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ملخص:
ن�صا ب�رص ًيا يف كتب القراءة-
�سعى البحث �إىل اقرتاح مراحل قراءة ال�صورة بو�صفها ً
ملتعلمي اللغة العربة غري الناطقني بها -بهدف تنمية الثقافة الب�رصية لدى متعلمي اللغة
العربية غري الناطقني بها ،وت�أتي �أهمية املو�ضوع من كونه حدي ًثا يف جماله؛ ولطبيعة
البحث النظرية ا�ستخدم املنهج الو�صفي ،وانتهى البحث �إىل جمموعة من املراحل املنهجية
املتدرجة ذات م�سميات عربية �صكها الباحثُ ،مرب ًزا �أ�صلها اللغوي ،واال�صطالحي؛
والعمليات الإجرائية اخلا�صة بكل مرحلةٍ من املراحل املقرتحة.

الكلمات املفتاحية:
(قراءة ال�صورة -الن�ص الب�رصي -الثقافة الب�رصية – متعلمي اللغة العربية غري
الناطقني بها)
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Towards Visual Literacy in Arabic Language Teaching
for Non- Native Speakers

Abstract:
This study aimed to suggest stages to understand the image as a
visual text in the reading books for non- native learners of Arabic in
order to develop visual culture for Arab non- native speakers. The
importance of the topic stems from being new in this respective field;
so the descriptive approach for research was used. The research
concludes with a set of progressive methodology stages with Arab
names the researcher coined, with names Arab, highlighting the origin
of language, and idiomatic; and procedural processes for each stage
of those proposed.
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مقدمة:
يتوا�صل الب�رش بنوعني من اللغة ،هما :اللغة اللفظية وباللغة غري اللفظية “كالعالمات
ن�صا �أيقون ًيا حتكمه جمموعة من الرموز
املتوا�ضع عليها ،ومنها ال�صورة ،بو�صفها ً
والدالالت القابلة للقراءة والت�أويل؛ لذا �أ�ضحت ال�صورة و�سيلة الرتبويني
لتي�سري ُ�س ُبلِ تعلم اللغة ،ف�صاحبوا الن�ص اللفظي بن�ص ب�رصي ُيحاكِ ي امل�ضمون
اللفظي ،عرب بنية ُمكتنزة الداللة ُم�شكَّلة من :اللون ،واخلطوط والظالل ،انظر �إىل ال�صورتني

الآتيتني:

الشكل ()1
نصا بصرياً
الصورة بوصفها َّ

جتد �أن كل �صورة من ال�صورتني ال�سابقتني مبثابة ن�ص ب�رصي يحكي و ُيلخ�ص
م�ضمون الن�ص اللفظي املُ�صاحِ ب له ،فبنظرة مت�أملة ُيد ِرك املتعلِّم ال ِفكَر الرئي�سة للن�ص
ُجردة يف التعبري واالت�صال؛ لكون
اللفظي؛ لأن بنية الن�ص الب�رصي َت َت َّ
فوق على الألفاظ امل َّ
ا�سة الب�رص �أن�شط احلوا�س يف عملية التعليم والتعلُّم (�أ�شيتوة وعليان ، )144 :2009,كما
َح َّ
ن�شط الذكاءات املتع ِّددة لدى املتعلمني؛ لأن الدماغ ي�ستجيب ب�صورة فورية للرموز
�أنها ُت ِّ
وال�صور والأيقونات ،مما يجعل الطالب ي�صلون للمعلومات ما قبل �شفوية �أثناء مالحظتهم
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لألوان ال�صورة ،وخطوطها وم�ساحاتها اللونية ،وت�أويل داللتها ال�رصيحة وال�ضمنية (عفانة
واجلي�ش. )311 :2009 ،
لكل ما �سبق جند �سل�سلة معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية (1424هـ)  ،و�سل�سلة �أحب العربية (عبد العزيز ، )2013 ،و�سل�سلة» العربية بني
يديك» (الفوزان ،ح�سني ،ف�ضل1433 ،هـ)  ،و�سل�سلة «العربية للمبتدئني من الناطقني بلغات
�أخرى» (الدوي�ش1424 ،هـ)  ،و�سل�سلة «م�سارات» (عميقة و�أبو الليل 2012 ،م) ا�ستعانت
بال�صورة� ،إال �أنها مل تق ِّدم للمعلِّم �إر�شادات �إجرائية تعينه على قراءة ال�صورة – وتدريب
ينمي الثقافة الب�رصية  ،Visual Literacyوهذا ُي ْ�ضعِف
ن�صا ب�رص ًيا ِّ
طالبه عليها -بو�صفها ًّ
تن�شيط املعرفة الإجرائية ملتعلِّم اللغة ،مما ُي�ضعِف كفاءة توظيف االنتباه االنتقائي ،لتنمية
�صور الب�رصي لديه.
ال َّت ُّ
وحني َنعقد مقارنة بني �أدلة املعلم يف اللغة العربية و�أدلة معلم بع�ض كتب تعليم
اللغات الأجنبية -مثل �سل�سلة  New Headwayال�صادرة عن دار ن�رش  ،Oxfordوالكتب
نمي وتعزز الثقافة الب�رصية من
ال�صادرة عن املجل�س الأوروبي جند �أن الكتب الأجنبية ُت ِّ
أي�ضا جند الإطار الأوروبي
خالل الن�ص الب�رصي (ً � )May, Sayers & Soars, 2010: 5
يوجه لوا�ضعي املناهج بع�ض الأ�سئلة حول ال�صورة التي �أُطل َِق عليها امل�صاحبات
امل�شرتك ِّ
غري اللغوية (Ildiko & Gyrgyi, 49 2000,48-؛ املجل�س الأوروبي للغات. )103 ،2003 ،

اإلحساس باملشكلة:
ن�صا ب�رص ًيا يف
برامج تعليم اللغة لغري الناطقني بها ال ُتع َنى بقراءة ال�صورة بو�صفها ً
كتب القراءة من املعلمني �أو املتعلمني ،ويرجع هذا �إىل ما يلي:
1 .1املعلمون ال يعطون ال�صورة عناية كافية؛ مما انعك�س على قناعات املتعلمني،
فاعتقدوا ب�أنهم �سيح�صلون على ما يرغبون تعلمه لغو ًيا من الن�صو�ص اللفظية ال الب�رصية،
قناعة ب�أن ال�صورة زينة يف الكتاب ،ال طائل منها!
2 .2عدم وجود معايري لربامج القراءة املقررة يف معاهد تعليم اللغة العربية لغري
ومعلّم
الناطقني بها ،يف الوقت الذي جند فيه �أن قراءة ال�صورة �إحدى كفايات الطالب ُ
القراءة (. )Alaska,2009
3 .3تهمي�ش الن�ص الب�رصي؛ لغياب برامج الثقافة الب�رصية ،حيث طغت ثقافة امل�شافهة
على الثقافة الب�رصية ،لذا ُحرم متعلم اللغة من الوعي بثقافة ال�صورة يف العملية التعليمية،
َهم الواعي لها (عبد الرحمن،
وهذا نتيجة �أن القائمني على العملية التعليمية ال ميتلكون الف َ
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التوجه �أن الكتب العربية املُر�شِ دة مل�ؤلفي الكتب الدرا�سية
 ، )2008 :121وقد ع َّز َز هذا
ُّ
وموا�صفاتها مل تفرد للثقافة الب�رصية حي ًزا َيعك�س �أهميتها يف كونها عو ًنا للمتعلم يف
ال َّد ْخل اللغوي -الذي يجب �أن يت�شبع به -كي يتي�رس له فهم داللة وم�ضمون املقروء ،بل
زت على ال�صورة بو�صفها و�سيلة تعليمية معينة للمعلم ال للمتعلم ،فح�رصتها يف و�سائل
ركَّ ْ
الإي�ضاح ،وك�أن ال�صورة ال عالقة لها باللغة (بن �سلمة واحلارثي. )210 :2004 ،
4 .4ال توجد – يف حدود علم الباحث -درا�سة �سابقة يف تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها ُعن َيت بتنمية الثقافة الب�رصية عرب �إجراءات منهجية تعني املعلم واملتعلم يف
قراءة الن�ص الب�رصي مع �أننا نعي�ش ع�رص ال�صورة!

مشكلة الدراسة:
يف �ضوء ما �سبق ميكن القول � َّإن م�شكلة الدرا�سة تتلخ�ص فيما ي�أتي:

ُندرة الإجراءات املمنهجة لقراءة الن�ص الب�رصي يف جمال تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها؛ لذا يحاول البحث الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما الإجراءات املقرتحة لقراءة الن�ص الب�رصي يف جمال تعليم اللغة
العربية لغري الناطقني بها؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال �أ�سئلة ع َّدة منها:
● ●ما مفهوم الن�ص الب�رصي؟
● ●هل ال�صورة ن�ص �أم خطاب؟
● ●ما مفهوم قراءة الن�ص الب�رصي؟
● ●ما امليادين املعرفية التي �أ�سهمت يف قراءة ال�صورة قراء ًة واعيةً؟
● ●ما الإجراءات املقرتحة لقراءة ال�صورة يف تعليم اللغة العربية و�آلياتها؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل:
● ●اقرتاح �إجراءات ممنهجة لقراءة الن�ص الب�رصي يف كتب تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها.
● ●تنمية الثقافة الب�رصية يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
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أهمية البحث:
ت�أتي �أهمية املو�ضوع مما ي�أتي:
مو�ضوعا حدي ًثا – يف حدود علم
● ●يكت�سب البحث �أهميته من مو�ضوعه الذي ُيع ُّد
ً
الباحث -مل تتناوله �أقالم الباحثني يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
●

●�إدراج الثقافة الب�رصية يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.

