تمييــز الحــروف المتشــابهة فــي ســن 
علـى أن يـدرك الحـروف إدراكـًا صـحيحًا  وأن  ة. إال أن الطفل فـي الثامنـة قـادر  السادسة أو السابع
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يميز بين الحروف المتشابهة. وتزداد في هذا المرحلة أيضًا قدرة الطفل على الرسم فيصبد رسـمه 
 أكثر وضوحًا ويستطيع أن يرسم رجاًل ومنزاًل وشجرة.

فاألطفال في   مرحلة الطفولة المبكرة منذ بين األلوان مييزلتعلى ا كذلك تنمو قدرة الطفل
  األحمر واألزرق واألصفر واألخضر سن الرابعة والخامسة يتعرفون على األلوان الفاتحة مثل

وأكثر األلوان إثارة لهم هي األحمر فاألزرق على التوالي. ولكن من الصعب على أطفال هذا 
امق  ألن الطفل يدرك األلوان المختلفة المرحلة التعرف على األلوان كاألحمر الفاتد واألحمر الغ

قبل إدراكه األلوان المتشابهة  وبذلك تخضع مدركات األلوان التجاا النمو العام وهو أن النمو 
–444  ص4999يسير من العام إلى الخاص ومن المجمل إلى المفصل. )سمارة وآخرون  

اًل في مرحلة المدرسة االبتدائية  ( وبذلك فذن نمو إدراكه ل لوان وتدرجاتها يصبد أكثر تكام442
فالتمييز بين المعلومات واألشكال البصرية يعكس مدا معرفة الطفل بخصائصها الشكلية  من 
دراك أوجه الشبه واالختالف فيما بينها   حيث خطوطها وأحجامها وألوانها وقيم سطوحها  وا 

النتاجي( وهو اإلدراك الذي يمكننا ويقترب التمييز بهذا المعنى مما أطلق عليه آرنهايم )اإلدراك ا
  4991من اإلحاطة بالخصائص التركيبية األساسية المميزة ل شياء والفارقة بينها. )القريطي  

( وتظهر المالحظات البصرية عادًة فيما بعد عندما يصبد الطفل أكثر نقدًا لبيئته. 411ص
اللونية فهذا الحرية جزء أساسي  فعندما ندعه يكتشف بنفسه ما يستطيع أن يكتشفه في العالقات

 ( 214  ص2111زريق  لى العموم. )تنبكجي و من النمو في إدراك األلوان أو في النمو كله ع

 مشكالت إدراك االلوان: -8
يمــر إدراك اللــون فــي بعــن الحــاالت بمشــكالت تخرجــه عــن األوضــاع الطبيعيــة مــن أشــهرها 

ن األجســام بغيــر ألوانهــا الطبيعيــة فــاأللوان افــبعن النــاس يــرو  Color blindnessعمــى األلــوان 
و الحمــراء يرونهــا بعضــهم يــرون األلــوان الصــفراء أكثــر خضــرة أو  األرجوانيــة يراهــا الــبعن زرقــاء

تســـمى هـــذا العلـــة تمييـــز بدقـــة بـــين اللـــونين األزرق والبنفســـجي و ال يســـتطيع ال مـــنهم مـــنســـوداء و 
لكــن مــن المالحــظ أن مــرن وراثــي  و  ( وعمــى األلــوان91  ص2111بــالعمى اللــوني.ا )زرمبــه  

النســاء هــن الالتــي يــنقلن المــرن بينمــا ال ينقلــه الرجــال لــذريتهم. فيبنــاء الرجــال المصــابين بعمــى 
كـذلك ذريـتهم بشـرط أال يتـزوج األب بـيم مصـابة بعمـى وان يولـدون أصـحاء مـن هـذا المـرن و األلـ

اإلنسـان مصـابًا بعمـى  قد يولـدئهن. و أللوان فينقلن المرن ألبنااأللوان أما بنات المصاب بعمى ا
مــن هــذا التجــارب أن تجــارب عديــدة تجــرا الكتشــاف المــرن  و  هنــاكو  هــو ال يعــرف األلــوان و 
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كخيـوط  -األخضـر أشياء مكونة مـن اللـونين األحمـر و يعطى الشخص المشكوك في صحة نظرا 
ــــــــــــــــى حــــــــــــــــدة.  -مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــوف مــــــــــــــــثالً  ــــــــــــــــون عل ــــــــــــــــه اســــــــــــــــتخراج كــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــب من  و يطل

 (441  ص2111زريق  و )تنبكجي 
 : Dim-Sightednessوهناك مشكلة أخرا تتعلق بذدراك األلوان تسمى العشى 

  )العصــي والمخـــاريط( ينــتج هــذا المــرن عـــن خلــل يصــيب مســتقبالت الضـــوء فــي الشــبكية
يتحقــق و فاإلصــابة تبــدأ بالعصــي وعنــدما تتطــور الحالــة تصــاب المخــاريط وتضــعف الرؤيــة كلهــا ا

إضــاءة  قــد ثبــت أن الرؤيــة تحــت. و ان فــي الظــالم أو فــي ضــوء خافــتحــين ال يشــاهد المــرء األلــو 
قاتمــًا أكثــر مــن الواقــع  -تحــت الضــوء الخافــت  -تقــد يبــدو األحمــر منخفضــة ال تكــون ملونــة  و 

 (99  ص4997األزرق فاتحًا أكثر من الواقع .ا )عمر  و 
اجمة عن التسمم الن  Chronatopsia Carbon Monoxideمتالزمة الرؤية اللونية وهناك ظاهرة

ـــة بســـبب  ـــيثيرات المميت ـــذين نجـــو مـــن الت ـــدا المصـــابين الل ـــيول أوكســـيد الكربـــون والتـــي تظهـــر ل ب
 Diffuseاستنشاق الـدخان أثنـاء الحرائـق ممـا يجعلهـم يعـانون فـي غالـب األحيـان مـن تلـف منتشـر 

نتيجــة و  ذي يحــرم األنســجة مــن األوكســجين فــي القشــرة جــراء التســمم بغــاز أول أكســيد الكربــون الــ
لذلك فـذن هـؤالء المصـابين غالبـًا مـا تضـطرب الرؤيـة لـديهم اضـطرابًا شـديدًا مـن جميـع الوجـوا مـا 

  (481  ص2114  هو رؤية األلوان. )منصور واألحمدعدا وجهًا واحدًا فقط 
مما سبق أن المشـكالت المتعلقـة بـاإلدراك اللـوني قـد تتعـدا الوضـع الطبيعـي الـذي يمكـن أن 

ضاءة أو تغيير لون الضوء إلى مشكالت مرضية  ولكنها تظهر أن إدراك اللون هـو تسببه قلة اإل
 .اإلدراك األخراشكال إدراك مستقل عن غيرا من أ
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 : الذاكرة في نظام معالجة المعلوماتالفصل الرابع

 :مقدمة 
ــذاكرة مــن أهــم العمليــات العقليــة فــي حيــاة اإلنســان  ويعتمــد عليهــا عــدد مــن العمليــات  تعــد ال
العقليــة األخــرا  مثــل: اإلدراك والتفكيــر والــتعلم وغيرهــا  ألنهــا مرتبطــة تمامــًا بالمعلومــات المخزنــة 

 في الذاكرة.
 عمليـات معرفيـة ثـالث على ينطوي المعلومات معالجة اتجاا أن المعرفي النفس علماء عد وقد
 : متسلسل بشكل تحدث

)مرحلة  الحواس طريق عن البيئة من المثيرات فيها تيتي والتي الحسي الكشف مرحلة -أ
 التسجيل(.

الخبرات  وبمساعدة وفهمها وتحليلها ترميزها طريق عن الحسية المثيرات تعرف مرحلة- ب
 التخزين(. )مرحلة للفرد السابقة

الفرد  بخبرات وربطها الحسية المثيرات فهم ضوء في المناسبة االستجابة تحديد مرحلة- ت
 (.417ص  2111 ضمنية. )العتوم  أو ظاهرة معرفية استجابة إلى لتحول السابقة

فكــل مــا يفعلــه اإلنســان تقريبــًا يعتمــد علــى الــذاكرة  ألنــه يعتمــد فــي معظــم مــا يفعلــه ويقــوم بــه 
على خبراته المكتسبة ومعلوماته التي سبق له تعلمهـا وخزنهـا فـي ذاكرتـه  سـواء كـان فـي عالقاتـه 

نمـــاط ســـلوكه البســـيطة مـــن تنـــاول الطعـــام وأســـاليب و فـــي أســـاليب تعاملـــه وحتـــى فـــي أأالمختلفـــة  
 النظافة وغيرها من السلوكيات التي تعتمد على الخبرات السابقة.

 أواًل : الذاكرة:

 تعريف الذاكرة: -1
يعــرف القــاموس الفلســفي الموســوعي الــذاكرة بينهــا: االقــدرة علــى اســترجاع واســتذكار التجربــة 

لجهاز العصبي  والتي تنعكس في القـدرة علـى االحتفـاظ الماضية  كواحدة من السمات األساسية ل
دخالهـا المتعـدد فـي وشـائج  المديد بالمعلومات حـول وقـائع العـالم الخـارجي واسـتجابات العضـوية وا 
اإلدراك /المعرفــة/ والســلوك. بتحقيــق الرابطــة بــين الوضــعيات الســابقة للحالــة النفســية والوضــعيات 

 (1ص 4991ضاع المستقبلية.ا )كالتسكي  الراهنة وبين عمليات التحضير ل و 
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ســـــــترجاع الخبـــــــرة الماضـــــــية.ا االعمليـــــــة التـــــــي يـــــــتم بهـــــــا تســـــــجيل وحفـــــــظ وا تعـــــــرف بينهـــــــاو 
 (41ص  4992 )الحسين
فــــي الوقــــت الســــتخدامها االوســــيلة التــــي تمكننــــا مــــن االعتمــــاد علــــى خبراتنــــا الماضــــية  وهــــي
 P10)(Sternberg ,1999 ,الحاضرا. 

  P8)(Matlin ,2005 , حتفاظ بالمعلومات مع مرور الوقت.اوالذاكرة اهي عملية اال
 سـبق والخبـرات التـي المعلومات استعادة من الفرد تمكن ذهنية قدرةبينها ا الذاكرةعدردفت  كذلك

 (21  ص2111تعلمها.ا )دبراسو   له
امجموعــة اآلليــات النفســية التــي تقــوم بتســجيل وتخــزين  عــرف الــذاكرة بحســب أقســامها بينهــاوت

 (421ص  2111واسترجاع المعلومات.ا )سليم  
مما سبق نجد أن الذاكرة هي عملية عقلية معرفيـة مركبـة تحـوي علـى مجموعـة مـن العمليـات 

 النفسية وتهدف إلى االحتفاظ بالخبرات التي يمر بها السترجاعها عند الحاجة.

 أنواع الذاكرة: -2
بالمالحظــات التــي أجريــت فــي مجــال  صــلةلا ور النظــامي التعــددي للــذاكرة وثيــقيعتبــر التصــ

كــان م أعــران فقــدان الــذاكرة النــوعي. و علــم الــنفس العصــبي  علــى المرضــى الــذين ظهــرت علــيه
 (19  ص 2142المنطق االنفصالي هو المحرك األساس لهذا التصور. )بوتي  

بمــا  وقــد وضــع العلمــاء علــى أســاس دراســاتهم للــذاكرة طويلــة المــدا أنــواع وتقســيمات تلخــص
 :ييل
عادتها ثانية دون االهتمام الذاكرة اللفظية:  (4 وهذا الذاكرة تساعد صاحبها على تذكر األلفاظ وا 

 بمعانيها. 

 وتهتم هذا الذاكرة بالمعاني أكثر من اهتمامها باأللفاظ الذاكرة الداللية  ذاكرة المعاني(:  (2
 تحتفظ بالمفاهيم والقواعد والحقائق العامة والمهارات والخبرات.

وتتعلق بتذكر حدث معين جرا خالل مدة قصيرة  مثل تذكر شرب فنجان ذاكرة األحداث:  (4
 قهوة  أو تذكر شخص قابلته في الباص هذا الصبا .

وهي تذكر األحداث بشكل مقصود ومتعمد وعندما يطلب منا ذلك  كتذكر الذاكرة الصريحة:  (1
 جواب إحدا أسئلة االمتحان.
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ي التذكر غير المقصود ألحداث  حيث نميل إلى تذكر األحداث إذا وه :الذاكرة الضمنية (1
 واجهنا موقفًا مشابهًا للموقف األصلي.

وهي تذكر خطوات القيام بمهمة معينة تشمل خطوات متتابعة  مثل تذكر الذاكرة اإلجرائية:  (1
ري )غبا خطوات طهي أكلة معينة  أو تذكر خطوات قيادة السيارة  أو حل مسيلة رياضية.

  (411  ص2118وآخرون  

ويعد أكثر التصنيفات رواجًا هو تصنيف الذاكرة بحسب مخازنها  ويقسم هذا التصنيف الذاكرة 
ذاكرة طويلة المدا( تتضمن  -ذاكرة قصيرة المدا )العاملة( -إلى ثالثة أنواع )ذاكرة حسية 

 األنواع سابقة الذكر:

ستقبل االستثارات أو المثيرات من نحن ن :Sensory Registers المسجالت الحسية( 4
تتحول إلى معلومات أو استثارات عصبية أو تستثير مستقبالتنا وحواسنا و البيئة التي تنشط 

Neural Information. 

تمر عبر تكوينات أو تراكيب تسمى المسجالت الحسية التي تسـتمر هذا المعلومات تستقبل و 
لومـات التـي تحـس أو تستشــعر ثانيـة(. جميــع المعفيهـا للحظـة قصـير للغايـة )جــزء مـن مائـة مـن ال

والقصـدي( يــتم ترميــزا ويتحــول  مــع ذلــك فجـزء فقــط منهــا )الــذي يحظـى باالنتبــاا االنتقــائيتسـجل و 
 (448  ص4991دا. )الزيات  ينتقل إلى الذاكرة قصيرة المو 

بينهــا  إننــا عنــدما نــذهب إلــى الســينما نجــد أنفســنا أمــام سلســلة مــن الصــور الثابتــة التــي تفصــل
ذا مـا كنـا نـدرك ذلـك كمشـهد متحـرك باسـتمرار شـبيه بـالواقع  ف ننـا لحظات قصيرة مـن العتمـة. و  ا 

. نخــــزن كــــل صــــورة معروضــــة بشــــكل وجيــــز بفضــــل هــــذا الــــذاكرة األيقونيــــة )االنطبــــاع البصــــري(
بالمماثلة  فذن المعالجة السمعية تروم جمع المعلومات في فتـرات قصـيرة مـن الـزمن. هكـذا تـوفر و 

ـــذاكرة الحســـية وحـــدة الم ـــاء إدراكهـــا و ال ـــذاكرة أثن ـــى وضـــوع أو ال ـــاا عل ـــز االنتب هـــي ال تقتضـــي تركي
يختفـي بشـكل عـام فـي أقـل   ألن التخزين يتم بشكل آلي خـالل اإلدراك و للموضوعخاصية محددة 
 ( 44  ص2142  من ثانية. )بوتي

معقد مرن و  نظاموهي : Short-term memoryالذاكرة قصيرة المدى  العاملة( ( 2
 لمعالجة المعلومات  يتكون من : 

: وهو قسم يختص  Phonological loopز التسميع اللفظي )الحون اللفظي(حاج -4
بالتسميع من أجل االحتفاظ بالمادة بغرن االسترجاع الفوري لها  كما يتولى العميالت اللفظية. 
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ي كانت تعرف تقليديًا بينشطة وهذا األنشطة التي يؤديها حاجز التسميع اللفظي هي األنشطة الت
الذاكرة قصيرة األمد كما يختزن هذا الحاجز وفقًا لبادلي عددًا محدودًا من األصوات المنطوقة  

ن آثار الذاكرة السمعية تخبو أو تتحلل ما لم يحدث تسميع للمادة موضوع التذكر والحفظ في و  ا 
تكون حدث لها تداخل مع بعضها بعضًا و يالحاجز اللفظي. فذذا لم يتم ترميزها سمعيًا أو صوتيًا 

 أكثر قابلية للنسيان .
: تختص بالمحافظة على المعلومات Visuospatial Sketchpadاللبادة البصرية المكانية  -2

لتخيل و البحث البصري والمكاني وهي البصرية المكانية في الذاكرة العاملة كما يتولى عمليات ا
 الصور العقلية . معالجةتلعب دورًا هامًا في توليد و 

: وهو نظام مسؤول عن التحكم بجميع مكونات Central Executiveالمنفذ المركزي  -4
يسترجع معلومات من مكون إلى آخر من رجم و يت  حيث يمكن أن يضع و الذاكرة العاملة
لة بالقياس والمحاكمة العقلية التفكير المتمثقة. كما يتولى عمليات المعالجة و المكونات الساب

  2144اإلشراف على عمليات نقل المعلومات إلى الذاكرة طويلة األمد. )ياسين ستيعاب  و االو 
 (14-12ص

يتم في الذاكرة طويلة األمد تخزين  :Long-term memoryالذاكرة طويلة المدى  (4
المعلومات لفترات زمنية طويلة حيث تعد سعتها ال نهائية أو غير محدودة  تخزين المعلومات في 

 أساليب هي:طويلة المدا يتم في عدة  الذاكرة

: وهي عبارة عن معلومات حول ذكريات محددة Episodic Memory عرضيةالذاكرة ال -4
 المكان الذي حدثت فيه . لزمان و مرتبطة با

المهارات عبارة عن سجل منظم من الحقائق و  : وهيSemantic Memoryذاكرة المعاني  -2
  تنظم عامة معروفة مثل المفاهيم والمبادئ والقواعد وماتالتي اكتسبها الفرد  كما تشمل معل

التي تسمى أو ذات العالقة و  المعلومات في ذاكرة المعاني من خالل شبكة من األفكار المترابطة
وفقًا   وهي تشبه تصنيف المفاهيم واألفكار المختلفة في صفوف Schemataمخططات 

ساعدة الفرد في ربط المعلومات الجديدة مع التي بدورها تعمل على مللخصائص المشتركة بينها و 
 ما يعرفه سابقًا . 
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: وتشير إلى مقدرة الفرد على القيام بالمهارات Procedural Memoryالذاكرة اإلجرائية  -4
الحركية التي قام بممارستها سابقًا مثل: ممارسة السباحة بعد فترة انقطاع  تذكر القدرة على قيادة 

 (489  ص2117رياش   السيارة أو الطباعة. )أبو

 المراكز العصبية الدماغية المسؤولة عن الذاكرة: -3
سـاعدت المالحظـات والدراسـات العصـبية البـاكرة علـى تحديـد أهـم المراكـز العصـبية الدماغيــة 

 المسؤولة عن الذاكرة وهي:
 المنطقة الجبهية من القشرة الدماغية.  -4
 األجسام الحلمية في منطقة الهيبوثالموس.  -2
ز الطرفي أو اللمبي الذي يعد من المراكز العصبية األساسية المسؤولة عن الذاكرة. الجها -4

 (41ص  2119)المعيدي  

وهـــذا المراكـــز العصـــبية تتصـــل بـــبعن بواســـطة أليـــاف عصـــبية علـــى شـــكل دارات عصـــبية 
الــذي يلعــب  Reticular formationكهربائيــة. يضــاف إلــى ذلــك دور التكــوين الشــبكي فــي الــدماغ 

هامًا في عملية اليقظة والوعي الذي إذا ندبه تنبيهًا كهربائيًا وبدرجات خفيفة يغير من مسـتوا دورًا 
 اليقظة ووعي الفرد مما يسهل استمرارية االحتفاظ بمواد تم تعلمها سابقًا.

ـــذي هـــو عبـــارة عـــن مـــادة رماديـــة وتوجـــد بداخلـــه النـــوا  Thalamusكـــذلك دور الثالمـــوس  ال
والواصـــلة الحركيـــة والتـــي تعمـــل كهمـــزة وصـــل بـــين الثالمـــوس والقشـــرة  العصـــبية الواصـــلة الحســـية

  وقــد أكــدت الدراســات النيرولوجيــة علــى أن النــوا العصــبية فــي الثالمــوس The cortexالمخيــة 
تشرف على المخاوف والتوترات. كما أكدت هذا الدراسات على أن أي تلف فـي األجسـام الحلميـة 

يؤدي باإلنسان )أو بالحيوان( إلى عدم القدرة على التعلم  Striate bodies)أو األجسام المخططة( 
بطريقــة المحاولــة والخطــي وكــذلك إلــى عــدم القــدرة علــى االختيــار  أمــا الجهــاز الطرفــي فــذن أبــرز 

افقد أكدت الدراسات الكالسـيكية Hippocampus األجزاء فيه هو ما يسمى الحصين أو قرن آمون 
الحتفاظ بالمعلومات  وفي عملية انتقال المعلومات من الذاكرة قصيرة للنسيان دورا الهام في دوام ا

  (Hannula & others,2006, P8352)المدا إلى الذاكرة طويلة المدا.ا 
منطقة الصدغية الوسطية برمتهـا  كثيرًا لوصف ال Hippocampusوكذلك يستخدم لفظ حصين

 (.1الشكل رقم) هي في الواقع بنية معقدة نسبيًا.و 
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 (4شكل رقم   ال

 رسم توضيحي ألجزاء من الدماغ

تضمن فلي للفص الصدغي و الس  يوجد في الجانب الداخلي و LTMفالفص الصدغي األوسط 
ين علـى اللـوزة المتمـايزتو  Gyrus Parahippocampalالحصين كاًل من التلفيـف المحـيط بالحصـين 

بقـات شكل الخاليا العصبية داخل مختلف طي على مستوا ترتيب و مستوا ترابطاتهما الخلوية  أ
تلك غية المحيطة بالحصين و تتضمن المنطقة الحصينية  القشرة الدماالقشرة الدماغية الصدغية. و 

 (14-11  ص2142الموجودة حول المنطقة األنفية. )بوتي  
ترجاع المعلومـات  كما يوجد مناطق أخرا من النظام التفني تـدخل فـي عمليـة التحصـيل واسـ

فيي جرو  على هذا المستوا تؤدي إلـى نقـص فـي  Tubercules Mamillairesوهي العقد الحلمية 
لمسـار المركـزي فينتج عنه النسيان القبلي. أمـا الـذاكرة الصـريحة فهـي تتموقـع مـا بـين ا B1فيتامين

 .Cerveletتكون مرتبطة مع المخي  الحويصالت القاعدية و و 
التـي تعمـل علـى   و   كـذلك العقـد الحلميـةالمدا فهي ترتبط بالقشرة الجبهيـةرة أما الذاكرة قصي

التعـــرف علـــى الرســـائل الحســـية  توزيـــع األثـــر الـــذاكري  فـــي مختلـــف منـــاطق الـــدماغ ســـواًء كانـــت 
 المعلومات بصرية سمعية أو حركية.

ذاكــرة  باســتعمال طريقــة التصــوير الــوظيفي للمــ  وجــد أن القشــرة قبــل الجبهيــة مســؤولة عــنو 
  كمـــا أنـــه قســـمت إلـــى قشـــرة قبـــل جبهيـــة يســـرا تلعـــب دور األخبـــار الشخصـــية )ذاكـــرة األحـــداث(

دخل فــي تفضــيل لترميــز ذاكــرة األحــداث واســترجاع ذاكــرة المعــاني والقشــرة القبــل جبهيــة اليمنــى تتــ
 4971وكمـا وضــحت دراســات لوريــا ( 14-12 ص2117)ساســان اسـترجاع معلومــات األحداث.

تلـــف النصـــف األيســـر مـــن المـــ  يـــرتبط باضـــطرابات الـــذاكرة اللفظيـــة  أمـــا تلـــف  أن 4988وفـــر  
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صابة النصف األيمن من الم   يرتبط بذاكرة المواد البصرية. وتؤيـد هـذا النتـائج نظريـة الترميـز فوا 
الثنــائي للــذاكرة: فهنــاك نظــام خــاص لترميــز المعلومــات البصــرية ومعالجتهــا  ونظــام آخــر لترميــز 

هــذا النتــائج حــول المنــاطق الدماغيــة ( 84  ص2114ظيــة ومعالجتهــا. )عبــد ا   المعلومــات اللف
المســؤولة عــن الــذاكرة تطلبــت الكثيــر مــن الدراســات الفيزيولوجيــة  وقــد يــتم اكتشــاف منــاطق أخــرا 

 بمزيد من األبحاث الحقًا.

 مكونات الذاكرة: -4
 :  إن نموذج مستويات تجهيز المعلومات يقوم على افتراضات مؤداها

 أن التجهيز أو المعالجة األعمق للمادة المتعلمة يؤدي إلى تعلم أكثر ديمومة أو استمرارية. -4
إن التجهيز أو المعالجة األعمق للمادة المتعلمة معناا توظيف أكبر للجهد العقلي و استخدام  -2

ذكر أو شبكة أكبر من الترابطات المتعلمة و المعرفة الماثلة في الذاكرة األمر الذي ييسر الت
 االسترجاع الالحق لهذا الفقرات المتعلمة .

إن التكرار اآللي للمادة المتعلمة ال يساعد على تذكرها في ظل عدم ارتباطها بما هو قائم  -4
  ( 211  ص  4991في البناء المعرفي للفرد. )الزيات   

 وفـــي ظـــل هـــذا الصـــورة المبســـطة لنمـــوذج تجهيـــز أو معالجـــة المعلومـــات نجـــد أن مخزونـــات
الذاكرة الفعلية والتي هي الخبرات السابقة  هي األساس فـي بنـاء ذكريـات جديـدة وتعلـم جديـد  مـن 
خــالل ربــط البنــى الجديــدة بالقديمــة  وتتكــون الــذاكرة مــن مجموعــة مــن صــور وتجــارب ونشــاطات  

 صنفها العلماء على الشكل التالي:
ي للمؤثرات والمنبهات المختلفة في هي التي يكونها الدماغ البشر الحسية:  اإلدراكية الصور -1

البيئة التي يعيش فيها الفرد  سواء في المنزل  أو المدرسة أو المجتمع الكبير  بعد زوال تلك 
 الذاكرة إن (42  ص2114الصور مباشرة. ويلشترتط تكون هذا الصور انتباهًا ووعيًا.)حريقة  

 لفترة معالج نسبياً  وغير محلل غير شكل في أنها أي خام صورة في بالمعلومات تحتفظ الحسية
 نوعاً  تتيد ذلك فالذاكرة وعلىالمثير  عليها يكون التي الصورة اختفاء بعد الزمن من جداً  قصيرة

 أعضاء سرعة عن ناتج وهذا اختفى  قد نفسه المثير يكون أن بعد يبقى كي المثير أثر اختفاء ما
 للمعلومات  الحواس استقبال سرعة أن حيث ت المثيرا من إليها الواردة المعلومات نقل في الحس
 (14  ص2111)دبراسو  .الصورة  استمرارية إلى يؤدي
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 Iconاسـمًا للـذاكرة البصـرية قصـيرة األمـد وهـو إيكـون  4917في عـام  Neisserوضع نايسر 
. ويفتــرن أن اإليكــون Ichoأمــا التنبــه الســمعي المختــزن فــي المســجل الحســي فذنــه يســمى اإليكــو 

ــذاكرة واإليكــ و يعبــران عــن نســخة دقيقــة لتنبيــه حــديث للمســجل الحســي. واســتخدم نايســر مفهــوم ال
ة البصرية للداللة على االنطباعات التي تجعل المثيرات  التي تستقبلها هذا الذاكرة متاحة للمعالج

بينمـــا يشـــير مفهـــوم الـــذاكرة التصـــويرية )البصـــرية( إلـــى عمليـــة حتـــى بعـــد اختفـــاء هـــذا المثيـــرات و 
يشـير إلــى انطبــاع بصـري معــين للمثيــر موضـوع المعالجــة. )الزيــات   Iconاكرة  فــذن مصــطلد الـذ

ـــذاكرة 441  ص4998 ـــة لعـــدة أجـــزاء مـــن الثانيـــة فقـــط بينمـــا قـــد تـــدوم ال ـــذاكرة األيقوني ( وتـــدوم ال
تعتبـــر الـــذاكرة األيقونيـــة أساســـية لـــإلدراك البصـــري الـــواعي. ثانيـــة. او  21إلـــى  41الصـــدوية مـــن 
فـذن الـذاكرة الحسـية تشـكل انتقـااًل ضـروريًا مـن أجـل التخـزين والمعالجـة داخـل الـذاكرة  وبشكل عام

الحقيقيــــة  تعنــــى هــــذا الــــذاكرة باســــتقبال الصــــور (42  ص2142ذات المــــدا القصــــير.ا )بــــوتي  
للمثيرات الخارجية كمـا هـي بـالواقع حيـث يـتم االحتفـاظ بهـا علـى شـكل خيـال يعـرف باسـم أيقونـة  

عظم الدراسـات التـي أجريـت علـى هـذا الـذاكرة علـى أن المعلومـات ال يـتم عليهـا أيـة وتؤكد نتائج م
نما يتم االحتفاظ بها  ال سيما تلك التي يتم االنتبـاا لهـا  ريثمـا يـتم معالجتهـا فـي الـذاكرة  معالجة وا 
العاملـة. ويقتـر  بعضـهم أن مـا يـتم ترميـزا فـي هـذا الـذاكرة هـي معلومـات سـطحية عـن خصــائص 

ات الفيزيائيــــة كــــاللون مــــثاًل  فــــي حــــين يصــــعب اســــتخالص أي معنــــى للمثيــــرات فــــي هــــذا المثيــــر 
أن هنـاك خاصــية  (Averbach & Coriell, 1961) الـذاكرة... وقـد وجــد كـل مــن آفربـاش وكوريــل

مهمــة أخـــرا للـــذاكرة األيقونيـــة  وهــي أنـــه يمكـــن محوهـــا فالطبيعــة القابلـــة للمحـــو للـــذاكرة األيقونيـــة 
البصرية أكثر حساسية  حيث سنواجه مشكلة كبيرة إذا بقي كل ما نراا في بيئتنا  تجعل انطباعاتنا

البصرية لفترة طويلة جدًا. فالمعلومات البصرية تدخل نظام ذاكرتنا  ومن خالل التخزين األيقـوني 
تحفظ المعلومات البصرية لفترة قصيرة جـدًا  وقـد يـتم إمـا تحويـل هـذا المعلومـات إلـى مخـزن آخـر 

ى إذا تــــم إضـــافة معلومــــات أخـــرا عليهــــا قبـــل أن يكــــون هنـــاك وقــــت كـــاف  ليــــتم تحويــــل أو تمحـــ
 (11  ص2111المعلومات إلى مخزن ذاكرة آخر.)آدم  

تشـــمل مجموعـــة المـــدركات التـــي تعـــود إلـــى تـــاري  ســـابق والتـــي يســـترجعها  :عقليرررةالصرررور ال -2
الطبيعـي الـذي اسـتثار تكوينهـا لمؤثرات جديدة  بالرغم من غياب المـؤثر األصـلي  الدماغ استجابةً 

ســابقًا. وال تقتصــر هــذا الصــور علــى اإلدراكــات المرئيــة أو البصــرية فقــط  تشــتمل أيضــًا مختلــف 
 األنماط الحسية السمعية والشمية والذوقية واللمسية. 

نتــاج العمليـة العقليــة التـي تقــوم بهــا المراكـز العصــبية العليــا إلدراك  هــي :المعلومرات الدالليررة -3
معــاني لكــل مــا يصــل مــن الــدماغ مــن صــور حســية. وهــي العمليــة التــي يرتقــي بهــا التعامــل مــع ال

المؤثر الخارجي من عالم المحسوس إلى المجرد  حيث تلعـب الكلمـة دورًا مهمـًا مـن خـالل اللغـة  
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دراك المعـاني. لكـن عمليــة االرتبـاط ليســت بسـيطة بسـبب إمكانيــة أن يحمـل المــؤثر البيئـي أكثــر  وا 
  (41 -44  ص2114ى. )حريقة  من معن

 الذاكرة و العمليات العقلية المرتبطة بها: -5
تـــرتبط الـــذاكرة بالعمليـــات العقيلـــة األخـــرا بقـــوة  ألن العمليـــات العقليـــة بحاجـــة إلـــى معلومـــات 

 وخبرات سابقة لتستكمل متطلبات العمل المطلوب  ومنها التفكير والتعلم والتخيل.
ـويمكن التمييز بين التفكير  دة والميلوفيـة  افـالتفكير يعتمـد والتعلم والتذكر من خالل محـك الجت

على جدة المشكلة حيث يستخدم الفرد اسـتراتيجيات أو أسـاليب فـي مجابهتـه لتلـك المشـكالت  أمـا 
التعلم فذنه يتضمن تكرارًا لعرن المعلومات حيث تزداد خبرة الفرد من خالل التدريب في التعامـل 

وماتي وبذلك تتحول االستراتيجيات المميزة لعملية التفكير إلى مهارات تركـز مع نفس السياق المعل
 (41  ص2111التفكير السابقة لها وتؤثر فيها.ا )الطيب  على استراتيجيات 

كمــا أن االتخيـــل كعمليـــة عقليـــة يســـتعين بالتـــذكر فـــي اســـترجاع الصـــور العقليـــة المختلفـــة  ثـــم 
ـــد ة تصـــل الفـــرد بماضـــيه وتمتـــد بهـــا إلـــى حاضـــرا  تمضـــي بعـــد ذلـــك لتؤلـــف منهـــا تنظيمـــات جدي

وتســتطرد مســتقبله  فتبنــي مــن ذلــك دعــائم قويــة لإلبــداع الفنــي واالبتكــار العقلــي والتكيــف الســوي 
( إلى أن كثير من الدراسات التي أجريت في مجال علم الـنفس 4994للبيئة. وتشير نانسي كير )

ي كوســيط فــي الــذاكرة اإلنســانية  وأن تعلــيم المعرفــي أشــارت إلــى أن التخيــل العقلــي لــه دور أساســ
 (218ص )السابق   االخيال يحس ن االسترجاع ويقويه لدا الفرد.

