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ملخص: 
ا ب�رصًيا يف كتب القراءة-  �صعى البحث اإىل اقرتاح مراحل قراءة ال�صورة بو�صفها ن�صً
ملتعلمي اللغة العربة غري الناطقي بها- بهدف تنمية الثقافة الب�رصية لدى متعلمي اللغة 
ولطبيعة  كونه حديًثا يف جماله؛  املو�صوع من  اأهمية  وتاأتي  بها،  الناطقي  العربية غري 
البحث النظرية ا�صتخدم املنهج الو�صفي، وانتهى البحث اإىل جمموعة من املراحل املنهجية 
وال�صطلحي؛  اللغوي،  اأ�صلها  ُمربًزا  الباحث،  �صكها  عربية  م�صميات  ذات  املتدرجة 

والعمليات الإجرائية اخلا�صة بكل مرحلٍة من املراحل املقرتحة. 
الكلمات املفتاحية: 

غري  العربية  اللغة  متعلمي   – الب�رصية  الثقافة  الب�رصي-  الن�ص  ال�صورة-  )قراءة 
الناطقي 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�رص بنوعي من اللغة، هما: اللغة اللفظية وباللغة غري اللفظية “كالعلمات 
الرموز  من  جمموعة  حتكمه  اأيقونًيا  ا  ن�صً بو�صفها  ال�صورة،  ومنها  عليها،  املتوا�صع 

والدللت القابلة للقراءة والتاأويل؛ لذا اأ�صحت ال�صورة و�صيلة الرتبويي 
امل�صمون  ُيحاِكي  ب�رصي  بن�ص  اللفظي  الن�ص  ف�صاحبوا  اللغة،  تعلم  �ُصُبِل  لتي�صري 
لة من: اللون، واخلطوط والظلل، انظر اإىل ال�صورتني  اللفظي، عرب بنية ُمكتنزة الدللة ُم�صكَّ

االآتيتني: 

الشكل )1( 
ا بصريًا الصورة بوصفها نصَّ

وُيلخ�ص  يحكي  ب�رصي  ن�ص  مبثابة  ال�صابقتي  ال�صورتي  من  �صورة  كل  اأن  جتد 
للن�ص  الرئي�صة  الِفَكر  املتعلِّم  ُيدِرك  متاأملة  فبنظرة  له،  امُل�صاِحب  اللفظي  الن�ص  م�صمون 
اللفظي؛ لأن بنية الن�ص الب�رصي َتَتفوَّق على الألفاظ امُلجرَّدة يف التعبري والت�صال؛ لكون 
ة الب�رص اأن�صط احلوا�ص يف عملية التعليم والتعلُّم )اأ�صيتوة وعليان،2009: 144( ، كما  َحا�صَّ
ط الذكاءات املتعدِّدة لدى املتعلمي؛ لأن الدماغ ي�صتجيب ب�صورة فورية للرموز  اأنها ُتن�صِّ
وال�صور والأيقونات، مما يجعل الطلب ي�صلون للمعلومات ما قبل �صفوية اأثناء ملحظتهم 
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لألوان ال�صورة، وخطوطها وم�صاحاتها اللونية، وتاأويل دللتها ال�رصيحة وال�صمنية )عفانة 
واجلي�ص، 2009: 311( . 

�صعود  بن  الإمام حممد  بجامعة  العربية  اللغة  تعليم  معهد  �صل�صلة  �صبق جند  ما  لكل 
الإ�صلمية )1424هـ( ، و�صل�صلة اأحب العربية )عبد العزيز، 2013( ، و�صل�صلة« العربية بي 
يديك« )الفوزان، ح�صي، ف�صل، 1433هـ( ، و�صل�صلة »العربية للمبتدئي من الناطقي بلغات 
ا�صتعانت  الليل، 2012 م(  واأبو  ، و�صل�صلة »م�صارات« )عميقة  )الدوي�ص، 1424هـ(  اأخرى« 
– وتدريب  ال�صورة  اإجرائية تعينه على قراءة  اإر�صادات  اأنها مل تقدِّم للمعلِّم  اإل  بال�صورة، 
ِعف  ي الثقافة الب�رصية Visual Literacy، وهذا ُي�صْ ا ب�رصًيا ينمِّ طلبه عليها- بو�صفها ن�صًّ
تن�صيط املعرفة الإجرائية ملتعلِّم اللغة، مما ُي�صِعف كفاءة توظيف النتباه النتقائي، لتنمية 

ر الب�رصي لديه.  التَّ�صوُّ
تعليم  واأدلة معلم بع�ص كتب  العربية  اللغة  املعلم يف  اأدلة  َنعقد مقارنة بي  وحي 
والكتب   ،Oxford ن�رص  دار  عن  ال�صادرة   New Headway �صل�صلة  مثل  الأجنبية-  اللغات 
ي وتعزز الثقافة الب�رصية من  ال�صادرة عن املجل�ص الأوروبي جند اأن الكتب الأجنبية ُتنمِّ
الأوروبي  الإطار  ا جند  اأي�صً  )May, Sayers & Soars, 2010: 5( الب�رصي  الن�ص  خلل 
ه لوا�صعي املناهج بع�ص الأ�صئلة حول ال�صورة التي اأُطِلَق عليها امل�صاحبات  امل�صرتك يوجِّ

غري اللغوية )-Ildiko & Gyrgyi, 49 2000,48؛ املجل�ص الأوروبي للغات، 2003، 103( . 

اإلحساس باملشكلة: 
ا ب�رصًيا يف   برامج تعليم اللغة لغري الناطقي بها ل ُتعَنى بقراءة ال�صورة بو�صفها ن�صً

كتب القراءة من املعلمي اأو املتعلمي، ويرجع هذا اإىل ما يلي: 
املتعلمي، . 1 قناعات  على  انعك�ص  مما  كافية؛  عناية  ال�صورة  يعطون  ل  املعلمون 

فاعتقدوا باأنهم �صيح�صلون على ما يرغبون تعلمه لغوًيا من الن�صو�ص اللفظية ل الب�رصية، 
قناعة باأن ال�صورة زينة يف الكتاب، ل طائل منها! 

لغري . 2 العربية  اللغة  تعليم  معاهد  يف  املقررة  القراءة  لربامج  معايري  وجود  عدم 
وُمعّلم  الطالب  كفايات  اإحدى  ال�صورة  قراءة  اأن  فيه  جند  الذي  الوقت  يف  بها،  الناطقي 

 . )Alaska,2009( القراءة
تهمي�ص الن�ص الب�رصي؛ لغياب برامج الثقافة الب�رصية، حيث طغت ثقافة امل�صافهة . 3

على الثقافة الب�رصية، لذا ُحرم متعلم اللغة من الوعي بثقافة ال�صورة يف العملية التعليمية، 
وهذا نتيجة اأن القائمي على العملية التعليمية ل ميتلكون الَفهَم الواعي لها )عبد الرحمن، 
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الدرا�صية  الكتب  ملوؤلفي  امُلر�ِصدة  العربية  الكتب  اأن  ه  التوجُّ هذا  َز  عزَّ وقد   ،  )2008  :121
للمتعلم يف  عوًنا  كونها  اأهميتها يف  َيعك�ص  الب�رصية حيًزا  للثقافة  تفرد  وموا�صفاتها مل 
الدَّْخل اللغوي- الذي يجب اأن يت�صبع به- كي يتي�رص له فهم دللة وم�صمون املقروء، بل 
زْت على ال�صورة بو�صفها و�صيلة تعليمية معينة للمعلم ل للمتعلم، فح�رصتها يف و�صائل  ركَّ

الإي�صاح، وكاأن ال�صورة ل علقة لها باللغة )بن �صلمة واحلارثي، 2004: 210( . 
لغري . 4 العربية  اللغة  تعليم  يف  �صابقة  درا�صة  الباحث-  علم  حدود  يف   – توجد  ل 

الناطقي بها ُعنَيت بتنمية الثقافة الب�رصية عرب اإجراءات منهجية تعي املعلم واملتعلم يف 
قراءة الن�ص الب�رصي مع اأننا نعي�ص ع�رص ال�صورة! 