منهج البحث:
نظرا لطبيعة البحث احلايل ،و�أهدافه فقد ا�ستخدم املنهج الو�صفي.
ً

مصطلحات البحث (: )1
◄◄النَّ�ص ال َب�رصي (ال�صورة امل�صاحبة لن�ص مقروء) :

ُيق�صد به يف البحث احلايل :ر�ؤية فنية ب�سيطةُ ،تعني املتعلم على �إدراك دالالت
تعك�سها الألوان واخلطوط والأ�شكال ل ُتعَبرِّ عن امل�ضمون ،والقيم واالجتاهات امل�ستهدفة
يف املحتوى اللفظي املرغوب تعلمه يف مواقف اكت�ساب اللغة العربية عرب التفاعل ال�صفي
ُن�ص ُّب على املَع َنى.
واحلوار امل َ

و هذا التعريف يربز وي�ؤكد على ما ي�أتي:
.

أال�صور َة ر�ؤية فنية تتمتع بح�س جمايل ترتاح �إليها النف�س حني تب�رصها.

.بال�صور َة ب�سيطة يف تكوينها ُتعبرِّ عن م�ضمون م�ستهدف تعلمه ،وال تعني الب�ساطة
كونها خطوطً ا �أو �ألوا ًنا ،بل تعني و�ضوح عنا�رصها.
.تال�صور َة يف كتب تعليم اللغة العربية ُتركِّز على ال ِفكَر الرئي�سة يف الن�ص اللفظي
املب َت َغى تعلمه.
او َر َة ال�صورة �أمر �رضوري ال�ستيعابها و�إدراك كنهها� ،إذ تعطي كل راغب ح�سب
.ثمحُ َ َ
حواره ،وهذا يتفق مع م�صطلح القراءة وفق مفهوم البنائية ،واملدر�سة الإن�سانية يف التعلم،
واال�سرتاتيجيات املعرفية والال معرفية.
.جال�صور َة ُتوظَّ ف يف مواقف اكت�ساب اللغة الثانية م�ستندة �إىل التفاعل ال�صفي،
ُن�صب على املعنى.
واحلوار امل َ
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◄◄قراءة الن�ص الب�رصي :عملية ب�رصية عقلية تتم عرب مراحل متتابعة ت�ستند �إىل
اخللفية املعرفية واالجتماعية ،والثقافية للمتعلم تبد�أ بت�أمل ي�ستهدف حتليل بنية الن�ص
الب�رصي عرب حوار ذاتي -مونولوج -ي�سعى ال�ستيعاب دالالتها املبا�رشة ،وال�ضمنية التي
يرتاح �إليها املتعلم ث َُّم �إعادة تركيب هذه البنية ،ثم التعبري عنها للآخرين مع التمكن من
نقدها.
◄◄الثقافة الب�رصيةُ :يق�ص ُد بها» :قدرة مكت�سبة لدى متعلم اللغة العربية متكنه من
قراءة الن�ص الب�رصي والتعبري عنه للآخرين �أو �إنتاجه يف مواقف اكت�ساب اللغة.

اإلطار النظري:
يتخذ م�ضمون ال�صورة يف املعاجم ع َّدة دالالت ،فهيُ :معطَ ى جمايل يدل يف احلقل
التداويل العربي على الهيئة ،والفعل ،و�صفتهَّ � ،أما يف اللغة الإجنليزية فنجد كلمات عدة
ق�صد بها الت�شكيل والرتكيب والتجهيز والتنظيمَّ � ،أما كلمة �Im
منها :كلم ة  Figureالتي ُي َ
 ageامل�شتقة من  Imaginisفتعني املُحاكاة والتخيل (�أمال ، )56 ،1 ،2009 ،وكلمة Icon
التي تعني امل�شابهة واملماثلةَّ � ،أما كلمة  Illustrationفتعني :الر�سم التو�ضيحي ،وهو �أداة
فنية تظهر يف �شكل ر�سم �أو ت�صوير فني �أو فوتوغرايف �أو �أي عمل فني �آخر ،يكون الغر�ض
منه التو�ضيح �أو �إمالء املعلومات احل�سية (كما يف ق�صة �أو ق�صيدة �أو مقال �صحفي �أي �إن
ال�صورة تعني�” :إعادة الإنتاج بوا�سطة املحاكاة” (العمري. )2011 ،
مف�صال فيقول :هي
ويف تعريف ٍ
عام لل�صورة ي�سوق (ف�ضل )34 ،1997 ،تعريفًا َّ
جمموع الألوان واخلطوط وامل�سافات و�أ�شكال التعبري� ،أي هي تكوينات ت�صويرية للأ�شياء
والأ�شخا�ص00ت�شمل امل�ضمون الثقايف لل�صورة من ناحية ،و�أبنيتها الداللية من ناحية
�أخرى 0ثم ينقلنا « (غات�شيف� )85 ،1999 ،إىل دالالتها اال�صطالحية فيقول�« :إنها الكل
املكتمل املُركَّ ُب الذي ي�شتمل اجلانب احل�سي والعقلي ،واملعريف ،والإبداعي» ،ثم ح َّدد
(الفرجاين )34 ،2002 ،دور ال�صورة يف التعليم فقال :ال�صورة التعليمية �إحدى دعائم النظام
التعليمي»َّ � .أما م�ضمون ال�صورة ووظيفتها يف بيئة التعلم ال�صفي فح َّددها( ،الفرا،2008 ،
ب�سطة ذات ُبعدين طويل وعر�ضي ،تبتعد عن التفا�صيل
 )125بقوله�« :إنها �أ�شكال تقريبية ُم َّ
غري ال�رضورية ،تعرب عن الأفكار واملفاهيم والعالقات الب�رصية؛ مبا ُي�سهم يف زيادة فاعلية
عمليتي التعليم والتعلم ،وا�ستخدامها يف املنهج املُعلَن وال�ضمني داخل قاعة ال�صف»� .إ ًذا
ال�صورة لها هيئة ب�رصية ،غايتها التوا�صل ،يمُ ك ُِن فَه ِم َها بطريق مبا�رش� ،أو غري مبا�رش،
مبا تحَ مله من دالالت وقيم ورموز ح�ضارية وثقافية تربوية» (الغامدي، )203 ،2008 ،
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مناذج عديدة لل�صور التو�ضيحية تتنوع طبيعتها وم�ضامينها.
يف �ضوء ما �سبق ميكن َتعريف الن�ص الب�رصي �إجرائ ًيا (راجع� ،ص . )3 ،وبهذا يكون
البحث قد �أجاب عن ال�س�ؤال الأول ،ومن ثم ينتقل لل�س�ؤال الثاين ،وم�ضمونه:

هل ال�صورة ن�ص �أو خطاب؟
يف معجم ل�سان العرب وردت مادة (ن�ص) ب�أنه :الكالم املفهوم ،فيقالَ :ن َ�ص ْ�ص ُت
الرجل �إذا ا�ستق�صيت م�س�ألته عن ال�شيء ،حيث ت�ستخرج كل ما عنده (ابن منظور،1997 ،
ا�صطالحا ،فيعني �أنهِ :ر َ�سا َل ٌة لغوية توا�صلية ،مرتابطة العنا�رص،
مادة ن�ص�ص) � ،أما ال َّن�ص
ً
هدفُ ،يراعِ ي يف الوقت نف�سه ثقافة املتلقي
يت�ضمن معنى يراد �إي�صاله للآخر� ،أي �أنه ذو ٍ
و�أحواله النف�سية واالجتماعية» (عبد ال�سالم ، )4 ،2007 ،يتوافر فيه معايري ،منها :ال�سبك
ا�ستخل�ص البحث احلايل �أن
 ،cohesionواحلبك (بوجراند ، )107 -97 ،1998 ،وقد
َ

خلطَاب للحيثيات الآتية:
النَّ�ص �أعم من ا ِ
1 .1ما جاء به (دو�سو�سري )43 ،1985 ،من اعتبار �أن ال َّن�ص عالمة ل�سانية ت�ساوق

ال�صورة بو�صفها عالمة غري الل�سانية ،وكالهما يتبعان علم ال�سيميائية.
2 .2مو�ضوع الندوة العاملية التي عقدها مركز �سوريي بتاريخ ،2003 /8 /30 -23
والتي هدفَت �إىل �إعادة طرح ومناق�شة املفاهيم الأ�سا�سية اخلا�صة بال�صورة يف عالقاتها
املتعددة بال َّن�ص ،وكان من �أبرز الأوراق التي ُق ِّدمت ورقة بعنوان :ت�شكيلية الكتاب ،ون�ص
ال�صورة (�صبحي. )65 ،2003 ،
3 .3ت�أكيد (ف�ضل )33 ،2003 ،على �أن ال َّن�ص ِو ْح َد ٌة معنى ال وحدة �شكل ،مبعنى �أعم:
ال َّن�ص وحدة داللية ،واملعنى والداللة ُبع َدان �أ�سا�سيان يف التداولية الوظيفية التي ُيع َن َى بها
ال َّن�ص.
ن�صا؛ لأنها مكونة من دال
4 .4ت�أكيد (النا�شف وقطان )85 ،2008 ،على ال�صورة تمُ ثِّلُ ً
ومدلول ،فالدال هو ال�شكل واملدلول هو جمموع هذا ال�شكل ككل ،ب�صيغة متناغمةٍ ُتعطي
داللة بوا�سطة عمليات تتوزع على �أن�ساق من التفكري الب�رصي.
5 .5ما جاء به (�إبرير“ )90 -85 ،2007 ،بت�أكيد النحاة العرب على �أن غاية الكالم
الإفادة ،و الإفادة ال تكون �إال باجلملة التي تعني عندهم� :أقل قدر من الكالم يفيد ال�سامع
معنى م�ستق ًال بالفهم �سواء �أتركَّ ب هذا القدر من كلمة واحدة �أو �أكرث وقد ركزوا على اجلانب
الوظيفي� ،أي التوا�صل بني املر�سل وامل�ستقبِل يف حالة امل�شافهة� ،أما �إذا تعلق الأمر
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بالتحرير ،فالبد �أن يتم هذا الأمر بالكتابة ،ليظهر من خالل وحدة لغوية داللية مكتوبة
�سمى َن َّ�صا”.
ُت َّ
ام
6 .6ما جاء به (هيم�سيلف ،نق ًال عن م�صابيح )35 ،2009 ،حني قال“ :ال َّن�ص نِظَ ٌ
�إيحائي ،وقبل �أن يكون اخلطاب كان ال َّن�ص ذلك الن�سيج اللغوي الذي يحمل بني طياته داللة
ما ،وهو ي�ستهدف قار ًئا.
ُ�ص �إليه (�إبرير )40 -10 ،2010 ،ب�أن ال َّن�ص �أعم من اخلطاب.
7 .7ما َخل َ