ـــذاكرة دراســـة ســـبيرك واياســـينو ) ـــل وال ( وفيهـــا 4988ومـــن الدراســـات التـــي قامـــت حـــول التخي
أعطي للطالب نصوص محتوية على صور خياليـة تـم اسـترجاعها فـورًا عكـس النصـوص العاديـة 

( التــي توصــلت 4984أخــذت وقتــًا كبيــرًا فــي عمليــة االســترجاع. ودراســة كوســلين وآخــرون ) التــي
إلى أن التخيل يستخدم كوسيلة تمثيلية مناسـبة السـترجاع السـمات البصـرية التـي أخـذها الفـرد مـن 
ـــة المـــدا. اوهنـــاك أدلـــة قويـــة توضـــد أن كـــل جـــزء مـــن اللحـــاء  ـــذاكرة الطويل قبـــل وموجـــودة فـــي ال

عنـدما يتخيـل المفحوصـون شـيئًا أو يسـتخدمون التخيـل والتصـور لحـل مشـكلة مــا   البصـري ينشـط
وقدرة اإلنسان على التصور خاصية قوية للذاكرة وهي أساسية في حياتنا اليومية حين نتكيـف مـع 

 (84ص  2114بيئتنا.ا )عبد ا   

 الذاكرة واالدراك البصري: - 6
ديدًا  لــيس فقــط أثنــاء المعالجــة عنــدما تحتــاج كــل تــرتبط الــذاكرة بــاإلدراك البصــري ارتباطــًا شــ

عملية منهما إلى معلومات األخرا  بل تشتركان في تنشيط المناطق الدماغية ذاتها أثناء معالجة 



11 
 

المشــاهدات البصــرية. افقــد بينــت العديــد مــن الدراســات  بــين نشــاط الفــص الصــدغي األوســط مــن 
كبـر عنــدما يشــرع الشـخص فــي تعلــم الكلمــات. الجبهـي األيســر يــتم بشــكل أ الفــصو الجهـة اليســرا 

الفـص الجبهـي األيمـن يـتم بشـكل غي األوسـط مـن الجهـة اليمنـى و بالمقابل فذن نشاط الفص الصد
( كمـا أن االـذاكرة الدالليـة للخصـائص 79  ص2142أكبر عند تعلم المشـاهد البصـرية.ا )بـوتي  

حيـث تنقسـم المعـارف الدالليـة داخـل البصرية تـرتبط بالنظـام البصـري  بـالمعنى الحصـري للكلمـة  
هــذا النظــام  إلــى خصــائص نوعيــة )لــون  حجــم  شــكل  حركــة( بطريقــة مشــابهة لمــا يحصــل فــي 
مجال اإلدراك. فما أن يـدرك موضـوع مـا  حتـى يظهـر النشـاط العصـبي بشـكل متـزامن فـي العديـد 

ري للموضـوعات  كمـا المـوزع اإلدراك البصـيشـمل هـذا النشـاط المتـزامن و من المنـاطق المختلفـة. و 
 (92يبدو أن الذاكرة الداللية البصرية تخضع لإلجراء نفسه.ا )السابق  ص

 الذاكرة اللونية: - 7
تـم تشـغيلها  البنيات الدماغيـة المختلفـة التـيوزعة على إن معارفنا تخزن في الشبكة نفسها الم

صـوص الجـزء البطينـي لخنجـد بهـذا اعالجة ما يكون موضوعًا للتذكر. و في مفي اإلدراك األولي و 
المتعلـق بالخصـائص البصـرية   Gyrus Fusiformaمـن ضـمنه التلفيـف المغزلـيللفـص الصـدغي و 

الفصوص الجبهية  تحديـدًا القشـرة الدماغيـة قبـل الحركيـة المتعلقـة للون والشكل ولحركة األشياء  و 
 (92  ص2142بالخصائص الوظيفية لتشغيل وضبط الموضوعات. )بوتي  

  كـذلك سـعت رة واإلدراك اللـونيت الدراسات المواقع الدماغية التي تشترك فيها الذاكوكما أثبت
  الدراسات النفسية إلى إثبات أثر اللون في الذاكرة البصرية.

تحـت عنـوان اكيـف يعـزز اللـون  (Spence & Wong, 2006)ففي دراسـة كنديـة لسـبنس وونـغ 
مشـــــاركًا  وقــــد عـــــرن علـــــى  421ســـــة علــــى الــــذاكرة البصـــــرية للمنــــاظر الطبيعيـــــةا أجريــــت الدرا

صــورة مــن المشــاهد الطبيعيــة علــى شاشــة الحاســوب  وعرضــت إمــا  421المشــاركين سلســلة مــن 
ملونة أو رماديـة. ثـم عرضـت المشـاهد نفسـها مـرة أخـرا  سـواء ملونـة  أو رماديـة. وقـد طلـب مـن 

 نتائج إلى:المشاركين التعرف على المشاهد إن كانت قديمة أو جديدة. وقد أشارت ال
 ٪. 1اللون يحسن التعرف على المشاهد الطبيعية بنحو  -4
   وأيضًا أثناء عملية التعرف والمطابقة.الترميزاللون يلعب دورًا مهمًا أثناء  -2
 كلما زادت فترة تعرن المشترك للمثير كان أداؤا أفضل عند االسترجاع. -4

(Spence & Wong, 2006, P5) 
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هــدفت إلــى دراســة عــدد مــن   (Braun & Raatz,2007)بــراون وراتــزوفــي دراســة ألمانيــة ل
المتغيرات التي قد تؤثر على التعرف في الذاكرة قصيرة المدا  تحت عنوان اآثار اللـون والتـداخل 

مشـاركًا( تتـراو  أعمـارهم  47  والتي أجريـت علـى عـدد مـن المشـاركين )مداافي الذاكرة قصيرة ال
طلــب مــن المشــاركين دراســة صــورة مــن  مــن اإلنــاث.  21مــن الــذكور و 44 ســنة  22-48مــن 

ثانيـةل  11ثـواني. وطلـب مـنهم بعـدها إم ـا أن يلنتظـروا  41صور في عرن الشرائد لمدة  1أصل 
ثـواني. ثـم التعـر ف علـى العناصـر فـي  1سـيط( لمـدة ألو أن يلْحل وا مسائل حسـابية )جمـع أو طـر  ب

بجانــب الكلمــة بعــد عــرن كــل صــورة. توصــلت  Xثانيــة فــي قائمــة قــدمت لهــم بوضــع عالمــة  41
نســبة التعــرف علــى العناصــر فـــي الصــور الملونــة أكبــر مــن نســبة التعــرف علـــى  النتــائج إلــى أن

ان فــي ظــرف الصــور الملونــة العناصــر فــي الصــور غيــر الملونــة. كمــا أن أعلــى معــدل للتعــرف كــ
 (Braun & Raatz,2007, P6)دون حل مسائل الرياضيات أي دون تداخل.

وكما مر معنا في دراسة ثبات اللون في الفصل السابق فذن الذاكرة اللونية تحافظ علـى ثبـات 
الخصائص األساسية للشكل وتعد نقطة مميزة له  هذا الدراسات وغيرها يمكن أن تثبت أن الذاكرة 
اللونيــة تــنجد فــي اســتدعاء نفــس المعلومــات التــي تــم حفظهــا ومعالجتهــا بشــكل غيــر ملــون بشــكل 

 أفضل وأسرع.  مما يدعو إلى مزيد من الدراسة حولها نظرًا ألهميتها.

 عمليات الذاكرة:ثانيًا: 
: التــــذكر المتممــــة لبعضــــها وهـــي علــــى الترتيــــب تتكـــون الــــذاكرة مــــن مجموعــــة مـــن العمليــــات

النســـيان عمليـــة خاصـــة  ألنهـــا اا بخبرتنـــا الســـابقة  ويعـــد لتعـــرف واســـترجاع مـــا اختزن ـــواالحتفـــاظ وا
 وظائف مغايرة للعمليات األخرا. تؤدي 
 عملية التذكر: - 1
ف بينهــا اسلســلة الجهــود الهادفــة وجملــة المعالجــات التــي يقــوم بهــا الشــخص المتــذكر منــذ تعــر  

إعداد موضوع ما إلدخالـه بصـورة تدريجيـة إلـى لحظة انتهاء مهمة اإلدراك وربما قبل ذلك  بقصد 
وبهــذا الترميــز  .الــذاكرة الطويلــة المــدا واالحتفــاظ بــه مــن أجــل اســتعادته الحقــًا عــن طريــق ترميــزا

)منصـور   االطويلـة األمـد.يرة األمـد إلـى الـذاكرة الدائمـة و يتحقق االنتقال من الذاكرة المؤقتة والقص
  (474  ص2114
المثيــرات المعقــدة فــنحن نركــز عليــه  ثــم نســتظهر أو نحفــظ عــددًا مــن عنــدما ننظــر إلــى أحــد ف

هـذا العمليـة يطلـق عليهـا الترميـز  ألننـا ال نسـتطيع و الخصائص المتاحة التي تميـزا. و المظاهر أ
لذا فذننا نرمز له أو نحولـه علـى نحـو مـا يـتم صورة حرفية للمثير الذي نراا  و  االحتفاظ بنسخة أو



18 
 

المثيــر المعقــد أنماطــًا  تيخــذ عمليــة ترميــزشــرط. و كتحويــل الحــروف إلــى نقــط و  فــي الترميــز البرقــي
متنوعـة فربمــا يكـون التركيـز علــى لـون المثيـر أو شــكله أو حجمـه أو تكوينـه أو اســمه أو متعـددة و 

 (418-417  ص4991العديد من الخصائص األخرا التي تميزا. )الزيات  
 إرادي والتذكر اإلرادي :ويقسم التذكر إلى نوعين وهما التذكر الال 

هو تذكر موضوع أو موضوعات ما دون أن تكون هدفًا مباشرًا للنشاط أو  التذكر الال إرادي: -أ
السلوك ويتم التوصل إلى هذا النوع من التذكر من خالل ارتباط موضوعه بموضوعات النشاط 

ظم بلوغ أغران تذكرية اإلرادي المقصود.حيث ال يكون المقصود من النشاط اإلرادي الواعي المن
نما يكون الهدف عندئذ تحقيق أغران عملية ومعرفية  ولهذا يعد التذكر الال إرادي أحد  وا 
نتاجات النشاط الهادف  ويشغل حيزًا كبيرًا وهامًا في حياة اإلنسان ويكون الشكل الرئيسي والوحيد 

جال للتذكر اإلرادي في للتذكر في مراحل الطفولة األولى لكنه يتراجع مع النمو ليفسد الم
المراحل النمائية الالحقة مع أنه يظل ذا أهمية بالغة في مختلف المراحل العمرية. )منصور  

 (474  ص2114
هو نتاج األفعال التذكرية الخاصة أي ثمرة لتلك األفعال التي يكمن هدفها  التذكر اإلرادي: -ب

ة التذكر اإلرادي دورًا بارزًا في تحقق األساسي في التذكر. تلعب الدوافع الكامنة وراء عملي
األغران التذكرية. إن المخطط التذكري يشتمل على خطوات ثالثة هي تجزئة المادة إلى 
عناصر وأجزاء  إعطاء عنوان لكل جزء  جمع وتوحيد األجزاء انطالقًا من العناوين  أما الفعل 

يم المادة إلى سعام للمادة  تقالتذكري فيشتمل على مجموعة أطوار أو عمليات هي: الفهم ال
مجموعات من العناصر  تحديد العالقات بين العناصر في داخل كل مجموعة  تحديد العالقات 

 ( 411  ص2118بين المجموعات. )غباري وآخرون  

 عملية االحتفاظ: -2
ت مليـات التـي تسـتهدف إبقـاء المعلومـاجملة االسـتراتيجيات والعا تعرف مرحلة االحتفاظ بينها

يـق التـذكر لمـدة قصـيرة أو طويلـة فـي ضـوء احتمـاالت إلى مخـزن الـذاكرة عـن طر  إدخالهاالتي تم 
اسـتخدامها فـي ســلوك أو نشـاط الفـرد الالحــق  علمـًا أن إبقــاء المعلومـات فـي الــذاكرة ال يعنـي أبــدًا 

 (481  ص 2114المحافظة بصورة تامة على حالتها المدخلية.ا )منصور  
عــادة جمــع أجــزاء اوتعــرف أيضــًا بينهــا  الفتــرة الزمنيــة التــي تنقضــي بــين الحــدث أو الواقعــة وا 

 (42  ص2119خاصة من المعلومات المتعلقة بهذا الحدث.ا )المعيدي  
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ففي هـذا العمليـة ايـتم اختـزان المعلومـات التـي تحـول مـن المرحلـة السـابقة فـي الـذاكرة  وتظـل 
( فهـــــي تتضـــــمن اســـــتبقاء 71  ص4997هـــــذا المعلومـــــات إلـــــى حـــــين الحاجـــــة إليهـــــاا. )يوســـــف 

ـــذاكرة بتكـــوين االرتباطـــات بينهـــا لتشـــكل وحـــدات مـــن المعـــاني   كمـــا يختلـــف  االنطباعـــات فـــي ال
ــذاكرة الحســية يــتم االحتفــاظ بالمعلومــات لفتــرة ال تتجــاوز  االحتفــاظ مــن ذاكــرة إلــى أخــرا  ففــي ال

 41 – 21لفتــرة تتــراو  بــين ) الثانيــة  بينمــا يــتم االحتفــاظ بالمعلومــات فــي الــذاكرة القصــيرة المــدا
  2141  ى نحــو دائــم. )عبــد ا ثانيــة(  أمــا فــي الــذاكرة طويلــة المــدا فيــتم تخــزين المعلومــات علــ

 (17ص
 :منها عوامل بعدة األمد طويلة الذاكرة االحتفاظ في يتيثر

تكرر  التي المعلومة أو الكلمات أن إلى العامل هذا يشيرو  :المتكرر التسميع( التدريب -1
 التي المعلومات والكلمات أما األمد  طويلة الذاكرة في جيد بشكل تخزن غيرها  من أكثر ورةبص
 األمد  الذاكرة طويلة في جيد بشكل تخزن فال مستمر بشكل تتكرر ال عليها  التدريب يتم ال

 طويلة في الذاكرة تخزينهاو  المعلومات انتقال في تسميعهاو  المعلومات تكرار عملية تسهم حيث
  .ألمدا

 الـذاكرة المعلومات( فـي تخزين (على االحتفاظ يساعد الذي المعلومات تكرار من أنواع وهناك
 :هي
 تخزينهاو  حفظها يتم أن إلى عديدة لمرات المعلومات نفس تكرار يتم حيث :الترميزي التكرار - أ

 .األمد طويلة الذاكرة في
 يؤدي مما توسيعها و بعضها مع المعلومات تنظيم عملية إلى يشير و :التفصيلي التكرار - ب

 األمد.  طويلة الذاكرة في حفظها و انتقالها إلى
 يشير التنظيم إلى تجميع مجموعة من البنود أو المنبهات بذعطائها معنى معين :التنظيم  -2

 البناء جيدة إطار شبكة في معينة معلومات تخزين يتم أنه تؤكد األدلة من مجموعة تتوافر حيث
 ال األمد الذاكرة طويلة تدخل التي المعلومات أن المفهوم هذا يعنيو  .ركبي حد إلى وعملية
 .به نظامه الخاص حدث كل يتطلب مثلما التنظيم  فائدة تبطل قد جديدة شبكة تكوين تتطلب

 (11  ص 2144)ياسين  

كمـا يـرا العلمـاء أن االحتفـاظ أو الخـزن فـي الـذاكرة طويلـة المـدا يقـوم فيزيولوجيـًا علـى أحــد 
 راضين أساسيين:افت
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الفرن األول: يقوم على نظام التفسير الكيميائي للذاكرة  أما الثاني فيفترن ظهور وصالت 
مسؤولة عـن ثبـات التركيبـات العصـبية فـي الـذاكرة  وطبقـًا للفـرن األول نعتبـر   Synapsesجديدة

ية. إن مـن أن الذاكرة طويلة المدا  تنحصر في تركيب الجزيئات البروتينية في كـل وصـلة عصـب
إمكانيــــة التــــيثير علــــى توصــــيل المعلومــــات خــــالل الفــــراغ أو الشــــق  Neuronخصــــائص النيــــرون 

السينابسـي الــذي فصـل المحــور عــن جسـم الخليــة األخـرا  وعليــه فــذن المعلومـات العصــبية تصــل 
خـــالل هـــذا الشـــق بطريـــق كيميـــائي  ووصـــول نبضـــة عصـــبية إلـــى الوصـــلة العصـــبية يعمـــل علـــى 

 ائي نوعي في هذا الشق ويؤثر على قابلية جسم الخلية لالستثارة .تحرير وسيط كيمي
فذذا كانت الذاكرة تختزن فـي شـكل كيميـائي سـواء كـان فـي الوصـلة العصـبية أو فـي تركيبـات 
عصــــبية أخــــرا تشــــترك فــــي تحريــــر الوســـــائط الكيميائيــــة ألمكــــن لهــــا  أي للــــذاكرة تنظــــيم عمـــــل 

 االتصاالت السينابسية.
بقــًا لــبعن التصــورات األخــرا فــذن الــذاكرة طويلــة المــدا يمكــن أن تكــون الفــرن الثــاني: وط

نتاج تكوين أو ظهور وصـالت عصـبية جديـدة  فـذن صـحت هـذا النظريـة فهـذا يعنـي أنـه فـي كـل 
)كامـل   مادة جديدة أو يمـر فيهـا بخبـرة جديـدة تحـدث تغيـرات داخـل المـ . اإلنسانمرة يتعلم فيها 

ر أهمية هذا المرحلة  فيي تشـويش أو تـدخل أو مقاطعـة ومن هنا تظه( 488-487  ص4991
 يمكن أن تحدث تداخاًل في المعلومات المراد االحتفاظ بها.

 عملية التعرف: -3
التعـــرف كمـــا يصـــفه العديـــد مـــن علمـــاء الـــنفس هـــو شـــعور بـــين مـــا يـــراا الفـــرد أو يســـمعه فـــي 

التعــرف هــو اختبــار الحاضــر هــو جــزء مــن خبــرة ســابقة تكونــت فــي الماضــي. وخيــر مثــال علــى 
االختيار من متعدد حيث يقدم السؤال )العبارة( ويليه عدد من البدائل التـي تفسـر المثيـر أو تـرتبط 

زن فــي خبــرة الفــرد أو ذاكرتــه ن الفــرد بــدائل المثيــر مــع مــا هــو مخــمعــه. ويــتم التعــرف عنــدما يقــار 
ـــذاكرة. )العتـــوم وآخـــرون   ـــدائل مـــع مـــادة ال ويتحقـــق التعـــرف ( 294  ص2111لمطابقـــة أحـــد الب

بصورة إرادية أو ال إرادية  فتارًة يكـون التعـرف كـاماًل واضـحًا محـددًا  ويـتم كفعـل ال إرادي وفـوري 
وبطريقــة خاطفــة  أي يــتم بحــد أدنــى مــن الجهــد وبصــورة عفويــة  وهــذا النـــوع مــن التعــرف يؤلــف 

 غيـر كامـل ولهـذا يكـون غيـر النمط السائد في حياتنا اليومية والدراسية  وتارًة أخرا يكون التعرف
عـاني مـن شـعور بيننـا نعرفـه لكـن ال نسـتطيع أن نطابقـه مـع محدد  وعندما نقابـل شــخص مـا قـد ن
  (91ص  2111)آدم  صورة إنسان كنا قد عرفناا من قبل.

قام فيها بتوجيـه المفحوصـين إلـى دراسـة قائمـة مـن  تجربةً  (Shepard, 1967)قدم شيبارد قد و 
صـورة فيهــا علــى حــدة و بعـد دراســة المفحوصــين للصـور كــان يعــرن عليهــا صـور المجــالت كــل 
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أزواجًا من الصـور مكونـة مـن واحـدة مـن التـي درسـوها وواحـدة أخـرا لـم يقومـوا بدراسـتها مـن بـين 
هـــذا الصـــور. وعلـــى الجانـــب المقابـــل لهـــذا العمـــل موقـــف لفظـــي يقـــوم فيـــه المفحوصـــون بدراســـة 

م قـدرتهم علـى التعـرف إلـى الجمـل التـي درسـوها عنـدما تقـدم وكان يت  مجموعة من الجمل اللغوية
مـــــن خـــــالل أزواج مـــــن الجمـــــل تتضـــــمن جملـــــة جديـــــدة و جملـــــة قـــــد تمـــــت دراســـــتها. وقـــــد أظهـــــر 

% مـن األخطـاء 4.1خطـاء فـي حالـة الجمـل اللفظيـة ونسـبة مـن األ%  44.8 نسـبة المفحوصون
رتفعــة بشــكل كبيــر فــي حالــة م  Recognition memoryوكانــت ذاكــرة التعــرف  فــي حالــة الصــور

وبالتــالي  ( 491ص  2117  الجمــل لكنهــا كانــت تشــكل أكثــر دقــة فــي حالــة الصــور. )آندرســون
تعتمــد عمليــة التعــرف علــى قــدرة الفــرد فــي تحديــد المثيــر الــذي تــم تعلمــه فــي الماضــي وتــم تخــزين 

واقعـة تحـت مجالـه المعلومات التي يمكن بها تمييزا عن غيـرا مـن بـين عـدة مثيـرات ماثلـة أمامـه و 
 الحسي.

 عملية االسترجاع: -4
االســترجاع هــو بحــث عــن المعلومــات فــي خزانــات الــذاكرة الحســية أو القصــيرة والطويلــة علمــًا 
بين البحـث فـي الـذاكرة القصـيرة أسـهل كثيـرًا مـن البحـث فـي الـذاكرة الطويلـة ألن معلومـات الـذاكرة 

ني صعوبة أكبر فـي االسـتدعاء والتحقـق مـن الكـم الطويلة كثيرة وتبقى إلى أمد غير محدد مما يع
ويــــتم فــــي االســــترجاع استحضـــــار ( 294ص 2111الهائــــل مــــن المعلومــــات. )العتــــوم وآخــــرون 

الخبرات الماضية في صورة ألفاظ  أو معان  أو حركات  أو صور  ذهنية  وعملية االسترجاع تشـكل 
ترجاع أداة لدراســة التــذكر  وتتصــف مرحلــة الســلوك الظــاهر لعمليتــي االكتســاب واالحتفــاظ. واالســ

عملية االسترجاع بينها عملية انتقالية أيضًا  حيث أن ما تم االنتباا إليه بدقة وتفحص وعناية يتم 
إدراكــه بعنايــة ودقــة ومــن ثــم تخزينــه  وبالتــالي فذنــه يــتم اســترجاعه بدقــة دون أن تتعــرن لعمليــة 

تعلم  كــذلك فــذن هــدف االســترجاع يحــدد تحلــل أو تــداخل فــي خبــرات ليســت ذات أهميــة لــدا المــ
أسلوب التخزين  وتتوقف دقة االسترجاع لدا المتعلم على العمليات الذهنية المعرفية التي أجراهـا 
الفرد على الخبرة عند اكتسابها وتخزينها  ثم الزمن الذي استغرقه العمل عليها حتى خزنها. )تـوق 

  (121  ص 2114وآخرون  
و ركـــز   Retrievalئن تـــؤثر فـــي عمليـــة االســـتدعاء ار عـــة مـــن القـــو بشـــكل عـــام هنـــاك مجمو 

 Encodingالمبـدأ األول هـو مبـدأ خصوصـية الترميـز  ين يتعلقـان بهـذا القـرائنالباحثون على مبدأ
Specificity   و الــذي يــنص علــى أن القــرائن التــي يســتخدمها المــتعلم أثنــاء الترميــز ســوف تكـــون

علومــات وقــت االختيــار  أي أن االســتدعاء يتــيثر جــدًا بســياق أيضــًا أفضــل القــرائن الســتدعاء الم
الترميــز. ويمكــن االســتفادة مــن هــذا المبــدأ فــي التعلــيم بــين يكثــر المعلمــون مــن األمثلــة وينوعــون 
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ســياقات التعلــيم عنــدما يعلمــون مفــاهيم جديــدة حتــى يجــد الطلبــة قــرائن عديــدة تســاعدهم فــي تــذكر 
يـنص و   State-Depend at learningتعلم المعتمـد علـى الحالـة المعلومـات. والمبـدأ الثـاني هـو الـ

على أن المعلومات التي تدرس وتفحص في نفس الموقف أو الحالة يتم تذكرها بشـكل أفضـل مـن 
المعلومــات التــي تــدرس فــي موقــف أو حالــة يــتم فحصــها فــي موقــف أو حالــة أخــرا مختلفــة. )قــد 

على ما يبدو فذنه حتـى العواطـف ة نفسية أو عقلية( و نفسها أو حالتكون الحالة مادية مثل الغرفة 
 (112ص   2117  )أبو رياش األمزجة تخزن في الذاكرة هي األخرا. و 

فاالسترجاع هو مرحلة قطف الثمار وحصد نتائج العمليات السابقة والـدليل علـى نجاحهـا أو  
 فشلها.

 عملية النسيان: -5
التذكر واالستدعاء  وتتمثل فـي الفقـدان الكلـي أو  : هي العملية العكسية لعمليةعملية النسيان

ــدائم أو المؤقــت لــبعن الخبــرات  وعــادًة مــا يقــاس النســيان بداللــة الفــرق بــين مــا تــم  –الجزئــي  ال
 اكتسابه وما تم تذكرا  وذلك كما هو موضد في المعادلة اآلتية:

 (11  ص 2141كمية التذكر(. )عبد ا    –ار التعلم )النسيان = مقد
النسيان ظاهرة إنسانية ميلوفة تحدث يوميًا مع الناس  ولكن الناس ينسـون ألسـباب مختلفـة  و 

 إال أن أكثر التفسيرات لظاهرة النسيان هي: 
 فشل في الترميز . -4
 فشل في االسترجاع. -2
 التداخل. -4

ترجاع لم تكن يشير الفشل في الترميز إلى أن المعلومات التي نبحث عنها أثناء عملية االسو 
ســـيما إذا كـــانوا مـــن القـــراء العلمـــون توهمـــوا أنهـــم تعلموهـــا  و   فقـــد يكـــون المتتـــم تعلمهـــا أصـــالً قـــد 

الضــعاف الــذين يظنــون أنهــم قــد فهمــوا مــادة معينــة فــي الوقــت الــذي يكونــون لــم يفهموهــا جيــدًا فــي 
 الحقيقة .
كرة  التــي تـــم ترميزهــا فــي الـــذا والســبب الثــاني للنســيان هـــو الفشــل فــي اســـترجاع المعلومــات 

لعـل مـن معلومات التي تم تعلمها سابقًا والوصـول إليهـا. و يشير إلى عدم القدرة على النفاذ إلى الو 
هــي اســتراتيجية خارجيــة توا االســترجاع تــدوين المالحظــات و االســتراتيجيات الشــائعة فــي رفــع مســ

 لالسترجاع .
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علومـات هـو التـداخل الذي كان شـائعًا قبـل تطـور نظريـة معالجـة الموالسبب الثالث للنسيان  و 
 والذي يعني ببساطة أن حوادث أخرا أو معلومات جديدة وقفت في طريق االسترجاع. 
أو  Amnesiaكذلك يمكن أن يحدث النسيان  بالطبع  بسبب عوامل أخرا مثل فقدان الـذاكرة 

 112  ص2117لكن هذا األسباب ليست ذات تضمينات تربوية. )أبو رياش  مرن الزهايمر  و 
وبكــل األحــوال  بمــرور الوقــت فــذن ذاكرتنــا تفقــد بعــن المعلومــات مــن الخبــرة األصــلية   (114 -

والمهم أن فقد بعن المعلومات يكون تلقائيًا  فنحن نميل إلى االحتفاظ بالمعلومـات األكثـر معنـى 
 (48ص  2117  أو فائدة. )آندرسون

 عملية االسترجاع:ثالثًا: 

 االنسان:أهمية عملية االسترجاع في حياة  - 1
الـذاكرة هــي الخاصــية األكثـر أهميــة وعموميــة للجهـاز النفســي لــدا اإلنسـان  التــي تمكنــه مــن 
تلقــــي التــــيثيرات الخارجيــــة والحصــــول علــــى المعلومــــات  وتجعلــــه قــــادرًا علــــى معالجتهــــا وترميزهــــا 
دخالهــا واالحتفـــاظ بهـــا  واســـتخدامها فـــي ســـلوكه المقبــل كلمـــا دعـــت الحاجـــة إليهـــا. كمـــا تضـــمن  وا 

 (471  ص 2114الذاكرة وحدة وكلية الشخصية. )منصور  
وتعد الذاكرة من أهم العمليات العقيلة  فجميع ما نفعله في حياتنـا اليوميـة ومهمـا كـان بسـيطًا 
يتوقف على خبراتنا السابقة المخزنة في الذاكرة والتي نسـترجعها عنـد الحاجـة لهـا  حيـث أن كتابـة 

كما يعتبر االسترجاع إعادة بناء للخبرة وهي من اة على التذكر. وتدوين األشياء ال يكفي للمساعد
أهـــم مميـــزات الـــذاكرة اإلنســـانية  فـــالفرد عنـــدما يســـترجع المعلومـــات إنـــه يضـــيف أو يحـــذف ويغيـــر 

( 11  ص2117)ساســان   ابعــن األجــزاء بشــكل يشــعرا أن المعلومــات التــي اســترجعها معقولــة.
لـة المـدا بـيي شـكل مـن األشـكال  يـتم اسـترجاعها لتحقيـق بعد تخزين المعلومات في الذاكرة طويف

أحد غرضين: إعادتهـا إلـى الـذهن لفهـم مـدخالت جديـدة  أو بهـدف إظهـار اسـتجابة. )أبـو ريـاش  
ذا( او 112  ص2117  الترميـز وهـي والضـروريات الشـروط واإلمكانيـات لعمليـة الـتعلم تتـوافر لـم ا 
 النسـيان فـان الجيـد  االسـترجاع وهـو بعـد خزنـه فيمـاو  زاتـم ترميـ مـا واسـتعادة والحفظ الجيد  الجيد 
 اليوميـةا  حياتـه فـي الفـرد يواجههـا أو التـي يتلقاهـا الخبـرات والمعلومـات مصـير جميـع يكـون

(Mayers,2003, P365)مـا يقـوم عليـه مـن قـوانين الـتعلم يسـتلزم بالضـرورة حفـظ النشـاط العقلـي و ف
فهم وتمثل المعلومات التي تتوافر له في مواقف مختلفة وتخزين المعلومات مما يساعد الفرد على 

وعلــى إقامــة الــروابط بــين المعلومــات التــي يكتســبها فــي المواقــف المتالحقــة  فبــدون هــذا العمليــة 
العقلية ال يتحقق النمـو اإلنسـاني وبـدون الـذاكرة يـدرك الفـرد أي إحسـاس يتكـرر لمـرات عديـدة كمـا 
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ال يحــدث الــتعلم وبــدونها ال يســتطيع حفــظ نــواتج عمليــة الــتعلم.  أدركــه فــي المــرة األولــى  وبالتــالي
 (44  ص 2111)آدم  

 ويصنف بعن العلماء االسترجاع إلى شكلين:
االسترجاع التلقائي: وهو استرجاع شبه آلي ال يحتاج إلى جهد وزمن طويل كالتعرف على  -4

 نغمة موسيقية أو أداء حركة رياضية معينة.
االسترجاع الذي يحتاج إلى الجهد والوقت كتذكر المعلومات أو  االسترجاع المقصود: وهو -2

 (411ص  2111آخرون  ها الفرد في الماضي. )العتوم و قوانين أو أسماء أو أرقام تعلم

فالشكل األول من االسترجاع هو الذي نستخدمه في حياتنا اليومية وبشكل طبيعي  
ا الشكل الثاني فيتم استخدامه أثناء محاولة ويساعدنا في ممارسة أعمالنا اليومية والمعتادة  أم

ت سابق  مثل استرجاع الطالب للمعلومات دة لمعلومات هامة تم حفظها في وقتذكر متعم  
المطلوبة أثناء اإلجابة على سؤال االمتحان. فاالسترجاع يدخل في كل تفاصيل حياتنا  حيث ال 

 ة االسترجاع.ون عمليومدركاتنا متكاملة ديمكن أن تكون سلوكاتنا وخبراتنا 

 تعريف االسترجاع: - 2
ــــرة  يعـــرف االســـترجاع بينـــه اعمليـــة البحـــث عـــن المعلومـــات المرغـــوب فيهـــا فـــي مخـــزن الذاكـ
وتعيــين موقعهــا فــي هــذا المخــزن  وعمليــة تجميــع هــذا المعلومــات وتنظيمهــا  وعمليــة أدائهــا علــى 

 ( 492  ص 2114شكل استجابات ذاكرية.ا )العناني 
عادتهــا إلــى الــذاكرة  هبينــ يعــرفو  اعمليــة البحــث عــن المعلومــات فــي مخــزن الــذاكرة الطويلــة وا 

)العتوم  االقصيرة لتصبد استجابة ضمنية أو ظاهرة كاالستجابة المكتوبة أو المنطوقة أو الحركية.
 (411  ص2111وآخرون  

. )أبـــو االســـترجاع يعنـــي اســـتعادة المعلومـــات مـــن الـــذاكرة طويلـــة المـــدا وقـــت الحاجـــة إليهـــاو 
 (488  ص 2117رياش  

اســـترجاع أو اســـتدعاء للمعلومـــات والخبـــرات التـــي ايمكـــن تعريـــف هـــذا العمليـــة بينهـــا كـــذلك 
ـــاظ. ـــك عـــن طريـــق الصـــور الذهنيـــة واأللف ـــل فـــي مختلـــف ظروفهـــا الســـابقة وذل  احصـــلناها مـــن قب

 (214ص  2119)هاينز  
 اأن تم االحتفاظ بها في الـذاكرة.عملية استعادة للمعلومات أو الخبرات التي سبق و ا أيضًا هو
 (18  ص 2141)عبد ا   
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من التعريفات السابقة نجد أن االسترجاع هـو عمليـة البحـث فـي الـذاكرة عـن المعلومـات التـي 
 سبق تخزينها في الذاكرة  بقصد استعادتها لالستفادة منها في الوقت المناسب.