مشكلة الدراسة: 

يف �صوء ما �صبق ميكن القول اإنرَّ م�صكلة الدرا�صة تتلخ�س فيما ياأتي: 
ُندرة الإجراءات املمنهجة لقراءة الن�ص الب�رصي يف جمال تعليم اللغة العربية لغري 

الناطقي بها؛ لذا يحاول البحث الإجابة عن ال�صوؤال الرئي�ص الآتي: 

اللغة  الب�رضي يف جمال تعليم  الن�س  االإجراءات املقرتحة لقراءة  ما 
العربية لغري الناطقني بها؟ 

ويتفرع عن هذا ال�صوؤال اأ�صئلة عدَّة منها: 
ما مفهوم الن�ص الب�رصي؟  ●
هل ال�صورة ن�ص اأم خطاب؟  ●
ما مفهوم قراءة الن�ص الب�رصي؟  ●
ما امليادين املعرفية التي اأ�صهمت يف قراءة ال�صورة قراءًة واعيًة؟  ●
ما الإجراءات املقرتحة لقراءة ال�صورة يف تعليم اللغة العربية واآلياتها؟  ●

أهداف الدراسة: 

تهدف الدرا�صة اإىل: 
اقرتاح اإجراءات ممنهجة لقراءة الن�ص الب�رصي يف كتب تعليم اللغة العربية لغري  ●

الناطقي بها. 
تنمية الثقافة الب�رصية يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقي بها.  ●
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أهمية البحث: 
تاأتي اأهمية املو�صوع مما ياأتي: 

– يف حدود علم  ● ُيعدُّ مو�صوًعا حديًثا  الذي  اأهميته من مو�صوعه  البحث  يكت�صب 
الباحث- مل تتناوله اأقلم الباحثي يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقي بها. 

اإدراج الثقافة الب�رصية يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقي بها.  ●

منهج البحث: 
نظًرا لطبيعة البحث احلايل، واأهدافه فقد ا�صتخدم املنهج الو�صفي. 

مصطلحات البحث )1( : 
النرَّ�س الَب�رضي )ال�صورة امل�صاحبة لن�س مقروء( :  ◄

دللت  اإدراك  على  املتعلم  ُتعي  ب�صيطة،  فنية  روؤية  احلايل:  البحث  يف  به  ُيق�صد 
امل�صتهدفة  والجتاهات  والقيم  امل�صمون،  عن  لُتَعربِّ  والأ�صكال  واخلطوط  الألوان  تعك�صها 
يف املحتوى اللفظي املرغوب تعلمه يف مواقف اكت�صاب اللغة العربية عرب التفاعل ال�صفي 

بُّ على امَلعَنى.  واحلوار امُلن�صَ
و هذا التعريف يربز ويوؤكد على ما ياأتي: 

ال�صورَة روؤية فنية تتمتع بح�ص جمايل ترتاح اإليها النف�ص حي تب�رصها. أ. 
ال�صورَة ب�صيطة يف تكوينها ُتعربِّ عن م�صمون م�صتهدف تعلمه، ول تعني الب�صاطة 	. 

كونها خطوًطا اأو األواًنا، بل تعني و�صوح عنا�رصها. 
اللفظي ت.  الن�ص  الرئي�صة يف  الِفَكر  ز على  ُتركِّ العربية  اللغة  تعليم  ال�صورَة يف كتب 

املبَتَغى تعلمه. 
اَوَرَة ال�صورة اأمر �رصوري ل�صتيعابها واإدراك كنهها، اإذ تعطي كل راغب ح�صب 	.  حُمَ

حواره، وهذا يتفق مع م�صطلح القراءة وفق مفهوم البنائية، واملدر�صة الإن�صانية يف التعلم، 
وال�صرتاتيجيات املعرفية والل معرفية. 

ال�صفي، 	.  التفاعل  اإىل  م�صتندة  الثانية  اللغة  اكت�صاب  مواقف  يف  ف  ُتوظَّ ال�صورَة 
ب على املعنى.  واحلوار امُلن�صَ
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اإىل  ◄ عملية ب�رصية عقلية تتم عرب مراحل متتابعة ت�صتند  الب�رضي:  الن�س  قراءة 
اخللفية املعرفية والجتماعية، والثقافية للمتعلم تبداأ بتاأمل ي�صتهدف حتليل بنية الن�ص 
الب�رصي عرب حوار ذاتي- مونولوج- ي�صعى ل�صتيعاب دللتها املبا�رصة، وال�صمنية التي 
يرتاح اإليها املتعلم ُثمَّ اإعادة تركيب هذه البنية، ثم التعبري عنها للآخرين مع التمكن من 

نقدها. 
الثقافة الب�رضية: ُيق�صُد بها: «قدرة مكت�صبة لدى متعلم اللغة العربية متكنه من  ◄

قراءة الن�ص الب�رصي والتعبري عنه للآخرين اأو اإنتاجه يف مواقف اكت�صاب اللغة. 

اإلطار النظري: 
يتخذ م�صمون ال�صورة يف املعاجم عدَّة دللت، فهي: ُمعَطى جمايل يدل يف احلقل 
عدة  كلمات  فنجد  الإجنليزية  اللغة  ا يف  اأمَّ و�صفته،  والفعل،  الهيئة،  على  العربي  التداويل 
Im- ا كلمة  اأمَّ الت�صكيل والرتكيب والتجهيز والتنظيم،  د بها  ُيق�صَ التي   Figure  ننها: كلمة

 Icon فتعني امُلحاكاة والتخيل )اأمال، 2009، 1، 56( ، وكلمة Imaginis امل�صتقة من age

ا كلمة Illustration فتعني: الر�صم التو�صيحي، وهو اأداة  التي تعني امل�صابهة واملماثلة، اأمَّ
فنية تظهر يف �صكل ر�صم اأو ت�صوير فني اأو فوتوغرايف اأو اأي عمل فني اآخر، يكون الغر�ص 
منه التو�صيح اأو اإملء املعلومات احل�صية )كما يف ق�صة اأو ق�صيدة اأو مقال �صحفي اأي اإن 