مما �سبق ي�ستخل�ص ما ي�أتي:
1 .1خال�صة ما ذهب �إليه �أهل االخت�صا�ص الأدبي (بارت ،وف�ضل ،و�إبرير) ب�أن ال َّن�ص

�أعم من اخلطاب ،مما ي�ستدعي بال�رضورة تفاع ًال قو ًيا بني القارئ وال َّن�ص ،بهدف فهم
دالالته وهو غاية وجود ال َّن�ص.
2 .2خال�صة ما جاء به �أهل االخت�صا�ص الفني (الندوة العاملية التي َع َق َد َها مركز
ن�ص.
�سوريي؛ قطان والنا�شف) على �أن ال�صور َة ٌ
املوجهة ملتعلمي اللغة العربية غري الناطقني
3 .3ال�صورة املت�ضمنة يف كتب القراءة
َّ
ن�صا ب�رص ًيا قا ِب ًال للقراءة.
بها ُتع ُّد ً

الثقافة البصرية:
عرفها (بخيت83 ،2008 ،؛ العيا�ضي )74 ،2006 ،ب�أنها :الر�ؤى املختلفة املحيطة
َّ
بال�صور ودالالتها ومعانيها وت�أثرياتها ،وكيفية النظر �إليها رم ًزا ،وو�سيلة توا�صل.
وتعرفها اجلمعية الدولية للثقافة الب�رصية ب�أنها :جمموعة من الكفايات الب�رصية التي
ِّ
ميتلكها الإن�سان بوا�سطة الر�ؤية ،تمُ ِّك ُنه من متييز ،وتف�سري الأحداث ،والعنا�رص ،والرموز
الب�رصية ،والتي يقابلها يومي ًا يف بيئته� ،سواء �أكانت طبيعية �أم من �صنع الب�رش ،ومن خالل
اال�ستخدام املبدع لهذه الكفايات ميكنه التوا�صل بكفاءة مع الآخرين (الف�ضلي)30 ،2007 ،

�أي �إن الفرد ُيع ُّد مثق ًفا ب�رص ًيا �إذا متكن من الكفايات التالية:
♦

♦ا�ستخال�ص معنى ما يراه.

♦

♦تف�سري الر�سائل الب�رصية و�إبداعها.

عرفت الثقافة الب�رصية �إجرائ ًيا يف (�ص. )4 ،
و يف �ضوء ما �سبق ِّ

وبهذا يكون البحث قد �أجاب عن ال�س�ؤال الثاين ،ومن ثم ينتقل لل�س�ؤال
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الثالث ،وم�ضمونه:

ما مفهوم قراءة الن�ص الب�رصي؟
تباينت تعريفات قراءة ال�صورة لكرثة املجاالت املعرفية حيث ُع ِّرفت ب�أنها:
1 .1ال ُقدرة على َت َع ُّرف الر�سوم التو�ضيحية ،ومكوناتها ،وا�ستدعاء هذه املكونات ،وما

أفكار يف
يرتبط بها ،والتعامل مع هذه الر�سوم ومكوناتها وف ْه ِم ما حتمله من
ٍ
معان ،و� ٍ
�سياقات ب�رصية خمتلفةٍ (احل�رصي. )2009 ،2003 ،
�صور،
2 .2عملية عقلية ب�رصية تتم من خالل اطالع املتعلم على َن ٍ
�ص مر�سوم� ،أو ُم َّ
وم�سحه ب�رص ًيا ،وترجمته من خالل فَك رموزه ،وا�ستيعابه ،والقدرة على تنفيذ ما َف ِه َم ُه يف
�صورة �إجراءات قابلة للمالحظة والقيا�س (عبد ال�سالم. )57 ،2009 ،
احلوا�س كافةً ،لفه ِم وت�أويل التكوينات
نوع من التفكري الب�رصي تت�ضافر فيه
ٌ 3 .3
ُ
ال�شكلية يف ال�صورة كالألوان واخلطوط؛ ليكت�شف املتعلم دالالتها ،التي يمُ ْ ِك ُن ُه تو�ضيحها
للآخرين (الغامدي. )205 ،2009 ،
4 .4تمَ َ كُّن املتعلم من مالحظة وو�صف حمتوى ال�صورة �أو الر�سم التو�ضيحي ،وتف�سري
م�ضمونها وا�ستنتاج ما حتمله من مفاهيم و�أفكار وقيم وعالقات ومعايري فنية �أو جمالية..
وا�ستدعاء هذه املكونات وما يرتبط بها وحتويلها �إىل كالم منطوق �أو مكتوب (البهكلي،
. )2011
5 .5ا�ستخال�ص خمتلف العالقات بني العنا�رص الت�شكيلية ،والأن�ساق التعبريية؛
تفكيكًا لكل مركبات ال�صورة ،ون�سيجها الداخلي بغية ا�ستجالء ما تخفيه الرموز ،والدالالت
(العرقاوي. )2011 ،
6 .6فك رموز الر�سائل – ال�صورة -يحتم امتالك ُ�سننَ ٍ  ،وبدون ذلك لن نتق َّدم بخطى
حثيثة يف قراءة ال�صورة (العمري. )2011 ،

ُي�ستخل�ص مما �سبق:
1 .1تباين التخ�ص�صات املعرفية للباحثني� ،أثمر عن تباين م�ضمون ال�صورة؛

فاحل�رصي ،وعبد ال�سالم اخت�صا مبجال تكنولوجيا التعليم خا�صة جمال العلوم ،وهو
املجال الذي ُعني فيه بقراءة ال�صورة التو�ضيحية ،مثل تركيب ال َّذ َّرة� ،أو تركيب اخللية،
ُجر َدة
�أو الدائرة الكهربائية� ،أو امل�صباح الكهربي� ،أي �إن هدف ال�صورة تعلُّم املفاهيم امل َّ
ال�صور ال يحتمل الت�أويل؛ لأنها مفهومات علميةَّ � ،أما ُمنطلق الغامدي ،فهو
وهذا النوع من ُّ
قراءة امل�ضامني الثقافية ،واالجتماعية التي حتتملها ال�صورة ،النتمائهما ملجال الفنون
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الب�رصية ،وهو ال�سبيل الذي وط�أته «البهكلي» حني �سعت لتوظيف ال�صورة يف مواقف التعلم؛
وباختالف م�ضمون ال�صورة اختلفت �آليات و�إجراءات وعمليات قراءتها ،حيث ركَّ ز تعريف
احل�رصي ،وعبد ال�سالم على التعرف ،واال�ستدعاء ،وهي عمليات عقلية.
�2 .2أثمر اختالف الأهداف البحثية لدى الباحثني عن م�ضمون قراءة ال�صورة ،حيث �إن
هدفها عند (احل�رصي ،وعبد ال�سالم) تو�ضيح املفهومات العلمية؛ لذا كان م�ضمونها :خطوط
ذات داللة ت�صاحبها �ألفاظ تو�ضحها (مثل اخللية� ،أو الدائرة الكهربائية) َّ � ،أما ال�صورة عند
(الغامدي ،وعطية العمري ،وفاتن البهكلي ،العمري) فهدفها جمايل ت�شكيلي؛ لذا انح�رص
م�ضمونها يف �أنها :خطوط و�ألوان ذات ت�شكيل يعك�س م�ضمونها الثقايف ،واالجتماعي ،وهي
ذات ت�أثري يف املتعلم كمتلقٍ لها ،مما يجعل ال�صورة قابلة للقراءة عرب املحاورة ،من خالل
امتالك املتعلم �سنن (�إجراءات) متكنه من قراءتها.
عرف «قراءة الن�ص الب�رصي» تعريفًا �إجرائي ًا (راجع
يف �ضوء اال�ستعرا�ض ال�سابق ِّ
�ص. )4 ،

وبهذا يكون البحث قد �أجاب عن ال�س�ؤال الثالث ،ومن ثم ينتقل لل�س�ؤال الرابع
وم�ضمونه:

ما امليادين املعرفية املختلفة التي عنيت ب�إجراءات قراءة ال�صورة؟
تنوعت جماالت قراءة الن�ص الب�رصي �أوالً:
◄◄�أوالً -درا�سات وجهت للمتعلمني:
1 .1قدم كل من (ال�سا�سي 216 ،Lassasi, 2009؛ اخلطيب158 ،2003 ،؛ روبرت