 العوامل المؤثرة في االسترجاع: - 3
السترجاع بالطريقة التي يتم من خاللها عملية التخطـيط السـترجاع المعلومـات. تتيثر عملية ا

هنــاك كثيــر مــن الطــرق التــي تســاعد فــي عمليــة االســترجاع ا تتــيثر بطــرق تنظــيم المعلومــات  و كمــ
بنــاء ضــع نمــاذج لكيفيــة تــرابط العناصــر واألجــزاء  ووضــع تسلســالت خطيــة للمعلومــات  و منهــا: و 

تنويعهــا بحيــث ال يــتم أن اســتخدام الكلمــات المفتاحيــة و  ة التعليميــة. كمــامخططــات مفاهيميــة للمــاد
نسيانها له دور فاعل في عملية االسترجاع  إضافة إلى ربط كثير مـن المعلومـات بكلمـة مفتاحيـة 
واحدة بحيث إذا تم ذكر الكلمة المفتاحية  يتم استدعاء مجموعة من المعلومات معها.)أبو رياش  

ن( و 488  ص2117 ــــــرا فــــــي تســــــهيل عمليتــــــي الحفــــــظ  ا  تنظــــــيم المعلومــــــات يمثــــــل أهميــــــة كب
واالســترجاع فــي الــذاكرة  فتنظــيم المعلومــات عنــد خزنهــا يســاعد علــى زيــادة االحتفــاظ بهــا وتــذكرها 

 ( 18  ص 2141عند الحاجة لها. )عبد ا   
 الفـرد سـابقًا  هـايتعلم التـي المعلومـات تـذكر أو استرجاع دورًا فعااًل في الذاكرة تلميحات وتلعب

 الـذاكرة تصـبد جهـاز إلـى المعلومـات تلـك دخلـت إذا فيمـا المعلومـات تشـفير أو ترميـز عمليـة ألن
 المعلومـات فـي تلـك مـع مـرتبط تلمـيد الفـرد اسـتعمل إذا أخـرا مـرة وأسـهل أيسـر تـذكرها إمكانيـة

عنـدما يقـوم وقـد أثبتـت التجـارب أنـه ا(Mayers,2004, P353) الـذاكرة.  مخـزن مـن اسـترجاعها
اسـتدعاء الكثيـر ممـا  المـواد موضـوع الدراسـة إنهـم يميلـون إلـى  Elaborateالمفحوصـون بتفصـيل 

  لـم يسـتذكروها.ا )آندرسـون Inferencesلكنهم أيضًا يميلون إلى اسـتدعاء اسـتدالالت استذكروا  و 
 الفـرد فقـط  ( فاسترجاع المعلومات واألداء ال يتيثر بالمثيرات التي يتعرن لها298ص   2117

االستدالالت حول المعنى الذي تنطوي عليه هذا المثيرات أيضًا. )ساسـان  بل يتيثر بالتخمينات و 
( كـــذلك فاالســـترجاع يتـــيثر بالحالـــة النفســـية ودرجـــة اهتمـــام الشـــخص بالموضـــوع 14  ص2117

 وألفته فيه.
مــن الــذاكرة  تحصــيلهاع تتمثــل فــي البحــث عــن المعلومــات و ويـرا الزيــات أن عمليــة االســترجا

 واستعادتها  وأن فعالية هذا العملية تتوقف على عدة عوامل منها : 
 .طريقة عرن المادة موضوع االستعادة وترميزها 
   (444  ص4991مستوا التجهيز الذي تعالج عندا هذا المادة. )الزيات 
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قوانين  أما هاينز فيرا أن العوامل الموضوعية التي تسهل عملية االسترجاع تقسم إلى خمسة
 تدور حول الموضوع الخارجي المراد استرجاعه وهي :

: فالفرد يستدعي بسرعة أكبر الخبرات التي كثر ترددها في مجال اإلدراك الحسي قانون التردد .4
ن كثرة تكرار وقوع الحادثة يثبتها في الذهن ويسهلها في االستدعاء بعد ذلك  او  ن أو العقلي وا  ا 

ه اليوم  ستكون ضئيلة جدًا إن لم تراجع ما سمعته أو قرأته بعد فرصة أن تتذكر غدًا ما تعلمت
عشرين دقيقة  لذا فذنه من المرجد أن تحفظ هذا المعلومات بشكل أفضل كلما كررت هذا 
المراجعة وتمرنت عليها. وتكون بيمان أكثر مع ذاكرتك قصيرة األمد. لالنتقال إلى الذاكرة المديدة 

 21مرات على األقل  بحيث تكون أولى هذا المراجعات بعد  1ادة ال بد لك من المراجعة واإلع
 (47  ص2111أيام على أقل تقدير.ا )شتاوب   4ساعة  واألخيرة بعد 

: فالفرد يمكنه أن يسترجع بسهولة كبيرة الخبرات األولى التي مرت به في قانون األولية .2
قام به بعد استالمه وظيفته  مختلف حياته كاليوم األول الذي دخل فيه المدرسة أو أول عمل

 الجديدة.
: أي أن أحدث المعلومات والخبرات التي اكتسبناها قريبًا يمكننا أن نستدعيها قانون الحداثة .4

  آخر جملة نطق بها صديقك أو أخوك قبل رحيله إلى الخارجأسرع من غيرها  فينت دائمًا تذكر 
 حان مباشرة حتى يسهل عليه استدعاؤها.والطالب يلقي نظرة سريعة على مادته قبل دخوله االمت

: ويقصد به الخبرات القوية ذات التيثير الشديد على الفرد والتي يصبد أثرها قانون الشدة .1
بالتالي باقيًا في ذهننا فيسهل استدعاؤها كتذكر أحد التجار كيف فقد ماله كله منذ عشرين عامًا 

مصرع شخص ما في الطريق فيثرت  اهد فيهافي أحد العمليات التجارية أو كتذكر الفرد حادثة ش
 عواطفه ونفسيته فترة من الزمن. في
قانون ثبات المالبسات: إن ثبات المجال الخارجي للحادثة وعدم تغير مالبساتها يسهل على  .1

)هاينز   الشخص القيام بعملية االستدعاء في وقت أسرع عما لو تغيرت تلك المالبسات.
اعتدت أثناء ذهابك إلى المدرسة منذ الصغر أن تسلك  فمثاًل إن (214-212  ص 2119

طريقًا معينة فذنك إن مشيت فيها اآلن ووجدته كما هو فهذا سوف يسهل استرجاع أحداث 
 مرتبطة بهذا الطريق  أما لو تغير شكله عمومًا فيكون من الصعب أن تستدعي تلك الذكريات.
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 مراحل االسترجاع: - 4
ة معالجــة المعلومــات هــو عمليــة إخــراج للمعلومــات مــن الــذاكر االســترجاع مــن منظــور نمــوذج 

 (14ص  2117. )ساسان طويلة إلى الذاكرة قصيرة المدا
 ثالثة مراحل لالسترجاع وهي:( Sternberg  2114وقد حدد ستيرنبيرغ )

مرحلة البحث عن المعلومات: يبدأ الفرد بالبحث عن المعلومات في الذاكرة الطويلة من  -4
من وجود المعلومات أصاًل في الذاكرة الطويلة  وفحص المعلومات المتوفرة من خالل التحقق 

 حيث حجمها وزمانها ومكانها وعناصرها  وتحديد المعلومات المطلوب استرجاعها.
المعلومات وتنظيمها بشكل مرحلة تجميع المعلومات المطلوبة وتنظيمها: إعادة تجميع  -2

 ة منطقية ومعقولة.تعامل معها وفهمها ولتصبد بصور يسهل ال
: وتظهر هنا االستجابة الظاهرة أو الضمنية كالضغط على مرحلة األداء )االستجابة( -4

كبسة الكهرباء  أو السلوك الحركي أو قراءة بيت من الشعر وغيرا  علمًا بين أوامر االستجابة 
 (411ص 2111تصدر عن الذاكرة القصيرة. )العتوم وآخرون  

 را أن هناك مرحلتان فقط لالسترجاع هما:( في2117أما أبو )رياش  
 : وتشــير هــذا المرحلــة إلــى إعــادة بنــاء المعلومــاتRecallالمرحلــة األولــى: مرحلــة االســتدعاء 

 وتذكرها من الذاكرة طويلة المدا .
للمـــادة فقـــط  تعـــرف: حيـــث يكـــون هنـــاك Recognitionالمرحلـــة الثانيـــة: وهـــي مرحلـــة التعـــرف 

 (491  ص 2117فرد إال التعرف عليها. )أبو رياش  ما على الفالمادة موجودة و 

 العالقة بين ادراك األلوان واالسترجاع: - 5
وتجهيز أو معالجة الذاكرة بينها انشاط عقلي معرفي يعكس القدرة على ترميز وتخزين  تعرف

 (419  ص 4998دخلة أو المشتقة واسترجاعها.ا )الزيات  المعلومات الم
)بحيــث  ن فـي ظـرف وجيـز  فمـدتها قصـيرة جـداً بالمعلومـة بيمانـة  لكـوتحـتفظ الـذاكرة الحسـية 

إلـى درجـة أنهـا غالبـًا مـا تعتبـر تتروا  بين بضع مئات األجـزاء مـن األلـف مـن الثانيـة و ثـانيتين( 
الحســـية هـــي بعـــدد الصـــيغ  هـــو مـــا يـــؤدي أن أصـــناف الـــذاكرة. و كينهـــا جـــزء مـــن عمليـــة اإلدراكو 

اكرة األيقونيـــة لــــإلدراك : الـــذييـــز بــــين نظـــامين فـــرعيين وهمـــاصـــوص التميـــتم بهـــذا الخالحســـية. و 
 (41  ص2142البصري والذاكرة السمعية لإلدراك السمعي. )بوتي  
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وعنـــدما تتـــيثر الخاليـــا العصـــبية بـــبعن ذبـــذبات اإلدراك أو بذبـــذبات خاليـــا أخـــرا  تبـــدأ فـــي 
هذا الذكرا شـيئًا ماديـًا. اويعني الحمن النوويا لتجسيد ذكرا اإلدراك  أي جعل  (RNA)إنتاج الـ
نتاج  المطابق قد يدوم نحو عشرين دقيقـة  وقـد يتحلـل فـي نهايتهـا  ألن دورا الوحيـد هـو  (RNA)وا 

ذا توقـف تركيـب البـروتين فـي أثنـاء  أن يستخدم كداعم إلنتاج البروتين بغيـة زيـادة عـدد الخاليـا  وا 
ومات الجاري تخزينها تتالشـى  كمـا فـي الدقائق العشرين التالية لإلدراك األصلي  فذن جميع المعل

ــــى بعــــن  ــــذاكرة الحســــية( وقــــد يكــــون مــــرد هــــذا التوقــــف إل ــــذاكرة قصــــيرة المــــدا جــــدًا )ال ــــة ال حال
ـــة مفاجئـــة مـــن الضـــغط )حـــادث ســـيارة  ســـقوط  صـــدمة انفعاليـــة...(  أو تـــدفق  التشـــابكات  كحال

ًا أو غيــــر ممكــــن. معلومـــات متناقضــــة تلغـــي بعضــــها تــــدريجيًا أو تجعـــل تــــداعي األفكــــار مختلطـــ
( وفي هذا الدقائق الحاسمة يلعـب المثيـر المـراد حفظـه دورًا كبيـرًا  ألن 47  ص4992)كوشايير 

التثبيــت النهـــائي يتعلـــق بــالمثيرات ونوعيتهـــا والوســـط الــذي تحـــدث فيـــه  فعنــدما يعطـــى المتعلمـــون 
نـارة فـي توضـيد ستسـاعدهم المسـاعدة فذنهـا المعينـات أو التلميحـات  خـزن إلـى مكـان الطريـق وا 
 وفعال. بشكل صحيد استرجاعها ثم ومن الذاكرة مخازن في المعلومة

 (Mayers,2004, P362) 

واليــوم تســود الفرضــية التــي تقــول أنــه هنــاك صــلة وثيقــة بــين األلــوان وعقولنــا  وبــدأ العلمــاء 
الحلبــي  يؤكــدون أن ألــوان معينــة لــديها تــيثير عميــق علــى أجســامنا  مزاجنــا  تفكيرنــا  وســلوكنا. )

( حيث يؤدي اللون دورًا أساسيًا لتحقيق اإلدراك نظرًا للتيثير الكبيـر التـي يحدثـه 417  ص2111
في جذب االنتباا وتحقيق الوظيفة الجمالية وتعزيز األفكار الداللية الخاصة بالمضمون ألن اللون 

ن (  و 421  ص2117يخلـــق حالـــة مـــن التـــذكر المرتبطـــة بـــذكريات ســـعيدة أو حزينـــةا )الـــوائلي   ا 
اســترجاع المعلومــات  فـــاللون النفســي تســـاعد علــى عمليــة التــذكر و تــيثيرا واقعيــة اللــون وحيويتــه و 

ة أطــول مــن الكلمــات أو البصــيرة لفتــر التــذكر ألنــه يترســ  فــي الــذاكرة و  يلعــب دورًا مهمــًا فــي عمليــة
 (471  ص4998ربابعة  الرسوم والصور ذات اللونين األبين واألسود. )العالق و 

ــه ألنــواع  أقــوا مــن المثيــرات المتمــايزة   وتلــك الحالــة التــي تحــدثها األلــوان تجعــل المــتعلم يتنب 
فـذذا كـان االســتقبال إضـافي مـن اإلثــارة لعـين القـارئ.  حيـث تضـفي األلـوان المزيـد مــن التنبيـه نـوع

الحســـي لموضـــوع الـــتعلم ضـــعيفًا  فذنـــه يـــؤدي إلثـــارات عصـــبية ضـــعيفة غيـــر قـــادرة علـــى إحـــداث 
جــدًا  القــوياالســتقبال الحســي  بالمقابــل  فــذنج الــتعلم الجديــد. و شــيفرات اإلدراكيــة المطلوبــة إلنتــاال

لذلك كـان  ويحتاج إلى قدرات إدراكية ترهق التالميذ وتضعف القدرة على االحتفاظ.يشتت االنتباا 
ة  وخاصــًة فــي البــد مــن العنايــة باختيــار األلــوان بنــاًء علــى نتــائج الدراســات النفســية والفيزيولوجيــ

 الكتب المدرسية التي يلعب فيها اللون دورًا مهمًا في عملية التعلم.
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 : الدراسررات السرررابقةالفصل الخامس

 :عربيةالدراسات ال -أواًل 

 ( سورية:2222دراسة صيام   -1
أطفال الريان أسس الصحة فاعلية الرسم واستخدام األلوان في تعليم  عنوان الدراسة:

 سنوات. 1 -1دراسة تجريبية على الفئة العمرية من   والسالمة

هدفت الدراسة إلى تعليم أطفال ريان األطفال أسس الصحة والسالمة هدف الدراسة: 
 باستخدام كراس من إعداد الباحث عن طريق الرسم واستخدام األلوان.

تتبع  طفاًل من روضتين إحداهما تتبع القطاع الخاص واألخرا 21العينة  عينة الدراسة:
 القطاع العام.

 استخدمت الدراسة المنهج التجريبي. منهج الدراسة:

 كراس ألطفال الروضة مقتر  من قبل الباحث. أدوات الدراسة :

  نتائج الدراسة:

 الكراس المقتر  من قبل الباحث قدم ل طفال خبرات تعليمية أفضل من ذي قبل. -4

وسلوكيات مناسبة لمواجهة األخطار استطاع الكراس إكساب األطفال مهارات صحية  -2
 المحتملة.

جعل الكراس البيئة التعليمية في غرفة الصف جذابة ومشوقة من خالل األنشطة  -4
 المقترحة.

  2111  الكراس يزيد من نشاط األطفال في التعلم الذاتي وفي متابعة التعلم.)كلش -1
 (41ص

 ( األردن:2225دراسة الهرش وآخرون   -2
 المباشر التحصيل في تعليمية برمجية في التلوين استراتيجية اختالف أثر عنوان الدراسة:

 العلوم: مادة في األساسي الثالث الصف لتالميذ
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باللون  التلوين استراتيجية اختالف أثر استقصاء إلى الدراسة هذا هدفت هدف الدراسة:
 مادة في ألساسيا الثالث الصف لتالميذ المباشر التحصيل في تعليمية برمجية فياألحمر 
 .العلوم

 أربع إلى العينة أفراد موقدس    وتلميذة تلميذاً  (82) من الدراسة عينة تكونت عينة الدراسة:
 المثير بتلوين النص وتلميذة تعلمت تلميذاً  (20) وفيها األولى المجموعة: هي مجموعات 
 الثالثة وفي جابة باألحمر بتلوين االست النص تعلمت وتلميذة تلميذاً  (20) الثانية وفي باألحمر 

 تلميذاً  (21) الرابعة وفي واالستجابة باألحمر  المثير بتلوين النص تع لمت وتلميذة تلميذاً  (21)
 .فقط( األسود )اللون تلوين دون النص تع لمت وتلميذة

 استخدمت الدراسة المنهج التجريبي. منهج الدراسة:

 :الدراسة أدوات

متت استد  :التعليمية البرمجية 1-  بيئاتها في الحيوانات تكيف "بوحدة المتعلقة التعليمية البرمجية خدت
 التعليمية للنصوص التلوين إستراتيجية واتدبتعت .الباحثين تصميم من البرمجية وهذا  "المختلفة
 . وأهدافها الدراسة وطبيعة لتتناسب

 قبل من ذي أعد ال التحصيلي االختبار باستخدام الباحثون قام :التحصيلي االختبار 2-
 متعدد. من االختيار نوع من بنداً  (30) من تكون والذي الباحثين 

 لصالد: إحصائياً  دالة كانت قد إن الفروقاتنتائج الدراسة : 

 .فقط( األسود )اللون التلوين عدم بطريقة مقارنة واالستجابة المثير تلوين طريقة .4
 .فقط( األسود للون)ا التلوين عدم بطريقة مقارنة المثير تلوين طريقة .2
 .فقط( األسود )اللون التلوين عدم بطريقة مقارنة االستجابة تلوين طريقة .4

  



72 
 

 الدراسات األجنبية: -ًا نيثا

 ( المملكة المتحدة:2226دراسة داوتس وآخرون   -1
 بحث التيثيرات الفئوية في لون الطفل: مقارنة عبر لغوية. عنوان الدراسة:

Daoutis & others (2006) UK: 

Categorical effects in children’s colour search: A cross-linguistic 
comparison. 

هدفت إلى استكشاف تيثير المعرفة اللغوية على اإلدراك اللوني. والعالقة  هدف الدراسة:
بين فئات اللون اللغوية والفئات اإلدراكية .وقد اعتمدت الدراسة مقارنة النطق بلغات مختلفة في 

 د من المصطلحات اللونية.عد

 7-1أطفال تتراو  أعمارهم بين  419تيلفت العينة في التجربة األولى من  عينة الدراسة :
بعمر  42بعمر ست سنوات   42بعمر خمس سنوات   9طفل بعمر أربع سنوات   42سنوات ا

اما من وقرية كواني  سبع سنوات اوأخذت عينات المشاركين من المدارس في : ساري بذنجلترا
 ناميبيا الذين يتحدثون لغة ناميبيا الريفية. 

طفاًل من مدارس  42سنوات ا 7فقد تيلفت العينة من أطفال بعمر   أما في التجربة الثانية
 طفاًل  من كاوكوفيلد شمال ناميبيا ا. 42ابتدائية محلية في ساري و 

 استخدمت الدراسة المنهج التجريبي. منهج الدراسة:

األزرق   تم استخدام زوجين من األوراق )األزرق واألخضر (4)لتجربة في ا ة:الدراس أدوات
سم مرتبة  2دائرة ملونة بقطر  18األحمر الوردي( كانت التجربة عبارة عن   واألرجواني

 41بحيث كان هناك    A4بالتساوي على شبكة من ستة أعمدة و ثمانية صفوف على ورقة
تم اختبار كل مجموعة باللغة األصلية و االنتباا فقط. دائرة للفت  42و  دائرة هي الهدف

 هذا النقطة في الجزء العلوي. و وضع عالمة على كل النقاط التي لها نفس لون ويطلب  المناسبة.

وقد   لغة ناميبياتم استخدام اللونين األخضر واألزرق للغتين االنجليزية و  (2وفي التجربة )
 .(4)أخذت التجربة نفس شكل التجربة 
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 النتائج العامة للدراسة :

هذا لم يكن موجودًا في فئات اللغات و   األكثر دقةكانوا األسرع و مجموعة اللغة االنجليزية  -4
 األخرا.

بينما لم يكن   كان أداء أطفال اللغة اإلنجليزية أبطي عندما يكون حجم المجموعة المعطاة أكبر -2
 يبدو أن الفئة األخرا تتيثر بحجم المجموعة.

رق واألخضر( و)األخضر ضحًا في المجموعة اإلنجليزية  أن هناك تيثير لكال )األز كان وا -4
 بينما هذا التيثير كان غائبًا في الفئة األخرا.واألصفر( 

كان األداء أفضل للفئتين في مجموعة األخضر واألصفر مما كانت عليه في مجموعة األخضر  -1
 واألزرق.

 يات المتحدة األميركية:( الوال2228دراسة ساندهوفر و دوماس   -2
 تيثير ترتيب العرن التقديمي في تعلم فئات األلوان. عنوان الدراسة:

Sandhofer & Doumas (2008) USA. 

Order of Presentation Effects in Learning Color Categories. 

 العشوائية في التعرف إلى األلوان. معرفة أثر الترتيب و   هدف الدراسة:

ناطقين باللغة االنجليزية فقط  وتم   طفاًل بعمر عامين 12تيلفت من  ة:عينة الدراس
اختيارهم من ريان األطفال في بلومنجتون بوالية انديانا  ولوس أنجلوس  وكاليفورنيا. وقد تم 
تعيين األطفال بشكل عشوائي. وكان نصف األطفال من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث. تم 

إجابات صحيحة )من  4ة لمعرفة إدراكهم اللوني  واألطفال الذين أجابوا فحص األطفال في البداي
كونوا مؤهلين للمشاركة. وباإلضافة إلى ذلك  األطفال الذين لديهم في تاري  يأسئلة( لم  4أصل 

 الت عمى ألوان غير مؤهلين أيضًا.عائالتهم حا

 استخدمت الدراسة المنهج التجريبي. منهج الدراسة:

تم استخدام ثالثية لونية )األحمر واألخضر واألصفر( بحيث يعرن  ة:الدراس أدوات
الثالثة  ل طفال واحد من ثالثة نماذج من األجسام مطابقة األلوان  وكائن تشويش. في النماذج
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 ال . ديناصور أخضر كبير..كوب أحمر كبير  حذاء أصفر كبير :كانت األشياء المستخدمة
 (1الشكل )

 
 ( 5الشكل رقم   

 شروط : 4وتم اختبار األطفال وفق 

)أ( التشابه بالترتيب وعرن جماعي: حيث يبدأ االختبار بيلوان متشابهة إلى حد كبير ثم 
 بدأ الشبه يخف تدريجيًا  في هذا االختبار تم عرن نموذج واحد ل طفال في كل مرة.

الحاالت عشوائية التشابه  وكذلك تم عرن  )ب( تشابه عشوائي وعرن جماعي: هنا كانت
 نموذج واحد ل طفال في كل مرة.

 )ج( تشابه بالترتيب وعرن موزع: أي أن األطفال تعرضوا للفئات الثالثة في وقت واحد.

 نتائج الدراسة:

أداء األطفال في الشرط )أ( التشابه بالترتيب وعرن جماعي  أفضل بكثير من  -4
 الشرطين اآلخرين.

ألطفال في جميع الحاالت سجلوا خالل الدراسة بيكملها نتائج أفضل من النتائج التي ا -2
 سجلوها في االختبار وحدا.

إن التعرف على األلوان عن طريق التسميات التي تنطبق على أشياء مماثلة بشكل  -4
عن  أسفرت  كلي  والتعلم عن طريق التعرف إلى فئة لون واحد قبل التعرف إلى اللون الثاني

 التعلم السريع ل لوان .
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استخدام اللون ذاته ألجسام متشابهة أو مترابطة أمر يزيد من سهولة استرجاع المعلومات  -1
 ذات الصلة من خالل ربط الحاالت في الذاكرة .

على سبيل المثال  إذا عرن على الطفل سيارة حمراء تليها سيارة حمراء أخرا ثم حافلة  
 في العديد من القواسم المشتركة بما في ذلك اللون(. حمراء )ثالثة عناصر تشترك

 ( الواليات المتحدة األميركية:2009دراسة ثيستيل و ويلكنسون   -3
نماذج اللون في مرحلة النمو ما قبل الدراسة على سرعة تحديد  تيثيرات عنوان الدراسة:

 موقع الهدف.

Thistle & Wilkinson (2009) USA: 

The Effects of Color Cues on Typically Developing Preschoolers’ 
Speed of Locating a Target Line Drawing. 

درس هذا البحث المكان األمثل لوجود اللون بالنسبة إلى الهدف )الصورة أو  هدف الدراسة:
الخلفية( وطرق االتصال المعززة والبديلة و تيثيرها على سرعة تحديد مكان رسم خط يصل بين 

 اف.األهد

 4 -2طفاًل من عمر  41سنوات  و 1 - 1فاًل من عمر ط 41تيلفت من  :عينة الدراسة
 سنوات. 

 استخدمت الدراسة المنهج التجريبي. منهج الدراسة:

موجودين داف من األطعمة طلب من المشاركين رسم خط يصل بين األهات الدراسة: أدو 
ظروف مختلفة من حيث لون  1وقد تم قياس الهدف عبر   نوع آخر 42بين مجموعة من 

 (:1) األهداف ولون الخلفية كما هو موضد بالشكل
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 ( 1الشكل رقم   

 نتائج الدراسة:

مقارنة   على اللون األمامي )لون الشكل( قاموا برسم الخط بسرعة أكبر اعتماداً جميع المشاركين  -4
 ط.مع الرسومات التي تضم لون الخلفية فق

أظهر المشاركون األصغر سنًا رد فعل أسرع عند عدم وجود لون للخلفية )أي وجود لون للشكل  -2
 فقط( .

 :تعقيب على الدراسات السابقة 
 ط مهمة:امن خالل مراجعة الدراسات السابقة وجدت الباحثة عدة نق

 ندرة الدراسات العربية والمحلية فيما يخص متغيرات البحث  وخاصًة إدراك األلوان. 
  لم تجد الباحثة أي دراسة عربية تدرس إدراك األلوان والذاكرة كمتغيرات مشتركة في بحث

 واحد  بحسب اإلمكانيات المتاحة لها.
  في األبحاث  -اهتمت الدراسات العالمية بدراسة أثر األلوان في الذاكرة البصرية  ولكنها

ثها  بل أعطت االهتمام األكبر لم تهتم كثيرًا باألطفال كعينات لبحو  -المنشورة على األقل
 لطلبة الجامعات  نظرًا لسهولة تيمين العينة وسهولة التعامل معها.

  استخدمت الدراسات السابقة أدوات خارجية  مثل الصور أو األشياء الملونة  ولم تتناول
التطبيقات التربوية المدرسية التي يمكن أن تكون ذات نفع مباشر وملموس بالنسبة للطلبة  

 المعلمين.و 
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 :نقاط التشابه واالختالف 

 دراسة الحالية والدراسات السابقة تكمن في:النقطة التشابه بين 

 .اهتمام الدراسات باللون ودراسته كمتغير مستقل مؤثر في المتغيرات األخرا 
  أثر  تناولت  في عينتها الصف الثالث األساسي  كما 2111دراسة الهرش وآخرون تناولت

 مادة العلوم باللون األحمر.تحصيل في  تلوين المثيرات
 .المنهج المتبع في الدراسات السابقة هو المنهج التجريبي 

 أما نقاط االختالف فهي:

 2009) دراسة ثيستيل وويلكنسون - 2118ساندهوفر ودوماس  - 2111)صيام  الدراسات 
 مرحلة ما قبل المدرسة.درست 

  أطفال تيثير الرسم واأللوان في تعليم  2111الهدف من البحث  فقد درس صيام اختالف
كان الهدف دراسة أثر  2111أسس الصحة والسالمة  وفي دراسة الهرش وآخرون الروضة 

 .استراتيجية التلوين في التحصيل المباشر
  دراك األلوان وعالقة ذلك باللغة فقد تم قياس سرعة إ 2111داوتس وآخرون في دراسة

 ل طفال )دراسة عبر لغوية(. وجهت التعليمات باللغة األصلية 
  ترتيب العرن التقديمي في تعلم   فقد درست تيثير 2118أما دراسة ساندهوفر ودوماس

 فئات األلوان.
  التي هدفت إلى معرفة أثر لون الشكل والخلفية في  2009وأخيرًا دراسة ثيستيل وويلكنسون

 سرعة التعرف عليه.

جد دراسات يمكن االعتماد على نتائجها في من عرن الدراسات السابقة  نجد أنه ال يو 
مقارنة نتائج البحث بشكل كبير وذلك لعدم تشابه الدراسات واختالفاتها الكبيرة عن الدراسة 

وفرة لدا توالم -الحالية  ويمكن عد دراسة الهرش وآخرون أقرب الدراسات السابقة للبحث 
 رغم االختالفات بين الدراستين. -الباحثة
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 : إجراءات البحثدسفصل الساال

 : مقدمة 

إن اتجــاا معالجــة المعلومــات يدعنــى بفهــم العمليــات المعرفيــة التــي تحــدث للمثيــر حتــى تظهــر 
االستجابة بشكل متسلسل ومـنظم ويحـاكي نظـم معالجـة المعلومـات فـي الحاسـوب. كمـا أن عمليـة 

د راك وتعــرف  وفهــم  وتحليــل  معالجــة المعلومــات تتضــمن جميــع العمليــات المعرفيــة مــن انتبــاا  وا 
( واالســترجاع كعمليــة مــن 299  ص2111ت  واســتجابة. )العتــوم وآخــرون  اوتــذكر  واتخــاذ قــرار 

عمليات الذاكرة ايتضد من خالل تذكر األحداث والخبرات مثل الصور واأللفاظ واألرقام واألسماء 
ابق حيـث يـتم ذلـك دون الحاجـة والتواري  والقوانين واألصوات وغيرهـا  والتـي تعلمهـا الفـرد فـي السـ

  2111إلى وجود المثيرات أو المواقف التـي أدت إلـى حـدوث الـتعلم والتخزين.ا)العتـوم وآخـرون  
( وال يكمــن مفتــا  الــذاكرة األمينــة فــي امــتالك قائمــة مــن الوســائل والمهــارات فــي الحفــظ 294ص

ك والتصـــرفات الســـلو اســـتعداد كـــل شـــخص لتوظيـــف الظـــروف و  فحســـب. بـــل يكمـــن بـــاألحرا فـــي
( فقد يكون تلوين المثير البصري المعرون 14  ص4992توظيفًا يسهل له المهمة. )كوشايير  

للتلميـــذ وســـيلة تســـاعدا علـــى اســـترجاع المعلومـــات  وهـــذا االفتـــران هـــو مـــا تمـــت دراســـته بشـــكل 
 تجريبي في هذا البحث.