ال�صورة تعني: ”اإعادة الإنتاج بوا�صطة املحاكاة” )العمري، 2011( . 
هي  فيقول:  ل  مف�صَّ تعريًفا   )34  ،1997 )ف�صل،  ي�صوق  لل�صورة  عاٍم  تعريف  ويف 
جمموع الألوان واخلطوط وامل�صافات واأ�صكال التعبري، اأي هي تكوينات ت�صويرية للأ�صياء 
ناحية  الدللية من  واأبنيتها  ناحية،  لل�صورة من  الثقايف  امل�صمون  والأ�صخا�ص00ت�صمل 
اإىل دللتها ال�صطلحية فيقول: »اإنها الكل  اأخرى0 ثم ينقلنا » )غات�صيف، 1999، 85( 
حدَّد  ثم  والإبداعي«،  واملعريف،  والعقلي،  احل�صي  اجلانب  ي�صتمل  الذي  ُب  امُلركَّ املكتمل 
)الفرجاين، 2002، 34( دور ال�صورة يف التعليم فقال: ال�صورة التعليمية اإحدى دعائم النظام 
ا م�صمون ال�صورة ووظيفتها يف بيئة التعلم ال�صفي فحدَّدها، )الفرا، 2008،  التعليمي«. اأمَّ
طة ذات ُبعدين طويل وعر�صي، تبتعد عن التفا�صيل  125( بقوله: »اإنها اأ�صكال تقريبية ُمب�َصّ
غري ال�رصورية، تعرب عن الأفكار واملفاهيم والعلقات الب�رصية؛ مبا ُي�صهم يف زيادة فاعلية 
عمليتي التعليم والتعلم، وا�صتخدامها يف املنهج امُلعَلن وال�صمني داخل قاعة ال�صف«. اإًذا 
مبا�رص،  اأو غري  مبا�رص،  بطريق  َفهِمَها  مُيِكُن  التوا�صل،  غايتها  لها هيئة ب�رصية،  ال�صورة 
مبا حَتمله من دللت وقيم ورموز ح�صارية وثقافية تربوية« )الغامدي، 2008، 203( ، 
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 http:// www. istockphoto. com/ royalty- free/ concepts#e2e464e ويو�صح موقع
مناذج عديدة لل�صور التو�صيحية تتنوع طبيعتها وم�صامينها. 

يف �صوء ما �صبق ميكن َتعريف الن�ص الب�رصي اإجرائًيا )راجع، �ص، 3( . وبهذا يكون 
البحث قد اأجاب عن ال�صوؤال الأول، ومن ثم ينتقل لل�صوؤال الثاين، وم�صمونه: 

هل ال�صورة ن�س اأو خطاب؟ 
ُت  �صْ َن�صَ فيقال:  املفهوم،  الكلم  باأنه:  )ن�ص(  مادة  وردت  العرب  ل�صان  معجم  يف 
اإذا ا�صتق�صيت م�صاألته عن ال�صيء، حيث ت�صتخرج كل ما عنده )ابن منظور، 1997،  الرجل 
مادة ن�ص�ص( ، اأما النَّ�ص ا�صطلًحا، فيعني اأنه: ِر�َصاَلٌة لغوية توا�صلية، مرتابطة العنا�رص، 
يت�صمن معنى يراد اإي�صاله للآخر، اأي اأنه ذو هدٍف، ُيراِعي يف الوقت نف�صه ثقافة املتلقي 
واأحواله النف�صية والجتماعية« )عبد ال�صلم، 2007، 4( ، يتوافر فيه معايري، منها: ال�صبك 
اأن  احلايل  البحث  ا�صتَخل�س  وقد   ، )بوجراند، 1998، 97- 107(  واحلبك   ،cohesion

النرَّ�س اأعم من اخِلَطاب للحيثيات االآتية: 
ت�صاوق . 1 ل�صانية  النَّ�ص علمة  اأن  اعتبار  )دو�صو�صري، 1985، 43( من  به  ما جاء 

ال�صورة بو�صفها علمة غري الل�صانية، وكلهما يتبعان علم ال�صيميائية. 
مو�صوع الندوة العاملية التي عقدها مركز �صوريي بتاريخ 23- 30/ 8/ 2003، . 2

والتي هدَفت اإىل اإعادة طرح ومناق�صة املفاهيم الأ�صا�صية اخلا�صة بال�صورة يف علقاتها 
املتعددة بالنَّ�ص، وكان من اأبرز الأوراق التي ُقدِّمت ورقة بعنوان: ت�صكيلية الكتاب، ون�ص 

ال�صورة )�صبحي، 2003، 65( . 
تاأكيد )ف�صل، 2003، 33( على اأن النَّ�ص ِوْحَدٌة معنى ل وحدة �صكل، مبعنى اأعم: . 3

النَّ�ص وحدة دللية، واملعنى والدللة ُبعَدان اأ�صا�صيان يف التداولية الوظيفية التي ُيعَنَى بها 
النَّ�ص. 
ا؛ لأنها مكونة من دال . 4 تاأكيد )النا�صف وقطان، 2008، 85( على ال�صورة مُتثُِّل ن�صً

ُتعطي  ال�صكل ككل، ب�صيغة متناغمٍة  ال�صكل واملدلول هو جمموع هذا  ومدلول، فالدال هو 
دللة بوا�صطة عمليات تتوزع على اأن�صاق من التفكري الب�رصي. 

ما جاء به )اإبرير، 2007، 85- 90( “بتاأكيد النحاة العرب على اأن غاية الكلم . 5
الإفادة، و الإفادة ل تكون اإل باجلملة التي تعني عندهم: اأقل قدر من الكلم يفيد ال�صامع 
ب هذا القدر من كلمة واحدة اأو اأكرث وقد ركزوا على اجلانب  معنى م�صتقًل بالفهم �صواء اأتركَّ
الأمر  تعلق  اإذا  اأما  امل�صافهة،  حالة  يف  وامل�صتقِبل  املر�صل  بي  التوا�صل  اأي  الوظيفي، 
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الأمر بالكتابة، ليظهر من خلل وحدة لغوية دللية مكتوبة  اأن يتم هذا  بالتحرير، فلبد 
ا”.  ى َن�صَّ ُت�صمَّ

ِنَظاٌم . 6 “النَّ�ص  ما جاء به )هيم�صيلف، نقًل عن م�صابيح، 2009، 35( حي قال: 
اإيحائي، وقبل اأن يكون اخلطاب كان النَّ�ص ذلك الن�صيج اللغوي الذي يحمل بي طياته دللة 

ما، وهو ي�صتهدف قارًئا. 
ما َخُل�َص اإليه )اإبرير، 2010، 10- 40( باأن النَّ�ص اأعم من اخلطاب. . 7

مما �صبق ي�صتخل�س ما ياأتي: 
خل�صة ما ذهب اإليه اأهل الخت�صا�ص الأدبي )بارت، وف�صل، واإبرير( باأن النَّ�ص . 1

فهم  بهدف  والنَّ�ص،  القارئ  بي  قوًيا  تفاعًل  بال�رصورة  ي�صتدعي  مما  اخلطاب،  من  اأعم 
دللته وهو غاية وجود النَّ�ص. 

مركز . 2 َعَقَدَها  التي  العاملية  )الندوة  الفني  الخت�صا�ص  اأهل  به  جاء  ما  خل�صة 
�صوريي؛ قطان والنا�صف( على اأن ال�صورَة ن�ٌص. 