فِي�شرَ 250 ،2009 ،؛ العبيدي2009 ،؛ � )42إجراءات قراءة ال�صورة لتعليم احلديث ،والكالم
من خالل الأ�سئلة الآتية:
 .أاذكر مكونات ال�صورة (من يف ال�صورة؟ ماذا يفعلون؟) .
.بما �أكرث الأ�شياء يف ال�صورة يلفت انتباهك؟
.ت َم ْن �أهم �شخ�صية يف ال�صورة؟ وملاذا؟
.ثمِ ْن وجهة نظرك ،هل ال�صورة حتتاج تعديالً؟
2 .2م�رشوع �أال�سكا  Alaskaللثقافة الب�رصية http:// www. uaa. alaska. edu
 ،www. loc. gov/ teacher/ classroommaterialsوهو م�رشوع تربوي �أمريكي ،تبنته
وزارة التعليم الأمريكية لتح�سني خمرجات العملية التعليمية ،يهدف �إىل:
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 .أ�إك�ساب طالب مراحل التعليم العام مهارة قراءة ال�صور من املرحلة االبتدائية �إىل
املرحلة الثانوية.
واع مبعطيات ال�صورة التي �أ�صبحت منت�رشة عامل ًيا حيث �إننا نحيا
.بتن�شئة جيل ٍ
ع�رص ال�صورة.
.تا�ستخدام عمليات التفكري يف ال َّتعلم.
.ثا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم التعاوين من �أجل تعميق الفهم.
.جاكت�ساب مهارة التح ُّدث �أمام اجلمهور دون خجل يف ق�ضايا َت ِه ُّم ال َعالمَ ُ َعبرْ َ ال�صورة
الواقعية0
متنو ر ب�رصي ًا
.حا�ستخدام ال�صورة يف تعلم القراءة والكتابة ،خلق جيل
ِّ
.Visual Literacy

ولتحقيق هذه الأهداف �صيغت جمموعة من الأ�سئلة التي تتنا�سب مع كل مرحلة
تعليمية (االبتدائية ،املتو�سطة ،الثانوية)  ،بلغ جمموع الأ�سئلة نحو (� )26س�ؤا ًال مو َّزع ًة على
املراحل الثالث كما ي�أتي)Debbi,2009( :
Ú

Úاملرحلة االبتدائية:



ماذا �أرى؟
�صف ما تراه يف ال�صورة.
ماذا تعني هذه املكونات بالن�سبة يل؟
ما الذي يحثني على الكالم َع ْن هذه ال�صورة؟
ما ال�شيء الالفت للنظر يف هذه ال�صورة؟
ما �أهم ُج ْزء يف ال�صورة؟ وملاذا؟
ملاذا ُر�سِ َم ْت هذه ال�صورة؟ ما وجهة نظر من ر�سمها؟ كيف عرفت؟ ما �أدلتي؟
هل �أ�ستطيع �أن �أحكي ما فهمته؟
هل هناك �أ�شياء �أَ َو ُد ال�س�ؤال عنها؟

Ú

Úاملرحلة املتو�سطة:



ملاذا هذه ال�صورة مهمة؟
ماذا �أ�ستفيد منها؟
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ما مو�ضوعها؟
من مبدعها؟
ما وجهة نظره فيها؟
ما الأ�سئلة التي ميكن �أن �أ�س�ألها؟

Ú

Úاملرحلة الثانوية:



ماذا تالحظ يف ال�صورة؟
�صورت فيه ال�صورة كما تفهم منها؟
ما املو�سم �أو الطق�س التي ِّ
ما املفهوم ال�رصيح لل�صورة؟
�صورت فيها هذه ال�صورة؟
ماذا �أعرف عن الفرتة الزمنية التي ِّ
ماذا ميكنني قوله حول ال�صورة؟
ما الأ�سئلة التي تثريها ال�صورة يف نف�سي؟
ما ال�شيء املفقود يف ال�صورة من وجهة نظري؟












◄◄ثانياً -قراءة ال�صورة يف جمال تكنولوجيا التعليم:
1 .1اقرتح (الطوبجي« )244 -219 ،1980 ،ثالثة م�ستويات لقراءة ال�صورة،

عر ُف املتعلم على ال�صورة ،ويذكر �أ�سماء
ومل ُيحدد م�سمياتها .يف امل�ستوى الأولَ :ي َت َّ
حمتوياتها ،ويف امل�ستوى الثاين :يحدد املتعلم بع�ض تفا�صيل ال�صورة ،ثم َي ِ�ص ُف ما
يراه ،ويف امل�ستوى الثالث ي�ستخل�ص املتعلم بع�ض �صفات الأ�شخا�ص املوجودة يف
ال�صورة ،والأ�شياء التي َتع ِر ُ�ض َها .وحدد كل (حمدان117 -116 ،1981 ،؛ عبد احلليم
وميخائيل204 -135 ،1985 ،؛ ال�سي ،1987 ،فريديت  ،1999نق ًال عن احل�رصي،
 )2003م�ستويات لقراءة ال�صورة هي:
 .أم�ستوى العد :وفيه يعدد املتعلم حمتويات ال�صورة.
.بم�ستوى الو�صف :وفيه ي�صف املتعلم حمتوى ال�صورة مبي ًنا مالحمها و�أجزاءها
و�صفاتها.
.تم�ستوى التف�سري :وفيه يقوم الفرد ب�إيجاد عالقات تربط بني عنا�رص ال�صورة
لتف�سريها واخلروج بدالالتها.
.ثم�ستوى الرتجمة :و تعني حتويل الفرد رموز ال�صورة من رموز �أيقونية �إىل كالم
لفظي ،وهذا امل�ستوى يقابل م�ستوى الو�صف يف الت�صورات التي َ�س َب َق عر�ضها.
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.جم�ستوى التقومي.
2 .2قدم (عبد املنعم� )98 -90 ،2009 ،سبعة م�ستويات لقراءة ال�صورة مت�ضمنة
امل�ستويات التي �سبق عر�ضها م�ضيفًا �إليها م�ستوى النقد وم�ستوى الربط وو م�ستوى
الرتكيب ،وم�ستوى الإبداع.
3 .3ح َّدد كل من (زاهر ،والبهبهاين )241 ،2002 ،خطوات قراءة ال�صورة فيما ي�أتي:

 .أالتمهيد لقراءة ال�صور ،قبل عر�ضها على الطالب ،و�إثارة انتباههم ،مع تو�ضيح
�أهميتها ملو�ضوع الدر�س.
.بعر�ض ال�صورة على الطالب.
.ت�إعطاء فرتة من الزمن لت�أمل ال�صورة ،والتعبري عن ال�صورة �أي�ضاً.
.ثت�شجيع الطالب على املناق�شة من خالل �أ�سئلة املعلم.
.جتو�ضيح الفرق بني ال�صورة وحقيقة ما متثله من رموز ومجُ َّردات.
.حتزويد الطالب ببع�ض املواقف واملعلومات الداعمة ملا ورد بال�صورة.
.خاطْ ل ُْب مِ ن الطالب �أن يو�ضحوا �أهمية الرتابط بني عددٍ من ال�صور التعليمية التي
تتناول نف�س املو�ضوع.

الحظ على حماوالت متخ�ص�صي تكنولوجيا التعليم:
ُي َ

 .أكرثة الدرا�سات –يف حدود علم الباحث -التي اعتنت بقراءة ال�صورة يف جمال
تكنولوجيا التعليم.
.بتفاوت م�ستويات قراءة ال�صورة.
ن�صا ب�رص ًيا بل و�سيلة �إي�ضاحية للمفهومات
.تال�صورة يف تكنولوجيا التعليم لي�ست ً
العلمية.

◄◄ثالثاً� -إجراءات قراءة ال�صورة عند امل�شتغلني بالفن الت�شكيلي والنقد الفني:
1 .1يف حماولة نقدية خال�صة ق َّد َم ْت (العرقاوي )2011 ،مراحل قراءة ال�صورة

متمثلة يف:

 .أمرحلة التعريف بالعمل الفني ،وتت�ضمن (الفنان -العمل -الإجناز -املو�ضوع
املطروح) .
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تعرف اخل�صائ�ص التقنية امل�ستخدمة من خالل :تعرف البنية ،والتكوين بهدف
.ب ُّ
عملية الت�أليف ووحدة التكوين من خالل
حتليلها؛ للتمكّن من فَهم العمل الف ّني مثل :و�ضوح ّ
املحورية ،والفراغ ،والتوازن ،واحلركة ،واملنظور ،والألوان،
اتجّ اهات اخلطوط ،وفهم النقطة
ّ
والإ�ضاءة ،وتوزيعها على اللوحة.
.تالت�أويل من خالل :فك الرموز والدالالت ،با�ستخدام املنهج ال�سيميائي الت�أويلي،
وهذا يتطلب خمزو ًنا معرف ًيا ،وثقاف ًيا َي ْد ُعم هذا الت�أويل.
2 .2قدمت كل من درا�سة (عمرو1998 ،؛ ال�شناوي1999 ،؛ فراج1999 ،؛ �أحمد
وبدر2002؛ �شاكر2005 ،؛ �سليم2006 ،؛ عطية2006 ،؛ علي2007 ،؛ �صالح،2007 ،
الغامدي ،النا�شف والقطان )2008 ،جمموعة من الإجراءات لقراءة الن�ص الب�رصي –
الفني -متمثلة يف :التوقف� :أي التوقف عن التفكري يف �أي �شيء �سوى فهم رموز ال�صورة،
وهذا يعني الت�أمل يف ال�صورة.
 .أالعزلة �أو التهي�ؤ �أو االندماج �أو الإمعان� :أي عدم الت�شوي�ش على الفرد ليندمج �أو
يعاي�ش الن�ص الب�رصي مت�أم ًال �إياه.
.بالإح�سا�س� :أي فهم ال�صورة و�إدراك مغزاها الظاهر والباطن من خالل الإح�سا�س
بالفكرة العامة لها.
.تاملوقف احلد�سي املريح� :أي ما ترتاح �إليه �أنف�سنا من تف�سري لل�صورة.
تعبريا
.ثالوعي� :أي الوعي بال�صورة وم�ضمونها عرب خرباتنا ال�سابقة ،والتعبري عنها
ً
لغو ًيا ،يو�ضح للآخرين مدى ا�ستيعابنا لها.
.جحماورة الن�ص الب�رصي.
.حالتعبري عن املو�ضوع بحما�س ،لأنه َم َّ�س َ�ش ْيئ ًا َما َداخِ ْل َنا ،وهنا ُي َحا ِولُ الف َْر ُد �أَ ْن
ون ا َ
خلفِي ِ�إ ْن ُو ِج َد.
ُيعَبرِّ َع ْن امل َْ�ض ُم ِ