 :جراءاته  منهج البحث وا 
ــــي  ــــة المــــنهج التجريب ــــر إالتعتمــــد الدراســــة الحالي ــــي تحســــين عمليــــة ختبــــار أث ــــوان ف دراك األل

ففي هذا المنهج يمكن للباحث الـتحكم بـبعن المتغيـرات مـن خـالل وجـود مجمـوعتين االسترجاع  
متمــاثلتين فــي التجربــة  مجموعــة تجريبيــة تخضــع لتــيثير المتغيــر المســتقل ومجموعــة ضــابطة ال 

 ية.تخضع لتيثيرا  وهذا هو المنهج المتبع في الدراسة الحال
التجربة لتكون اقرب ما يكون للواقع التعليمي في مـدارس القطـر العربـي السـوري  وقد صدممت

من حيث الدروس وطرائق التدريس  وقد كان أسلوب االختبار والـزمن المحـدد لـه أيضـًا قريبـًا جـدًا 
 من األسلوب المدرسي المعتاد.

 :أواًل : عينة البحث 
الرابـــع األساســـي المســـجلين فـــي المـــدارس التابعـــة يتـــيلف مجتمـــع البحـــث مـــن تالميـــذ الصـــف 

ًا ( تلميـــذ21441م  والـــذين بلـــغ عـــددهم )2144 – 2142لمديريـــة  تربيـــة دمشـــق للعـــام الدراســـي 
 ( إناث.42411)( ذكور و44142وتلميذة  منهم )
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اختيرت العينة من مدرسـتي: ))ضـاحية دمـر األولـى الواقعـة فـي منطقـة مشـروع دمـر )الشـام و 
الحــــارة الجديــــدة((  –درســــة عبــــد الــــرحمن الــــداخل الواقعــــة فــــي منطقــــة دمــــر الغربيــــة الجديــــدة( وم

 والتابعتين لمديرية تربية دمشق.
وقــد تيلفــت المجموعــات التجريبيــة مــن تالميــذ مدرســة ضــاحية دمــر األولــى  وهــم ثــالث شــعب 
مـــن الصـــف الرابـــع األساســـي  والمجموعـــة الضـــابطة هـــم تالميـــذ شـــعبة مـــن مدرســـة عبـــد الـــرحمن 
الداخل  تم اختيارهم بعد إجراء اختبار رسم الرجل )غودناف( للذكاء واختبار سرعة القـراءة بقيـاس 

ثانيـة( وذلـك لتثبيـت متغيـرات الـذكاء ومسـتوا  41عدد الكلمات التي يستطيع التلميذ قراءتهـا فـي )
ون ( مــن شــهر كــان21 -49 - 48القــراءة فــي العينــات. وقــد طبقــت هــذا االختبــارات فــي األيــام )

 .-(4النتائج في الملحق رقم ) -م. 2142األول عام 
ــذين يقعــون بــين العمــر العقلــي  ســنة باعتبــار أن  44.1ســنة إلــى  7.1فقــد اختيــر التالميــذ ال

ســنة وقــد تراوحــت األعمــار العقليــة للتالميــذ فــي هــذا الشــعب بــين  9.1متوســط العمــر الزمنــي هــو 
ثانيــة باعتبــار  41كلمــة فــي  11 – 21حققــوا ســنة. واختيــر التالميــذ الــذين  42.1ســنة و  1.21

المتفوقــون والــذين هــم دون  كلمــة. كمــا اســتبعد التالميــذ 11 – 1أن مــدا قــراءة التالميــذ كــان مــن 
 .طالق األبوين.. ( –ذوي الظروف العائلية الخاصة )وفاة أحد األبوين المتوسط و 

المـذكورة والتـي  ن الشعب األربعتلميذًا وتلميذة م 17وبعد كل اإلجراءات السابقة اختير منهم 
 تلميذًا : 98بلغت 
 تلميذ للمجموعة الضابطة.  44 (4
 لمجموعة األحمر. 44 (2
 لمجموعة األزرق.  42 (4
 لمجموعة اللونين. 44 (1

 ثانيًا : إعداد أدوات البحث:
 أداتين هما:تكونت أدوات التجربة من 

 :مقررة في منهاج الصف الرابع األساسيالدروس من المجموعة  -1
منـذ العـام الدراسـي  مجموعة من الدروس ميخوذة من المنهاج المقرر الذي بدأ العمل بهوهي 
م  وقـــد اختيـــرت الـــدروس مـــن مـــادة العلـــوم كمثـــال عـــن المـــواد العلميـــة  ومـــادة 2144 – 2141

االجتماعيـــات كمثـــال عـــن المـــواد األدبيـــة  وأعـــدت أســـئلة تحصـــيلية خاصـــة بهـــذا الـــدروس لقيـــاس 
 االسترجاع.
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إلطالع على الـدروس وعلـى المعـايير التـي وضـعتها وزارة التربيـة لـدروس الصـف الرابـع بعد ا
للمـــادتين  تـــم إجـــراء تحليـــل مفـــاهيم للـــدروس المـــذكورة لتحديـــد المفـــاهيم الرئيســـة والمفـــاهيم الفرعيـــة 
المتضــمنة فــي الــدرس كــي يــتم تلوينهــا بــاللون المطلــوب لكــل مجموعــة  ولتكــون تلــك المفــاهيم هــي 

ختبــار االســترجاع  أي أنــه تــم وضــع أســئلة تقويميــة تقــيس االســترجاع فقــط  مــع تجنــب موضــوع ا
 األسئلة التي تقيس عمليات عقلية أخرا مثل أسئلة التصنيف والتعليل... إل .

فـــي  -واســـتبعاد تقـــويم المفـــاهيم غيـــر الملونـــة -وهـــذا األســـئلة أيضـــًا تشـــمل المفـــاهيم الملونـــة 
 الذي يشمل الدروس الواردة في التجربة.الكتيب الموزع على التالميذ  و 

 مسوغات اختيار الدروس:  -
بسبب الحاجة إلى دروس من منهاج الصف الرابع األساسي كـيداة للبحـث  تـم اختيـار ثمانيـة 

 دروس من مادتي العلوم واالجتماعية  وهذا الدروس هي:
 دروس مادة العلوم: 

 المحافظة على األرن.الوحدة الثالثة )األرن والفضاء( الفصل الثاني: 
 الدرس األول : ما ملوثات الهواء وكيف يتم الحد منها؟ -أسماء الدروس : 
 الدرس الثاني : ما ملوثات الماء وكيف يتم الحد منها ؟ - 

 الدرس الثالث : ما ملوثات التربة وكيف يتم الحد منها؟ - 

 الدرس الرابع: ما ماء الري؟ - 

 دروس مادة االجتماعيات: 

 دة الرابعة : دعائم االقتصاد في سورية.الوح

 الدرس األول : العمل في الزراعة في سورية. -أسماء الدروس  

 الدرس الثاني : العمل في الصناعة في سورية.  -

 الدرس الثالث : العمل في التجارة في سورية. -

 الدرس الرابع : السياحة في الجمهورية العربية السورية . -

س بعـــد ســـؤال معلمـــات المجموعـــات األربـــع والتنســـيق معهـــن ألن مهمـــة اختيـــرت هـــذا الـــدرو 
التنســيق كانــت العقبــة األكبــر لعــدة أســباب  أولهــا اختيــار دروس مــن المــادتين متزامنــة فــي نفــس 

يث وجودها في مخطط توزيع المنهاج  والسبب الثاني هو أن تكون الدروس جميعها الوقت من ح
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تعطــى فــي حصــة دراســية واحــدة  مــع العلــم أن هنــاك العديــد مــن الــدروس التــي يــتم إعطاؤهــا فــي 
 تيخير   أي   تين أو ثالث. ثالثًا تم تنسيق أوقات إعطاء الدروس بحيث ال تتسبب فييحصتين دراس

ســير العمليــة التعليميــة بالنســبة للتالميــذ. والســبب األخيــر تفــادي أن تقــوم ة  لفــي الــدروس أو عرقلــ
التجربة في وقت االختبارات التحصيلية لضـمان عـدم تشـتت التالميـذ فـي أمـور أخـرا تتـداخل مـع 

 ظروف التجربة.

 إعداد الدروس: -
لمدرســي  مت للمجموعـة الضـابطة مجموعـة الـدروس المـذكورة وتمـت دراسـتها مـن الكتـاب اد  قدـ

أمـــا المجموعـــات التجريبيـــة فقـــد قدـــدمت لهـــا مجموعـــة الـــدروس ذاتهـــا بـــاختالف متغيـــر اللـــون فقـــط 
بعد اإلطالع على الدروس وعلـى المعـايير التـي وضـعتها وزارة التربيـة فبحسب اسم كل مجموعة. 

معرفة لدروس الصف الرابع للمادتين وبعد اختيار الدروس تم القيام بتحليل مفاهيم الدروس بقصد 
وذلــك  -( 1( والملحــق رقــم )1الملحــق رقــم ) -المفــاهيم الرئيســة والمفــاهيم الفرعيــة فــي كــل درس 

لمعرفــة مـــا يجــب تلوينـــه مــن النصـــوص ألن الغـــرن مــن التلـــوين لــيس تلـــوين الــنص كـــاماًل  بـــل 
الغرن منه معرفة ما إذا كان تلوين المفاهيم المهمة في النص سيسـاعد فـي تحسـين اسـترجاعها. 

تم تلوين المفاهيم الرئيسة والمفاهيم الفرعيـة مـا عـدا األمثلـة  وذلـك بسـبب كثـرة األمثلـة الـواردة  وقد
فــي أو يبالكتــاب. وقــد تــم تلــوين المفهــوم كــاماًل علــى شــكل جملــة )مثــال: تلــوث الهــواء هــو تغيــر ك

ـــى المع ـــة فقـــط يســـتطيع التوصـــل إل ـــذ الجمـــل الملون ـــرأ التلمي ـــذذا ق نـــى كمـــي فـــي تركيـــب الهـــواء(  ف
قــد تلغــي دور تكامــل المعنــى   -مثــل كلمــة تلــو ث  -المطلــوب  ألن تلــوين مســمى المفهــوم فقــط 

وبــــذلك تكــــون المجموعــــة الضــــابطة قــــد قــــرأت النصــــوص بشــــكل متكامــــل  بينمــــا تفقــــد المجموعــــة 
 التجريبية هذا العامل. 

 اختبار االسترجاع  االختبار التحصيلي(: - 2
ــ تــيلف مــن أربعــة و يهًا باالمتحانــات التحصــيلية المدرســية  م اختبــار االســترجاع ليكــون شــبم  صد

 –اختـر اإلجابـة الصـحيحة  –أنواع من األسئلة  وهي أسئلة )صد أو خطي مع تصحيد الخاطئ 
 أجب عن األسئلة التالية(. –ام  الفراغات 

لضمان أن تكون األسئلة تقيس عملية االسترجاع فقـط تـم اسـتبعاد جميـع األسـئلة التـي تـدخل 
ها عمليات التفكير والتحليل والتركيب والمهارات مثل أسـئلة التعليـل واالسـتنتاج والتصـنيف.. أي في

أن األســـئلة وضـــعت مـــن مســـتوا المعرفـــة بحســـب تصـــنيف بلـــوم  فاألســـئلة والعبـــارات كانـــت كمـــا 
 وردت في الكتاب تمامًا.
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ــدددت الدرجــة   41مــن كــل درس  -لتكــون الدرجــة النهائيــة لالختبــار فــي كــل مــادة  11وقــد حد
 درجات.

( عبــارة فــي مــادة 47)فــي مــادة العلــوم و  عبــارة (49مــن ) التحصــيلي االختبــار وتكــون
 االجتماعيات

 أنواع : تتوزع العبارات على أربعة 
عبارات لكل مادة أي  8  مع تصويب العبارة الخاطئة Xأو  √النوع األول: ضع إشارة   -

 عبارتين من كل درس.

ربع درجة لإلشارة الصحيحة و ثالثة   X  ودرجة لكل عبارة  √ة تحسب درجة لكل عبار 
 أرباع الدرجة للتصحيد.

 عبارات لكل مادة أي عبارتين من كل درس. 8اختيار من متعدد.  :نيالنوع الثا -

 تحسب درجة واحدة لكل عبارة.

عدد  فراغ لكل مادة  وليس هناك 41النوع الثالث: ام  الفراغات بالكلمات المناسبة.  -
 فراغات من كل درس. 1عبارات ثابتة  أي 

 .النوع الرابع: أجب عن األسئلة )عرف أو عدد( -

 أسئلة لكل مادة أي سؤالين من كل درس. 8تحسب لكل سؤال درجتان. 

 الزمن المحدد لالختبار:

هذا االختبار كيي اختبار صفي تحصيلي  يعطى فيه التلميذ وقتـًا لإلجابـة بعـد إعطائـه ورقـة 
سـئلة كاملـة  فــال يوجـد وقـت محــدد بالضـبط لبـدء أي ســؤال أو نهايتـه  بـل ينتهــي وقـت اإلجابــة األ

 عندما ينتهي وقت االختبار كاماًل.
ولمعرفة الزمن الالزم لالختبـار  تـم مسـبقًا تعييـر الوقـت الـالزم لكـل سـؤال  فقـد طرحـت أسـئلة 

 41اســتطالعية مكونــة مــن  مــن نمــوذج مشــابه لكــل مــن مــادتي العلــوم واالجتماعيــات علــى عينــة
تالميذ من تالميـذ الصـف الرابـع المسـجلين فـي مدرسـة سـعد بـن عبـادة الواقعـة فـي منطقـة مشـروع 
دمــر )الشــام الجديــدة (. وبنــاًء علــى حســاب المتوســط الزمنــي الــذي اســتغرقه كــل التالميــذ لإلجابــة 

 على األسئلة تم تحديد معيار وقت اختبار االسترجاع كاماًل.
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 تالميذ(  41متوسط الزمن الذي استغرقه أفراد العينة االستطالعية )المكونة من  بعد حساب
 على اإلجابة عن نموذج مشابه ل سئلة من مادة العلوم فقد تبين أن:

متوسط الزمن الذي استغرقه التالميذ لإلجابة عن عبارتين فقط من صد أو خطي مع  (4
 دقيقة(. 1.71ثانية )أي  11.48التصويب هو 

الزمن الذي استغرقه التالميذ لإلجابة عن عبارتين فقط من سؤال اختيار من متعدد متوسط  (2
 دقيقة(. 1.84ثانية )أي  18.78هو 

فراغات فقط من سؤال الفراغات  1متوسط الزمن الذي استغرقه التالميذ لإلجابة عن  (4
 دقيقة(. 4.12ثانية )أي  94.21

 411.18سؤالين فقط من األسئلة المقالية متوسط الزمن الذي استغرقه التالميذ لإلجابة عن  (1
 دقيقة(. 2.44ثانية )أي 

  تالميذ( 41بعد حساب متوسط الزمن الذي استغرقه أفراد العينة االستطالعية )المكونة من 
 على اإلجابة عن نموذج مشابه ل سئلة من مادة االجتماعيات فقد تبين أن:

عبارتين فقط من صد أو خطي مع متوسط الزمن الذي استغرقه التالميذ لإلجابة عن  -4
 دقيقة(. 1.72ثانية )أي  14.22التصويب هو 

متوسط الزمن الذي استغرقه التالميذ لإلجابة عن عبارتين فقط من سؤال اختيار من  -2
 دقيقة(. 1.12ثانية )أي  47.18متعدد هو 

فراغات فقط من سؤال الفراغات  1متوسط الزمن الذي استغرقه التالميذ لإلجابة عن  -4
 دقيقة(. 4.11ثانية )أي  89.81

متوسط الزمن الذي استغرقه التالميذ لإلجابة عن سؤالين فقط من األسئلة المقالية  -1
 دقيقة(. 2.11ثانية )أي  417.14

 صدق وثبات أدوات البحث:
 أواًل: صدق األدوات:

يعتمـــد صـــدق أدوات البحـــث علـــى صـــدق المحكمـــين  وذلـــك باعتبـــار أن األدوات هـــي تحليـــل 
 م ثمانية دروس من منهاج الصف الرابع واختبار استرجاع متعلق بها.مفاهي
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تـم تحكـيم  2144/ 24/4ويـوم األربعـاء  2142/ 42/ 24في الفتـرة الواقعـة بـين يـوم األحـد 
تحليــل مفــاهيم دروس مــادتي العلــوم واالجتماعيــات باإلضــافة إلــى األســئلة التقويميــة التــي وضــعت 

 بجامعـة التربيـة فـي كليـةل علـى مجموعـة مـن المحكمـين كمقيـاس لالسـترجاع  حيـث عـرن العمـ
 علـى عـرن كمـا واالجتماعيـات والقيـاس والتقـويم  العلـوم تـدريس في طرائـق المتخصصين دمشق

 األداة المعـدة مـن أجـل مـن مناسـبة للتيكـد الرابـع األساسـي ومعلمـي الثـانوي معلمـي مـن مجموعـة
إليهـا المحكمـون   أشـار التـي واالقتراحـات اتبالمالحظـ األخـذ وتـم  -(1الملحـق رقـم )- الدراسـة
 المحكمون وقد أشار .هذا البحث وأغران لتتناسب تحسين وتطوير األدوات  على ساعدت والتي
لـى أن األسـئلة شـملت المفـاهيم األساسـية والفرعيـة فـي  هذا البحـث ألغران مناسبة األدوات إلى وا 

 الدروس.
 ي المحكمين هي:والعبارات المستبدلة والمستبعدة بحسب رأ

 :علوم صد أو خطي 
. ألنهـا تقبـل تعـديل الجـزء األول يعني الري السطحي استخدام المرشات لري األرن الزراعيـة -4

 أو الثاني من العبارة تم التعديل إلى:

 الري السطحي يؤم ن أقل كمية كافية من الماء للنبات بدون هدر. - 

 :علوم فراغات 
بسبب تكرار العبارة في سؤال صد أو خطي  ان )المعوية(.يتسبب تلوث المياا العذبة باألمر  -2

 تم التعديل إلى: 

  إليها. المعادنتتلوث المياا الجوفية في بعن المناطق بسبب تسرب بعن  -

ومنها )الكوليرا(  يدمر)تلوث( المياا العذبة صحة االنسان ألنه يتسبب باألمران المعوية   -4
 ة تحتوي على أخطاء علمية تقرر استبعادها نهائيًا.ألنها جمل و)المالريا( وحاالت )تسمم(.

تلوث الهواء هو حدوث تغير )كمي( أو)كيفي( في تركيب الهواء  نتيجة وجود مواد )صلبة(  -1
 . بسبب طول العبارة  تم استبدالها بالمفهوم الرئيس في التعريف:أو )سائلة( أو)غازية( فيه

 ركيب الهواء.هو حدوث تغير كمي أو كيفي في ت تلوث الهواء -

 : علوم اشر 

  



87 
 

 بما أنها أمثلة غير ملونة تم التعديل إلى:  عدد أربعًة من مصادر تلوث الهواء. -1
 عدد ملوثات الهواء.- 
 :اجتماعيات اختيار من متعدد 

 الصناعة الغذائية تعتمد على: -1

 نية( الثروات المعد -المواد الخام المستوردة   ج -ب   كالحبوبالحاصالت الزراعية  -)أ

 تم حذف مثال الحبوب.

 :اجتماعيات فراغات 

تم  يستخدم القطن في تصنيع )المنسوجات(   و القمد في تصنيع )الخبز و المعكرونة.( -7
 استبعاد العبارة ألنها ال تقيس مفاهيم أساسية أو فرعية.

الصــــناعات الحديثــــة تتميــــز بوجــــود )آالت( تعمــــل بالكهربــــاء  وتوجــــد هــــذا اآلالت فـــــي  -8
 بسبب طول العبارة تم استبدالها بعبارة: انع كبيرة( وتنتج كميات كبيرة )بسرعة( و )دقة.()مص

 تعمل بالكهرباء. آالتالصناعات الحديثة تتميز بوجود  -

 : اجتماعيات اشر 

  عدد أهم مقومات الصناعة الحديثة. -9

 تصحيد ليصبد:نقاط لذلك تم تعديل السؤال لوضع معيار ال 1بما أن اإلجابة تتطلب تعداد 

 عدد أربعًة من مقومات الصناعة الحديثة. -

 ثانيًا : ثبات األدوات:

في بداية الفصل الدراسي الثاني تم تطبيق أدوات البحث على عينة استطالعية مكونة من 
( تلميذ مسجلين في مدرسة )سعد بن عبادة( الواقعة أيضًا في منطقة مشروع دمر) الشام 42)

/ كانون 27كد من صدق وثبات االختبار  في بداية األسبوع يوم األحد الجديدة(  وذلك للتي
/ شباط/ 7  ومن ثم أعيد تطبيق األدوات في نهاية األسبوع التالي الخميس 2144الثاني/ 
 وكانت النتائج كالتالي: . حيث ثبتت صالحية استخدام األدوات للبدء بذجراء البحث.2144
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 ثبات اختبار العلوم : -
 (1م  الجدول رق

 ارتباط نتائج التطبيق األول مع التطبيق الثاني لمادة العلوم.

 
اختبار 
العلوم 
 اختبار العلوم إعادة األول

اختبار العلوم 
 األول

 **834. 1 ارتباط بيرسون

 001.  مستوا الداللة

 12 12 العدد

اختبار العلوم 
 إعادة

 1 **834. ارتباط بيرسون

  001. مستوا الداللة

 12 12 العدد

  0.01 .االرتباط هام في مستوا داللة .**

وجـود عالقـة ارتبـاط إيجابيـة وهذا يعني  (p = 0.001 < 0.05)أن  (4الجدول رقم )يتبين من 
بين اختبار العلوم في التطبيق األول واختبار اإلعادة الذي طدبق بعد أسبوعين  وقد دالة إحصائيًا 

( ممــا يــدل علــى   (0.01( وهــو ارتبــاط قــوي ودال عنــد مســتوا داللــة1.84بلغــت قــوة االرتبــاط ) 
 ثبات االختبار.

 ثبات اختبار االجتماعيات: -
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 ( 2الجدول رقم  
 ارتباط نتائج التطبيق األول مع التطبيق الثاني لمادة االجتماعيات

 
اختبار 

االجتماعيات 
 ولاأل

اختبار االجتماعيات  
 إعادة

اختبار 
االجتماعيات 

 األول

 **842. 1 ارتباط بيرسون

 001.  مستوا الداللة

 12 12 العدد

اختبار 
االجتماعيات  

 إعادة

 1 **842. ارتباط بيرسون

  001. مستوا الداللة

 12 12 العدد

 0.01 .االرتباط هام في مستوا داللة .**

وجود عالقة ارتباط وهذا يعني  (p = 0.001 < 0.05)أن  (2رقم ) الجدوليتبين من 
اختبار االجتماعيات في التطبيق األول واختبار اإلعادة الذي طدبق بعد إيجابية دالة إحصائيًا بين 

( مما (0.01( وهو ارتباط قوي ودال عند مستوا داللة 1.81أسبوعين  وقد بلغت قوة االرتباط )
 ر.يدل على ثبات االختبا

مكانية  ومن النتائج السابق عرضها  يتبين صدق و ثبات أدوات البحث وبالتالي صالحيتها وا 
 استخدامها في البحث .

 ثالثًا: تطبيق أدوات البحث على عينة البحث:
 االختبار القبلي:

تم إجراء االختبار القبلي ألفراد  2144/ شباط/ 44/ شباط واالثنين 41في يومي األحد 
 ارة )الضابطة والتجريبية(. وقد كانت النتائج كالتالي:العينة المخت

 :فرضية الروز القبلي للمجموعات في مادة العلوم 
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  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد
 .1.11المجموعات الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي لمادة العلوم عند مستوا داللة 

 Oneway ANOVAتحليل التباين األحادي باستخدام اختبار اختبار الفرضية إحصائيًا بعد  -
  نجد النتيجة موضحة في الجداول كما يلي:

 (3الجدول رقم  
 جدول نتائج اختبار العلوم القبلي

 المجموعات
 المتوسط العدد

االنحراف 
 الخطي المعياري المعياري

 %91قة للمتوسط حدا الث

 القيمة األدنى
القيمة 
 الحد األعلى الحد األدنى األقصى

 10.50 3.50 8.5007 5.6812 63270. 2.09843 7.0909 11 المجموعة الضابطة

 10.50 4.75 9.2340 6.3569 64563. 2.14131 7.7955 11 مجموعة األحمر

 11.75 4.25 8.6196 5.8387 63175. 2.18845 7.2292 12 مجموعة األزرق

 13.75 4.50 9.1217 6.0321 70902. 2.55641 7.5769 13 مجموعة اللونين معاً 

 13.75 3.50 8.0742 6.7769 32223. 2.20912 7.4255 47 المجموع

 
 ( 4الجدول رقم  

 نتائج االختبار ليفين لفحص تجانس تباين المجموعات

 مستوا الداللة 2درجات الحرية  4درجات الحرية  اختبار ليفين

.095 3 43 .963 

 

 وهذا يعني أن المجموعات متجانسة. (p = 0.963 > 0.05)نجد أن  (1الجدول رقم )في 
 ( 5الجدول رقم  

 نتائج فرضية الروز القبلي لمادة العلوم

 مستوا الداللة Fقيمة  متوسط المربعات ت الحريةدرجا مجموع المربعات مصدر التباين

 877. 227. 1.166 3 3.498 بين المجموعات

   5.139 43 220.992 داخل المجموعات
    46 224.489 المجموع
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وهذا يعني أنه ال توجد فروق بين   (p = 0.877 > 0.05)أن (1الجدول رقم )يتبين من 
 لمادة العلوم  وبالتالي نقبل الفرضية. متوسطات المجموعات في االختبار القبلي

 :فرضية الروز القبلي للمجموعات في مادة االجتماعيات 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد

المجموعات الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي لمادة االجتماعيات عند مستوا داللة 
1.11. 

 نجد النتيجة موضحة في الجداول كما يلي:ار الفرضية إحصائيًا بعد اختب -
 ( 6الجدول رقم  

 اختبار االجتماعيات القبلي. نتائججدول 

 المجموعات
 المتوسط العدد

االنحراف 
 المعياري

الخطي 
 المعياري

 %91حدا الثقة للمتوسط 

 الحد األعلى الحد األدنى القيمة األقصى القيمة األدنى

 11.25 3.75 9.4019 6.4617 65980. 2.18830 7.9318 11 المجموعة الضابطة

 10.25 2.50 8.4995 5.1368 75460. 2.50273 6.8182 11 مجموعة األحمر

 9.50 3.50 7.9635 5.3282 59866. 2.07380 6.6458 12 مجموعة األزرق

 10.25 3.25 8.3298 6.0548 52207. 1.88236 7.1923 13 مجموعة اللونين معاً 

 11.25 2.50 7.7677 6.5089 31266. 2.14350 7.1383 47 المجموع

 

 ( 7الجدول رقم  
 نتائج االختبار ليفين لفحص تجانس تباين المجموعات 

 مستوا الداللة 2درجات الحرية  4درجات الحرية  اختبار ليفين

.470 3 43 .705 

 وهذا يعني أن المجموعات متجانسة.  (p = 0.705 > 0.05)نجد أن (7الجدول رقم )في 
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 ( 8الجدول رقم  
 نتائج فرضية الروز القبلي لمادة االجتماعيات.

 لةمستوا الدال Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 508. 787. 3.667 3 11.002 بين المجموعات

   4.659 43 200.349 داخل المجموعات
    46 211.351 المجموع

وهذا يعني أنه ال توجد فروق بين   (p = 0.508 > 0.05)نجد أن (8الجدول رقم )في 
 متوسطات المجموعات في االختبار القبلي لمادة االجتماعيات  وبالتالي نقبل الفرضية.

 وعلى أساس النتائج السابقة تمت متابعة إجراءات البحث مع العينة المختارة.

بالنسبة للمجموعات التجريبية تم البدء بذعطاء دروس التجربة ضمن الفترة الواقعة ما بين  -
بواقع درس واحد علوم أو  2144/ آذار/ 42إلى يوم الثالثاء  2144/آذار/  4يوم األحد 

 .2144/ آذار/ 44بادل. وتم إجراء التقويم البعدي في يوم األربعاء اجتماعيات يوميًا بالت

أما المجموعة الضابطة تم البدء بذعطاء الدروس ضمن الفترة الواقعة ما بين يوم االثنين 
درس واحد علوم أو اجتماعيات في كل يوم  2144/ آذار /44إلى يوم األربعاء  2144/آذار/ 1

. أي أن مدة إعطاء 2144/ آذار/ 41لبعدي في يوم الخميس بالتبادل. وتم إجراء التقويم ا
 الدروس في التجربة استمرت مدة أسبوعين.

أعطي التالميذ الدروس بشكل طبيعي في صفوفهم  فلم يتم التدخل في أساليب إعطاء 
المعلمات للدروس بما أن كل تلميذ معتاد على أسلوب معلمته  وتم توزيع مجموعة الدروس 

التالميذ ليدرسوا منها. في جميع العينات استخدمت نفس الوسائل التعليمية أثناء  المطبوعة على
الدروس وهي صور الكتاب باإلضافة إلى لوحات مصادر تلوث الهواء والماء وخريطة سورية 

 المتوافرة في معظم مدارس القطر.