هة ملتعلمي اللغة العربية غري الناطقي . 3 ال�صورة املت�صمنة يف كتب القراءة املوجَّ
ا ب�رصًيا قاِبًل للقراءة.  بها ُتعدُّ ن�صً

الثقافة البصرية: 
عرَّفها )بخيت، 2008، 83؛ العيا�صي، 2006، 74( باأنها: الروؤى املختلفة املحيطة 
توا�صل.  وو�صيلة  رمًزا،  اإليها  النظر  وكيفية  وتاأثرياتها،  ومعانيها  ودللتها  بال�صور 
التي  الب�رصية  الكفايات  من  جمموعة  باأنها:  الب�رصية  للثقافة  الدولية  اجلمعية  وتعرِّفها 
والرموز  والعنا�رص،  الأحداث،  وتف�صري  ُنه من متييز،  مُتكِّ الروؤية،  بوا�صطة  الإن�صان  ميتلكها 
الب�رصية، والتي يقابلها يوميًا يف بيئته، �صواء اأكانت طبيعية اأم من �صنع الب�رص، ومن خلل 
ال�صتخدام املبدع لهذه الكفايات ميكنه التوا�صل بكفاءة مع الآخرين )الف�صلي، 2007، 30( 

اأي اإن الفرد ُيعدُّ مثقًفا ب�رضًيا اإذا متكن من الكفايات التالية: 
ا�صتخل�ص معنى ما يراه.  ♦
تف�صري الر�صائل الب�رصية واإبداعها.  ♦

و يف �صوء ما �صبق عرِّفت الثقافة الب�رصية اإجرائًيا يف )�ص، 4( . 
ال  لل�صوؤ ينتقل  ثم  ومن  الثاين،  ال  ال�صوؤ عن  اأجاب  قد  البحث  يكون  وبهذا 
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وم�صمونه:  الثالث، 

ما مفهوم قراءة الن�س الب�رضي؟ 
تباينت تعريفات قراءة ال�صورة لكرة املجاالت املعرفية حيث ُعرِّفت باأنها: 

الُقدرة على َتَعرُّف الر�صوم التو�صيحية، ومكوناتها، وا�صتدعاء هذه املكونات، وما . 1
يف  واأفكاٍر  معاٍن،  من  حتمله  ما  وفْهِم  ومكوناتها  الر�صوم  هذه  مع  والتعامل  بها،  يرتبط 

�صياقات ب�رصية خمتلفٍة )احل�رصي، 2003، 2009( . 
ر، . 2 ُم�صوَّ اأو  مر�صوم،  َن�ٍص  املتعلم على  اطلع  تتم من خلل  عقلية ب�رصية  عملية 

وم�صحه ب�رصًيا، وترجمته من خلل َفك رموزه، وا�صتيعابه، والقدرة على تنفيذ ما َفِهَمُه يف 
�صورة اإجراءات قابلة للملحظة والقيا�ص )عبد ال�صلم، 2009، 57( . 

التكوينات . 3 وتاأويل  لفهِم  كافًة،  احلوا�ُص  فيه  تت�صافر  الب�رصي  التفكري  من  نوٌع 
ِكُنُه تو�صيحها  ال�صكلية يف ال�صورة كالألوان واخلطوط؛ ليكت�صف املتعلم دللتها، التي مُيْ

للآخرين )الغامدي، 2009، 205( . 
ن املتعلم من ملحظة وو�صف حمتوى ال�صورة اأو الر�صم التو�صيحي، وتف�صري . 4 كُّ مَتَ

م�صمونها وا�صتنتاج ما حتمله من مفاهيم واأفكار وقيم وعلقات ومعايري فنية اأو جمالية.. 
اأو مكتوب )البهكلي،  اإىل كلم منطوق  وا�صتدعاء هذه املكونات وما يرتبط بها وحتويلها 

 . )2011
التعبريية؛ . 5 والأن�صاق  الت�صكيلية،  العنا�رص  بي  العلقات  خمتلف  ا�صتخل�ص 

تفكيًكا لكل مركبات ال�صورة، ون�صيجها الداخلي بغية ا�صتجلء ما تخفيه الرموز، والدللت 
)العرقاوي، 2011( . 

، وبدون ذلك لن نتقدَّم بخطى . 6 �ُصنَنٍ امتلك  – ال�صورة- يحتم  الر�صائل  فك رموز 
حثيثة يف قراءة ال�صورة )العمري، 2011( . 

ُي�صتخل�س مما �صبق: 
ال�صورة؛ . 1 م�صمون  تباين  عن  اأثمر  للباحثي،  املعرفية  التخ�ص�صات  تباين 

وهو  العلوم،  جمال  خا�صة  التعليم  تكنولوجيا  مبجال  اخت�صا  ال�صلم  وعبد  فاحل�رصي، 
اخللية،  تركيب  اأو  ة،  رَّ الذَّ تركيب  مثل  التو�صيحية،  ال�صورة  بقراءة  فيه  ُعني  الذي  املجال 
َدة  امُلجرَّ ال�صورة تعلُّم املفاهيم  اإن هدف  اأي  الكهربي،  اأو امل�صباح  الكهربائية،  الدائرة  اأو 
ا ُمنطلق الغامدي، فهو  ور ل يحتمل التاأويل؛ لأنها مفهومات علمية، اأمَّ وهذا النوع من ال�صُّ
قراءة امل�صامي الثقافية، والجتماعية التي حتتملها ال�صورة، لنتمائهما ملجال الفنون 
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الب�رصية، وهو ال�صبيل الذي وطاأته »البهكلي« حي �صعت لتوظيف ال�صورة يف مواقف التعلم؛ 
ز تعريف  وباختلف م�صمون ال�صورة اختلفت اآليات واإجراءات وعمليات قراءتها، حيث ركَّ

احل�رصي، وعبد ال�صلم على التعرف، وال�صتدعاء، وهي عمليات عقلية. 
اأثمر اختلف الأهداف البحثية لدى الباحثي عن م�صمون قراءة ال�صورة، حيث اإن . 2

هدفها عند )احل�رصي، وعبد ال�صلم( تو�صيح املفهومات العلمية؛ لذا كان م�صمونها: خطوط 
ا ال�صورة عند  ذات دللة ت�صاحبها األفاظ تو�صحها )مثل اخللية، اأو الدائرة الكهربائية( ، اأمَّ
انح�رص  لذا  ت�صكيلي؛  العمري( فهدفها جمايل  البهكلي،  وفاتن  العمري،  )الغامدي، وعطية 
م�صمونها يف اأنها: خطوط واألوان ذات ت�صكيل يعك�ص م�صمونها الثقايف، والجتماعي، وهي 
ذات تاأثري يف املتعلم كمتلٍق لها، مما يجعل ال�صورة قابلة للقراءة عرب املحاورة، من خلل 

امتلك املتعلم �صنن )اإجراءات( متكنه من قراءتها. 
)راجع  اإجرائيًا  تعريًفا  الب�رصي«  الن�ص  »قراءة  عرِّف  ال�صابق  ال�صتعرا�ص  �صوء  يف 

�ص، 4( . 
الرابع  لل�صوؤال  ينتقل  ثم  ومن  الثالث،  ال�صوؤال  عن  اأجاب  قد  البحث  يكون  وبهذا 

وم�صمونه: 

ما امليادين املعرفية املختلفة التي عنيت باإجراءات قراءة ال�صورة؟ 
تنوعت جماالت قراءة الن�س الب�رضي اأوالً: 

اأوالً- درا�صات وجهت للمتعلمني:  ◄
روبرت . 1 158؛   ،2003 اخلطيب،  216؛   ،Lassasi, 2009 )ل�صا�صي  من  كل  قدم 

ِفي�رَص، 2009، 250؛ العبيدي، 2009؛ 42( اإجراءات قراءة ال�صورة لتعليم احلديث، والكلم 
من خلل الأ�صئلة الآتية: 

اذكر مكونات ال�صورة )من يف ال�صورة؟ ماذا يفعلون؟( . أ. 
ما اأكرث الأ�صياء يف ال�صورة يلفت انتباهك؟ 	. 
َمْن اأهم �صخ�صية يف ال�صورة؟ وملاذا؟ ت. 
ِمْن وجهة نظرك، هل ال�صورة حتتاج تعديًل؟ 	. 