مما �سبق ميكن ا�ستخال�ص ما ي�أتي:
1 .1اختالف احلقل املعريف الذي ينتمي �إليه الباحثون؛ �أثمر عن اختالف الآليات،

والإجراءات امل�ستخدمة يف قراءة ال�صورة.
2 .2اختالف الهدف البحثي يف التخ�ص�ص الواحد� ،أثمر عن اختالف تناول الباحثني
ال�سابقني لل�صورة ب�صفة عامة.
3 .3ندرة وجود حماوالت لقراءة الن�ص الب�رصي يف جمال تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها0
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الدراسات السابقة:
حماوالت علمية ي�ستفاد منها يف اقرتاح �آليات وعمليات قراءة ال�صورة يف تعليم اللغة
العربية لغري الناطقني بها.
و بهذا يكون البحث قد �أجاب عن ال�س�ؤال الرابع ،ومن ثم ينتقل لل�س�ؤال اخلام�س،

وم�ضمونه:

ما الإجراءات والآليات املقرتحة لقراءة ال�صورة يف تعليم اللغة العربية؟
يقرتح البحث احلايل املراحل الآتية:






مرحلة ال َّت�أَ ُّمل.
مرحلة التحاور الذاتي.
مرحلة اال�ستيعاب.
مرحلة التعبري.
مرحلة النقد.

فيما ي�أتي تو�ضيح كل مرحلة من املراحل ال�سابقة.
♦ ♦مرحلة الت�أمل:
أر�ضا يبا ًبا ،وغري املت�أمل
الذهن املت�أمل ذهن �صامت ن�شط!! بدون الت�أمل يغدو الفكر � ً
قليل ال َّت َعلُّم.
ال�شيء �أَي نظرت ِ�إليه
املعنى اللغوي ورد يف ل�سان العرب :ال َّت�أَ ُّملُ  :ال َّتث َُّبت .وت�أَ َّملت
َ
وو َر َد يف تاج العرو�س :تدبر ال�شيء ح َّدق فيه ،وعاد
ُمت ْثبِت ًا له .و َت�أَ ّمل الرجلُ َ :تث ََّبت يف الأَمرَ .
�إليه ليتدبره ،و�أعاد النظر فيه مرة بعد مرة.
املعنى اال�صطالحي :حالة من الرتكيز متكن املتعلم من تهيئة ذهنه ليتعرف مكونات
ال�صورة .ملاذا الت�أمل؟
توا على نقي�ض الر�سالة اللفظية ،حيث يتعاظم
الن�ص الب�رصي ال يمُ ك ُِن فَكُّ رموزه ًّ
دور التفكري الب�رصي هنا ب�شكل كبري ،ويعد جتاهله مبثابة �إخفاق يف تكوينه الذي ُيثمر
عن �ضعف مهارة املالحظة الت�أملية ،وهي مفيدة مع �أولئك املتعلمني املو�سومني بالتعلُّم
الب�رصي” ”Visual Learningكما “�أن املواد التعليمية ينبغي �أن ت�سمح بفرتة �صمت يف
بداية التدري�س” (ريت�شارد0 )375 ،2007 ،
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عمليات مرحلة الت�أمل ،يف هذه املرحلة يتم معرفة بنية الن�ص الب�رصي املتمثلة
فيما ي�أتي:
تعرف املتعلم مكونات ال�صورة ،وهي عملية �إدراكية يف املقام الأول تت�ضمن
ُّ 1 .1

�إدراك عنا�رص ثالثة هي:
تعرف العالقات الوفاقية للون وتدرجه ،واخلطوط واجتاهاتها.
 .أ ُّ
.بالع اَِل َقات اخلالفية يف تكوين ال�صورة� ،أي الفروق بني مكوناتها ،وخطوطها
ال�صاعدة والنازلة ،واالختالفات اللونية والإمياءات.
.تالعالقات بني العنا�رص التكوينية لل�صورة ،ودالالتها.
2 .2قراءة �رسيعة ملحتوى ال�صورة  ،Scanningوهذا ما �أو�ضحه (عبد احلميد،2009 ،
 - )275املتخ�ص�ص يف ال�صورة وقراءتها -بقوله�” :إن حركة العني يف قراءتها لل�صورة
تبد�أ حينما تلتقي بها يف جانب يجذب انتباهها ثم تتحول عنه ثم تعود �إليها وهكذا ،عند
تثبيت العني على جانب من جوانب ال�صورة يحدث نوع من التفاهم؛ بح ًثا عن املعرفة �أو
املتعة.
3 .3الت�أمل يف ال�صورة ي�ستلزم مالحظة التكوينات الفنية فيها ،يقول روالن بارت� :إن
كل ال�صور تتكون من ر�سالة داللية ذات م�ضمون مفاهيمي اجتماعي ،و فهمها يتم �أثناء
التوا�صل معها (لوون )105 ،2009 ،عرب اللغة ال�صامتة داخل املتلقي ،ويرى»عبد احلميد»
امية (عبد احلميد. )14 ،2003 ،
االر َت َ�س ِّ
�أن هذه املرحلة ميكن ت�سميتها بال�صورة ْ
ُت َع ُّد ال�صورة – يف هذه الت�أمل -حمتوى �أيقون ًيا  ،Iconicتحُ اكي بع�ض التمثيالت لدى
رب الذاكرة ق�صرية املدى .وعملية
للمتعلم ،ف ُيحاول ربطها مبا لديه من خمزون معريف َع َ
الربط هذه تتو َّقف على عوامل منها :املعلومات التي ُق ِّد َم ْت للمتعلم حول ال�صورة ،ودافعيته،
وخرباته ال�سابقة حول حمتوى ال�صورة .وي�شري (عبد احلميد ،وخزام1991 ،؛ الزيات،
1995؛ 243؛ �سول�سو� )345 – 342 ،2006 ،إىل �أن هذه الذاكرة الأيقونية ُتع ُّد �أوىل َم َراحِ لِ
ُدرك ،لأن وظيفة هذه الذاكرة تكوين االنطباعات التي
االنتباه الذي َي ْ�سب ُِق الوعي وتف�سري امل َ
جتعل املثريات التي ت�ستقبلها هذه الذاكرة متاحة للتجهيز واملعاجلة حتى بعد اختفاء هذه
املثريات.
طلب �رضوري لت�أمل ال�صورة ،فهو الفرتة الزمنية التي ت�ستغرقها البنية
َّ
ال�ص ْم ُت َم ٌ
الذهنية ملعاجلة املعلومات وهذا ما ي�سميه (جاردنر )82 ،2009 ،بالتوجه الزمني،
فحني نقول للطالب« :فكروا قبل �أن تت�رصفوا» ،فنحن نفرت�ض �أن لديهم معارف وخربات
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متكنهم من التعامل مع معاجلة املعلومات اجلديدة من خالل �إعطائهم وق ًتا؛ ال�ستدعاء
ال�صور الذهنية امل َُخ َّز َنة -من خالل -التفكري الب�رصي؛ مللء الفجوات التي تبثها ال�صورة،
ُّ
حيث ُي�س َت َف ُز التفكري احلد�سي  Intuitive thinkingلدى املتعلم ،وهذا َيتفق مع �أبحاث علم
الدماغ التي ُتطَ الب ب�رضورة َم ْنح الطالب فر�صة لتحويل الر�سالة الب�رصية �إىل ر�سالة
لغوية (عبيدات256 ،2008 ،؛ عفانة واجلي�ش ، )23 -16 ،2009 ،حيث تتم عملية التعلم
باجلانب الأي�رس م�ستندة �إىل الإدراك الب�رصي ،يف الوقت نف�سه يقوم اجلانب الأمين بالبحث
تو�صل �إليها
عن الأمناط ،والتف�سريات الب�رصية املكانية املتوافقة مع الدالالت اللغوية التي َ
اجلانب الأي�رس ،ف�إذا ُو ِج َد االرتباط الداليل الأيقوين ح َد َث اال�ستيعاب؛ �أي يحدث التعلم بي�رس
و�سهولة.