/ 41األحد  والختبار مدا دوام أثر األلوان في الذاكرة  تم االختبار المؤجل في يومي -
 م.2144/ نيسان/ 41نيسان و االثنين  
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 سير التجربة: -رابعًا 
بعـــد اســـتعران جميـــع الخطـــوات بالتفصـــيل  يمكـــن تعيـــين النقـــاط األساســـية لمســـار التجربـــة  

 والذي كان واحدًا بالنسبة للمجموعات األربع  كما يلي:
كتهم كعينة في البحث  الجلسة األولى: جلسة تعارف مع التالميذ وشر  مبسط لهم عن مشار  -4

وتضمنت الجلسة تطبيق مقياس غودنف لرسم الرجل وقياس عدد الكلمات التي يستطيع 
( من شهر كانون األول عام 21 -49 -48ثانية. في األيام ) 41التلميذ قراءتها في 

 م.2142
/ شباط 41الجلسة الثانية: تم فيها إجراء االختبار التحصيلي القبلي  في يومي األحد  -2

 .2144/ شباط/ 44االثنين و 
مع درس العلوم األول )ما  2144/آذار/ 4الجلسة الثالثة: بدء التجربة في يوم األحد  -4

 ملوثات الهواء وكيف يتم الحد منها؟(
 الجلسة الرابعة: درس االجتماعيات األول )العمل في الزراعة في سورية.( -1
 كيف يتم الحد منها ؟(الجلسة الخامسة: درس العلوم الثاني )ما ملوثات الماء و  -1
 الجلسة السادسة: درس االجتماعيات الثاني )العمل في الصناعة في سورية.( -1
 الجلسة السابعة: درس العلوم الثالث )ما ملوثات التربة وكيف يتم الحد منها؟( -7
 الجلسة الثامنة: درس االجتماعيات الثالث)العمل في التجارة في سورية.( -8
 الرابع )ما ماء الري؟(الجلسة التاسعة: درس العلوم  -9

 الجلسة العاشرة: درس االجتماعيات الرابع )السياحة في الجمهورية العربية السورية .( -41
 الجلسة الحدية عشرة: تضمنت االختبار البعدي. -44
/ 41/ نيسان و االثنين 41الجلسة األخيرة: تضمنت االختبار المؤجل. في يومي األحد  -42

  م.2144نيسان/ 
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 ختبار فرضيات البحث ومناقشة النتائجا:  الفصل السابع

 :اختبار فرضيات البحث -1

 أواًل : فرضيات الروز القبلي و البعدي:
 األولى: الفرضية

ــــراد  ــــدرجات التــــي حصــــل عليهــــا أف ــــين متوســــطات ال ــــة إحصــــائية ب ال توجــــد فــــروق ذات دالل
البعدي  لمـادة العلـوم  المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق  اللونين معًا( في االختبار القبلي و

 .1.11عند مستوا داللة 
نجد النتيجة موضـحة  T-Testستيودنت  -تباستخدام اختبار بعد اختبار الفرضية إحصائيًا 

 في الجداول كما يلي:
 (9الجدول رقم   

 جدول نتائج اختبار الفرضية األولى

 الخطي المعياري االنحراف المعياري المتوسط العدد 

 37675. 2.26051 7.5278 36 الروز القبلي

 47849. 2.87093 29.0486 36 الروز البعدي

 
 (12الجدول رقم   

 لالختبار القبلي والبعدي لمادة العلوم T-Testاختبار نتيجة 

 T علوم
 اختبار

درجات 
 الحرية

مستوا الداللة 
وسط الفرقمت T الختبار   

 حدا الثقة  95%

 األعلى األدنى

- الروز القبلي
22.48

8 

35 .000 -8.47222 -9.2371 -7.7074 

27.27 الروز البعدي
1 

35 .000 13.04861 12.0772 14.0200 
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وهـذا يعنـي   (p = 0.000 < 0.05)وبالنظر إلى مستوا الداللة نجد أن (41الجدول رقم )في 
ات درجـات المجموعـات التجريبيـة فـي االختبـار القبلـي والبعـدي  وبالتـالي وجود فروق بين متوسـط

 نرفن الفرضية األولى  وتصبد:
ـــــدرجات التـــــي حصـــــل عليهـــــا أفـــــراد  ـــــين متوســـــطات ال ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل توجـــــد ف
المجموعـــات التجريبيـــة )األحمـــر  األزرق   اللـــونين معـــًا( فـــي االختبـــار القبلـــي و البعـــدي  لمـــادة 

 .1.11عند مستوا داللة  العلوم
 نجد أن الفروق لصالد االختبار البعدي. (9الجدول رقم )في وبالنظر إلى المتوسطات 

 الثانية:الفرضية 

ــــراد  ــــدرجات التــــي حصــــل عليهــــا أف ــــين متوســــطات ال ــــة إحصــــائية ب ال توجــــد فــــروق ذات دالل
بلـــي و البعـــدي  لمـــادة المجموعـــات التجريبيـــة )األحمـــر  األزرق   اللـــونين معـــًا( فـــي االختبـــار الق

 .1.11االجتماعيات عند مستوا داللة 
نجد النتيجة موضحة  T-Testستيودنت  -تباستخدام اختبار بعد اختبار الفرضية إحصائيًا  -

 في الجداول كما يلي:
 ( 11الجدول رقم   

 جدول نتائج اختبار الفرضية الثانية

 
 المتوسط العدد

حراف االن
 الخطي المعياري المعياري

 35008. 2.10049 6.8958 36 الروز القبلي

 47976. 2.87856 29.3056 36 الروز البعدي
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 (12الجدول رقم   
 ستيودنت لالختبار القبلي والبعدي لمادة االجتماعيات –نتيجة اختبار ت 

 اجتماعيات
T اختبار   

درجات 
يةالحر   

مستوا الداللة 
 متوسط الفرق T الختبار 

 حدا الثقة  95%

 األعلى األدنى

- الروز القبلي
26.006 

35 .000 -9.10417 -9.8149 -8.3935 

 14.2795 12.3316 13.30556 000. 35 27.734 الروز البعدي

 

توسـطات وهذا يعني وجود فـروق بـين م  (p = 0.000 < 0.05)نجد أن (42الجدول رقم )في 
درجـــات المجموعـــات التجريبيـــة فـــي االختبـــار القبلـــي والبعـــدي  وبالتـــالي نـــرفن الفرضـــية الثانيـــة  

 وتصبد:
ـــــدرجات التـــــي حصـــــل عليهـــــا أفـــــراد  ـــــين متوســـــطات ال ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل توجـــــد ف
ــــي والبعــــدي  لمــــادة  ــــار القبل ــــي االختب ــــونين معــــًا( ف ــــة )األحمــــر  األزرق  الل المجموعــــات التجريبي

 .1.11جتماعيات عند مستوا داللة اال
 نجد أن الفروق لصالد االختبار البعدي. (44الجدول رقم )في وبالنظر إلى المتوسطات 

 ثانيًا : فرضيات الروز البعدي:
 الفرضية الثالثة:

ــــراد  ــــدرجات التــــي حصــــل عليهــــا أف ــــين متوســــطات ال ــــة إحصــــائية ب ال توجــــد فــــروق ذات دالل
 .1.11في االختبار البعدي لمادة العلوم عند مستوا داللة  المجموعات الضابطة والتجريبية

 Oneway ANOVAتحليل التباين األحاديباستخدام اختبار بعد اختبار الفرضية إحصائيًا  -
 نجد النتيجة موضحة في الجداول كما يلي:
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 (13الجدول رقم   
 جدول نتائج اختبار الفرضية الثالثة

 لمجموعاتا
 االنحراف المعياري المتوسط العدد

الخطي 
 المعياري

القيمة  %91حدا الثقة للمتوسط 
 األدنى

القيمة 
 الحد األعلى الحد األدنى األقصى

المجموعة 
 الضابطة

11 26.0682 3.01059 .90773 24.0456 28.0907 20.75 30.75 

 34.25 26.50 31.9901 28.3281 82177. 2.72551 30.1591 11 مجموعة األحمر

 33.25 24.25 30.1800 26.4867 83900. 2.90637 28.3333 12 مجموعة األزرق

مجموعة اللونين 
 معاً 

13 28.7692 2.89479 .80287 27.0199 30.5185 23.25 32.75 

 34.25 20.75 29.2734 27.4287 45823. 3.14144 28.3511 47 المجموع

 
 (14الجدول رقم   

 نتائج االختبار ليفين لفحص تجانس تباين المجموعات

 مستوا الداللة 2درجات الحرية  4درجات الحرية  اختبار ليفين

.009 3 43 .999 

 

وهذا يعني أن المجموعات   (p = 0.999 > 0.05)نجد أن (41الجدول رقم )في 
 متجانسة.

 (15الجدول رقم   
 نتائج اختبار الفرضية الثالثة

 مستوا الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 016. 3.822 31.854 3 95.563 بين المجموعات

   8.335 43 358.395 داخل المجموعات

    46 453.957 المجموع
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 (16الجدول رقم   
 جدول المقارنات المتعددة لالختبار البعدي لمادة العلوم

 

(I) المجموعات (J) المجموعات 
متوسط الفرق بين 
 مستوا الداللة الخطي المعياري (I-J)المجموعات 

%91حدا الثقة   

 الحد األعلى الحد األدنى 

 5093.- 7.6725- 019. 1.23102 *4.09091- مجموعة األحمر المجموعة الضابطة اختبار شيفيه

 1.2410 5.7713- 329. 1.20510 2.26515- مجموعة األزرق

 7400. 6.1421- 173. 1.18273 2.70105- مجموعة اللونين معاً 

 7.6725 5093. 019. 1.23102 *4.09091 المجموعة الضابطة مجموعة األحمر

 5.3319 1.6804- 520. 1.20510 1.82576 مجموعة األزرق

 4.8309 2.0512- 711. 1.18273 1.38986 مجموعة اللونين معاً 

 5.7713 1.2410- 329. 1.20510 2.26515 المجموعة الضابطة مجموعة األزرق

 1.6804 5.3319- 520. 1.20510 1.82576- مجموعة األحمر

 2.9266 3.7984- 986. 1.15572 43590.- مجموعة اللونين معاً 

عة اللونين معاً مجمو   6.1421 7400.- 173. 1.18273 2.70105 المجموعة الضابطة 

 2.0512 4.8309- 711. 1.18273 1.38986- مجموعة األحمر

 3.7984 2.9266- 986. 1.15572 43590. مجموعة األزرق

اختبار دونت 
 سي

 3449.- 7.8369-  1.22445 *4.09091- مجموعة األحمر المجموعة الضابطة

 1.4881 6.0184-  1.23607 2.26515- مجموعة األزرق

 9583. 6.3604-  1.21184 2.70105- مجموعة اللونين معاً 

 7.8369 3449.  1.22445 *4.09091 المجموعة الضابطة مجموعة األحمر

 5.3888 1.7373-  1.17440 1.82576 مجموعة األزرق

 4.8539 2.0742-  1.14887 1.38986 مجموعة اللونين معاً 

 6.0184 1.4881-  1.23607 2.26515 المجموعة الضابطة مجموعة األزرق

 1.7373 5.3888-  1.17440 1.82576- مجموعة األحمر

 3.0364 3.9082-  1.16126 43590.- مجموعة اللونين معاً 

 6.3604 9583.-  1.21184 2.70105 المجموعة الضابطة مجموعة اللونين معاً 
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 2.0742 4.8539-  1.14887 1.38986- مجموعة األحمر

 3.9082 3.0364-  1.16126 43590. مجموعة األزرق

 * اختالف المتوسطات دال في مستوا الداللة  0.05

 

وهذا يعني وجود فـروق بـين متوسـطات   (p = 0.016 < 0.05)نجد أن (41الجدول رقم )في 
 دة العلوم  وبالتالي نرفن الفرضية الثالثة  فتصبد:المجموعات في االختبار البعدي لما

ـــــدرجات التـــــي حصـــــل عليهـــــا أفـــــراد  ـــــين متوســـــطات ال ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل توجـــــد ف
 .1.11المجموعات الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمادة العلوم عند مستوا داللة 

( أن Scheffe  &Dunnett Cن )يتبــين مــن خــالل اختبــارات تجــانس التبــاي (41رقــم )ومــن الجــدول 
الفـــروق الموجـــودة بـــين المجموعـــات هـــي فـــرق بـــين مجموعـــة األحمـــر مقابـــل المجموعـــة الضـــابطة 

 .0.05لصالد األحمر  وعدم وجود فروق بين المجموعات األخرا وذلك عند مستوا داللة 
 ي:يتضد الفرق بين مجموعة األحمر والمجموعة الضابطة من خالل الرسم البياني التال

 

 
 (7الشكل رقم  

 رسم بياني توضيحي للفروق بين متوسطات المجموعات في الروز البعدي لمادة العلوم.

  

24

25

26

27

28

29

30

31

 مجموعة اللونين مجموعة األزرق مجموعة األحمر المجموعة ضابطة

 متوسطات الروز البعدي لمادة العلوم
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 الرابعة: الفرضية

ــــراد  ــــدرجات التــــي حصــــل عليهــــا أف ــــين متوســــطات ال ــــة إحصــــائية ب ال توجــــد فــــروق ذات دالل
ـــة المجموعـــات الضـــابطة والتجريبيـــة فـــي االختبـــا ر البعـــدي لمـــادة االجتماعيـــات عنـــد مســـتوا دالل

1.11. 
 Oneway ANOVAتحليل التباين األحاديباستخدام اختبار بعد اختبار الفرضية إحصائيًا  -

 نجد النتيجة موضحة في الجداول كما يلي:

 
 (17الجدول رقم   
 رابعةلفرضية الاجدول نتائج اختبار 

 تالمجموعا
 الخطي المعياري االنحراف المعياري المتوسط العدد

 %91حدا الثقة للمتوسط 

 القيمة األدنى
القيمة 
 الحد األعلى الحد األدنى األقصى

 31.25 19.75 29.6003 24.3088 1.18744 3.93830 26.9545 11 المجموعة الضابطة

 34.25 25.75 32.0343 28.2839 84158. 2.79122 30.1591 11 مجموعة األحمر

 32.50 22.75 30.6633 26.2534 1.00181 3.47038 28.4583 12 مجموعة األزرق

 32.75 25.75 30.7495 27.9813 63525. 2.29041 29.3654 13 مجموعة اللونين معاً 

 34.25 19.75 29.7152 27.7954 47689. 3.26938 28.7553 47 المجموع

 

 

 ( 18الجدول رقم   
 نتائج االختبار ليفين لفحص تجانس تباين المجموعات

 مستوا الداللة 2درجات الحرية  4درجات الحرية  اختبار ليفين

1.265 3 43 .298 

 

وهذا يعني أن المجموعات   (p = 0.298 > 0.05)نجد أن (48الجدول رقم )في 
 متجانسة.
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 (19الجدول رقم   
 نتائج اختبار الفرضية الرابعة

 مستوا الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 112. 2.116 21.081 3 63.244 بين المجموعات

   9.964 43 428.442 داخل المجموعات

    46 491.686 المجموع

 

وهــذا يعنــي عــدم وجــود فــروق بــين   (p = 0.112 > 0.05)نجــد أن (19الجــدول رقــم )فـي 
 :رابعةمتوسطات المجموعات في االختبار البعدي لمادة االجتماعيات  وبالتالي نقبل الفرضية ال

ــــراد  ــــدرجات التــــي حصــــل عليهــــا أف ــــين متوســــطات ال ــــة إحصــــائية ب ال توجــــد فــــروق ذات دالل
ـــة المجموعـــات الضـــابطة والتجريبيـــة فـــي االختبـــار البعـــدي لمـــادة اال جتماعيـــات عنـــد مســـتوا دالل

1.11. 
 تتضد النتيجة من خالل الرسم البياني التالي:

 
 (8الشكل رقم   

 رسم بياني توضيحي للفروق بين متوسطات المجموعات في الروز البعدي لمادة االجتماعيات.

 ثالثًا : فرضيات الروز المؤجل:
 الفرضية الخامسة:

ــــراد ال توجــــ ــــدرجات التــــي حصــــل عليهــــا أف ــــين متوســــطات ال ــــة إحصــــائية ب د فــــروق ذات دالل
 .1.11المجموعات التجريبية في االختبار المؤجل لمادة العلوم عند مستوا داللة 
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 Oneway ANOVAتحليل التباين األحاديباستخدام اختبار بعد اختبار الفرضية إحصائيًا  -
 نجد النتيجة موضحة في الجداول كما يلي:

 (22الجدول رقم   
 لفرضية الخامسةاجدول نتائج اختبار 

 المجموعات
 المتوسط العدد

االنحراف 
 الخطي المعياري المعياري

 %91حدا الثقة للمتوسط 

 الحد األعلى الحد األدنى القيمة األقصى القيمة األدنى

 28.75 22.75 27.4372 24.7446 60422. 2.00397 26.0909 11 مجموعة األحمر

 28.75 18.75 25.6820 22.1097 81153. 2.81122 23.8958 12 مجموعة األزرق

 28.75 16.25 24.4247 20.5368 89221. 3.21692 22.4808 13 مجموعة اللونين معاً 

 28.75 16.25 25.0935 23.0176 51129. 3.06775 24.0556 36 المجموع

 
 (21الجدول رقم   

 نتائج االختبار ليفين لفحص تجانس تباين المجموعات

 مستوا الداللة 2درجات الحرية  4درجات الحرية  اختبار ليفين

.607 2 43 .614 

وهذا يعني أن المجموعات   (p = 0.614 > 0.05)نجد أن  (24الجدول رقم )في 
 متجانسة.

 (22الجدول رقم   
 نتائج اختبار الفرضية الخامسة

 مستوا الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 011. 5.129 39.057 2 78.115 بين المجموعات

   7.614 33 251.274 داخل المجموعات
    35 329.389 المجموع
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 (23الجدول رقم   
 جدول المقارنات المتعددة لالختبار المؤجل لمادة العلوم

 

(I) المجموعات (J) المجموعات 
متوسط الفرق بين 
 مستوا الداللة الخطي المعياري (I-J)المجموعات 

%91حدا الثقة   

 
 الحد األدنى

 

 الحد األعلى

زرقمجموعة األ مجموعة األحمر اختبار شيفيه  2.19508 1.15184 .179 -.7573 5.1474 

 6.5077 7126. 012. 1.13046 *3.61014 مجموعة اللونين معاً 

 7573. 5.1474- 179. 1.15184 2.19508- مجموعة األحمر مجموعة األزرق

 4.2465 1.4163- 449. 1.10465 1.41506 مجموعة اللونين معاً 

مجموعـــــة اللـــــونين 
 معاً 

رمجموعة األحم  -3.61014* 1.13046 .012 -6.5077 -.7126 

 1.4163 4.2465- 449. 1.10465 1.41506- مجموعة األزرق

اختبـــــــــار دونـــــــــت 
 سي

 4.9423 5521.-  1.01176 2.19508 مجموعة األزرق مجموعة األحمر

 6.5098 7105.  1.07756 *3.61014 مجموعة اللونين معاً 

 5521. 4.9423-  1.01176 2.19508- مجموعة األحمر مجموعة األزرق

 4.6507 1.8206-  1.20608 1.41506 مجموعة اللونين معاً 

مجموعـــــة اللـــــونين 
 معاً 

 7105.- 6.5098-  1.07756 *3.61014- مجموعة األحمر

 1.8206 4.6507-  1.20608 1.41506- مجموعة األزرق

 0.05 * اختالف المتوسطات دال في مستوا الداللة 

وهذا يعني وجود فـروق بـين متوسـطات   (p = 0.011 < 0.05)نجد أن (22لجدول رقم )افي 
 المجموعات في االختبار المؤجل لمادة العلوم  وبالتالي نرفن الفرضية الخامسة  فتصبد :

ـــــدرجات التـــــي حصـــــل عليهـــــا أفـــــراد  ـــــين متوســـــطات ال ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل توجـــــد ف
 .1.11المؤجل لمادة العلوم عند مستوا داللة المجموعات التجريبية في االختبار 

( أن Scheffe  &Dunnett Cيتبــين مــن خــالل اختبــارات تجــانس التبــاين ) (24رقــم )ومــن الجــدول 
الفروق الموجودة بين مجموعة األحمر مقابل مجموعة اللونين معًا لصالد األحمر  بينما لم توجـد 

 .0.05عند مستوا داللة فروق بين مجموعة األحمر ومجموعة األزرق  وذلك 
 تتضد هذا الفروق بين المجموعات من خالل الرسم البياني التالي:
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 (9الشكل رقم   

 رسم بياني توضيحي للفروق بين متوسطات المجموعات في الروز المؤجل لمادة العلوم.
 

 السادسة: الفرضية

ــــي ــــة إحصــــائية ب ــــراد ال توجــــد فــــروق ذات دالل ــــدرجات التــــي حصــــل عليهــــا أف ن متوســــطات ال
 .1.11المجموعات التجريبية في االختبار المؤجل لمادة االجتماعيات عند مستوا داللة 

 Oneway ANOVAتحليل التباين األحاديباستخدام اختبار بعد اختبار الفرضية إحصائيًا  -
 نجد النتيجة موضحة في الجداول كما يلي:

 (24الجدول رقم   
 جدول نتائج اختبار الفرضية السادسة

 المجموعات
 الخطي المعياري االنحراف المعياري المتوسط العدد

 %91حدا الثقة للمتوسط 

 الحد األعلى الحد األدنى القيمة األقصى القيمة األدنى

 31.00 22.75 27.8455 24.7000 70586. 2.34109 26.2727 11 مجموعة األحمر

 27.25 16.50 25.3025 21.0725 96094. 3.32881 23.1875 12 مجموعة األزرق

 26.75 16.50 23.5853 19.5686 92177. 3.32350 21.5769 13 مجموعة اللونين معاً 

 31.00 16.50 24.7523 22.3449 59293. 3.55760 23.5486 36 المجموع
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 (25الجدول رقم   
 نتائج االختبار ليفين لفحص تجانس تباين المجموعات

 مستوا الداللة 2درجات الحرية  4درجات الحرية  اختبار ليفين

1.415 2 33 .251 

 

 وهذا يعني أن المجموعات متجانسة. (p = 0.251 > 0.05)نجد أن  (21الجدول رقم )في 
 (26الجدول رقم   

 نتائج اختبار الفرضية السادسة

 مستوا الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 003. 7.135 66.866 2 133.732 بين المجموعات

   9.371 33 309.246 داخل المجموعات
    35 442.977 المجموع

 
 ( 27الجدول رقم   

 جدول المقارنات المتعددة لالختبار المؤجل لمادة االجتماعيات

 

(I) المجموعات (J) المجموعات 
متوسط الفرق بين 
 مستوا الداللة الخطي المعياري (I-J)المجموعات 

%91حدا الثقة   

 
 الحد األدنى

 

 الحد األعلى

 6.3605 1901.- 068. 1.27783 3.08523 مجموعة األزرق مجموعة األحمر اختبار شيفيه

 7.9103 1.4813 003. 1.25410 *4.69580 مجموعة اللونين معاً 

 1901. 6.3605- 068. 1.27783 3.08523- مجموعة األحمر مجموعة األزرق

 4.7517 1.5305- 431. 1.22547 1.61058 مجموعة اللونين معاً 

مجموعـــــة اللـــــونين 
 معاً 

 1.4813- 7.9103- 003. 1.25410 *4.69580- مجموعة األحمر

 1.5305 4.7517- 431. 1.22547 1.61058- مجموعة األزرق

اختبـــــــــار دونـــــــــت 
 سي

 6.3224 1520.-  1.19233 3.08523 مجموعة األزرق مجموعة األحمر

 7.8247 1.5669  1.16100 *4.69580 مجموعة اللونين معاً 

 1520. 6.3224-  1.19233 3.08523- مجموعة األحمر مجموعة األزرق
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 5.1859 1.9648-  1.33157 1.61058 مجموعة اللونين معاً 

مجموعـــــة اللـــــونين 
 معاً 

 1.5669- 7.8247-  1.16100 *4.69580- مجموعة األحمر

 1.9648 5.1859-  1.33157 1.61058- مجموعة األزرق

 0.05 * اختالف المتوسطات دال في تمسوا الداللة 

وهـذا يعنـي وجـود فـروق بـين متوسـطات   (p = 0.003 < 0.05)نجد أن (26)الجدول رقم في 
 المجموعات في االختبار البعدي لمادة االجتماعيات  وبالتالي نرفن الفرضية السادسة  فتصبد:
ـــــدرجات التـــــي حصـــــل عليهـــــا أفـــــراد  ـــــين متوســـــطات ال ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل توجـــــد ف

 .1.11لمادة االجتماعيات عند مستوا داللة  المجموعات التجريبية في االختبار المؤجل
( أن Scheffe  &Dunnett Cيتبــين مــن خــالل اختبــارات تجــانس التبــاين ) (27رقــم )ومــن الجــدول 

الفروق الموجودة بين مجموعة األحمر مقابل مجموعة اللونين معًا لصالد األحمر  بينما لم توجـد 
 .0.05ك عند مستوا داللة   وذلات األخرامجموعالو  زرقفروق بين مجموعة األ

 تتضد هذا الفروق بين المجموعات من خالل الرسم البياني التالي:

 
 (12الشكل رقم   

 رسم بياني توضيحي للفروق بين متوسطات المجموعات في الروز المؤجل لمادة االجتماعيات.

 رابعًا : فرضيات الروز البعدي والمؤجل:
 السابعة: يةالفرض

ــــراد  ــــدرجات التــــي حصــــل عليهــــا أف ــــين متوســــطات ال ــــة إحصــــائية ب ال توجــــد فــــروق ذات دالل
المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق   اللونين معًا( في االختبار البعدي والمؤجل لمـادة العلـوم 

 .1.11عند مستوا داللة 
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نجد النتيجة موضـحة  T-Testستيودنت  -تباستخدام اختبار بعد اختبار الفرضية إحصائيًا 
 في الجداول كما يلي:

 (28الجدول رقم   
 جدول نتائج اختبار الفرضية السابعة

 الخطي المعياري االنحراف المعياري المتوسط العدد 

 47849. 2.87093 29.0486 36 الروز البعدي

 51129. 3.06775 24.0556 36 الروز المؤجل

 
 (29جدول رقم   ال

 ستيودنت لالختبار البعدي والمؤجل لمادة العلوم -تاختبار نتيجة 

 
T اختبار   

درجات 
 الحرية

مستوا الداللة 
 متوسط الفرق T الختبار 

 حدا الثقة  95%

 األعلى األدنى

 14.0200 12.0772 13.04861 000. 35 27.271 الروز البعدي

 9.0935 7.0176 8.05556 000. 35 15.755 الروز المؤجل

 

وهذا يعني وجود فـروق بـين متوسـطات   (p = 0.000 < 0.05)نجد أن (29الجدول رقم )في 
درجــات المجموعــات التجريبيــة فــي االختبــار البعــدي والمؤجــل  وبالتــالي نــرفن الفرضــية الســابعة  

 وتصبد:
ـــــين مت ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل ـــــدرجات التـــــي حصـــــل عليهـــــا أفـــــراد توجـــــد ف وســـــطات ال

المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق   اللونين معًا( في االختبار البعدي والمؤجل لمـادة العلـوم 
 .1.11عند مستوا داللة 

 نجد أن الفروق لصالد االختبار البعدي. (28الجدول رقم )في وبالنظر إلى المتوسطات 
 الثامنة: الفرضية

ــــراد  ال توجــــد فــــروق ــــدرجات التــــي حصــــل عليهــــا أف ــــين متوســــطات ال ــــة إحصــــائية ب ذات دالل
المجموعــــات التجريبيــــة )األحمــــر  األزرق   اللــــونين معــــًا( فــــي االختبــــار البعــــدي والمؤجــــل لمــــادة 

 .1.11االجتماعيات عند مستوا داللة 
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حة نجد النتيجة موضـ T-Testستيودنت  -تباستخدام اختبار بعد اختبار الفرضية إحصائيًا 
 في الجداول كما يلي:

 (32الجدول رقم   
 جدول نتائج اختبار الفرضية الثامنة

 الخطي المعياري االنحراف المعياري المتوسط العدد 

 47976. 2.87856 29.3056 36 الروز البعدي

 59293. 3.55760 23.5486 36 الروز المؤجل

 
(31الجدول رقم     

ستيودنت لالختبار البعدي والمؤجل لمادة االجتماعيات -تاختبار نتيجة   

 
T اختبار   

درجات 
 الحرية

مستوا الداللة 
 متوسط الفرق T الختبار 

 حدا الثقة  95%

 األعلى األدنى

الروز 
 البعدي

27.734 35 .000 13.30556 12.3316 14.2795 

الروز 
 المؤجل

12.731 35 .000 7.54861 6.3449 8.7523 

 

وهذا يعني وجود فـروق بـين متوسـطات   (p = 0.000 < 0.05)نجد أن (44الجدول رقم )في 
درجــات المجموعــات التجريبيــة فــي االختبــار البعــدي والمؤجــل  وبالتــالي نــرفن الفرضــية الثامنــة  

 وتصبد:
التي حصل عليها أفراد توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات 

المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق   اللونين معًا( في االختبار البعدي والمؤجل  لمادة 
 .1.11االجتماعيات عند مستوا داللة 

 نجد أن الفروق لصالد االختبار البعدي. (41الجدول رقم )في وبالنظر إلى المتوسطات 
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 مناقشة النتائج: -2
 فرضية األولى:مناقشة نتيجة ال 

وهــذا يعنــي وجــود فــروق بــين   (p = 0.000 < 0.05)نجــد أن (41) مــن معاينــة الجــدول
متوسطات درجـات المجموعـات التجريبيـة فـي االختبـار القبلـي والبعـدي  وبالتـالي نـرفن الفرضـية 

 األولى  وتصبد:
ـــــدرجات التـــــي حصـــــل عليهـــــا أفـــــراد  ـــــين متوســـــطات ال ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل توجـــــد ف

مجموعات التجريبية )األحمـر  األزرق  اللـونين معـًا( فـي االختبـار القبلـي والبعـدي  لمـادة العلـوم ال
 .1.11عند مستوا داللة 

نجـــد أن الفـــروق لصـــالد االختبـــار البعـــدي.  (9الجـــدول رقـــم )فـــي وبـــالنظر إلـــى المتوســـطات 
نــة  والمعروضــة علــى وبالتــالي فــذن هــذا التحســن فــي النتــائج مــردا إلــى دراســة دروس العلــوم الملو 

دخالها ودمجها في بنى لها في الذاكرة طويلة المدا.  التالميذ  وا 
(  حيـث قـدم الكـراس المقتـر  مـن قبـل 2111دراسة صيام ) يجةبذلك تتفق هذا النتيجة مع نت

دومــاس و دراســة ســاندهوفر نتيجــة الباحــث ل طفــال خبــرات تعليميــة أفضــل مــن ذي قبــل. وكــذلك 
  ها األطفال نتائج أفضل في شروط التجربة.سجل فيالتي  (2118)
 :مناقشة نتيجة الفرضية الثانية 

وهـذا يعنـي وجـود فـروق بـين   (p = 0.000 < 0.05)نجـد أن (42الجـدول رقـم )مـن معاينـة 
متوسطات درجـات المجموعـات التجريبيـة فـي االختبـار القبلـي والبعـدي  وبالتـالي نـرفن الفرضـية 

 الثانية  وتصبد:
ـــــروق  ـــــدرجات التـــــي حصـــــل عليهـــــا أفـــــراد توجـــــد ف ـــــين متوســـــطات ال ـــــة إحصـــــائية ب ذات دالل

المجموعــــات التجريبيــــة )األحمــــر  األزرق  اللــــونين معــــًا( فــــي االختبــــار القبلــــي و البعــــدي  لمــــادة 
 .1.11االجتماعيات عند مستوا داللة 
 نجــد أن الفــروق لصــالد االختبــار البعــدي. (44الجــدول رقــم )فــي وبــالنظر إلــى المتوســطات 

وبالتـالي فـذن هـذا التحســن فـي النتـائج مـردا إلــى دراسـة دروس االجتماعيـات الملونـة  والمعروضــة 
دخالها ودمجها في بنى لها في الذاكرة طويلة المدا.  على التالميذ  وا 
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(  حيـث قـدم الكـراس المقتـر  مـن قبـل 2111بذلك تتفق هذا النتيجة مع نتيجة دراسة صيام )
دومــاس و دراســة ســاندهوفر يميــة أفضــل مــن ذي قبــل. وكــذلك نتيجــة الباحــث ل طفــال خبــرات تعل

 التي سجل فيها األطفال نتائج أفضل في شروط التجربة. (2118)
 :مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة 

وجـود فـروق بـين متوسـطات المجموعـات األربـع فـي  عند عـرن نتيجـة الفرضـية الثالثـة تبـين
 ي نرفن الفرضية الثالثة  فتصبد:االختبار البعدي لمادة العلوم  وبالتال

ـــــدرجات التـــــي حصـــــل عليهـــــا أفـــــراد  ـــــين متوســـــطات ال ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل توجـــــد ف
 .1.11المجموعات الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمادة العلوم عند مستوا داللة 

عــة أن الفــروق الموجــودة بــين المجموعــات هــي فــرق بــين مجمو تبــين  (41رقــم )ومــن الجــدول 
األحمـر مقابـل المجموعـة الضـابطة لصـالد األحمــر  وعـدم وجـود فـروق بـين المجموعـات األخــرا 

 .0.05وذلك عند مستوا داللة 
(  حيــث اســتخدمت 2111وبــذلك تتفــق نتيجــة الفرضــية الثالثــة مــع دراســة الهــرش وآخــرون )

 التحصـيل المباشـر فـيلتدرس أثرهـا  تعليمية برمجية في التلوين باللون األحمر الدراسة إستراتيجية
العلوم  وقد وجدت فروقًا دالـة لصـالد التلـوين مقابـل عـدم  مادة في األساسي الثالث الصف لتالميذ
 التلوين.

األزرق واألخضـر التي من نتائجهـا أن األلـوان  (2111داوتس وآخرون )لكنها خالفت دراسة 
 وية على اإلدراك اللوني.تيثير المعرفة اللغواألصفر لها أثر أكبر من األحمر عند دراسة 

يمكـــن تعليـــل ذلـــك بـــين اللـــون األحمـــر قـــد يكـــون األكثـــر تـــيثيرًا فـــي االســـترجاع ألن مؤشـــراته 
النفسية تدل على ضـرورة االنتبـاا  أو وجـود خطـر  أمـا فيزيولوجيـًا فهـو اللـون ذو الموجـة األطـول 

فـــي مرحلـــة اإلدراك  بـــين األلـــوان األخـــرا  ممـــا قـــد يكـــون ســـببًا فـــي تـــرك انطبـــاع أكبـــر مـــن غيـــرا
 الحسي  وبالتالي يكون أثرا أبقى أثناء المعالجة.