2 . http:// www. uaa. alaska. edu الب�رصية  للثقافة   Alaska األ�صكا  م�رصوع 
اأمريكي، تبنته  www. loc. gov/ teacher/ classroommaterials، وهو م�رصوع تربوي 

وزارة التعليم الأمريكية لتح�صي خمرجات العملية التعليمية، يهدف اإىل: 
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اإك�صاب طلب مراحل التعليم العام مهارة قراءة ال�صور من املرحلة البتدائية اإىل أ. 
املرحلة الثانوية. 

اإننا نحيا 	.  اأ�صبحت منت�رصة عاملًيا حيث  تن�صئة جيل واٍع مبعطيات ال�صورة التي 
ع�رص ال�صورة. 

ا�صتخدام عمليات التفكري يف التَّعلم. ت. 
ا�صتخدام ا�صرتاتيجيات التعلم التعاوين من اأجل تعميق الفهم. 	. 
اكت�صاب مهارة التحدُّث اأمام اجلمهور دون خجل يف ق�صايا َتِهمُّ الَعامَلُ َعرْبَ ال�صورة 	. 

الواقعية0
ب�رصيًا ح.  ر  متنوِّ جيل  خلق  والكتابة،  القراءة  تعلم  يف  ال�صورة  ا�صتخدام 

 .Visual Literacy

مرحلة  كل  مع  تتنا�صب  التي  الأ�صئلة  من  جمموعة  �صيغت  الأهداف  هذه  ولتحقيق 
عًة على  تعليمية )البتدائية، املتو�صطة، الثانوية( ، بلغ جمموع الأ�صئلة نحو )26( �صوؤاًل موزَّ

 )Debbi,2009( :املراحل الثلث كما ياأتي
Ú  :املرحلة االبتدائية
ماذا اأرى؟  -
�صف ما تراه يف ال�صورة.  -
ماذا تعني هذه املكونات بالن�صبة يل؟  -
ما الذي يحثني على الكلم َعْن هذه ال�صورة؟  -
ما ال�صيء اللفت للنظر يف هذه ال�صورة؟  -
ما اأهم ُجْزء يف ال�صورة؟ وملاذا؟  -
ملاذا ُر�ِصَمْت هذه ال�صورة؟ ما وجهة نظر من ر�صمها؟ كيف عرفت؟ ما اأدلتي؟  -
هل اأ�صتطيع اأن اأحكي ما فهمته؟  -
هل هناك اأ�صياء اأََوُد ال�صوؤال عنها؟  -
Ú  :املرحلة املتو�صطة
ملاذا هذه ال�صورة مهمة؟  -
ماذا اأ�صتفيد منها؟  -
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ما مو�صوعها؟  -
من مبدعها؟  -
ما وجهة نظره فيها؟  -
ما الأ�صئلة التي ميكن اأن اأ�صاألها؟  -
Ú  :املرحلة الثانوية
ماذا تلحظ يف ال�صورة؟  -
ما املو�صم اأو الطق�ص التي �صوِّرت فيه ال�صورة كما تفهم منها؟  -
ما املفهوم ال�رصيح لل�صورة؟  -
ماذا اأعرف عن الفرتة الزمنية التي �صوِّرت فيها هذه ال�صورة؟  -
ماذا ميكنني قوله حول ال�صورة؟  -
ما الأ�صئلة التي تثريها ال�صورة يف نف�صي؟  -
ما ال�صيء املفقود يف ال�صورة من وجهة نظري؟  -
ثانياً- قراءة ال�صورة يف جمال تكنولوجيا التعليم:  ◄
ال�صورة، . 1 لقراءة  م�صتويات  »ثلثة   )244  -219  ،1980 )الطوبجي،  اقرتح 

اأ�صماء  ويذكر  ال�صورة،  على  املتعلم  ُف  َيَتعرَّ الأول:  امل�صتوى  يف  م�صمياتها.  ُيحدد  ومل 
ما  ُف  َي�صِ ثم  ال�صورة،  تفا�صيل  بع�ص  املتعلم  يحدد  الثاين:  امل�صتوى  ويف  حمتوياتها، 
يف  املوجودة  الأ�صخا�ص  �صفات  بع�ص  املتعلم  ي�صتخل�ص  الثالث  امل�صتوى  ويف  يراه، 
َها. وحدد كل )حمدان، 1981، 116- 117؛ عبد احلليم  التي َتعِر�صُ ال�صورة، والأ�صياء 
احل�رصي،  عن  نقًل   ،1999 فريديت   ،1987 ل�صي،  204؛   -135  ،1985 وميخائيل، 

ال�صورة هي:  لقراءة  م�صتويات   )2003
م�صتوى العد: وفيه يعدد املتعلم حمتويات ال�صورة. أ. 
واأجزاءها 	.  ال�صورة مبيًنا ملحمها  املتعلم حمتوى  الو�صف: وفيه ي�صف  م�صتوى 

و�صفاتها. 
ال�صورة ت.  عنا�رص  بي  تربط  علقات  باإيجاد  الفرد  يقوم  وفيه  التف�صري:  م�صتوى 

لتف�صريها واخلروج بدللتها. 
اأيقونية اإىل كلم 	.  م�صتوى الرتجمة: و تعني حتويل الفرد رموز ال�صورة من رموز 

لفظي، وهذا امل�صتوى يقابل م�صتوى الو�صف يف الت�صورات التي �َصَبَق عر�صها. 



389

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

م�صتوى التقومي. 	. 
مت�صمنة . 2 ال�صورة  لقراءة  م�صتويات  �صبعة   )98  -90  ،2009 املنعم،  )عبد  قدم 

م�صتوى  وو  الربط  وم�صتوى  النقد  م�صتوى  اإليها  م�صيًفا  عر�صها  �صبق  التي  امل�صتويات 
الرتكيب، وم�صتوى الإبداع. 

حدَّد كل من )زاهر، والبهبهاين، 2002، 241( خطوات قراءة ال�صورة فيما ياأتي: . 3
تو�صيح أ.  مع  انتباههم،  واإثارة  الطلب،  على  عر�صها  قبل  ال�صور،  لقراءة  التمهيد 

اأهميتها ملو�صوع الدر�ص. 
عر�ص ال�صورة على الطلب. 	. 
اإعطاء فرتة من الزمن لتاأمل ال�صورة، والتعبري عن ال�صورة اأي�صًا. ت. 
ت�صجيع الطلب على املناق�صة من خلل اأ�صئلة املعلم. 	. 
تو�صيح الفرق بي ال�صورة وحقيقة ما متثله من رموز وجُمرَّدات. 	. 
تزويد الطلب ببع�ص املواقف واملعلومات الداعمة ملا ورد بال�صورة. ح. 
التي 	.  التعليمية  ال�صور  الرتابط بي عدٍد من  اأهمية  اأن يو�صحوا  الطلب  ِمن  اْطُلْب 

تتناول نف�ص املو�صوع. 
ُيالَحظ على حماوالت متخ�ص�صي تكنولوجيا التعليم: 

ال�صورة يف جمال أ.  بقراءة  اعتنت  التي  الباحث-  علم  –يف حدود  الدرا�صات  كرثة 
تكنولوجيا التعليم. 