�أ�سئلة هذه املرحلة:

 .أانظر �إىل ال�صورة جي ًدا!!
.ب�صف ال�صورة.
أمنوذجا ملرحلة الت�أمل
و ال�شكل التايل يعد �
ً
الشكل ()2
نموذج لمرحلة التأمل

رحلة احلوار الذاتي:
♦ ♦ َم َ
حار �إِىل ال�شيء وعنه
املعنى اللغوي :احل َْو ُر :الرجوع عن ال�شيء و�إِىل ال�شيء ،يقالَ :

اج َعة الكالم (ابن منظور،
احلور� ،أي �ضعيف احلوار ،واملحاورة ُم َر َ
َح ْوراً ،وقيل� :إنه ل�ضعيف ْ
 ،1997مادة حور) 0
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املعنى اال�صطالحي:
احلوار الذاتي Inner Speech

هو حماورة املتعلِّم الن�ص الب�رصي من خالل االنتباه احل�سي ،ويف هذا ي�شري (عيد،
30 -28 ،2010؛ جمل وهالالت2008 ،؛ ال�سيد وبدر�“ )17 ،2001 ،إىل �أن الإن�سان يتحاور
�ص يف حماورة املتعلِّم” ،ولكن �أي نوع من احلوار الذي
مع ما يجذب انتباهه مثلما ُي ْ�سهم ال َّن ُ
()2
يكون بني املتعلم وال�صورة؟ �إنه املونولوج �أو الكالم الداخلي  ،Inner Speechحيث
يت�ساءل املتعلم مع ذاته بهدف االندماج يف فهم ال�صورة عرب ا�ستدعاء خمزونه الب�رصي
من الذاكرة الأيقونية ،التي �سماها البع�ض “ب�شا�شة العر�ض ”،”Visual spatial Sketchpad
ذات ال�صلة بالب�رصيات املخزنة بالذاكرة العاملة ،و الذاكرة طويلة الأمد( 0الكيال.)2006 ،
والدوة� )2007 ،أن وظائف الذاكرة العاملة لها جوانب �شعورية نوعية
و�أو�ضح (جمال
َّ
مثل :الكالم الداخلي ،والتخيل الب�رصي ،وا�ستدعاء املفردات ،و َتذكُّ ِر َها ب�شكل فوري ،فالطالب
ُينظِّ م و ُيراق ُِب ،وي�ضبط تعلمه ذات ًيا؛ �أي �إن املتعلِّم ال يتفاعل مع الآخرين ،بل يمُ َ ا ِر ُ�س اللغة
مع نف�سه :ب�س�ؤال م�ضمونه :ماذا �أالحِ ظُ ؟ وهذا �س�ؤال فطري ال عالقة له بال�صواب �أو اخلط�أ
حت ٍر بحثي جلمع املعلومات
ف�إجابته نِ�سب َِّية تختلف من طالب �إىل �أخر ،فالطالب يف حالة َ
كما �أنه ُي َن ِّ�شط الوعي الت�أملي لتطوير �أبنيته املعرفية.

عمليات مرحلة احلوار:
1 .1يتحاور املتعلم مع ال�صورة المتالكه �إجراءات ،وقواعد َيفُكُّ بها الن�ص ،حيث ال

تظل �أفكاره كما كانت ،بل تتغري نتيجة حماولته هذه املحاورة ،من خالل مبد�أ التحول
واال�ستمرارية فاخلربة الإن�سانية ت�سرتفد منوها من اخلربة ال�سابقة ف ُتب َنى و َت ْن ُمو م�ؤثرة على
دخالت ال�صورة ،وترجمتها �إدراك ًيا
اخلربة الالحقة ،حيث جت َّهز املعلومات عرب ا�ستقبال ُم َ
ات لفظية عرب الذاكرة الأيقونية.
لتتحول �إىل ُمدركَ ٍ
ُ 2 .2يوظِّ ف املتعلِّم العديد من العمليات العقلية التي �أ َت ْت بها نظرية اجل�شطلت مثل:
التمايز ،و الت�شابه ،واالجتاه ،كي يلتقط �أهم جزء فيها -من وجهة نظره -ليبد�أ َ�سبرْ َ �أغوار
ال�صورة �أي (الن�ص الب�رصي) ! (ال�سوداين� )21 -20 ،2009 ،إن وظيفة احلوار الداخلي -يف
معان ظاهرية.
هذه املرحلة -التقاط ما قد توحي به ال�صورة من
ٍ
املتعلم يف هذه املرحلة ُي�صبِح �أمام موقفني متناق�ضني من ال�صورة ،فمن جهة هناك
الت�أمل الذي مازال ُيحيِلُ على مظهرها العام ،ومن ِج َهةٍ �أخرى الفعل الذي يرتكز على ال َف ْهم
وت�شخي�ص رموز الر�سالة ،وفكِّها.
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�أمثلة لأ�سئلة هذه املرحلة:

 .أماذا �أالحظ يف ال�صورة؟ .
.بما �أكرث الأ�شياء يف ال�صورة يلفت انتباهي؟ .
.تماذا يفعل الأ�شخا�ص يف ال�صورة؟ .
.ث َم ْن �أهم �شخ�صية يف ال�صورة؟ وملاذا؟ .
.جما الذي يحثني على الكالم َع ْن هذه ال�صورة؟ .
.حما ال�شيء امللف ُِت للنظر يف هذه ال�صورة؟ .
.خما �أهم جزء يف ال�صورة؟ وملاذا؟ .
 .دما مو�ضوع ال�صورة؟ .
 .ذما الأ�سئلة التي تثريها ال�صورة يف نف�سي؟ .
يو�ضح منوذج ملرحلة احلوار:
َّ
وال�شكل التايل ِّ
الشكل ()3
أنموذج ألسئلة مرحلة الحوار

● ●مرحلة اال�ستيعاب:
املعنى اللغوي:
�صاء يف كل
يعاب :اال�ستيعاب االتيان على ال�شيء ُجملَة ،و اال�س ِت ْق ُ
ِـيعاب والإِ ُ
اال�ست ُ
ْ
�شيءٍ( .ابن منظور ،1997 ،مادةَ :و َع َب) .
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املعنى اال�صطالحي:
الإحاطة – املبدئية -بداللة الن�ص الب�رصي.

عمليات مرحلة اال�ستيعاب:
1 .1الت�ضمني :حيث تبد�أ القراءة الداللية (معنى املعنى= �سرب �أغوار ال�صورة) عرب �إدراك

ت�أثري البنية الت�شكيلية (اخلطوط والألوان والإمياءات) يف ال�صورة ككل.
2 .2تنظيم ال�صور العقلية :التي تدور حول الأ�شكال ،واخلطوط والألوان� ،أو التفاعل بني
الب�رصي الذي ُيحِ يل املُدرك الرمزي� ،إىل مفهوم لفظي
الر�ؤية والتخيل الذهني ،والتفكري َّ
قادرا
ُيعبرِّ ُ املتعلم من خالله عن فهمه لل�صورة ،ومن ثم ي�صبح مثقفًا ب�رص ًيا؛ لأنه �أ�صبح ً
على تبيان داللة ال�صورة للآخرين ،مما ُيكْ�سِ ُبه الطالقة اللغوية يف اللغة العربية.
�3 .3إثارة املتعلِّم بع�ض الت�سا�ؤالت حول ال�صورة؛ لفهم مكوناتها.

�أ�سئلة مرحلة اال�ستيعاب:
 .أ َم ْن �أهم �شخ�صية �أو ُعن�صرُ يف ال�صورة؟ وملاذا؟ .
.بما الذي ال �أفهمه يف ال�صورة؟ .
.تما الأ�سئلة التي ميكن �أن �أ�س�ألها حول هذه ال�صورة؟ .
.ث �أين �أجد الإجابات عن �أ�سئلتي؟ .

● ●مرحلة التعبري:
الر�ؤيا
عما يف نف�سه� :أَ ْع َر َب نَّ
املعنى اللغوي :جاء يف ل�سان العرب « َعبرَّ َّ
وبيَ .عبرَّ َ ُ

مرها .والعابر الذي ينظر يف
َيعْبرُ ُ ها َعبرْ ً ا وعِ بار ًة وعبرَّ ها :ف�سرَّ ها و�أَخرب مبا ُي�ؤ ََّولُ ِ�إليه �أَ ُ
فهمه عليه.
الكتاب ف َيعْبرُ ه �أَي َي ْعتَبرِ ُ بع�ضه ببع�ض حتى يقع ُ
وية.
ور َّ
مما �سبق يت�ضح �أن معنى التعبري ما هو �إال َت َد ُب ٍر ،و�إعمال عقلَ ،

املعنى اال�صطالحي املق�صود:
تعبري املتعلم عن م�ضمون ال�صورة �شفاهة �أو كتابة بعد ت َد ُّبرها وا�ستيعابها.

عمليات مرحلة التعبري:
1 .1تعبري املتعلم عن داللة الن�ص الب�رصي وحتاوره مع الآخرين عنها ،هو حوار ُم ْن َ�ص ٌّب

على املعنى ،الأمر الذي ُيع ِّزز االكت�ساب اللغوي لديه «من خالل التفاعل بني قدراته العقلية
والبيئة اللغوية املُحِ يطَ ة به ،لأن متعلم اللغة ي�ضطر -عندما يتفاعل مع الآخرين� -إىل
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تعديل كالمه ليفهمه الآخرون ( ، )Hee, 2009, 36وهذا ما �ش َّدد عليه العديد من املعنيني
ال�صفِّي يف ف�صول اللغة الثانية (ال�شويرخ )5 ،2011 ،الذين يرون �أن املتعلم عندما
باخلطاب َّ
ُيناقِ�ش املعنى عند حدوث خلل توا�صلي مع محُ َ ا ِو ِر ِه عرب عمليات النقا�ش مثل :اال�ستي�ضاح
وال َّتح ُّقق ،ف�إن االكت�ساب اللغوي يتع َّز ُز ،ويجب التنويه هنا على �أمر غاية يف الأهمية وهو:
ومك َْمن االختالف طبيعة
متاما عن «املونولوج» يف املرحلة الثانيةَ ،
�أن احلوار هنا خمتلف ً
احلوار وهدفه ،لأن املنولوج الذي جل�أ �إليه املتعلم يف املرحلة الثانية هو حوار ذاتي� ،أما
احلوار يف مرحلتنا احلالية -التعبري -فهو حوار تفاعلي مع الزمالء واملعلم� ،أي مع البيئة
اللغوية املحيطة به؛ فينمو دخله اللغوي عرب التغذية الراجعة من زمالئه وم�ساندة املعلم
ثمرا يمُ َ ِّك ُنه مِ ْن �إنتاج خمرجات
الأمر الذي يجعله ُي َع ِّدلُ �ألفَاظَ ه؛ مما مينحه اكت�سا ًبا لغو ًيا ُم ً
لغوية مفهومة ومقبولة لغو ًيا واجتماع ًيا فتي�سرِّ ُ حتاوره مع الآخرين.

مِ ْن �أ�سئلة هذه املرحلة:
.