 :مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة 

تبين عدم وجود فـروق بـين متوسـطات المجموعـات األربـع  عند عرن نتيجة الفرضية الرابعة 
 في االختبار البعدي لمادة االجتماعيات  وبالتالي نقبل الفرضية الرابعة:
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ــــراد ال توجــــد فــــروق  ــــدرجات التــــي حصــــل عليهــــا أف ــــين متوســــطات ال ــــة إحصــــائية ب ذات دالل
المجموعـــات الضـــابطة والتجريبيـــة فـــي االختبـــار البعـــدي لمـــادة االجتماعيـــات عنـــد مســـتوا داللـــة 

1.11. 
فاعليــة ( التــي أكــدت 2111هــذا النتيجــة تخــالف نتــائج الدراســات الســابقة مثــل دراســة صــيام )

وذلــك باســتخدام كــراس  يم أطفــال الريــان أســس الصــحة والســالمةالرســم واســتخدام األلــوان فــي تعلــ
(  حيـث أظهـرت 2111ملون خـاص مـن تصـميم الباحـث  كـذلك خالفـت دراسـة الهـرش وآخـرون )

الثالـث  الصـف لتالميـذ المباشـر التحصـيل فـي التلـوين بـاللون األحمـر نتائجهـا أثـر اسـتراتيجية
األزرق التـي مـن نتائجهـا أن األلـوان  (2111)داوتـس وآخـرون العلـوم. ودراسـة  مـادة في األساسي

تـــيثير المعرفـــة اللغويـــة علـــى اإلدراك واألخضــر واألصـــفر لهـــا أثـــر أكبـــر مـــن األحمــر عنـــد دراســـة 
ويلكنســون ثيســتيل و اللــوني ألن نتيجــة الفرضــية لــم تظهــر أثــرًا للــون األزرق أيضــًا. وأيضــًا دراســة 

علــى الشــكل بســرعة أكبــر منهــا عنــدما تكــون ( التــي وجــدت أن األلــوان تســاعد فــي التعــرف 2009)
األشكال غير ملونـة. كمـا تخـالف نتيجـة الفرضـية الثالثـة باعتبـار أن العينـة واإلجـراءات ذاتهـا فـي 

 كلتا الفرضيتين.
وقد يعود السبب في ذلك إلى طبيعة مادة االجتماعيات  أو طول الدرس مقارنًة بمادة العلوم  

داوتــــس وآخــــرون  ( ودراســــة2111دراســــة الهــــرش وآخــــرون ) عــــدا -كمــــا أن الدراســــات الســــابقة 
إدراك األلوان بواسطة الصـور أكثـر مـن النصـوص التـي يتعلمهـا األطفـال فـي تناولت  –( 2111)

المــدارس  كمــا قــدر يكــون ذلــك بســبب طبيعــة اتجاهــات الطلبــة نحــو مــادة االجتماعيــات  وهــذا مــا 
 راك األلوان في استرجاع مادة االجتماعيات.يدعو لمزيد من الدراسة والبحث للتحقق من أثر إد

 :مناقشة نتيجة الفرضية الخامسة 

 التجريبيـة تبين وجـود فـروق بـين متوسـطات المجموعـاتعند عرن نتيجة الفرضية الخامسة 
 في االختبار المؤجل لمادة العلوم  وبالتالي نرفن الفرضية الخامسة  فتصبد :

ـــــين متوســـــ ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل ـــــدرجات التـــــي حصـــــلتوجـــــد ف عليهـــــا أفـــــراد  طات ال
 .1.11التجريبية في االختبار المؤجل لمادة العلوم عند مستوا داللة المجموعات 

فروق بين مجموعـة األحمـر مقابـل مجموعـة اللـونين معـًا  وجوديتبين  (24رقم )ومن الجدول 
لـك عنـد مسـتوا لصالد األحمر  بينما لم توجد فروق بين مجموعة األحمـر ومجموعـة األزرق  وذ

 .0.05داللة 
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ـــــوان 2111وبـــــذلك خالفـــــت دراســـــة داوتـــــس وآخـــــرون )  األزرق ( التـــــي مـــــن نتائجهـــــا أن األل
تـــيثير المعرفـــة اللغويـــة علـــى اإلدراك أثـــر أكبـــر مـــن األحمــر عنـــد دراســـة  واألخضــر واألصـــفر لهـــا

نين معــًا  اللــوني. فــاللون األحمــر أظهــر فرقــًا لصــالحه مقابــل المجموعــة الضــابطة ومجموعــة اللــو 
ولكنــــه لــــم يظهــــر فرقــــًا مقابــــل األزرق. وفــــي المقابــــل فمجموعــــة اللــــون األزرق أظهــــرت فرقــــًا فــــي 

 المتوسطات مع المجموعة الضابطة فقط.
( التـي وجــدت 2111و مـرة أخـرا  تتفــق نتيجـة الفرضــية الثالثـة مـع دراســة الهـرش وآخــرون )

 فروقًا دالة لصالد التلوين باألحمر. 
ن األحمر أثر تحسين االسترجاع في مادة العلوم  يليه اللـون األزرق  لكـن هذا يوضد أن للو 

يالحظ أن مجموعة اللون األحمر واللون األزرق )كل  على حدة ( أظهروا نتـائج أفضـل مـن نتـائج 
المجموعة التي لونت المفاهيم عندها بلونين معًا )الرئيسة بـاألحمر والفرعيـة بـاألزرق(  وقـد يكـون 

أن تعــدد األلــوان لــم يــؤدي غــرن اإلشــارة ل هميــة  بــل كــان ذو غــرن جمــالي  الســبب فــي ذلــك
 بشكل أكبر.

 :مناقشة نتيجة الفرضية السادسة 

 التجريبيـةتبـين وجـود فـروق بـين متوسـطات المجموعـات عند عرن نتيجة الفرضية السادسة 
 بد:في االختبار البعدي لمادة االجتماعيات  وبالتالي نرفن الفرضية السادسة  فتص

ـــــدرجات التـــــي حصـــــل ـــــين متوســـــطات ال ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل عليهـــــا أفـــــراد  توجـــــد ف
 .1.11التجريبية في االختبار المؤجل لمادة االجتماعيات عند مستوا داللة المجموعات 

فروق بين مجموعـة األحمـر مقابـل مجموعـة اللـونين معـًا  وجود يتبين (27رقم )ومن الجدول 
وجــد فــروق بــين مجموعــة األحمــر ومجموعــة األزرق  أي أن مجموعــة لصــالد األحمــر  بينمــا لــم ت

 .0.05األزرق لم تحقق فروقًا مع أي مجموعة  وذلك عند مستوا داللة 
األزرق واألخضر ( التي من نتائجها أن األلوان 2111وبذلك خالفت دراسة داوتس وآخرون )

 لغوية على اإلدراك اللوني.تيثير المعرفة الأثر أكبر من األحمر عند دراسة  واألصفر لها
( فمجموعـــة 2111و مــرة أخــرا  تتفـــق نتيجــة الفرضــية الثالثـــة مــع دراســة الهـــرش وآخــرون )

اللـون األحمــر فــي هــذا البحــث أظهــرت فرقــًا لصـالحه فــي جميــع الفرضــيات المتعلقــة بمــادة العلــوم  
موعـة اللـونين جوتيتي مجموعـة اللـون األزرق بعـدها  وكانـت نتـائج كـال المجمـوعتين أفضـل مـن م

. ربمـــا يعـــود هـــذا إلـــى أن اللـــون المختلـــف عـــن األســـود فـــي المـــواد المطبوعـــة يمكـــن أن يلفـــت معـــاً 
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االنتباا بينما تعدد األلوان يشتت االنتباا  و النتيجة النهائية تدل على وجود أثر للـون األحمـر فـي 
 تحسين االسترجاع في مادة االجتماعيات مقارنًة بغيرا.

 لفرضية السابعة:مناقشة نتيجة ا 

وهـذا يعنـي وجـود فـروق بـين   (p = 0.000 < 0.05)نجـد أن (29الجـدول رقـم )مـن معاينـة 
  وبالتـالي نـرفن الفرضـية البعدي والمؤجـلمتوسطات درجات المجموعات التجريبية في االختبار 

 السابعة  وتصبد:
ـــــدرجات التـــــي حصـــــل عليهـــــا أ ـــــين متوســـــطات ال ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل فـــــراد توجـــــد ف

المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق  اللونين معًا( في االختبار البعدي والمؤجل  لمـادة العلـوم 
 .1.11عند مستوا داللة 

نجــد أن الفــروق لصــالد االختبــار البعــدي.  (28الجــدول رقــم )فــي وبــالنظر إلــى المتوســطات 
  وقـد يرجـع ذلـك إلـى عـدم ومن هنا نجد أن مستوا االحتفـاظ بالمعلومـات انخفـن بعـد فتـرة شـهر

الخامســة مراجعــة المعلومــات أو توظيفهــا فــي الحيــاة الواقعيــة   ولكــن عنــد العــودة لنتيجــة الفرضــية 
نجد أن مجموعة اللون األحمـر كانـت األبقـى أثـرًا فـي الـذاكرة مـن بـين المجموعـات األخـرا  تليهـا 

 مجموعة األزرق ثم اللونين معًا.
 ة:مناقشة نتيجة الفرضية الثامن 

وهـذا يعنـي وجـود فـروق بـين   (p = 0.000 < 0.05)نجـد أن (44الجـدول رقـم )مـن معاينـة 
  وبالتـالي نـرفن الفرضـية البعدي والمؤجـلمتوسطات درجات المجموعات التجريبية في االختبار 

 الثامنة  وتصبد:
ـــــدرجات التـــــي حصـــــل عليهـــــا أفـــــراد  ـــــين متوســـــطات ال ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق ذات دالل توجـــــد ف

ت التجريبيــــة )األحمــــر  األزرق   اللــــونين معــــًا( فــــي االختبــــار البعــــدي والمؤجــــل لمــــادة المجموعــــا
 .1.11االجتماعيات عند مستوا داللة 
 نجــد أن الفــروق لصــالد االختبــار البعــدي. (41الجــدول رقــم )فــي وبــالنظر إلــى المتوســطات 

جـع ذلـك إلـى عـدم ومن هنا نجد أن مستوا االحتفـاظ بالمعلومـات انخفـن بعـد فتـرة شـهر  وقـد ير 
السادســة  مراجعــة المعلومــات أو توظيفهــا فــي الحيــاة الواقعيــة  ولكــن عنــد العــودة لنتيجــة الفرضــية 

نجد أن مجموعة اللون األحمـر كانـت األبقـى أثـرًا فـي الـذاكرة مـن بـين المجموعـات األخـرا  تليهـا 
 مجموعة األزرق ثم اللونين معًا.

 ث قد حقق أهدافه الرئيسة والتي تتلخص في :أخيرًا   و مما تقدم ذكرا   فذن البح
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( في األحمر واألزرق معاً أكد البحث وجود أثر إلدراك المواد الملونة )باألحمر أو األزرق أو  -4
تحسين عملية االسترجاع  حيث كانت نتائج المجموعات التجريبية أفضل من نتائج المجموعة 

 الضابطة.

 السترجاع ضمن ظروف التجربة كان اللون األحمر.إن اللون األكثر أثرًا في تحسين ا -2
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 مقترحات البحث: -3
 توصل البحث الحالي بعد دراسة إلى بعن المقترحات وهي:

القيام بمزيد من البحوث والدراسات وخاصة فيما يتعلق بذدراك األلوان  نظرًا لندرة  .3
 المراجع والدراسات النفسية العربية والسورية.

من وجهة نفسية عند طباعة وتصنيع المواد الموجهة للطفل   أخذ دراسة األلوان .0
 معرفية.ليات لييخذ أدوارًا أخرا نفسية و ألن أثر األلوان يتعدا الجما

القيام بمزيد من البحوث والدراسات حول موضوع االسترجاع  وخاصًة في بيئتنا  .1
 السورية  والعربية عمومًا.

 وفق قواعد ين والنتائج واالستنتاجات الهامةاالهتمام بتلوين األفكار الرئيسة والقوان .4
يساعد في تركيز انتباا مما  -في الكتاب أو على السبورة  -ة مدروس ةعلمي

 المتعلمين على هذا النقاط الهامة.
ضرورة استخدام المعلمين للوسائل التعليمية التي تساعد على جذب انتباا  .5

عن الموضوع المدروس مما المتعلمين  كما تساعد على احتفاظهم بصورة بصرية 
 يسهل التعلم واالسترجاع.

 استخدام األلوان لزيادة االنتباا وترك انطباع بصري أكثر قوة في الذاكرة. .6
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 باللغة العربية 
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 ملخص البحث باللغة العربية

الحـالي أثـر إدراك األلـوان فـي تحسـين عمليـة االسـترجاع لـدا عينـة مـن تالميـذ  البحـث يـدرس
 محافظة دمشق. ويتيلف البحث من بابين.الصف الرابع األساسي في 

 يشمل الباب األول الدراسة النظرية  ويتضمن ستة فصول: 
منها مشكلة البحث  وأهميته  وأهدافه  وفرضياته  ومنهجه  وأدواته   الفصل األوليناقش  -

 وحدودا. وفيما يلي عرن مختصر لمكونات الفصل األول:
يحتلها كل من اإلدراك والذاكرة في نة التي تناولت مشكلة البحث المكا  مشكلة البحث: -4

 -العملية النفسية فاإلدراك هو  حياة اإلنسان  فهما عمليتان عقليتان أساسيتان الستمرارا وبقائه.
أما   والحالة الداخلية لدا الفرد  المعرفية األولية التي يتم بواسطتها معرفة البيئة الخارجية

شرط أساسي في عملية وبالتالي فاإلدراك  سبي آلثار الخبرة.مصطلد الذاكرة يشير إلى الدوام الن
 .التعلم وخزن واسترجاع المعلومات

ن تالميــــذ الحلقــــة األولــــى مــــن مرحلــــة التعلــــيم األساســــي يعتمــــدون علــــى مــــا يقــــدم لهــــم مــــن  وا 
فمن المهم جدًا االهتمام بنوعية المادة المطبوعة المقدمة لهم  مع  معلومات بصرية بشكل رئيسي 

عاة التيثيرات النفسية للشكل العـام الـذي تقـدم فيـه المـادة التعليميـة  ممـا قـد يـؤدي إلـى إدراك ثـم مرا
معالجة أفضل للمعلومات الواردة. فذذا كان إلدراك لون بعينه القدرة علـى تسـهيل االسـترجاع  فـذن 

لـــوين المفـــاهيم ذلـــك سيســـاعد المتعلمـــين فـــي احتفـــاظهم واســـترجاعهم للمـــواد المدتلعل مـــة إذا مـــا تـــما ت
واألفكــار الرئيســة والنتــائج والخالصــة النهائيــة ســواًء علــى الســبورة أو فــي الكتــب المدرســية والكتــب 
المخصصــة ل طفــال بهــذا اللــون  ممــا يزيــد مــن فرصــة دمــج المــادة التعليميــة فــي البنيــة المعرفيــة 

 للتالميذ وأداء وظائفها في المواقف التعليمية المختلفة.
 فقد تحددت مشكلة البحث الحالي بالسؤال التالي: بناًء على ذلك

مـــا أثـــر إدراك األلـــوان فـــي تحســـين عمليـــة االســـترجاع لـــدا عينـــة مـــن تالميـــذ الصـــف الرابـــع 
 األساسي؟

 تيتي أهمية البحث الراهن من عدة نقاط أهمها نظريًا: أهمية البحث:  -2
 دراسة أثر إدراك األلوان في قلة الدراسات العربية المعرفية بشكل عام  وندرتها فيما يتعلق ب

 عملية االسترجاع فلم تجد الباحثة أي بحث عربي  بحسب علمها يدرس هذا األثر.
  هذا البحث يضع بين يدي القارئ مادة علمية حول موضوع اإلدراك اللوني  نظرًا لقلة

 المراجع المتوافرة عن هذا الموضوع باللغة العربية.
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 كما يستفيد من نتائج هذا البحث: 
 المسؤولون في وزارة التربية. - أ
 واضعو المناهج المدرسية ومصممو الكتب.  - ب
 المعلمون والمشرفون التربويون. - ت
 العاملون في مجال التقنيات التربوية. - ث
 التالميذ.  - ج
 أهداف البحث: -4

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق هدفين رئيسين هما :
األحمر واألزرق و أثر إدراك المواد الملونة )باألحمر أو األزرق أ من التحقق -4
 ( في تحسين عملية االسترجاع.معاً 
 التعرف إلى اللون األكثر أثرًا في تحسين االسترجاع. -2

 ومن هذين الهدفين تتفرع مجموعة من األهداف وهي:
تعرف داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات الضابطة والتجريبية في أدائهم  (1

 م واالجتماعيات.البعدي على أداة البحث في مادتي العلو 
تعرف داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية في أدائهم المؤجل على  (1

 أداة البحث في مادتي العلوم واالجتماعيات.
تعرف داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية في أدائهم القبلي و البعدي  (7

تخدمة في البحث ) أحمر   أزرق  اللونين معًا ( على أداة البحث تبعًا لمتغير األلوان المس
 في مادتي العلوم واالجتماعيات.

تعرف داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية في أدائهم البعدي والمؤجل  (8
على أداة البحث تبعًا لمتغير األلوان المستخدمة في البحث ) أحمر   أزرق  اللونين معًا ( 

 واالجتماعيات. في مادتي العلوم

 فرضيات البحث: -1

 أواًل : فرضيات الروز القبلي و البعدي:
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد  -4
المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق   اللونين معًا( في االختبار القبلي و البعدي  لمادة 

 .1.11العلوم عند مستوا داللة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد  -2

المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق   اللونين معًا( في االختبار القبلي و البعدي  لمادة 
 .1.11االجتماعيات عند مستوا داللة 

 ثانيًا : فرضيات الروز البعدي:
بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -4

 .1.11المجموعات الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمادة العلوم عند مستوا داللة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد  -1

اعيات عند مستوا داللة المجموعات الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمادة االجتم
1.11. 

 ثالثًا : فرضيات الروز المؤجل:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد  -1

 .1.11المجموعات التجريبية في االختبار المؤجل لمادة العلوم عند مستوا داللة 
لتي حصل عليها أفراد ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات ا -1

 .1.11المجموعات التجريبية في االختبار المؤجل لمادة االجتماعيات عند مستوا داللة 

 رابعًا : فرضيات الروز البعدي والمؤجل:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد  -7

عًا( في االختبار البعدي والمؤجل  لمادة المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق   اللونين م
 .1.11العلوم عند مستوا داللة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد  -8
المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق   اللونين معًا( في االختبار البعدي والمؤجل  لمادة 

 .1.11االجتماعيات عند مستوا داللة 
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تعتمد الدراسة الحالية المنهج التجريبي  . ففي هذا المنهج يختار الباحث   منهج البحث: -1
موقفًا من المواقف أو يمنع هذا الموقف  ثم يحاول ضبط كل الشروط فيما عدا المتغير المستقل 

( الذي يستخدمه أو يتيد له فرصة العمل  أو يحول دون أدائه  ثم يالحظ ما Couse)السبب 
( من تغيرات  وذلك نتيجة لتعرضه للمتغير المستقل أو Effectيحدث للمتغير التابع )النتيجة 

 كف هذا المتغير عنه.

اإلدراك البصري  وتعريفه  ومكانته في الحياة  والعوامل المؤثرة  الفصل الثانيكما يتناول  -
 فيه  وجوانبه.

ايير تمييزا  وعالقة اللون بالضوء  إدراك األلوان  تعريف اللون  ومع الفصل الثالثويتناول  -
ودالالت األلوان النفسية  وكذلك تعريف إدراك األلوان والعوامل المؤثرة فيه  واألساس 
الفيزيولوجي له  والنظريات المفسرة له  وثبات إدراك األلوان  وتعليمه وتعلمه  ونمو اإلدراك 

 ضافة إلى مشكالت إدراك األلوان.البصري واللوني في مرحلة العمليات الحسية المباشرة باإل
فهو عن الذاكرة في نظام معالجة المعلومات  وتناول تعريف الذاكرة   الفصل الرابعأما  -

أنوعها  المراكز العصبية الدماغية المسؤولة عنها  مكوناتها  والعمليات العقلية المرتبطة بها  
ات الذاكرة  كما تناول الفصل و الذاكرة واإلدراك البصري  والذاكرة اللونية  وكذلك عملي

عملية االسترجاع بالتفصيل  أهميتها  تعريفها  العوامل المؤثرة فيها  مرحل االسترجاع  
 والعالقة بين إدراك األلوان واالسترجاع.

تناول الدراسات السابقة العربية واألجنبية  وهي الدراسات التي تقارب  الفصل الخامس -
 حثة اإلطالع عليها.موضوع البحث و التي توفر للبا

 ويشمل الباب الثاني الدراسة التجريبية  ويتضمن فصلين هما:
عداد أدوات البحث وصالحيتها   الفصل السادس - تناول إجراءات البحث من منهج  وعينة  وا 

 وخطوات سير التجربة.
 تلميذًا وتلميذة وزدعوا إلى مجموعات كما يلي: 17 تيلفت العينة من عينة البحث: -3

 44 -لمجموعة األزرق 42 -لمجموعة األحمر 44 -ميذ للمجموعة الضابطةتل 44)
 لمجموعة اللونين معًا.(

 تيلفت أدوات البحث من: أدوات البحث: -0
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مجموعة من دروس العلوم واالجتماعيات الموجودة ضمن المنهاج المقرر لتالميذ  -4
ذا الدروس بحسب الصف الرابع األساسي  تم تلوين المفاهيم األساسية والفرعية في ه

 -مجموعة اللون األزرق -)مجموعة اللون األحمرالمجموعات التجريبية الثالث وهي 
 . ومجموعة اللونين معًا(

اختبار تقويمي لقياس عملية االسترجاع بعد دراسة المجموعات للدروس بعد  -2
 تلوين مفاهيمها.

لنتائج  حيث كانت نتائج فقد تم فيه عرن اختبار الفرضيات ومناقشة ا الفصل السابعأما  -
 البحث كما يلي:

ل لوان أثر في تحسين عملية االسترجاع  وخاصة اللون األحمر  وهذا ما  نتائج البحث: -
 توافق مع الدراسات السابقة.

 أواًل : نتائج الروز القبلي و البعدي:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد   -4

وعات التجريبية )األحمر  األزرق  اللونين معًا( في االختبار القبلي و البعدي  لمادة العلوم المجم
 لصالد الروز البعدي. 1.11عند مستوا داللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد   -2
ختبار القبلي و البعدي  لمادة المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق  اللونين معًا( في اال

 لصالد الروز البعدي. .1.11االجتماعيات عند مستوا داللة 

 ثانيًا : نتائج الروز البعدي:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد   -4

. 1.11لة المجموعات الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمادة العلوم عند مستوا دال
 لصالد مجموعة اللون األحمر  بينما لم توجد فروق بين المجموعات التجريبية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد   -1
المجموعات الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمادة االجتماعيات عند مستوا داللة 

1.11.  
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 الروز المؤجل:ثالثًا :نتائج 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد   -1

لصالد  1.11المجموعات التجريبية في االختبار المؤجل لمادة العلوم عند مستوا داللة 
مجموعة اللون األحمر مقابل مجموعة اللونين معًا بينما لم تظهر فروق بين األزرق والمجموعات 

 .األخرا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد   -1

لصالد  1.11المجموعات التجريبية في االختبار المؤجل لمادة االجتماعيات عند مستوا داللة 
مجموعة اللون األحمر مقابل مجموعة اللونين معًا بينما لم تظهر فروق بين األزرق والمجموعات 

 األخرا.

 : نتائج الروز البعدي والمؤجل: رابعاً 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد   -7

المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق  اللونين معًا( في االختبار البعدي والمؤجل  لمادة العلوم 
 لصالد الروز البعدي. 1.11عند مستوا داللة 

إحصائية بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها أفراد توجد فروق ذات داللة   -8
المجموعات التجريبية )األحمر  األزرق  اللونين معًا( في االختبار البعدي والمؤجل  لمادة 

 لصالد الروز البعدي. 1.11االجتماعيات عند مستوا داللة 
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Research Summary in English 

This research examines the impact of color perception in improving 
the retrieval process among a sample of students in the fourth grade in 
the province of Damascus. The search consists of two sections. 

The first section includes theoretical study, and includes six chapters: 
1) ChapterOnediscusses the main issue oftheresearch, its 

importance, and its objectives, assumptions, methodology, tools, 
and limitations. The following is a brief over view of the 
components of the first chapter: 
1. The research main issue: 

The problem of the research addresses position occupied by 
cognition and memory in human life; they are two basic mental 
processes for the continuation and survival. Cognition is a 
psychological process-the initial cognitive where by knowledge of 
the external environment and the internal state of the individual. 
Memory, on the other hand, refers to the always relative effects of 
the experience. And thus cognition is the prerequisite in the 
learning process andthe storing and retrieval of information.The 
students in the first stage of basic education depend, mainly, on 
what is offered to them of visual information. Hence, it is very 
important to pay attention to the quality of the printed material 
provided to those students taking into account the psychological 
effects of the overall look in which the educational material are 
presented which may lead to the better understanding and 
handling of the information that printed material would contain. 
Therefore, if the cognition of a particular color makes retrieving 
information easier, then it is better to use that color to help 
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learners in retaining and retrievelearning material if the key ideas 
and conclusions are presented using colors whether on the 
classroom boards or in textbooks and other children books.The 
use of such color should increase the chance of integration of 
educational material in the cognitive structure of the students and 
the performance of its functions in different educational situations.  

Based on that, the current research problem is identified with 
the following question: 

What is the effect of color perception on improving the retrieval 
process among a sample of students in the fourth grade ? 

 
2. The Importance of the Research:   

The importance of this research comes from several points 
including the theory that: 

 The existence of a very few of Arabic research about education in 
general, and the rarity of such research with regard to studying the 
impact of color perception in the information recovery process. The 
researcher did not find any Arabic research to her knowledge that 
studies this issue. 

 This research gives the readers a scientific articles the subject of 
color perception, due to the lack of available references on this 
subject in Arabic. 

 The results of this research might also benefit: 
a. Officials inthe Ministry of Education 
b. The authors of the school curriculum and the books designers. 
c. Teachers, supervisors, educators. 
d. Anyone who works in the field of educational technology 
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e. Students 
3. The research objectives: 

This research seeks to achieve two main goals: 
1 - Tocheck the impact of perception colored materials (in red 

or blue or red and blue together) to improve the retrieval process. 
2 - To identify the most effective color in improving information 
retrieval. 

Out of the previous two objectives, the following set of 
objectives branches out: 

1. Learn the significance of the differences between the average 
scores of the experimental and control groups in the post-
performance on the search too lint he subjects of Science and 
Social Studies. 

2. Learn the significance of the differences between the average 
scores of the experimental groups in their deferred performance on 
the search tool in the subjects of Science and Social Studies. 

3. Learn the significance of the differences between the average 
scores of the experimental groups in theirpre-performances and 
post-performance on the search tool depending on the variable of 
the colorsused in the research (red, blue, or the two colors 
together) in the subjects of Science and Social Studies. 

4. Learn the significance of the differences between the average 
scores of the experimental groups in the post and deferred 
performanceson the search tool depending on the variable of the 
colors used in the research (red, blue, or the two colors together) 
in the subjects of Science and Social Studies. 

4. Research Hypotheses: 
First: The Pretest and Posttest Hypotheses: 
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1 - There are no significant statistical differences between the 
average scores obtained by the experimental groups (red, blue, or 
the two colors together) in the pretest and posttest for the Science 
class at the 0.05 level of significance. 

2 - There are no significant statistical differences between the 
average scores obtained by the experimental groups (red, blue, or 
the two colors together) in the pretest and posttest for the Social 
Studies class at the 0.05 level of significance. 

Second: The Posttest Hypotheses: 
3 - There are no significant statistical differences between the 

average scores obtained by the members of the experimental and 
control groups in the post-test for the Science class at the 0.05 
level of significance. 

4 - There are no significant statistical differences between the 
average scores obtained by the members of the experimental and 
control groups in the post-test for the Social Studies class at the 
0.05 level of significance 

Third: The Deferred Rose Hypotheses: 
5 - There are no significant statistical differences between the 

average scores obtained by the experimental groups in the 
deferred test for the Science class at the 0.05 level of 
significance. 

6 - There are no significant statistical differences between the 
average scores obtained by the experimental groups in the 
deferred test for the Social Studies class at the 0.05 level of 
significance. 

Fourth: Post and deferred Rose Hypotheses: 



429 
 

7 - There are no significant statistical differences between the 
average scores obtained by the experimental groups (red, blue, or 
the two colors together) in the post-test and deferred for the 
Science class at the 0.05 level of significance. 

8 - There are no significant statistical differences between the 
average scores obtained by the experimental groups (red, blue, or 
the two colors together) in the post and deferred testsfor the 
Social Studies class at the 0.05 level of significance. 

5. Research Methodology:  
This research uses an experimental approach. Inthis 

approach, theresearcher chooses to either take a position of an 
issue or prevent this issue, then tries to adjust all the conditions 
except for the independent variable (the Couse) that the 
researcher uses or allows that variable the opportunity to work, or 
prevent it from working; and then [the researcher] observes the 
changes of the dependent variable (the Effect) which may 
happens a result of either the exposure to the in dependent 
variable, or the with holdings of this variable from it.  

2) Chapter Two deals with visual perception, definition, and status in 
life, and the factors influencing it, and its aspects. 

3) Chapter Three discusses colors recognition, color definition and 
the criteria that makes it distinguishable, the relationship 
betweencolors and thelight,and the psychological indicators of 
colors.The chapter also discusses the definition of colors 
perception, the factors that affect it, its physiological basis, and 
the theories that explain it. Also, the consistency of colors 
recognition, teaching and learning about colors, and the growth of 
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visual and color perceptions during the direct sensing phase. In 
addition, the chapter discusses the color perception problems. 

4) Chapter Four is about memory in the information processing 
system, addressing the definition of memory, memory variations, 
the cerebral nerve centers that are responsible for memory, 
memory components, and the mental processes associated with 
it, memory and visual perception, colorimetric memory, memory 
processes, the process of remembering, and retention, 
recognition, retrieval, and forgetfulness. The chapter also 
discussed the retrieval process in details, importance, definition, 
factors affecting it, retrieval phases, and the relationship between 
perception and colors retrieval. 

5) Chapter Five discusses previous local, Araband foreign 
researches that studysimilar research topics to the one discussed 
in this paperandwhich theresearcherwas able access. 

6) Chapter Six discusses the research’s methodology and the 
samples, and the preparation and validity of research tools, and 
steps to conduct the experiment. 

1 - A Sample search: The sample consisted of 47 male and 
female pupils , they are distributed to the groups as follows: (11 
pupils into control group - 11 Red group - 12 Blue group - 13 
into the both colors groups .) 

2 - Search Tools: The research tools consisted of: 1 - A 
group of science and social studies lessons which is existent 
within the planned curriculum for students in the fourth grade. 
The basic concepts and sub in these lessons have been colored 



444 
 

, according to the three experimental groups ( red group - blue 
group - both colors groups). 2 - Test calendar to measure the 
retrieval process for the groups after they study the lessons with 
colored Concepts. 

7) Chapter Eight presents the results and discuss hypotheses 
where the search results are as follows: 

Research Results: Colorsare effective inimproving information 
retrieval, especially red, and this is what agrees with previous 
studies. 

First: The Pretests and Posttests Results: 
1. There are significant statistical differences between the 

average scores obtained by the experimental groups (red, 
blue, or the two colors together) in the pretest and posttest test 
for the Science class at the 0.05 level of significance in favor 
of the post test. 

2. There are significant statistical differences between the 
average scores obtained by the experimental groups (red, 
blue, or the two colors together) in the pretest and posttest test 
for the Social Studies class at the 0.05 level of significance. 
Second: The Posttest Results: 

3. The rear significant statistical differences between the average 
scores obtained by the members of the experimental and 
control groups in the post-test test for the Science class at the 
0.05level of significance. In favor of the colored, while the 
rewere no differences between the experimental groups. 



442 
 

4. The rear eno significant statistical differences between the 
average scores obtained by the members of the experiment a 
land control groups in the post-test test for the Social Studies 
class atthe0.05level of significance. 

Third: Results of deferred Test: 
5. The rear significant statistical differences between the average 

scores obtained by the experimental groups in the deferred 
test for the Science class atthe0.05level of significance in favor 
of red against the colors together, while the group did not show 
differences between the blue and the other groups. 

6. The rear significant statistical differences between the average 
scores obtained by the experimental groups in the deferred 
tests for the Social Studies class at the 0.05 level of 
significance in favor of red against the colors together, while 
the group did not show differences between the blue and the 
other groups 

Fourth: The Posttest and Deferred tests Results: 
7. The rear significant statistical differences between the average 

scores obtained by the experimental groups(red, blue, or the 
two colors together) in the post-test and deferred test for the 
Science class at the 0.05 level of significance in favor of the 
posttest. 