تفاوت م�صتويات قراءة ال�صورة. 	. 
ا ب�رصًيا بل و�صيلة اإي�صاحية للمفهومات ت.  ال�صورة يف تكنولوجيا التعليم لي�صت ن�صً
العلمية. 
ثالثاً- اإجراءات قراءة ال�صورة عند امل�صتغلني بالفن الت�صكيلي والنقد الفني:  ◄
ال�صورة . 1 قراءة  مراحل   )2011 )العرقاوي،  َمْت  قدَّ خال�صة  نقدية  حماولة  يف 

متمثلة يف: 
املو�صوع أ.  الإجناز-  العمل-  )الفنان-  وتت�صمن  الفني،  بالعمل  التعريف  مرحلة 

املطروح( . 
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بهدف 	.  والتكوين  البنية،  تعرف  خلل:  من  امل�صتخدمة  التقنية  اخل�صائ�ص  تعرُّف 
حتليلها؛ للتمّكن من َفهم العمل الفّني مثل: و�صوح عملّية التاأليف ووحدة التكوين من خلل 
اجّتاهات اخلطوط، وفهم النقطة املحورّية، والفراغ، والتوازن، واحلركة، واملنظور، والألوان، 

والإ�صاءة، وتوزيعها على اللوحة. 
التاأويلي، ت.  ال�صيميائي  املنهج  با�صتخدام  والدللت،  الرموز  التاأويل من خلل: فك 

وهذا يتطلب خمزوًنا معرفًيا، وثقافًيا َيْدُعم هذا التاأويل. 
اأحمد . 2 1999؛  فراج،  1999؛  ال�صناوي،  1998؛  )عمرو،  درا�صة  من  كل  قدمت 

 ،2007 �صالح،  2007؛  علي،  2006؛  عطية،  2006؛  �صليم،  2005؛  �صاكر،  وبدر2002؛ 
– الب�رصي  الن�ص  لقراءة  الإجراءات  من  جمموعة   )2008 والقطان،  النا�صف  الغامدي، 

الفني- متمثلة يف: التوقف: اأي التوقف عن التفكري يف اأي �صيء �صوى فهم رموز ال�صورة، 
وهذا يعني التاأمل يف ال�صورة. 

اأو أ.  الفرد ليندمج  الت�صوي�ص على  اأي عدم  الإمعان:  اأو  اأو الندماج  التهيوؤ  اأو  العزلة 
يعاي�ص الن�ص الب�رصي متاأمًل اإياه. 

اأي فهم ال�صورة واإدراك مغزاها الظاهر والباطن من خلل الإح�صا�ص 	.  الإح�صا�ص: 
بالفكرة العامة لها. 

املوقف احلد�صي املريح: اأي ما ترتاح اإليه اأنف�صنا من تف�صري لل�صورة. ت. 
الوعي: اأي الوعي بال�صورة وم�صمونها عرب خرباتنا ال�صابقة، والتعبري عنها تعبرًيا 	. 

لغوًيا، يو�صح للآخرين مدى ا�صتيعابنا لها. 
حماورة الن�ص الب�رصي. 	. 
اأَْن ح.  الَفْرُد  ُيَحاِوُل  َداِخْلَنا، وهنا  َما  �َصْيئًا  َم�صَّ  التعبري عن املو�صوع بحما�ص، لأنه 

ُموِن اخَلِفي اإِْن ُوِجَد.  ُيَعربِّ َعْن امَل�صْ
مما �صبق ميكن ا�صتخال�س ما ياأتي: 

الآليات، . 1 اختلف  عن  اأثمر  الباحثون؛  اإليه  ينتمي  الذي  املعريف  احلقل  اختلف 
والإجراءات امل�صتخدمة يف قراءة ال�صورة. 

اأثمر عن اختلف تناول الباحثي . 2 اختلف الهدف البحثي يف التخ�ص�ص الواحد، 
ال�صابقي لل�صورة ب�صفة عامة. 

لغري . 3 العربية  اللغة  تعليم  الب�رصي يف جمال  الن�ص  لقراءة  ندرة وجود حماولت 
الناطقي بها0
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الدراسات السابقة: 
حماولت علمية ي�صتفاد منها يف اقرتاح اآليات وعمليات قراءة ال�صورة يف تعليم اللغة 

العربية لغري الناطقي بها. 
لل�صوؤال اخلام�س،  ومن ثم ينتقل  الرابع،  ال�صوؤال  اأجاب عن  و بهذا يكون البحث قد 

وم�صمونه: 
ما االإجراءات واالآليات املقرتحة لقراءة ال�صورة يف تعليم اللغة العربية؟ 

يقرتح البحث احلايل املراحل االآتية: 
ل.  - اأَمُّ مرحلة التَّ
مرحلة التحاور الذاتي.  -
مرحلة ال�صتيعاب.  -
مرحلة التعبري.  -
مرحلة النقد.  -

فيما ياأتي تو�صيح كل مرحلة من املراحل ال�صابقة. 
مرحلة التاأمل:  ♦

ا يباًبا، وغري املتاأمل  الذهن املتاأمل ذهن �صامت ن�صط!! بدون التاأمل يغدو الفكر اأر�صً
َعلُّم.  قليل التَّ

اإِليه  اأَي نظرت  لت ال�صيَء  َثبُّت. وتاأَمَّ ُل: التَّ اأَمُّ املعنى اللغوي ورد يف ل�صان العرب: التَّ
ُمتْثِبتًا له. وَتاأَّمل الرجُل: َتَثبَّت يف الأَمر. وَوَرَد يف تاج العرو�ص: تدبر ال�صيء حدَّق فيه، وعاد 

اإليه ليتدبره، واأعاد النظر فيه مرة بعد مرة. 
املعنى اال�صطالحي: حالة من الرتكيز متكن املتعلم من تهيئة ذهنه ليتعرف مكونات 

ال�صورة. ملاذا التاأمل؟ 
يتعاظم  حيث  اللفظية،  الر�صالة  نقي�ص  على  ا  توًّ رموزه  َفكُّ  مُيِكُن  ل  الب�رصي  الن�ص 
ُيثمر  الذي  اإخفاق يف تكوينه  الب�رصي هنا ب�صكل كبري، ويعد جتاهله مبثابة  التفكري  دور 
عن �صعف مهارة امللحظة التاأملية، وهي مفيدة مع اأولئك املتعلمي املو�صومي بالتعلُّم 
بفرتة �صمت يف  ت�صمح  اأن  ينبغي  التعليمية  املواد  “اأن  كما   ”Visual Learning”الب�رصي

بداية التدري�ص” )ريت�صارد، 2007، 375( 0
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عمليات مرحلة التاأمل، يف هذه املرحلة يتم معرفة بنية الن�س الب�رضي املتمثلة 
فيما ياأتي: 

تت�صمن . 1 الأول  املقام  يف  اإدراكية  عملية  وهي  ال�صورة،  مكونات  املتعلم  تعرُّف 
اإدراك عنا�رص ثلثة هي: 

تعرُّف العلقات الوفاقية للون وتدرجه، واخلطوط واجتاهاتها. أ. 
وخطوطها 	.  مكوناتها،  بي  الفروق  اأي  ال�صورة،  تكوين  يف  اخللفية  الِعَلَقات 

ال�صاعدة والنازلة، والختلفات اللونية والإمياءات. 
العلقات بي العنا�رص التكوينية لل�صورة، ودللتها. ت. 