أماذا ميكنني قوله حول ال�صورة؟ .
.بهل �أ�ستطيع �أن �أحكي ما فهمته؟ .
.تما الداللة ال�رصيحة �أو ال�ضمنية لل�صورة؟ .
.ثما وجهة نظر َم ْن ر�سمها؟ .

.جكيف عرفت؟ ما �أدلتي؟ .

.حهل امل�صور /الر�سام ا�ستخدم عنا�رص معينة لإبراز فكرته؟ �إن كانت الإجابة بنعم
فما هي؟ .
.خهل تعتقد �أن هذه ال�صورة تتحدث عن حياتك؟ .

● ●مرحلة النقد:
املعنى اللغوي :جاء يف معجم (مقايي�س اللغة ،مادة النقد http:// www. baheth.

ال�شيء� ،إذا مل ي َزلْ ينظُ ر �إليه.
 )info/ all. jsp?termتقول العرب :ما زالَ
فالن َي ْن ُقد َّ
ٌ

املعنى اال�صطالحي:
نقد ال�صورة من جوانبها الت�شكيلية ،والداللية ب�أن يحذف املتعل ُِّم �أو ي�ضيف �إليها
�أ�شياء جتعلها �أف�ضل مما كانت من وجهة نظره ،فداللتها ال تتوقف عند �صانعها بل عند
أي�ضا0
املتلقي (املتعلِّم) � ً
397

"

مراحل مقترحة لقراءة النَّص البصري نحو ثقافة بصرية
في تعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها

د.أسامة زكي السيد علي

عمليات هذه املرحلة:
 .أاالقتناع بال�صورة �أو تعديلها وف ًقا لر�ؤى املتعلم وقناعاته
.بتعديل ال�صورة باحلذف والإ�ضافة.
.تاحلكم على جودة ال�صورة �أو رداءتها ،فاملتعلم قادر على احلكم والنقد.

من �أ�سئلة هذه املرحلة:
1 .1ما ال�شيء املفقود من وجهة نظري؟
2 .2هل حتتاج ال�صور ُة تعديالً؟ ملاذا؟
ويو�ضح اجلدول التايل ن�سب االتفاق بني املراحل املقرتحة لقراءة الن�ص الب�رصي
ِّ
والدرا�سات ال�سابقة.
الجدول ()1
ِن َسب االتفاق بين المراحل المقترحة لقراءة الصورة والدراسات السابقة

%
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

الدرا�سة
املرحلة

()3

%40 %85 %50 %15 %90

الت�أمل
حوار ذاتي
اال�ستيعاب
التعبري
النقد
يستنتج من الجدول السابق ما يأتي:



علمية.

ا�ستفادة املراحل املقرتحة من الدرا�سات ال�سابقة ،مما يجعلها ت�ستند على مرجعية

 تفاوتت ن�سب مراحل اقراءة ال�صورة ،فجاءت مرحلة الت�أمل بن�سبة ( )%90ثم تلتها
مرحلة التعبري بن�سبة ( ، )%85ثم تلتها مرحلة اال�ستيعاب بن�سبة ( )%50ثم تلتها مرحلة
النقد بن�سبة ( ، )%40وهذه الن�سب ت�ؤكد ما �سبق قوله يف اال�ستنتاج ال�سابق.
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 جاءت مرحلة احلوار الداخلي  Monologueيف املرتبة الدنيا بن�سبة اتفاق بلغت
نحو ( )%15؛ وهذا مرجعه �إىل �أن ندرة عناية املحاوالت ال�سابقة باحلوار الذاتي ،مع �أنه
�إحدى العمليات التي تنطلق من اال�سرتاتيجيات الال معرفية ،التي ُت َّوظَّ ف �أثناء مواقف
ال َّتعلُّمَ ،عبرْ الذاكرة الأيقونية التي ت�سرتفد التمثالت الب�رصية ال�سابقة من الذاكرة الق�صرية
املدى والبعيدة املدى.
 بلغت مرحلة النقد نحو ( )%26من ن�سب االتفاق بينها وبني الدرا�سات ال�سابقة؛
مرجع ذلك عناية الدرا�سات الأجنبية ال�سابقة ،و�إن كانت درا�سات تكنولوجيا التعليم قد
ذكرتها لكونها تعنى بتقومي ال�صورة املعنية باملفهومات العلمية كاخللية وال َّذ َّر ِة والدائرة
البعد عن
الكهربائية ،وهذه ال�صور يخترب فيها الطالب يف اختبارات العلوم ،وهذه بعيدة كل ُّ
�سيميائية ال�صورة يف كتب تعليم اللغة.
الجدول ()2
المصطلحات الواردة في الدراسات السابقة ً
وفقا لمراحل قراءة الصورة المقترحة

املرحلة املقرتحة

م�صطلحات الدرا�سات ال�سابقة

الت�أمل

التعرف ،الو�صف ،انظر �إىل ال�صورةَ ،م ْن يف ال�صورة؟ م�ستوى العد ،عر�ض ال�صورة ،اال�ستدعاء،
ُّ
التوقف ،العزلة ،الإمعان ،املالحظة ،التوا�صل مع ال�صورة ،عدم الت�شوي�ش ،املالحظة

احلوار الداخلي

موح،
هل تعتقد؟ ماذا�أرى؟ ملاذا هذه ال�صورة؟ ماذا �أ�ستفيد منها؟ ت�سجيل مالحظات ذاتية ،حوار ٍ
رشب الن�ص الب�رصي.
ت� ُ

التفاهم

تفر�س العالمات داخل الن�ص الب�رصي.
ماذا حتكي ال�صورة من وجهة نظرك؟ املوقف احلد�سي املريحُّ ،

اال�ستيعاب

الرتجمة ،ف�سرِّ  ،التعبري عن ال�صورة مبا يو�ضح فهمنا لها ،فهم الداللة ،النقد ،مقاربة �أيقونولوجية،
مقاربة �سيميائية ،الوعي ،الت�شبع بدالالت الن�ص ،الت�أويل.

النقد

تقومي يف �ضوء معايري ،احلكم ،تف�سري ناقد ،الإبداع ،النقدالإبداعي ،املقارنة ،التعديل ،حو�صلة وتقومي
�شخ�صي الإفا�ضة الب�رصية.

ي�ستنتج من اجلدول ال�سابق ما ي�أتي:
 �أن م�سميات املراحل املقرتحة تتفق مع – �ألفاظ وم�سميات -عمليات و�إجراءات
مراحل الدرا�سات ال�سابقة.
 اختالف �أهداف الدرا�سات ال�سابقة ،وجماالتها فر�ض اختالف م�سميات مراحل
قراءة ال�صورة ،الخت�صا�ص كل جمال معريف مب�صطلحاته.
 املراحل املقرتحة َن َب َع ْت من التطبيق الفعلي لقراءة ال�صورة ،واملمار�سة امليدانية.
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 املراحل ال�سابقة متنوعة امل�شا ِرب غري مقت�صرِ َ ةٍ على اللغة والرتبية .يت�ضح من
اجلدول ال�سابق ما ي�أتي:


�أن م�سميات املراحل املقرتحة تتفق مع مراحل الدرا�سات ال�سابقة.

�ض اختالف امل�سميات،
 اختالف �أهداف الدرا�سات ال�سابقة ،وجماالتها تف ِر ُ
الخت�صا�ص كل جمال معريف مب�صطلحاته.
 �أن م�سميات املراحل ال�سابقة تتباين لفظً ا ،وترتادف داللة؛ لأن هدفها واحد ،وهو
قراءة ال�صورة بو�صفها ن�ص ًا ب�رصي ًا يف كتب تعليم اللغة.

نتائج البحث:
َه َد َف البحث �إىل �إي�ضاح مفهوم الن�ص الب�رصي ،وكيفية قراءته ،بو�صفه رك ًنا
رئي�سا يف تنمية الثقافة الب�رصية املتغافل عنها يف ميدان تعليم اللغة العربية لغري
ً
الناطقني بها؛ للرقي به مثل اللغات الأجنبية؛ الأمر الذي تطلب ا�ستق�صاء الدرا�سات
ال�سابقة التي عنيت بقراءة ال�صورة يف ميادين معرفية متنوعة؛ مما �أتاح اقرتاح
�إجراءات منهجية ذات �أ�سا�س لغوي ا�صطالحي انفرد بها البحث ،واتبع كل �إجراء بع�ض
العمليات التي �أو�ضحت دور املتعلم وما ينبغي �أن يقوم به ،ثم �صياغة بع�ض الأ�سئلة
التي تنا�سب مع كل مرحلة ،مع الإتيان ب�أمنوذج تطبيقي م�أخوذ من بع�ض كتب تعليم
اللغة العربية لغري الناطقني بها.
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اهلوامش:
�1 .1صاغ الباحث م�صطلحات البحث وفق ما انتهى �إليه يف الإطار النظري.
2 .2كلمة املونولوج يوناين وهي من مقطعني الأول “مونو” يعني� :أحادي ،والثاين” :لوج”
تعني خِ طَ اب .وهو ذو ت�أثري يف الت�أثري على البنى املعرفية وتغيريها وهذا التغيري يتم
من خالل االمت�صا�ص �أو الإزاحة �أو التكامل املعريف.
3 .3الدرا�سات ال�سابقة )1( :حممد �إبراهيم اخلطيب ( )3( Jon Collow )2روبرت في�رش
( )4م�رشوع �أال�سكا ( )6( )5فايز �أ�شيتيوة ( )7علي جنادات ( )8ح�سني الطوبجي ()9
فتح الباب وميخائيل ( )10فريديت ( )11علي عبد املنعم ( )12الغريب الزاهر و�إقبال
البهبهاين (� )13أحمد كامل احل�رصي ( )14دليل املعلم مب�رشوع �أال�سكا ( )15قا�سم
�صالح ح�سني ( )16هدى زكي وليانا القطان (� )17أحمد عبد الرحمن الغامدي ()18
قدور عبد اهلل الثاين ( )19حممد جا�سم العبيدي )20( ،را�ضية العرقاوي.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1ابن منظور ( 0 )1998ل�سان العرب ،القاهرة :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب
�2 .2إبرير ،ب�شري ( 0 )2010درا�سات يف اخلطاب غري اللغوي ،الرباط :عامل الكتب.
�3 .3أحمد ،ال�سيد علي ،وبدر ،فائقة ( )2002الإدراك احل�سي ال�سمعي الب�رصي ،القاهرة :دار
البهجة.
�4 .4أ�شيتيوة ،فوزي فايز ،وعليان ،ربحي م�صطفى (0 )2009تكنولوجيا التعليم ،عمان:
دار �صفاء.
5 .5بتي جارنر ( )2011الو�صول �إىل العقول( ،ترجمة :عبد احلميد املن�صور ،الريا�ض:
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج� ،ص (. )195 -194
6 .6بهكلي ،فاتن ( )2011مهارة قراءة ال�صورة،
http// sciemaths. com/ vb/ showthread. php?1437