8. The rear significant statistical differences between the average 
scores obtained by the experimental groups (red, blue, or the 
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two colors together) in the post-test and deferred test for the 
Social Studies class at the0.05 level of significance in favor of 
the posttest 
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 (4الملحق رقم   
 ئج الشعب األربع في اختبار غودنف للذكاء واختبار القراءة.نتا

 
 شعبة المجموعة الضابطة. -1

 
 العينة الضابطة
 الشعبة كاملة

درجة الرسم في 
 مقياس غودنف

العمر العقلي 
 بالشهور

العمر العقلي 
 بالسنوات

عدد الكلمات التي 
 ثانية 41يقرأها في 

 2 1.21 14 44 لؤي الناظر
 41 1.1 11 42 مراد عرار

 42 1.71 19 44 منيب شي  قاسم
 24 1 72 41 أحمد سكرية
 24 1.1 78 41 هاجر األكشر
 21 1.1 78 41 ليث بالل

 14 1.71 84 47 نصر الدين عباس
 41 7.1 91 21 هبة ا  خاشوق
 47 7.1 91 21 محمد العقلة

 29 7.1 91 21 سيرين محمد عواد
 42 8 91 22 أحمد توبان

 41 8.21 99 24 راسرهف ال
 11 9.21 444 27 عبد ا  زريق
 21 9.1 441 28 عادل حللي
 44 9.71 447 29 صالد بالل
 41 9.71 447 29 أسماء حجات
 1 9.71 447 29 ديانا البيك

 49 41.1 421 42 عبد ا  األخرس
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 48 41.1 421 42 هزار شربجي
 49 44.21 441 41 أنور كناية
 21 44.21 441 41 نور الكردي
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 نتائج الشعب األربع في اختبار غودنف للذكاء واختبار القراءة.
 

 شعبة مجموعة اللون األحمر. -2
 

مجموعة اللون 
 األحمر

 الشعبة كاملة

درجة الرسم 
في مقياس 
 غودنف

العمر العقلي 
 بالشهور

العمر العقلي 
 بالسنوات

عدد الكلمات 
التي يقرأها في 

 ثانية 41

 1 1.21 14 44 وائل حاجي
 41 1 72 41 رامي سليمان

 1 1.21 71 41 سليم شي  مصطفى
 2 1.71 84 47 سيفين شي  مصطفى

 1 7 81 48 حسين علي
 41 7 81 48 دعاء حبش
 49 7.21 87 49 يحيى خلوف
 44 7.1 91 21 آية قاسم محمد
 29 7.1 91 21 يارا عودة

 1 7.1 91 21 محمد طارق كردية
 24 7.71 94 24 لمياء خلوف

 29 7.71 94 24 محمد قصي رمضان
 11 8 91 22 غريس السبع
 1 8.1 412 21 هاجر مطلع

 21 9.1 441 28 عبد اللطيف وهبي
 44 41 421 41 مروة حبش
 41 41.21 424 44 روشن قاسو
 21 41.21 424 44 ريتا خلوف
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 21 41.21 424 44 الفا حيدر
 41 44.21 441 41 شيماء تركي فرحو
 27 44.1 448 41 هبة خوالني
 28 44.1 448 41 جعفر صقر
 48 42.1 411 11 رشا محمد
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 نتائج الشعب األربع في اختبار غودنف للذكاء واختبار القراءة.
 

 شعبة مجموعة اللون األزرق. -3
 مجموعة اللون األزرق

 الشعبة كاملة
درجة الرسم 
في مقياس 
 غودنف

العمر 
العقلي 
 بالشهور

العقلي  العمر
 بالسنوات

عدد الكلمات 
التي يقرأها في 

 ثانية 41
 27 1.71 19 44 مجد الديري

 49 1.21 71 41 ريما عبد الرحيم
 24 1.71 84 47 شيرين سعدون
 22 1.71 84 47 آالء حاجي
 41 7 81 48 كمال مراد
 42 7 81 48 أيمن علي

 41 7.21 87 49 عبد ا  ابراهيم
 24 7.21 87 49 محمد البلخي
 41 7.1 91 21 ابراهيم رشيد

 27 7.71 94 24 أحمد مشعل أحمد
 1 7.71 94 24 عمر سليمان
 24 8 91 22 ريناس ابراهيم
 41 8 91 22 سولين صالد
 24 8.1 412 21 ديار سينو
 27 8.71 411 21 محمد رضا
 21 8.71 411 21 نورا علي

 19 9 418 21 نسرين محمد
 47 9.1 441 28 والء زريق

 41 9.1 441 28 عبد العزيز يلدز
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 1 9.71 447 29 برهان محمد
 42 9.71 447 29 سيدرا خضير
 44 9.71 447 29 آمنة سينو

 42 9.71 447 29 أسماء األحمد
 21 41 421 41 خديجة محمد
 22 41.21 424 44 محمد شريف
 11 44.1 448 41 حسين الدوش
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 غودنف للذكاء واختبار القراءة. نتائج الشعب األربع في اختبار
 

 شعبة مجموعة اللونين األحمر واألزرق. -4
مجموعة اللونين 
 األحمر واألزرق
 الشعبة كاملة

درجة الرسم 
في مقياس 
 غودنف

العمر 
العقلي 
 بالشهور

العمر 
العقلي 
 بالسنوات

عدد الكلمات التي 
 ثانية 41يقرأها في 

 11 1 72 41 كمال عبد ا 
 1 7 81 48 دالل عيسى
 41 7 81 48 محمد عاصي
 27 7.1 91 21 أحمد عثمان
 42 7.1 91 21 أحمد الصالد
 48 7.71 94 24 جان تركو
 47 7.71 94 24 يوسف مرعي
 49 8 91 22 غفران عيون
 41 8.21 99 24 عمار نداف
 28 8.21 99 24 سلمان سليمان
 24 8.1 412 21 يوسف يوسف
 2 8.1 412 21 سمير موسى
 42 8.1 412 21 دينا اسماعيل
 41 8.71 411 21 لين صبحة
 41 9 418 21 سيلفا سليمان
 49 9.21 444 27 مروة محيرس
 1 9.21 444 27 أنديرا علي
 24 9.1 441 28 محمد شعبو
 44 9.71 447 29 فاطمة حيدر
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 24 9.71 447 29 هيمين سعدي
 41 41 421 41 آفا حاجي
 21 41 421 41 هيفين شكري
 21 41.21 424 44 هلز براهيم
 41 44 442 41 نيرمين عرب
 2 44.21 441 41 أحالم خليل
 22 42 411 48 صالد بلول
 48 42.21 417 49 نضال جاكوش
 41 42.1 411 11 محمد هورو
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 (2الملحق رقم   

 بلية والبعيدة.نتائج المجموعة الضابطة في االختبارات الق -1
 

المجموعة 
 الضابطة 

نتائج 
 االختبار
 القبلي علوم

نتائج 
 االختبار

 البعدي علوم

نتائج 
 االختبار
القبلي 
 اجتماعيات

 نتائج االختبار
البعدي 
 اجتماعيات

 44.21 41 41.71 41.1 أنور كناية
 27.21 1.71 22.71 8.71 نور الكردي

 29 7.21 28.21 1.71 عبد ا  األخرس
 49.71 8 21.1 8 زار شربجيه

 24.21 9.1 21.71 9.71 صالد بالل
 27.21 1.1 21.71 1.21 عادل حللي
 28.71 8.71 21.71 1.71 عبد ا  زريق
 28.71 44.21 29.1 4.1 رهف الراس

 44.21 1.71 28.21 7.1 هبة ا  خاشوق
 29.21 9.71 21 1.21 محمد العقلة

 22.71 4.71 24.1 7 سيرين محمد عواد
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 نتائج مجموعة اللون األحمر في االختبارات القبلية والبعيدة والمؤجلة. -2
مجموعة اللون 

 األحمر
نتائج 
 االختبار
 القبلي علوم

نتائج 
 االختبار

 البعدي علوم

نتائج 
 االختبار
المؤجل 
 علوم

نتائج 
 االختبار
القبلي 
 اجتماعيات

 نتائج االختبار
البعدي 
 اجتماعيات

 بارنتائج االخت
المؤجل 
 اجتماعيات

 22.71 41.21 1.71 22.71 41.21 1 يارا عودة
آية قاسم 
 محمد

9.71 44.71 28.21 1 44.71 28.21 

محمد قصي 
 رمضان

8.71 28.1 21.1 8 28.1 21.1 

 21.71 28.21 2.1 21.71 28.21 1.1 لمياء خلوف
 22.71 29.1 9.71 21.71 21.1 1.71 غريس السبع
عبد اللطيف 

 وهبي
41 28.71 22.71 8 21.71 21.21 

 21.1 27.71 4.71 21.21 27.21 1 روشن قاسو
 21.1 29.71 7 21.1 29.71 8.21 ريتا خلوف
 44 44.1 9 28.71 44.71 9.21 الفا حيدر
 21 44.71 1 28.21 31.25 8 هبة خوالني
 27.71 29 41.21 21.1 29.75 41.1 جعفر صقر

 
 ق في االختبارات القبلية والبعيدة والمؤجلة.نتائج مجموعة اللون األزر -3

 
مجموعة اللون 

 األزرق
نتائج 
 االختبار
القبلي 
 علوم

نتائج 
 االختبار

 البعدي علوم

نتائج 
 االختبار
المؤجل 
 علوم

نتائج 
 االختبار
القبلي 
 اجتماعيات

 نتائج االختبار
البعدي 
 اجتماعيات

 نتائج االختبار
المؤجل 
 اجتماعيات
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 21.1 42.1 4.71 22.71 27.71 1.21 محمد شريف
 24.71 29.21 7.1 21.21 21.1 1.1 خديجة محمد
 24.71 44 9.1 21.1 44.21 1.71 أسماء األحمد
 22.71 41.71 1.1 28.71 42.21 8.71 والء زريق
عبد العزيز 

 يلدز
1 29 24 8.71 22.71 49.21 

 27.21 28.21 1 21.71 29.71 8 ديار سينو
 21.71 21.1 1.21 48.71 21.21 1.21 نورا علي
 22.71 21.71 4.1 21.21 27.21 1.21 محمد رضا
 21.21 27.71 1.71 21.1 44.21 7.21 سولين صالد
 21.1 42.21 7 24.71 21.1 9.21 ريناس ابراهيم

أحمد مشعل 
 أحمد

44.71 21.71 21.71 9 22.71 41.1 

 21.21 42 8.21 22.71 28.1 8.71 ابراهيم رشيد
 

 ائج مجموعة اللونين األحمر واألزرق في االختبارات القبلية والبعيدة والمؤجلة.نت -4
 

مجوعة اللونين 
األحمر 
 واألزرق

نتائج 
 االختبار
القبلي 
 علوم

نتائج 
 االختبار
البعدي 
 علوم

نتائج 
 االختبار
المؤجل 
 علوم

نتائج 
 االختبار
القبلي 
 اجتماعيات

 نتائج االختبار
البعدي 
 اجتماعيات

 االختبارنتائج 
المؤجل 
 اجتماعيات

 24.71 41.71 1 28.71 42.1 1 نيرمين عرب
 21.21 29.71 4.21 21.21 29 1.1 هلز براهيم 
 47.21 28.21 7.21 21.71 44 8.1 هيفين شكري 
 24.21 21.1 9.21 24.71 41.71 1.21 فاطمة حيدر
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 24.71 21.71 1.1 21.21 28.71 1.21 هيمين سعدي
 48.71 27.71 7.71 21.1 28.21 7 محمد شعبو
 21.21 42.21 7.1 24.71 21.1 1.21 سيلفا سليمان
 21.1 27.71 1.21 21.71 21.71 7.1 لين صبحة
 41.1 42.71 8.71 22.71 42.71 44.71 دينا اسماعيل
 22.71 28.1 7 24.21 21.71 41.71 يوسف يوسف

 21.21 41.21 9 22.1 44.1 1.71 سلمان سليمان
 21.71 42.71 41.21 48.71 28.21 9.71 ونغفران عي

 48.1 28.71 1.71 41.21 24.21 7.21 أحمد الصالد
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 ( 4الملحق رقم  

 نتائج العينة الاستطالعية في اختبار غودنف للذكاء واختبار القراءة.
عدد الكلمات التي 

 ثانية 41يقرؤها في 
 العمر العقلي

 تبالسنوا
درجة الرسم في 
 مقياس غودنف

 
 اسم التلميذ

 أمل زهرة 41 44 21
 رغد عيطة 28 9.1 17
 رغد سكرية 27 9.21 41
 علي عودة 24 8.21 29
 محمد البيبي 22 8 44
 رائد مخلالتي 48 7 21
 أحمد الخطيب 47 1.71 48
 يوسف الخطيب 47 1.71 44
 وسيم حلبية 41 1 11
 آية تركماني 41 1 27

 
 درجات العينة االستطالعية في االختبارات واختبارات اإلعادة

درجات  االسم
اختبار 
 العلوم

درجات 
إعادة 
اختبار 
 العلوم

درجات 
اختبار 

 االجتماعيات

درجات 
عادة اختبار إ

 االجتماعيات

محمد نور 
 عودة

5.25 5.75 6 5.25 

يوسف 
 الخطيب

5.25 5.25 2.25 3.25 

أحمد بسام 
 الخطيب

5.5 5.5 4.25 4.25 
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 7.25 9.25 4.75 4.25 علي عودة
 4.5 4.5 5.75 6.25 رائد مخلالتي
 5.75 7.75 4.5 3.5 رغد عيطة
 5.5 7.5 4.25 4.25 آية تركماني
 4.75 6.25 4 4 أمل زهرة

 6 5 5.75 6.75 محمد البيبي
محمد وسيم 

 حلبية
6.75 7 7 7.25 

 4.25 4 3.75 4 سالي بكورة
 5 5 7 7 رغد سكرية
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 (1الملحق رقم   

 أسماء السادة المحكمين بحسب ترتيب الحروف األبجدية:
 

 أواًل: السادة أعضاء هيئة التدريس في جامعة دمشق، كلية التربية.

 

 الدكتور جمال سليمان

 الدكتور جمعة ابراهيم

 الدكتورة خلود الجزائري

 الدكتورة رنا قوشحة

 

 يًا : السادة معلمي الصف الرابع األساسيثان

 المعلمة شاديا سلطان

 المعلمة كرام الشرع

 المعلم محمد الخطيب

 المعلمة ميسون دبيك

 المعلمة ناريمان سليمان

 

 معلمة صف رابع

 معلمة صف رابع

 معلم ثانوي اجغرافياا

 معلمة صف رابع

 معلمة صف رابع
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 (5الملحق رقم  
 مفاهيم دروس مادة العلوم نهائي:تحليل 

 :اإلجرائيةالتعريفات 
 المفهوم األساسي: هو عبارة تربط بين حقيقتين على األقل.

 المفهوم الفرعي: هو عبارة تربط بين حقيقتين فقط.
 من كتاب العلوم 123: ما ملوثات الهواء وكيف يتم الحد منها؟ ص 1الدرس 

 مفهوم أساسي: -1
تلوث الهواء:هو التغير الكمي و الكيفي في تركيـب الهـواء والنـاتج عـن وجـود مـواد صـلبة أو  

   والبيئة. اإلنسانسائلة أو غازية فيه ويؤدي إلى أضرار في صحة 
 المفاهيم الفرعية: 

 تلوث الهواء تغير كمي في تركيب الهواء. -4
 تلوث الهواء تغير كيفي في تركيب الهواء. -2
 ث الهواء نتيجة وجود مواد صلبة فيه.يحدث تلو  -4
 يحدث تلوث الهواء نتيجة وجود مواد سائلة فيه. -1
 يحدث تلوث الهواء نتيجة وجود مواد غازية فيه. -1
 تضر ملوثات الهواء بصحة االنسان. -1
 تضر ملوثات الهواء بالبيئة. -7
 الدخان مثال عن ملوثات الهواء. -8
 ثات الهواء.عوادم السيارات مثال عن ملو  -9

 المبيدات الحشرية مثال عن ملوثات الهواء. -41
 الجرائيم مثال عن ملوثات الهواء. -44
 أحادي أكسيد الكربون مثال عن ملوثات الهواء. -42
 أكسيد اآلزوت مثال عن ملوثات الهواء. -44
 ثاني أكسيد الكبريت مثال عن ملوثات الهواء. -41
 مفهوم أساسي: -2
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ــــًا أو ملوثــــات الهــــواء:  هــــي المــــواد الصــــلبة أو الســــائلة أو الغازيــــة التــــي تلــــوث الهــــواء طبيعي
 اصطناعيًا.

 المفاهيم الفرعية: 
 تنقسم ملوثات الهواء إلى طبيعية و صناعية. -4
 العواصف الترابية مثال عن ملوثات الهواء الطبيعية. -2
 ثورات البراكين مثال عن ملوثات الهواء الطبيعية. -4
 بات مثال عن ملوثات الهواء الطبيعية.حرائق الغا -1
 الزالزل مثال عن ملوثات الهواء الطبيعية. -1
 وسائل النقل مثال عن ملوثات الهواء الصناعية. -1
 دخان المصانع مثال عن ملوثات الهواء الصناعية. -7
 دخان السجائر مثال عن ملوثات الهواء الصناعية. -8
 ت الهواء الصناعية.االشعاعات النووية مثال عن ملوثا -9

عادة استخدام النفايات مثال عن ملوثات الهواء الصناعية. -41  حرق وا 
 المخلفات الصناعية مثال عن ملوثات الهواء الصناعية. -44
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 مفهوم أساسي: -3
 الحد من تلوث الهواء: استخدام وسائل وتقنيات تساعد على الحد من تلوث الهواء.

 المفاهيم الفرعية:
 ستخدام وسائل نقل بديلة عن السيارة من تلوث الهواء.يحد ا -4
 تحد زيادة المساحات الخضراء من تلوث الهواء. -2
 يحد استعمال محروقات غير ملوثة من تلوث الهواء. -4
 يساعد ضبط مصادر تلوث الهواء على الحد من تلوث الهواء. -1
 هواء.يمكن ضبط مصادر تلوث الهواء  باستخدام أجهزة لتصفية ال -1
 يحد استخدام مصادر طاقة جديدة من تلوث الهواء. -1
 الطاقة الشمسية مثال عن مصادر الطاقة الجديدة. -7
 طاقة األمواج مثال عن مصادر الطاقة الجديدة. -8
 طاقة الريا  مثال عن مصادر الطاقة الجديدة. -9
 

 لوممن كتاب الع 125: ما ملوثات الماء وكيف يتم الحد منها؟ ص 2الدرس 
 
 مفهوم أساسي:  -1

الميـــاا العذبـــة: هـــي أحـــد مصـــادر الميـــاا التـــي يســـتخدمها االنســـان فـــي شـــرابه وطعامـــه والتـــي 
 تدهورت نتيجة التلوث.
 المفاهيم الفرعية:

 يشرب االنسان المياا العذبة.  -4
 يستخدم االنسان المياا العذبة في طعامه. -2
 .تدهورت مصادر المياا العذبة نتيجة التلوث -4
 
 مفهوم أساسي: -2

التــي تجعــل الميــاا العذبــة غيــر صــالحة لالســتعمال  ســبابهي األعوامــل تلــوث الميــاا العذبــة:
 االنساني.
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 :المفاهيم الفرعية
 يسبب استخدام خزانات المياا تلوث المياا العذبة. -4
 يؤدي قصور خدمات الصرف الصحي إلى تلوث المياا العذبة. -2
 الصناعة بدون معالجتها إلى تلوث المياا العذبة. يؤدي التخلص من مخلفات -4
 يؤدي تسرب بعن المعادن إلى المياا الجوفية إلى تلوث المياا العذبة. -1
تســرب المبيــدات الحشــرية المســتخدمة فــي األراضــي الزراعيــة إلــى الميــاا الجوفيــة يســبب  -1

 تلوث المياا العذبة.
 
 مفهوم أساسي: -3

يــؤدي تلــوث الميـــاا العذبــة إلــى كثيــر مـــن األمــران التــي تصـــيب آثــار تلــوث الميــاا العذبـــة: 
لى أضرار بالثروة السمكية.  االنسان وا 

 المفاهيم الفرعية:
 يتسبب تلوث المياا العذبة بيمران معوية لإلنسان. -4
 الكوليرا مثال عن األمران المعوية. -2
 التيفوئيد مثال عن األمران المعوية. -4
 ي حالة تسمم.قد يدحدث المرن المعو  -1
 يضر تلوث المياا العذبة األحياء التي تعيش فيها. -1
 يؤدي تلوث المياا العذبة إلى نمو الطحالب.  -1
 يمنع نمو الطحالب وصول االوكسجين ل حياء المائية. -7
 يمنع نمو الطحالب وصول الضوء ل حياء المائية. -8
 يضر نمو الطحالب بالثروة السمكية. -9

 الطحالب إلى نمو الحشرات. يؤدي نمو -41
 تتسبب الديدان الموجودة في القواقع بمرن البلهارسيا. -44
 
 مفهوم أساسي: -4
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مصادر التلوث البحري: للتلـوث البحـري العديـد مـن المصـادر منهـا الـنفط المتسـرب والصـرف 
 الصحي.

 المفاهيم الفرعية:
 لبحرية.النفط المتسرب عن حوادث السفن من مصادر تلوث البيئة ا -4
 الصرف الصحي من مصادر تلوث البيئة البحرية. -2
 الصرف الصناعي من مصادر تلوث البيئة البحرية. -4
 
 مفهوم أساسي: -5

آثــار التلــوث البحــري: يــؤدي التلــوث البحــري إلــى إصــابة االنســان بــالكثير مــن األمــران كمــا 
 يضر بالثروة السمكية.
 المفاهيم الفرعية:

 ي أمراضًا لإلنسان.يسبب التلوث البحر  -4
 االصابة بالنزالت المعوية مثال عن األمران التي يسببها التلوث البحري لإلنسان. -2
 التهابات الجلد مثال عن األمران التي يسببها التلوث البحري لإلنسان. -4
 يلحق التلوث البحري الضرر بالكائنات الحية البحرية. -1
 لثروة السمكية.يؤدي التلوث البحري إلى االضرار با -1
 يؤدي التلوث البحري إلى هجرة الطيور النافعة. -1
 يؤدي التلوث البحري إلى االضرار بالشعب المرجانية. -7
 

 من كتاب العلوم 127: ما ملوثات التربة وكيف يتم الحد منها؟ ص3الدرس 
 
 مفهوم أساسي:  -1

 والصناعية والطبيعية. التربة الكثير من المصادر البشرية أسباب تلوث التربة: لتلوث
 المفاهيم الفرعية:

 يسبب تملد التربة تلوث التربة. -4
 يسبب التصحر تلوث التربة. -2
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 يسبب استخدام المبيدات على نحو مفرط تلوث التربة. -4
 يؤدي التوسع العمراني إلى تجريف األراضي الزراعية. -1
 يسبب تجريف األراضي الزراعية تلوث التربة. -1
 المواد المعلقة في الهواء في المناطق الصناعية تلوث التربة.تسبب  -1
 تسبب المواد المشعة تلوث التربة. -7
 تسبب المعادن الثقيلة تلوث التربة. -8
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 مفهوم أساسي: -2
 آثار تلوث التربة: يؤدي تلوث التربة إلى الكثير من اآلثار الضارة بالكائنات الحية.

 المفاهيم الفرعية:
 لوث التربة إلى نقص المواد الغذائية الالزمة لنمو االنسان.يؤدي ت -4
 يؤدي تلوث التربة إلى االنقران )للنبات والحيوان(. -2
 يؤدي تلوث التربة إلى اإلضرار بالثروة السمكية. -4
 نافعة.اليؤدي تلوث التربة إلى هجرة الطيور  -1
 

 من كتاب العلوم 129: ما ماء الري؟ ص4الدرس 
 ساسي:مفهوم أ -1

 أنواع الري: للري نوعان طبيعي وصناعي.
 المفاهيم الفرعية:

 الري الطبيعي من أنواع الري. -4
 الري الطبيعي هو وصول المياا إلى النبات بطريقة طبيعية. -2
 يحدث الري الطبيعي دون تدخل بشري. -4
 الري الصناعي من أنواع الري. -1
 بالري.يحدث الري الصناعي عندما يقوم االنسان  -1
 يقوم االنسان بذعادة توزيع المياا للري باستخدام طرائق مختلفة. -1
 
 مفهوم أساسي: -2

يوجد عدد من الطرائق التي تستخدم لري النباتات مثـل الـري السـطحي  طرائق الري الشائعة :
 والري بالرش والري بالتنقيط.

 المفاهيم الفرعية:
 الري السطحي من طرائق الري الشائعة. -4
 الري السطحي هو غمر األرن الزراعية بالمياا الميخوذة من السواقي. -2
 ينتشر الري السطحي قرب األنهار. -4
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 يسمى الري السطحيُّ ري ًا بالغمر. -1
 الري بالديم من أنواع الري السطحي. -1
 يعتمد الري بالديم على ماء المطر. -1
. ال يعتمد الري بالديم على الوسائط الصناعية في ا -7  لري 
 الري  بآالت الض  من أنواع الري السطحي. -8
 الري بقنوات الري من أشكال الري السطحي. -9

 الري بالرش من طرائق الري الشائعة. -41
44- .  تنشر المرشات المياا على شكل مطر اصطناعيٍّ
 الري بالتنقيط من طرائق الري الشائعة. -42
 من الماء للنبات.يؤم ن الري بالتنقيط أقل كمية كافية  -44
 يكون الري بالتنقيط موضعيًا. -41
الــري الموضــعي يــتم فيــه ري جــزء محــدد مــن المســاحة المخصصــة لكــل شــجرة ولعمــق  -41
 محدد.

 يقلل الري بالتنقيط من هدر المياا. -41
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 (6الملحق رقم   
 مفاهيم دروس مادة االجتماعيات نهائي:تحليل 

 :اإلجرائيةالتعريفات 
 المفهوم األساسي: هو عبارة تربط بين حقيقتين فقط.

 المفهوم الفرعي: هو عبارة تربط بين حقيقتين على األقل.
 

 من كتاب االجتماعيات 85الدرس األول : العمل في الزراعة في سورية  ص
 مفهوم أساسي:  -1

 وتدخل في الصناعة. أهمية الزراعة: تؤمن الزراعة مصدر دخل و حاجات السكان
 المفاهيم الفرعية: 

 يعمل عدد كبير من السكان في سورية بالزراعة. -4
 الزراعة مصدر دخل للسكان. -2
 الزراعة تؤم ن للسكان الحاجات األساسية من الغذاء. -4
 تستخدم بعن المنتجات الزراعية كمادة خام في الصناعة. -1
 اعية في الصناعة.القطن مثال عن استخدام المنتجات الزر  -1
 القمد مثال عن استخدام المنتجات الزراعية في الصناعة. -1
 تقوم الدولة بتصدير فائن المنتجات الزراعية. -7
 
 مفهوم أساسي:  -2

 المحاصيل الزراعية: تتنوع المحاصيل في سورية وكذلك مناطق زراعتها.
 المفاهيم الفرعية: 

 تتنوع المحاصيل الزراعية في سورية. -4
 األشجار المثمرة مثال عن المحاصيل الزراعية في سورية. -2
 تشتهر المناطق الساحلية بزراعة أشجار الحمضيات. -4
 زراعة أشجار الحمضيات تحتاج إلى حرارة معتدلة و مياا وفيرة. -1
دلب ودرعا. -1  تزرع أشجار الزيتون على السفو  الجبلية الساحلية وفي ريف حلب وا 
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 تفا  في الجبال.تزرع أشجار ال -1
 أشجار التفا  تحتاج إلى حرارة منخفضة لتنمو. -7
 تشتهر المناطق الجنوبية من سورية بزراعة الكرمة. -8
 السويداء مثال عن المناطق الجنوبية من سورية. -9

 الحبوب مثال عن المحاصيل الزراعية في سورية. -41
 القمد مثال عن الحبوب. -44
 ب.الشعير مثال عن الحبو  -42
 الذرة مثال عن الحبوب. -44
 مم. 211يزرع القمد في المناطق التي تزيد كميات األمطار السنوية فيها عن  -41
 الشعير ال يحتاج إلى كميات كبيرة من األمطار لينمو. -41
 يزرع الشعير في المناطق قليلة األمطار. -41
 الذرة من المحاصيل الصيفية. -47
 تزرع الذرة مرويًة. -48
 تستخدم الذرة كغذاء لإلنسان وكيعالف للحيوانات. -49
 الخضار مثال عن المحاصيل الزراعية في سورية. -21
 البندورة مثال عن الخضار المزروعة في سورية. -24
 البطاطا مثال عن الخضار المزروعة في سورية.  -22
 
 مفهوم أساسي:  -3

 تزرع مروية أو بعاًل.الحاصالت الصناعية: تستخدم في الصناعات وهي متنوعة و 
 المفاهيم الفرعية: 

 الحاصالت الصناعية هي الحاصالت التي تستخدم كمواد خام للصناعة. -4
 القطن مثال عن الحاصالت الصناعية. -2
 يزرع القطن مرويًا. -4
 يزرع القطن في حلب ودير الزور وحماة وحمص. -1
 الشوندر السكري مثال عن الحاصالت الصناعية. -1
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 رع الشوندر السكري مرويًا.يز  -1
 يزرع الشوندر السكري في غوطة دمشق وسهل الغاب و وادي نهر الفرات. -7
 يربي أهل الريف السوري بعن الحيوانات و الطيور. -8
 الدجاج مثال عن الطيور التي يربيها أهل الريف السوري. -9

 البط مثال عن الطيور التي يربيها أهل الريف السوري. -41
 وز مثال عن الطيور التي يربيها أهل الريف السوري.اإل -44
 األبقار مثال عن الحيوانات التي يربيها أهل الريف السوري. -42
 األغنام مثال عن الحيوانات التي يربيها أهل الريف السوري. -44
 تشكل تربية الحيوانات مصدرًا لدخل أهل الريف. -41
 م بيعمالهم الزراعية.تساعد الحيواناتد الفالحين على القيا -41
 
 مفهوم أساسي:  -4

 تطور الزراعة: يستخدم الفالحون في سورية وسائل حديثة في الزراعة.
 المفاهيم الفرعية:

 يستخدم الفالحون في سورية األدوية الزراعية. -4
 يستخدم الفالحون في سورية األسمدة. -2
 يستخدم الفالحون في سورية اآلالت الحديثة. -4
 لدولة الفالحين على استخدام وسائل الري الحديثة لتوفير المياا.تشجع ا -1
 الري بالرش مثال عن وسائل الري الحديثة. -1
 الري بالتنقيط مثال عن وسائل الري الحديثة. -1
 توفر الدولة خدمات اإلرشاد الزراعي. -7
 اختيار المحاصيل الزراعية مثال عن خدمات االرشاد الزراعي. -8
 اقيت الزراعة مثال عن خدمات االرشاد الزراعي.تنظيم مو  -9

 تزويد الفالحين بالمبيدات و األدوية الزراعية مثال عن خدمات االرشاد الزراعي. -41
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 من كتاب االجتماعيات 92الدرس الثاني : العمل في الصناعة في سورية ص 
 مفهوم أساسي:  -1

 توفير فرص عمل لهم.ان و لصناعة في توفير حاجات السكأهمية الصناعة: تفيد ا
 المفاهيم الفرعية: 

 الصناعة هي تحويل المواد األولية الخام إلى مواد يستفيد منها اإلنسان. -4
 يعمل في الصناعة أعداد  كبير  من السكان. -2
 تدؤمدند الصناعة الكثير من الحاجات األساسية للسكان. -4
 ة للسكان.األلبسة مثال عن الحاجات التي تؤمنها الصناع -1
 األغذية مثال عن الحاجات التي تؤمنها الصناعة للسكان. -1
 األجهزة المنزلية مثال عن الحاجات التي تؤمنها الصناعة للسكان. -1
 
 مفهوم أساسي:  -2

 الصناعات القديمة: يستخدم فيها اإلنسان جهدا لتحويل المواد الخام من شكل إلى آخر.
 المفاهيم الفرعية: 

 إلنسان القديم قوته العضلية لتحويل المادة الخام من شكل إلى آخر.استخدم ا -4
 استخدم اإلنسان القديم مهارته اليدوية لتحويل المادة الخام من شكل إلى آخر. -2
 الصناعة حرفة قديمة تطورت عبر الزمن. -4
 الصناعة القديمة هي صناعة حرفية يدوية نشيت لتلبية حاجة السكان. -1
 ب  مثال عن الصناعة القديمة.أدوات المط -1
 األثاث المنزلي البسيط مثال عن الصناعة القديمة. -1
 األلبسة مثال عن الصناعة القديمة. -7
 أدوات العمل في الزراعة مثال عن الصناعة القديمة. -8
 اشتهرت الصناعات اليدوية السورية في جميع أنحاء العالم. -9

 السوريين ودقتهم في العمل. نة بسبب مهارة الحرفيياشتهرت الصناعات اليدوية السوري -41
 صناعة الزجاج مثال عن الصناعات اليدوية السورية. -44
 تطعيم الخشب و النحاس مثال عن الصناعات اليدوية السورية. -42
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 صناعة النسيج كالبروكار و الدامسكو مثال عن الصناعات اليدوية السورية. -44
 
 مفهوم أساسي:  -3

الحديثة: يستخدم فيها اإلنسان اآلالت الكهربائية لتحويل المواد الخام من شـكل إلـى الصناعة 
 آخر.