قراءة �رصيعة ملحتوى ال�صورة Scanning، وهذا ما اأو�صحه )عبد احلميد، 2009، . 2
275( - املتخ�ص�ص يف ال�صورة وقراءتها- بقوله: ”اإن حركة العي يف قراءتها لل�صورة 
تبداأ حينما تلتقي بها يف جانب يجذب انتباهها ثم تتحول عنه ثم تعود اإليها وهكذا، عند 
تثبيت العي على جانب من جوانب ال�صورة يحدث نوع من التفاهم؛ بحًثا عن املعرفة اأو 

املتعة. 
التاأمل يف ال�صورة ي�صتلزم ملحظة التكوينات الفنية فيها، يقول رولن بارت: اإن . 3

اأثناء  كل ال�صور تتكون من ر�صالة دللية ذات م�صمون مفاهيمي اجتماعي، و فهمها يتم 
التوا�صل معها )لوون، 2009، 105( عرب اللغة ال�صامتة داخل املتلقي، ويرى«عبد احلميد« 

اأن هذه املرحلة ميكن ت�صميتها بال�صورة الْرَت�َصاميِّة )عبد احلميد، 2003، 14( . 
ُتَعدُّ ال�صورة – يف هذه التاأمل- حمتوى اأيقونًيا Iconic، حُتاكي بع�ص التمثيلت لدى 
املدى. وعملية  الذاكرة ق�صرية  َعرَب  لديه من خمزون معريف  فُيحاول ربطها مبا  للمتعلم، 
ف على عوامل منها: املعلومات التي ُقدَِّمْت للمتعلم حول ال�صورة، ودافعيته،  الربط هذه تتوقَّ
الزيات،  1991؛  وخزام،  احلميد،  )عبد  وي�صري  ال�صورة.  حمتوى  حول  ال�صابقة  وخرباته 
1995؛ 243؛ �صول�صو، 2006، 342 – 345( اإىل اأن هذه الذاكرة الأيقونية ُتعدُّ اأوىل َمَراِحِل 
النتباه الذي َي�ْصِبُق الوعي وتف�صري امُلدَرك، لأن وظيفة هذه الذاكرة تكوين النطباعات التي 
جتعل املثريات التي ت�صتقبلها هذه الذاكرة متاحة للتجهيز واملعاجلة حتى بعد اختفاء هذه 

املثريات. 
البنية  ت�صتغرقها  التي  الزمنية  الفرتة  فهو  ال�صورة،  لتاأمل  �رصوري  َمطلٌب  ْمُت  ال�صَّ
الزمني،  بالتوجه   )82  ،2009 )جاردنر،  ي�صميه  ما  وهذا  املعلومات  ملعاجلة  الذهنية 
فحي نقول للطلب: »فكروا قبل اأن تت�رصفوا«، فنحن نفرت�ص اأن لديهم معارف وخربات 
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ل�صتدعاء  وقًتا؛  اإعطائهم  خلل  من  اجلديدة  املعلومات  معاجلة  مع  التعامل  من  متكنهم 
َنة- من خلل- التفكري الب�رصي؛ مللء الفجوات التي تبثها ال�صورة،  ور الذهنية امُلَخزَّ ال�صُّ
اأبحاث علم  Intuitive thinking لدى املتعلم، وهذا َيتفق مع  التفكري احلد�صي  ُي�صَتَفُز  حيث 
ر�صالة  اإىل  الب�رصية  الر�صالة  لتحويل  فر�صة  الطالب  َمْنح  ب�رصورة  ُتَطالب  التي  الدماغ 
لغوية )عبيدات، 2008، 256؛ عفانة واجلي�ص، 2009، 16- 23( ، حيث تتم عملية التعلم 
باجلانب الأي�رص م�صتندة اإىل الإدراك الب�رصي، يف الوقت نف�صه يقوم اجلانب الأمين بالبحث 
ل اإليها  عن الأمناط، والتف�صريات الب�رصية املكانية املتوافقة مع الدللت اللغوية التي تو�صَ
اجلانب الأي�رص، فاإذا ُوِجَد الرتباط الدليل الأيقوين حَدَث ال�صتيعاب؛ اأي يحدث التعلم بي�رص 

و�صهولة. 
اأ�صئلة هذه املرحلة: 

انظر اإىل ال�صورة جيًدا!! أ. 
�صف ال�صورة. 	. 

و ال�صكل التايل يعد اأمنوذًجا ملرحلة التاأمل 
الشكل )2( 

نموذ	 لمرحلة التأمل

َمرَحلة احلوار الذاتي:  ♦
املعنى اللغوي: احَلْوُر: الرجوع عن ال�صيء واإىِل ال�صيء، يقال: حاَر اإِىل ال�صيء وعنه 
َحْوراً، وقيل: اإنه ل�صعيف احلْور، اأي �صعيف احلوار، واملحاورة ُمَراَجَعة الكلم )ابن منظور، 

1997، مادة حور( 0 
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املعنى اال�صطالحي: 
 Inner Speech احلوار الذاتي

الب�رصي من خلل النتباه احل�صي، ويف هذا ي�صري )عيد،  الن�ص  هو حماورة املتعلِّم 
2010، 28- 30؛ جمل وهللت، 2008؛ ال�صيد وبدر، 2001، 17( “اإىل اأن الإن�صان يتحاور 
مع ما يجذب انتباهه مثلما ُي�ْصهم النَّ�ُص يف حماورة املتعلِّم”، ولكن اأي نوع من احلوار الذي 
Inner Speech، حيث  الداخلي  الكلم  اأو   )2( املونولوج  اإنه  وال�صورة؟  املتعلم  يكون بي 
يت�صاءل املتعلم مع ذاته بهدف الندماج يف فهم ال�صورة عرب ا�صتدعاء خمزونه الب�رصي 
 ،”Visual spatial Sketchpad” من الذاكرة الأيقونية، التي �صماها البع�ص “ب�صا�صة العر�ص
ذات ال�صلة بالب�رصيات املخزنة بالذاكرة العاملة، و الذاكرة طويلة الأمد0 )الكيال، 2006(. 
ة، 2007( اأن وظائف الذاكرة العاملة لها جوانب �صعورية نوعية  واأو�صح )جمال والدوَّ
ِرَها ب�صكل فوري، فالطالب  مثل: الكلم الداخلي، والتخيل الب�رصي، وا�صتدعاء املفردات، وَتذكُّ
اِر�ُص اللغة  م وُيراِقُب، وي�صبط تعلمه ذاتًيا؛ اأي اإن املتعلِّم ل يتفاعل مع الآخرين، بل مُيَ ُينظِّ
مع نف�صه: ب�صوؤال م�صمونه: ماذا األِحُظ؟ وهذا �صوؤال فطري ل علقة له بال�صواب اأو اخلطاأ 
فاإجابته ِن�صِبيَّة تختلف من طالب اإىل اأخر، فالطالب يف حالة حَتٍر بحثي جلمع املعلومات 

ط الوعي التاأملي لتطوير اأبنيته املعرفية.  كما اأنه ُيَن�صِّ
عمليات مرحلة احلوار: 

ل . 1 الن�ص، حيث  بها  َيُفكُّ  وقواعد  اإجراءات،  ال�صورة لمتلكه  مع  املتعلم  يتحاور 
التحول  مبداأ  املحاورة، من خلل  نتيجة حماولته هذه  تتغري  بل  اأفكاره كما كانت،  تظل 
وال�صتمرارية فاخلربة الإن�صانية ت�صرتفد منوها من اخلربة ال�صابقة فُتبَنى وَتْنُمو موؤثرة على 
ز املعلومات عرب ا�صتقبال ُمدَخلت ال�صورة، وترجمتها اإدراكًيا  اخلربة اللحقة، حيث جتهَّ