7 .7ثاين ،قدور عبد اهلل (� . )2008سيميائية ال�صورة “مغامرة �سيميائية يف �أ�شهر الإر�ساليات
الب�رصية يف العامل” عمان :الوراق للن�رش.
8 .8احلارثي� ،إبراهيم �أحمد ( . )2009التفكري والتعلم والذاكرة يف �ضوء �أبحاث الدماغ،
الريا�ض ،مكتبة ال�شقري.
9 .9احل�رصي� ،أحمد كامل ( . )2004م�ستويات قراءة الر�سوم التو�ضيحية ومدى توافرها يف
ُ�صورة بكتب وامتحانات العلوم باملرحلة الإعدادية ،جملة الرتبية العلمية،
الأ�سئلة امل َّ
القاهرة :اجلمعية امل�رصية للرتبية العلمية ،العدد ( )1املجلد (� )7ص� -ص (-112
0 )145
1010دو�سو�سري ،فرديناند ( . )1985علم اللغة العام( ،ترجمة يوئيل يو�سف عزيز) � ،سل�سلة
�أفاق عربية ( ، )3بغداد.
1111الدوي�ش ،را�شد عبد الرحمن ،و�آخران (1424ه)  .العربية للمبتدئني من الناطقني بلغات
�أخرى ،الريا�ض :مطبعة جامعة امللك �سعود.
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1212زيات ،فتحي ( )1995الأ�س�س املعرفية للتكوين العقلي وجتهيز املعلومات� .سل�سلة علم
النف�س املعريف ( ، )1القاهرة� ،ص (. )243
1313ريت�شارد ،جاك ( )2007تطوير مناهج تعليم اللغة( ،ترجمة :نا�رص عبد اهلل غايل،
و�صالح ال�شويرخ) الريا�ض :جامعة امللك �سعود� ،إدارة الن�رش العلمي
�1414سليم� ،أحمد ف�ؤاد ( )2006احلد�س املرئي والالمرئي يف ال�صورة الب�رصية ،مهرجان
الدوحة الثقايف الرابع ،الدوحة قطر.
�1515سعدية حم�سن عايد الف�ضلي ( )2007ثقافة ال�صورة ودورها يف تنمية التذوق الفني
لدى املتل ِّقي( ،ماج�ستري غري من�شور ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى) .
�1616سلمة ،من�صور ،واحلارثي� ،إبراهيم ( )2004املر�شد يف ت�أليف دليل املعلم ،الريا�ض:
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
______1717و______ ( . )2005املر�شد يف ت�أليف الكتاب املدر�سي وموا�صفاته،
الريا�ض :مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
�1818سليفر ،هاريف ،و�سرتوجن ،ريت�شارد ،وبرييني ،ماثيو .ج ( . )2009املعلم اال�سرتاتيجي،
الريا�ض :مكتبالرتبية العربي لدول اخلليج.
�1919سوداين ،ح�سن ( )2009قراءة املرئيات ،ال�سويد ،دون نا�رش.
�2020شناوي� ،أمنية �إبراهيم ( )1999التف�ضيل اجلمايل خل�صائ�ص املثري املرئي وعالقته
باالنفتاح على اخلربة وبع�ض خ�صائ�ص الأ�سلوب الإدراكي (ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية الآداب ،جامعة طنطا) .
�2121شويرخ� ،صالح ( 1432هـ)  .اخلطاب ال�صفي ،الريا�ض :دوائر املعرفة للن�رش والتوزيع00
1429( _________2222هـ)  .لنبد�أ رحلة التعلم “ حماولة لإعادة ت�صورنا ل�شكل املدر�سة
وتغيري املنطلقات التي تحُ ِّركها وتوجهها ،الريا�ض :دون نا�رش.
2323ال�شيخ ،حافظ عبد الرحيم ( )2006مبادئ تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها،
عمان :عامل الكتب احلديث.
2424طوبجي ،ح�سني ( . )1996و�سائل االت�صال والتكنولوجيا ،ط ،4الكويت :دار القلم
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2525عبد احلليم ،فتح الباب ،وميخائيل �إبراهيم ( )1985و�سائل التعليم والعالم ،القاهرة:
عامل الكتب.
2626عبد الرحمن� ،أمرية ( . )2008دور ال�صورة كمنظومة تربوية واعية يف ت�صنيع الواقع،
م�ؤمتر ثقافة ال�صورة ( )12الدويل لكلية الآداب جامعة فيالديفيا/4 /26 -24 ،
 ،2008عمان :من�شورات جامعة فيالديفيا� ،ص� -ص ()156 -118
2727عبد احلميد� ،شاكر ( . )2001التف�ضيل اجلمايل”درا�سة يف �سيكولوجية التذوق الفني”،
عامل املعرفة ( )267الكويت.
 ،________2828وجنيب خزام (0 )1991العالقة بني الإبداع والتفكري بال�صور والكلمات.
امل�ؤمتر ال�سابع لعلم النف�س يف م�رص ،اجلمعية امل�رصية للدرا�سات النف�سية باال�شرتاك
مع كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س (� 4 /2سبتمرب  ، )1991القاهرة� .ص (. )80 -44
2929عبد العزيز ،نا�صف م�صطفى و�آخران (� )2002أحب العربية ،الريا�ض :مكتب الرتبية
العربية لدول اخلليج.
3030الع�صيلي� ،إبراهيم عبد العزيز ( )1432مناهج البحث يف اللغة املرحلية ملتعلمي اللغات
الأجنبية ،الريا�ض :جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،عمادة البحث العلمي.
3131العمري ،عطية ،توظيف ال�صورة والر�سم يف تدري�س اللغة العربية ،متاح يف (/5 /25
2011م)
http// almualem. net/ saboora/ showthread. php?t=35462

3232عبيدات ،ذوقان (� . )2008أبحاث الدماغ احلديثة وانعكا�ساتها على الكتاب املدر�سي،
جملة مناهج :العدد ( )3الريا�ض� ،ص� -ص (. )12 -4
3333عمرو ،كايد ( )1998خطوات ومرتكزات النقد كمقدمة للخربة اجلمالية ،جملة كلية
الرتبية�( ،س ،13ع )15جامعة الإمارات العربية� ،ص� -ص (0 )134 -132
3434عميقة ،ب�سام ،و�أبو الليل ( )2012اللغة العربية لأغرا�ض العمل والتجارة ،الريا�ض:
املعهد العربي.
3535العوي�ضي ،وفاء حافظ (� )2011أثر ال�صورة على مهارات التعرف الب�رصي يف القراءة
لدى تلميذات ال�صف الأول االبتدائي ،جملة ر�سالة اخلليج العربي ،العدد ( ، )120ال�سنة
الثالثة والثالثون الريا�ض :مكتب الرتبي العربي لدول اخلليج.
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3636غات�شيف ،غيور غي ( )1990الوعي والفن ،عامل املعرفة ،ترجمة (نوفل نيوف) الكويت:
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب.
3737غريب زاهر والبهبهاين� ،إقبال ( )2003تكنولوجيا التعليم« ،نظرة م�ستقبلية» القاهرة:
دار املكتب احلديث.
3838خمتار �أحمد الكيال ( )2006فاعلية برنامج لتح�سني مقدار معلومات الوعي مبا وراء
الذاكرة و�أثره يف حت�سني كفاءة منظومة التجهيز املعريف بالذاكرة العاملة لدى تالميذ
ذوي �صعوبات التعلم ،امل�ؤمتر الدويل ل�صعوبات التعلم ،الريا�ض ،متاحة على االنرتنت،
بتاريخ (،)2010 /9 /12
r- banderalotaibi. com/ new/ admin/ uploads/ 3/ 26k. pdf

3939ف�ضل� ،صالح ( )2002النقد الأدبي املعا�رص ،املغرب :دار �أفريقيا ال�رشق.
4040املجل�س الأوروبي للغات ( )2003الإطار املرجعي الأوروبي امل�شرتك( ،ترجمة عال عبد
الفتاح و�آخرون)  ،القاهرة :دار �إليا�س للطباعة والن�رش� ،ص (. )161
4141عبد ال�سالم ،مندور (� )2007أثر التفاعل بني قراءة الر�سوم التو�ضيحية والأ�سلوب
املعريف على التح�صيل واالجتاه نحو قراءة الر�سوم التو�ضيحية بكتاب العلوم بال�صف
اخلام�س باملرحلة االبتدائية ،ر�سالة اخلليج العربي ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج،
العدد ( )106ال�سنة (� )28ص (. )113 -47
4242النا�شف ،هدى زكي والقطان ،ليانا ( )2008ثقافة ال�صورة بني جدلية ال�شكل وما وراء
ال�شكل ،م�ؤمتر فيالديفيا الدويل ( ، )12عمان.
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