 المفاهيم الفرعية: 
 الصناعة الحديثة تتميز بوجود آالت تعمل بالكهرباء. -4
 توجد آالت الصناعة الحديثة في مصانع كبيرة. -2
 تنتج آالت المصانع كميات كبيرة بسرعة و دقة. -4
 
 ساسي: مفهوم أ -4

 مقومات الصناعة الحديثة: تتعدد مقومات الصناعة وهي تتوافر في سورية.
 المفاهيم الفرعية: 

 توفير المواد األولية )الزراعية و الحيوانية( من مقومات الصناعة الحديثة. -4
 توفير المواد األولية المعدنية من مقومات الصناعة الحديثة. -2
 ولية المعدنية.الفوسفات مثال عن المواد األ -4
 اإلسفلت مثال عن المواد األولية المعدنية. -1
 توفير القوا المحركة أو الطاقة من مقومات الصناعة الحديثة. -1
 الكهرباء مثال عن القوا المحركة. -1
 النفط مثال عن القوا المحركة. -7
 العمال المدربين من مقومات الصناعة الحديثة.وجود  -8
 يب الشباب على العمل الصناعي. تهتم الدولة بتدر  -9

 يتدرب العمال في مدارس التعليم المهني و الجامعات. -41
 األموال من مقومات الصناعة الحديثة. -44
 وجود المال ضروري لبناء المصانع.  -42
 وجود المال ضروري لشراء اآلالت. -44
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 وجود المال ضروري لدفع أجور العمال. -41
 قل البضائع.وجود المال ضروري لن -41
 وجود أسواق لتصريف المنتجات الصناعية من مقومات الصناعة الحديثة. -41
 
 مفهوم أساسي:  -5

 أهم الصناعات في سورية: أهمها الصناعات الغذائية والنسيجية والمعدنية.
 المفاهيم الفرعية: 

 تقوم في سورية صناعات متنوعة. -4
 تنتشر الصناعات في جميع المناطق. -2
 صناعات الغذائية من أهم الصناعات في سورية.ال -4
 تعتمد الصناعات الغذائية على الحاصالت الزراعية ومنتجات الحيوانات. -1
 طحن الحبوب مثال عن الصناعات الغذائية. -1
 صناعة السكر مثال عن الصناعات الغذائية. -1
 عصر الزيوت النباتية مثال عن الصناعات الغذائية. -7
 ار المعلبة ا الكونسروة ا مثال عن الصناعات الغذائية.صناعة الخض -8
 األلبان مثال عن الصناعات الغذائية. -9

 الصناعات النسيجية من أهم الصناعات في سورية. -41
 تعتمد الصناعات النسيجية على الحاصالت الزراعية ومنتجات الحيوانات. -44
 الصناعة.القطن مثال عن الحاصالت الزراعية المستخدمة في  -42
 الصوف و الجلود مثال عن منتجات الحيوانات المستخدمة في الصناعة. -44
 صناعة مواد البناء من أهم الصناعات في سورية. -41
 تعتمد صناعة مواد البناء على المواد األولية المتوفرة في سورية. -41
 صناعة اإلسمنت مثال عن صناعة مواد البناء. -41
 من أهم الصناعات في سورية.الصناعات المعدنية  -47
 تعتمد الصناعات المعدنية على تحويل المواد المعدنية الخام المستوردة. -48
 صناعة القضبان الحديدية مثال عن الصناعات المعدنية. -49
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 صناعة الجرارات مثال عن الصناعات المعدنية. -21
 ية.صناعة تجميع البرادات و الغساالت مثال عن الصناعات المعدن -24
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 من كتاب االجتماعيات 95الدرس الثالث : العمل في التجارة في سورية ص
 مفهوم أساسي:  -1

 أهمية التجارة: توفر التجارة السلع للسكان وتؤمن مستلزماتهم وهي مصدر دخل لهم.
 المفاهيم الفرعية: 

 لكة.التجارة هي تبادل السلع والمنتجات بين المناطق المنتجة و المناطق المسته -4
 تبادل ما ينتجه السكان سلعة مقابل سلعة تعرف بالمقايضة. -2
 عرف السوريون منذ القديم بمهارتهم في البيع و الشراء. -4
 كانت القوافل التجارية تعبر سورية قادمة من الهند إلى أوروبا. -1
 يعمل عدد كبير من السوريين بالتجارة. -1
 الكثير من الحاجات. يحتاج اإلنسان في حياته اليومية إلى -1
 الحاجات األساسية هي الحاجات التي ال يمكن االستغناء عنها. -7
 الغذاء مثال عن الحاجات األساسية. -8
 اللباس مثال عن الحاجات األساسية. -9

 الدواء مثال عن الحاجات األساسية. -41
 الحاجات الثانوية هي الحاجات التي تجعل الحياة أسهل. -44
نسان على المنتجات عن طريق شرائها من المحال أو األسواق التجارية يحصل اال -42

 المتخصصة.
يتم شراء المنتجات من دول أخرا تقوم بزراعتها أو تصنيعها إذا لم توجد هذا  -44

 المنتجات داخل الدولة.
 
 مفهوم أساسي:  -2

 أنواع التجارة: للتجارة نوعان  داخلية وخارجية.
 المفاهيم الفرعية: 

 أنواع التجارة تنقسم إلى تجارة داخلية وتجارة خارجية. -4
 التجارة الداخلية هي عملية تبادل السلع والمنتجات داخل سورية. -2
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يتم في التجارة الداخلية تبادل السلع الزراعية والصناعية بين المناطق التي تنتجها  -4
 والمناطق التي تستهلكها.

 سبب عاملي العرن والطلب.ترتفع أو تنخفن أسعار بعن السلع ب -1
 عندما يكثر العرن من منتج ما ينخفن سعرا. -1
 عندما يكثر الطلب على منتج ما يرتفع سعرا. -1
انخفان أسعار الخضراوات والفواكه الصيفية في فصل الصيف بسبب وجودها بكثرة  -7

 في األسواق مثال عن عامل العرن.
ة في نهاية الصيف حيث يطلبها الناس ليقوموا ترتفع أسعار الخضراوات والفواكه الصيفي -8

 بتخزينها مثال عن عامل الطلب.
تتم المبادالت التجارية الداخلية بين المناطق المنتجة والمستهلكة باستخدام طرق  -9

 المواصالت البرية.
 التجارة الخارجية هي عملية بيع المنتجات السورية للدول األخرا. -41
 عملية شراء السلع من الدول األخرا. التجارة الخارجية هي -44
 تصدر سورية الفائن من المنتجات الزراعية إلى خارج سورية. -42
 القطن مثال عن المنتجات الزراعية التي تصدرها سورية. -44
 القمد مثال عن المنتجات الزراعية التي تصدرها سورية. -41
 ورية.الحمضيات مثال عن المنتجات الزراعية التي تصدرها س -41
 بعن أنواع الخضار مثال عن المنتجات الزراعية التي تصدرها سورية. -41
 تصدر سورية الفائن من النفط. -47
 تصدر سورية الفائن من الفوسفات. -48
 تصدر سورية الفائن من المنتجات الصناعية.  -49
 المنسوجات مثال عن المنتجات الصناعية التي تصدرها سورية. -21
 رية تجهيزات المصانع.تستورد سو  -24
 تستورد سورية اآلالت الزراعية. -22
 تستورد سورية وسائط النقل بمختلف أنواعها. -24
 تستورد سورية األدوات الكهربائية. -21
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 الصادرات هي السلع و المنتجات التي تباع للدول األخرا. -21
 الواردات هي السلع و المنتجات التي نشتريها من الدول األخرا. -21
تصدر سورية منتجاتها و تستورد ما تحتاج إليه عن طريق مينائي الالذقية و  -27
 طرطوس.
تصدر سورية منتجاتها و تستورد ما تحتاج إليه من الدول المجاورة عن طريق البر  -28

 باستخدام الشاحنات الكبيرة.
في تعمل الدولة على زيادة الصادرات عن طريق إقامة المعارن أو باالشتراك  -29

 معارن خارج سورية.
 معرن دمشق الدولي السنوي مثال عن المعارن التي تقيمها الدولة. -41
 تشجع الدولة المنتجين على بيع منتجاتهم للخارج. -44
 

 من كتاب االجتماعيات 122الدرس الرابع : السياحية في الجمهورية العربية السورية ص
 مفهوم أساسي:  -1

 لسكان  كما تلعب دورًا في نشر الثقافة والتراث بين الشعوب.أهمية السياحة: مصدر دخل ل
 المفاهيم الفرعية: 

 يزور سورية سنويًا آالف السيا  من جميع أنحاء العالم. -4
 السياحة تعرف السيا  الذين يزورونها بتراث سورية الحضاري العريق. -2
 تنشط السياحة مجاالت الحياة جميعها. -4
 
 مفهوم أساسي:  -2
 مات السياحة: تتنوع المناطق السياحية في سورية  وتتوافر الخدمات السياحية فيها.مقو 

 المفاهيم الفرعية: 
 جمال الطبيعة و تنوع المناظر الطبيعية من مقومات السياحة في سورية. -4
 سواحل البحر المتوسط مثال عن تنوع المناظر الطبيعية في سورية. -2
 ظر الطبيعية في سورية.الغابات مثال عن تنوع المنا -4
 الصحارا مثال عن تنوع المناظر الطبيعية في سورية. -1
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 المناطق األثرية و التاريخية من مقومات السياحة في سورية. -1
 تدمر مثال عن المناطق األثرية و التاريخية في سورية. -1
 إبال مثال عن المناطق األثرية و التاريخية في سورية. -7
 الحصن وقلعة حلب مثال عن المناطق األثرية و التاريخية في سورية.القالع كقلعة  -8
 توافر طرق المواصالت من مقومات السياحة في سورية. -9

 وجود مؤسسات لتشجيع السياحة من مقومات السياحة في سورية. -41
 وزارة السياحية مثال عن المؤسسات السياحة. -44
 ياحة.مكاتب السياحية مثال عن المؤسسات الس -42
مكاتب السياحية يمتلكها أشخاص يقومون بتنظيم رحالت سياحية إلى مختلف  -44

 المناطق السورية.
 طبيعة الشعب السوري المضياف من مقومات السياحة في سورية. -41
 السي ا  في سورية هم سيا  أجانب وسوريون. -41
 
 مفهوم أساسي:  -3

ســياحة للمنــاطق األثريــة والتاريخيــة وســياحة أنــواع الســياحة: فــي ســورية نــوعين مــن الســياحة  
 طبيعية.

 المفاهيم الفرعية: 
 تنقسم السياحة في سورية إلى سياحة أثرية و تاريخية وسياحة طبيعية.  -4
 تكون السياحة األثرية و التاريخية للتعرف إلى التراث الحضاري لسورية. -2
 يعية المختلفة.تكون زيارة المناطق الطبيعية للتمتع بالمناظر الطب -4
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 (7الملحق رقم   

 اختبار العلوم بالصيغة النهائية:
 مع تصويب العبارة الخاطئة:× أو  √السؤال األول: ضع إشارة 

 تعد االشعاعات النووية من الملوثات الناجمة عن الطبيعة. -4
 مصادر الطاقة الجديدة من مصادر تلوث الهواء. -2
 وث المياا العذبة األمران المعوية.يسبب تل -4
 استخدام خزانات المياا من أسباب تلوث المياا البحرية.  -1
 من أسباب تلوث التربة اختفاء مجموعات نباتية وحيوانية. -1
 يؤدي استخدم المبيدات إلى تلوث التربة.  -1
 الري السطحي يؤم ن أقل كمية كافية من الماء للنبات بدون هدر. -7
 على ماء المطر.يعتمد الري بالديم  -8

 السؤال الثاني: اختر االجابة الصحيحة بوضع إشارة عليها:
 من الملوثات الناجمة عن الطبيعة:  -9

 أمواج البحر(. -دخان السجائر     ج  -الزالزل     ب -)أ
 من الملوثات الناجمة عن المخلفات الصناعية:  -41
 حرائق الغابات(.ال -وسائل النقل     ج -العواصف الترابية      ب -)أ

 يؤدي التلوث البحري إلى: -44
 االضرار بالثروة السمكية( -زيادة الحشرات والقواقع      ج -زيادة عدد الطيور     ب -)أ

 يساعد إلقاء األسمدة ومخلفات الزراعة في مياا الصرف إلى نمو: -42
 المرجانية( الشعب -الطحالب والنباتات           ج -الثروة السمكية        ب -)أ

 تدعرلف ظاهرة زحف الرمال إلى األراضي الزراعية باسم:  -44
 التصحر(. -التوسع العمراني           ج -تمل د التربة            ب -)أ
 اختفاء مجموعات نباتية أو حيوانية يعني: -41

 تطورها( -هجرتها                      ج -انقراضها             ب -) أ
 لري الطبيعي:من ا -41

 الري بالتنقيط(. -الري بالرش            ج -الري بالديم        ب -)أ
 ري جزء محدد من المساحة المخصصة لكل شجرة يدعى: -41
 الري بالتنقيط(. -الري بالرش           ج -الري بالديم         ب -)أ
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 السؤال الثالث: امأل الفراغات بالكلمات المناسبة:
 ....  هو حدوث تغير كمي أو كيفي في تركيب الهواء...... . -47
 من مصادر ....... .......: الطاقة الشمسية و طاقة الريا  واألمواج. -48
 دخان السجائر من ملوثات الهواء الناجمة عن ..... ..... -49
 يمكن الحد من تلوث الهواء بزيادة المساحات ........ -21
 بعن المناطق بسبب تسرب بعن...... إليهاتتلوث المياا الجوفية في  -24
 نمو الطحالب والنباتات يساعد على تكاثر ..... -22
 من آثار التلوث البحري هجرة..... -24
 المياا العذبة يشربها االنسان ويستخدمها في ...... -21
 من أسباب تلوث التربة ..... التربة.  -21
 الزراعية.يؤدي التوسع ....... إلى تجريف التربة  -21
 يؤدي ..... التربة إلى نقص المواد الغذائية الالزمة لبنية االنسان ونموا. -27
 من آثار تلوث التربة اإلضرار بالثروة ......  -28
 يقسم الري السطحي إلى الري.... والري.... -29
عادة توزيعه  -41  ..... بطرق مختلفة.42الري الصناعي هو تدخل....وا 
 

 أجب عن األسئلة التالية:السؤال الرابع: 
 عدد ملوثات الهواء. -44
 اذكر طريقتين للحد من تلوث الهواء. -42
 اذكر اثنين من عوامل تلوث المياا العذبة. -41
 عدد مصادر تلوث البيئة البحرية. -41
 عدد أربعًة من أسباب تلوث التربة. -41
 اذكر اثنين من اآلثار المترتبة على تلوث التربة. -47
 عرف الري الطبيعي. -48
 عدد الطرق الشائعة للري. -49
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 مفتاح تصحيح أسئلة العلوم: 
 مع تصويب العبارة الخاطئة: Xأو  √السؤال األول: ضع إشارة 
ربــع درجــة لإلشــارة الصــحيحة و ثالثــة   Xودرجــة لكــل عبــارة     √تحســب درجــة لكــل عبــارة 

 أرباع الدرجة للتصحيد.
 ملوثات الناجمة عن الطبيعة.تعد االشعاعات النووية من ال -4

X  - .ناجمة عن المخلفات الصناعية 
 مصادر الطاقة الجديدة من مصادر تلوث الهواء. -2

X  - .من وسائل الحد من التلوث 
 يسبب تلوث المياا العذبة األمران المعوية. -4

√. 
 استخدام خزانات المياا من أسباب تلوث المياا البحرية.  -1

X  - .المياا العذبة 
 اب تلوث التربة اختفاء مجموعات نباتية وحيوانية.من أسب -1

X  - .من آثار 
 يؤدي استخدم المبيدات إلى تلوث التربة. -1

√. 
 الري السطحي يؤم ن أقل كمية كافية من الماء للنبات بدون هدر. -7

X  - .الري بالتنقيط 
 يعتمد الري بالديم على ماء المطر فقط. -8

√. 

 بوضع إشارة عليها: السؤال الثاني: اختر االجابة الصحيحة
 تحسب درجة واحدة لكل عبارة.

 من الملوثات الناجمة عن الطبيعة:   -9
 أمواج البحر(. -دخان السجائر     ج  -ب     الزالزل -)أ
 من الملوثات الناجمة عن المخلفات الصناعية:  -41

 الحرائق الغابات(. -ل     جوسائل النق -العواصف الترابية      ب -)أ
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 لبحري إلى:يؤدي التلوث ا -44
 (.االضرار بالثروة السمكية -زيادة الحشرات والقواقع      ج -زيادة عدد الطيور     ب -)أ

 يساعد إلقاء األسمدة ومخلفات الزراعة في مياا الصرف إلى نمو: -42
 الشعب المرجانية( -ج            الطحالب والنباتات -الثروة السمكية        ب -)أ

 ف الرمال إلى األراضي الزراعية باسم: تدعرلف ظاهرة زح -44
 (.التصحر -التوسع العمراني              ج -تمل د التربة            ب -)أ

 اختفاء مجموعات نباتية أو حيوانية يعني: -41
 تطورها( -هجرتها        ج -ب     انقراضها -) أ
 من الري الطبيعي: -41
 الري بالتنقيط(. -ج      الري بالرش  -ب        الري بالديم -)أ

 ري جزء محدد من المساحة المخصصة لكل شجرة يدعى: -41
 (.الري بالتنقيط -الري بالرش         ج -الري بالديم         ب -)أ
 

 السؤال الثالث: امأل الفراغات بالكلمات المناسبة:
 تحسب نصف درجة لكل فراغ.

 ي في تركيب الهواء. ) تلوث الهواء (( ..... .....  هو حدوث تغير كمي أو كيف47) -
( ....... .......: الطاقة الشمسية و طاقة الريا  واألمواج. )الطاقـة الجديـدة 48من مصادر ) -
) 
 ( ..... ..... ) مخلفات الصناعة (49دخان السجائر من ملوثات الهواء الناجمة عن ) -
 .... ) الخضراء  أو المزروعة (( ....21يمكن الحد من تلوث الهواء بزيادة المساحات ) -
( ...... إليهــا. )معــادن أو 24تتلــوث الميــاا الجوفيــة فــي بعــن المنــاطق بســبب تســرب بعــن) -

 مبيدات حشرية(
 ( ...... ) الحشرات (22نمو الطحالب والنباتات يساعد على تكاثر ) -
 (...... ) الطيور (24من آثار التلوث البحري هجرة ) -
 ( ...... ) طعامه (21شربها االنسان ويستخدمها في )المياا العذبة ي -
 ( ..... التربة. ) تملد (21من أسباب تلوث التربة ) -
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 ( ....... إلى تجريف التربة الزراعية. ) العمراني (21يؤدي التوسع ) -
 (  ..... التربة إلى نقص المواد الغذائية الالزمة لبنية االنسان ونموا. ) تلوث (27يؤدي ) -
 (...... ) السمكية (28من آثار تلوث التربة اإلضرار بالثروة ) -
 (.... ) الري بالديم ( ) الري بالواسطة (41( .... والري )29يقسم الري السطحي إلى الري ) -
عـادة توزيعـه )44الـري الصـناعي هـو تـدخل ) - (..... بطـرق مختلفـة. ) االنســان ( ) 42( ....وا 

 للمياا (
 ب عن األسئلة التالية:السؤال الرابع: أج

 يحسب لكل سؤال درجتان.
 عدد ملوثات الهواء.  -44

 درجة لكل عبارة.
 الملوثات الناجمة عن المخلفات الصناعية( -2الملوثات الناجمة عن الطبيعة .   -4) 
 اذكر أربعة طرق للحد من تلوث الهواء.  -41
 لتالية(:نصف درجة لكل عبارة. )تقبل أربعة عبارات من العبارات ا 
 .حث المواطن على استعمال وسائل نقل بديلة عن السيارة 
 .زيادة المساحات الخضراء 
 .استعمال محروقات غير ملوثة 
 .ضبط مصادر التلوث مثل إنشاء أجهزة لتصفية الهواء من الغازات والجسيمات 
 واج أو اســتخدام مصــادر طاقــة جديــدة كالمصــادر التــي تعتمــد علــى الطاقــة الشمســية أو طاقــة األمــ

 طاقة الريا .

 اذكر اثنين من عوامل تلوث المياا العذبة. -41
 درجة لكل عبارة. )تقبل عبارتان من العبارات التالية(

 .استخدام خزانات المياا 
 .قصور خدمات الصرف الصحي 
 التخلص من مخلفات الصناعة بدون معالجتها 

 عدد مصادر تلوث البيئة البحرية. -41



484 
 

 درجة لكل عبارة.
 الصرف الصحي والصناعي.( -2النفط الناتج عن حوادث السفن أو الناقالت.  -4) 
 عدد أربعًة من أسباب تلوث التربة. -47

 نصف درجة لكل عبارة. )تقبل أربعة عبارات من العبارات التالية(:
  تملد التربة 
 .ظاهرة التصحر 
 .استخدام المبيدات والكيماويات على نحو مفرط 
 أدا إلى تجريف األراضي الزراعية وتبويرها. التوسع العمراني الذي 
 .التلوث بواسطة المواد المترسبة من الهواء الجوي في المناطق الصناعية 
 .التلوث بواسطة المواد المشعة 
 .التلوث بالمعادن الثقيلة 
 .التلوث بواسطة الكائنات الحية 

 اذكر اثنين من اآلثار المترتبة على تلوث التربة. -48
 رة. )تقبل عبارتان من العبارات التالية(درجة لكل عبا

 ونموا. اإلنسانزمة لبنية النقص المواد الغذائية ال 
 .اختفاء مجموعات نباتية وحيوانية أو بمعنى آخر انقراضها 
 .اإلضرار بالثروة السمكية وهجرة طيور كثيرة نافعة 

 عرف الري الطبيعي. -49
 درجتان.

 طبيعية للنبات دون تدخل بشري. الري الطبيعي: وهو وصول المياا بطريقة
 عدد اثنين من الطرق الشائعة للري. -11

 درجة لكل عبارة. )تقبل طريقتان من الطرق المذكورة(
 الري بالتنقيط. –4الري بالرش   –2الري السطحي   -4
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 (8الملحق رقم   

 اختبار االجتماعيات بالصيغة النهائية:
 مع تصويب العبارة الخاطئة:× أو  √ل األول: ضع إشارة السؤا
 يحتاج الشعير إلى كميات كبيرة من األمطار لينمو. -4
 تعد الذرة من المحاصيل الشتوية. -2
 اشتهرت الصناعة اليدوية السورية في العالم ألنها تنتج بكميات كبيرة. -4
 ية.الصناعة المعدنية تعتمد على المواد المتوفرة في سور  -1
 تسمى السلع التي تباع للدول األخرا واردات. -1
 تسمى عملية بيع أو شراء المنتجات من الدول األخرا تجارة خارجية. -1
 يزور سورية سنويًا آالف السيا  من العرب فقط. -7
 في سورية نوعان من السياحة. -8

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة بوضع إشارة عليها:
 مد في المناطق التي تزيد فيها كمية األمطار السنوية عن:يزرع الق -9
 مم(.211 -مم                  ج211 -مم            ب411 -)أ

 تشجع الدولة الفالحين على استخدام وسائل الري الحديثة مثل: -41
 النواعير(.-الرش                ج -السواقي              ب -)أ

 وته ومهارته في تحويل المادة الخام من شكل إلى آخر هي:استخدام االنسان لق -44
 صناعة حديثة( -صناعة قديمة       ج -صناعة غذائية        ب -)أ

 الصناعة الغذائية تعتمد على: -42
 الثروات المعدنية( -المواد الخام المستوردة     ج -الحاصالت الزراعية       ب -)أ

 المناطق السورية: تسمى عملية تبادل السلع داخل -44
 تجارة داخلية(. -صادرات          ج -تجارة خارجية      ب -)أ

 السلع التي نشتريها من الدول األخرا تسمى: -41
 تجارة داخلية(. -واردات     ج  -تجارة خارجية    ب -)أ 

 من المناطق الطبيعية في سورية: -41
 احلية(.الجبال الس -قلعة الحصن      ج -تدمر      ب -)أ
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 من المناطق التاريخية في سورية:  -41
 الساحل السوري( -إبال            ج -الغابات        ب -)أ

 السؤال الثالث: امأل الفراغات بالكلمات المناسبة:
أما المناطق الجنوبية  تشتهر المناطق الساحلية في سورية بزراعة أشجار ..... -47

 فتشتهر بزراعة......
 خدام بعن المنتجات الزراعية كمادة خام في .....يمكن است -48
 تشتهر سورية بزراعة أنواع كثيرة من ..... كالبندورة والبطاطا. -49
 الصناعات الحديثة تتميز بوجود ...... تعمل بالكهرباء. -21
 الصناعة هي تحويل المواد ....... إلى مواد يستفيد منها اإلنسان. -24
 وية نشيت لتلبية ...... ......كانت الصناعة حرفة يد -22
 صناعة مواد البناء في سورية تعتمد على المواد األولية ...... في سورية. -24
عندما يكثر ....... من منتج ما ينخفن سعرا   و عندما يكثر ....... على منتج ما -21

 يرتفع سعرا.
 ....... و ........تصدر سورية منتجاتها و تستورد ما تحتاج إليه عن طريق مينائي  -21
 للسياحية أهمية كبيرة   فهي تدعر ف ...... الذين يزورونها بـتراثنا الحضاري العريق. -21
 تدنشدط ...... مجاالت الحياة جميعها. -27
 من مؤسسات تشجيع السياحة ........ ......... -28
 تتوافر طرق ......... التي تربط جميع المناطق السورية.   -29

 ل الرابع: أجب عن األسئلة التالية:السؤا
 عرف الحاصالت الصناعية؟ -41 

 ما أهمية الزراعة في سورية؟ -44
 عرف الصناعة. -42
 عدد أربعة من مقومات الصناعة الحديثة. -44
 عرف التجارة. -41
 ما هي عملية المقايضة؟ -41
 عدد أربعة من مقومات السياحة في سورية. -41

 احة في سورية؟ما هي أنواع السي -47
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 مفتاح تصحيح أسئلة االجتماعيات:
 مع تصويب العبارة الخاطئة: Xأو  √السؤال األول: ضع إشارة 
ربع درجة لإلشارة الصحيحة و ثالثة أرباع   Xودرجة لكل عبارة     √تحسب درجة لكل عبارة 

 الدرجة للتصحيد.
 يحتاج الشعير إلى كميات كبيرة من األمطار لينمو. -4
  X  -  ال يحتاج 
 تعد الذرة من المحاصيل الشتوية. -2
  X  - .الصيفية 
 اشتهرت الصناعة اليدوية السورية في العالم ألنها تنتج بكميات كبيرة. -4
  X  - .بسبب مهارة الحرفيين السوريين 
 الصناعة المعدنية تعتمد على المواد المتوفرة في سورية. -1
   X - عدنية الخام المستوردة.تعتمد على تحويل المواد الم 
 تسمى السلع التي تباع للدول األخرا واردات. -1
  X  - .صادرات 
 تسمى عملية بيع أو شراء المنتجات من الدول األخرا تجارة خارجية. -1
   √. 
 يزور سورية سنويًا آالف السيا  من العرب فقط. -7
   X  - .من جميع أنحاء العالم 
 احة.في سورية نوعان من السي -8
   √. 

 السؤال الثاني: اختر االجابة الصحيحة بوضع إشارة عليها:
 تحسب درجة واحدة لكل عبارة.

 
 يزرع القمد في المناطق التي تزيد فيها كمية األمطار السنوية عن: -9
 (.مم211 -مم                  ج211 -مم            ب411 -)أ

 ئل الري الحديثة مثل:تشجع الدولة الفالحين على استخدام وسا -41
 النواعير(.-ج                الرش -السواقي              ب -)أ
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 استخدام االنسان لقوته ومهارته في تحويل المادة الخام من شكل إلى آخر هي: -44
 صناعة حديثة( -ج       صناعة قديمة -صناعة غذائية        ب -)أ

 الصناعة الغذائية تعتمد على: -42
 الثروات المعدنية( -المواد الخام المستوردة     ج -ب       حاصالت الزراعيةال -)أ

 تسمى عملية تبادل السلع داخل المناطق السورية: -44
 (.تجارة داخلية -صادرات          ج -تجارة خارجية      ب -)أ

 السلع التي نشتريها من الدول األخرا تسمى: -41
 تجارة داخلية(. -ج    ت واردا  -تجارة خارجية    ب -)أ 

 من المناطق الطبيعية في سورية: -41
 (.الجبال الساحلية -قلعة الحصن      ج -تدمر      ب -)أ

 من المناطق التاريخية في سورية:  -41
 الساحل السوري( -ج            إبال -الغابات        ب -)أ

 السؤال الثالث: امأل الفراغات بالكلمات المناسبة:
 نصف درجة لكل فراغ. تحسب

أما المناطق الجنوبية فتشتهر  ( .....47تشتهر المناطق الساحلية في سورية بزراعة أشجار ) -
 ( ...... )الحمضيات( ) الكرمة(48بزراعة )

 ( ..... ) الصناعة(49يمكن استخدام بعن المنتجات الزراعية كمادة خام في ) -
 ( ..... كالبندورة والبطاطا. ) الخضار(21تشتهر سورية بزراعة أنواع كثيرة من ) -
 ( ...... تعمل بالكهرباء. ) آالت(24الصناعات الحديثة تتميز بوجود ) -
( ........ إلى مواد يستفيد منها اإلنسان. ) األولية أو الخام 22الصناعة هي تحويل المواد ) -
) 
 اجات السكان(( ...... ...... )ح24كانت الصناعة حرفة يدوية نشيت لتلبية ) -
 ( ...... في سورية. )المتوفرة(21صناعة مواد البناء في سورية تعتمد على المواد األولية ) -
( ....... على منتج 21( ....... من منتج ما ينخفن سعرا   و عندما يكثر)21عندما يكثر)-

 ما يرتفع سعرا. )العرن( )الطلب(
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( 28( ....... و)27ه عن طريق مينائي )تصدر سورية منتجاتها و تستورد ما تحتاج إلي -
 ........ )الالذقية( )طرطوس(

( ...... الذين يزورونها بـتراثنا الحضاري العريق. 29للسياحية أهمية كبيرة   فهي تدعر ف ) -
 )السيا (

 ( ...... مجاالت الحياة جميعها. ) السياحة (41تدنشدط ) -
 ......... )وزارة السياحة أو المكاتب السياحية( ( ........44من مؤسسات تشجيع السياحة ) -
 ( ......... التي تربط جميع المناطق السورية.  )المواصالت(42تتوافر طرق ) -

 السؤال الرابع: أجب عن األسئلة التالية:
 تحسب لكل سؤال درجتان.

 عرف الحاصالت الصناعية؟ -44
 درجتان.

 ة.هي الحاصالت التي تستخدم كمواد خام للصناع
 

 ما أهمية الزراعة في سورية؟ -41
 نصف درجة لكل عبارة. 

 مصدر دخل للسكان. .4
 تؤم ن للسكان الحاجات األساسية من الغذاء. .2
 يمكن استخدام بعن المنتجات الزراعية كمادة خام في الصناعة. .4
 تقوم الدولة بتصدير الفائن. .1
 
 عدد أهم الصناعات في الجمهورية العربية السورية. -41

 جة لكل عبارة.نصف در 
 الصناعات الغذائية. .4
 الصناعات النسيجية. .2
 الصناعات مواد البناء. .4
 الصناعات المعدنية. .1
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 عدد أربعة من مقومات الصناعة الحديثة. -41

 نصف درجة لكل عبارة. )تقبل أربعة عبارات من العبارات التالية(:
 توفير المواد األولية الزراعية و الحيوانية. .4
 لية المعدنية.توفير المواد األو  .2
 توفير القوا المحركة أو الطاقة. .4
 وجود العمال المدربين. .1
 األموال.  .1
 إيجاد أسواق لتصريف المنتجات الصناعية. .1

 
 عرف التجارة.-47

 درجتان.
 هي تبادل السلع و المنتجات بين المناطق المنتجة و المناطق المستهلكة .

 
 ما هي عملية المقايضة؟ -48

 درجتان.
 يمًا يتبادلون ما ينتجونه سلعة مقابل سلعة و هذا العملية تعرف بالمقايضة.كان السكان قد

 عدد أربعة من مقومات السياحة في سورية.-49
 نصف درجة لكل عبارة. )تقبل أربعة عبارات من العبارات التالية(:

 جمال الطبيعة. -4
 المناطق األثرية و التاريخية. -2
 توافر طرق المواصالت. -4
 سسات لتشجيع السياحة.وجود مؤ  -1
 طبيعة الشعب السوري المضياف. -1
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 ما هي أنواع السياحة في سورية؟ -11
 درجتان. )درجة لكل نوع(

 النوع األول : السياحة األثرية و التاريخية 
 النوع الثاني : زيارة المناطق الطبيعية

 
 
 
 
 
  



494 
 

 

 (9الملحق رقم  
 

 

 
 

 

 

 

 

 الدروس بالتلوين النهائي