لتتحول اإىل ُمدرَكاٍت لفظية عرب الذاكرة الأيقونية. 
مثل: . 2 اجل�صطلت  نظرية  بها  اأَتْت  التي  العقلية  العمليات  من  العديد  املتعلِّم  ف  ُيوظِّ

التمايز، و الت�صابه، والجتاه، كي يلتقط اأهم جزء فيها- من وجهة نظره- ليبداأ �َصرْبَ اأغوار 
ال�صورة اأي )الن�ص الب�رصي( ! )ال�صوداين، 2009، 20- 21( اإن وظيفة احلوار الداخلي- يف 

هذه املرحلة- التقاط ما قد توحي به ال�صورة من معاٍن ظاهرية. 
املتعلم يف هذه املرحلة ُي�صِبح اأمام موقفي متناق�صي من ال�صورة، فمن جهة هناك 
التاأمل الذي مازال ُيحِيُل على مظهرها العام، ومن ِجَهٍة اأخرى الفعل الذي يرتكز على الَفْهم 

ها.  وت�صخي�ص رموز الر�صالة، وفكِّ
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اأمثلة الأ�صئلة هذه املرحلة: 
ماذا األحظ يف ال�صورة؟ . أ. 
ما اأكرث الأ�صياء يف ال�صورة يلفت انتباهي؟ . 	. 
ماذا يفعل الأ�صخا�ص يف ال�صورة؟ . ت. 
َمْن اأهم �صخ�صية يف ال�صورة؟ وملاذا؟ . 	. 
ما الذي يحثني على الكلم َعْن هذه ال�صورة؟ . 	. 
ما ال�صيء امللِفُت للنظر يف هذه ال�صورة؟ . ح. 
ما اأهم جزء يف ال�صورة؟ وملاذا؟ . 	. 
ما مو�صوع ال�صورة؟ . د. 
ما الأ�صئلة التي تثريها ال�صورة يف نف�صي؟ . ذ. 

ح منوذج ملرحلة احلوار:  كل التايل يو�صِّ  وال�صَّ
الشكل )3( 

أنموذ	 ألسئلة مرحلة الحوار

مرحلة اال�صتيعاب:  ●
املعنى اللغوي: 

كل  يف  ال�صِتْق�صاُء  و  ُجمَلة،  ال�صيء  على  التيان  ال�صتيعاب  والإِيعاُب:  ال�ْصِتـيعاُب 
�صيٍء. )ابن منظور، 1997، مادة: َوَعَب( . 
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املعنى اال�صطالحي: 
الإحاطة – املبدئية- بدللة الن�ص الب�رصي. 

عمليات مرحلة اال�صتيعاب: 
الت�صمي: حيث تبداأ القراءة الدللية )معنى املعنى= �صرب اأغوار ال�صورة( عرب اإدراك . 1

تاأثري البنية الت�صكيلية )اخلطوط والألوان والإمياءات( يف ال�صورة ككل. 
تنظيم ال�صور العقلية: التي تدور حول الأ�صكال، واخلطوط والألوان، اأو التفاعل بي . 2

لفظي  مفهوم  اإىل  الرمزي،  امُلدرك  ُيِحيل  الذي  البَّ�رصي  والتفكري  الذهني،  والتخيل  الروؤية 
ُ املتعلم من خلله عن فهمه لل�صورة، ومن ثم ي�صبح مثقًفا ب�رصًيا؛ لأنه اأ�صبح قادًرا  ُيعربِّ

على تبيان دللة ال�صورة للآخرين، مما ُيْك�ِصُبه الطلقة اللغوية يف اللغة العربية. 
اإثارة املتعلِّم بع�ص الت�صاوؤلت حول ال�صورة؛ لفهم مكوناتها. . 3

اأ�صئلة مرحلة اال�صتيعاب: 
َمْن اأهم �صخ�صية اأو ُعن�رُص يف ال�صورة؟ وملاذا؟ . أ. 
ما الذي ل اأفهمه يف ال�صورة؟ . 	. 
ما الأ�صئلة التي ميكن اأن اأ�صاألها حول هذه ال�صورة؟ . ت. 
 اأين اأجد الإجابات عن اأ�صئلتي؟ . 	. 
مرحلة التعبري:  ●

َ الُروؤيا  . َعربَّ اأَْعَرَب وبيَّ ا يف نف�صه:  جاء يف ل�صان العرب » َعربَّ عمَّ اللغوي:  املعنى 
الذي ينظر يف  اأَمُرها. والعابر  اإِليه  ُل  ُيوؤَوَّ ها واأَخرب مبا  ها: ف�رصَّ ا وِعبارًة وعربَّ َعرْبً َيْعرُبُها 

الكتاب فَيْعرُبه اأَي َيْعَترِبُ بع�صه ببع�ص حتى يقع فهُمه عليه. 
ة.  مما �صبق يت�صح اأن معنى التعبري ما هو اإل َتَدُبٍر، واإعمال عقل، وَرويَّ

املعنى اال�صطالحي املق�صود: 
رها وا�صتيعابها.  تعبري املتعلم عن م�صمون ال�صورة �صفاهة اأو كتابة بعد تَدبُّ

عمليات مرحلة التعبري: 
ٌبّ . 1 تعبري املتعلم عن دللة الن�ص الب�رصي وحتاوره مع الآخرين عنها، هو حوار ُمْن�صَ

على املعنى، الأمر الذي ُيعزِّز الكت�صاب اللغوي لديه »من خلل التفاعل بي قدراته العقلية 
اإىل  الآخرين-  مع  يتفاعل  عندما  ي�صطر-  اللغة  متعلم  لأن  به،  امُلِحيَطة  اللغوية  والبيئة 
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تعديل كلمه ليفهمه الآخرون )Hee, 2009, 36( ، وهذا ما �صدَّد عليه العديد من املعنيي 
فِّي يف ف�صول اللغة الثانية )ال�صويرخ، 2011، 5( الذين يرون اأن املتعلم عندما  باخلطاب ال�صَّ
اِوِرِه عرب عمليات النقا�ص مثل: ال�صتي�صاح  ُيناِق�ص املعنى عند حدوث خلل توا�صلي مع حُمَ
ُز، ويجب التنويه هنا على اأمر غاية يف الأهمية وهو:  ق، فاإن الكت�صاب اللغوي يتعزَّ والتَّحقُّ
اأن احلوار هنا خمتلف متاًما عن »املونولوج« يف املرحلة الثانية، وَمْكَمن الختلف طبيعة 
احلوار وهدفه، لأن املنولوج الذي جلاأ اإليه املتعلم يف املرحلة الثانية هو حوار ذاتي، اأما 
احلوار يف مرحلتنا احلالية- التعبري- فهو حوار تفاعلي مع الزملء واملعلم، اأي مع البيئة 
اللغوية املحيطة به؛ فينمو دخله اللغوي عرب التغذية الراجعة من زملئه وم�صاندة املعلم 
ُنه ِمْن اإنتاج خمرجات  كِّ الأمر الذي يجعله ُيَعدُِّل األَفاَظه؛ مما مينحه اكت�صاًبا لغوًيا ُمثمًرا مُيَ

ُ حتاوره مع الآخرين.  لغوية مفهومة ومقبولة لغوًيا واجتماعًيا فتي�رصِّ
ِمْن اأ�صئلة هذه املرحلة: 

ماذا ميكنني قوله حول ال�صورة؟ . أ. 
هل اأ�صتطيع اأن اأحكي ما فهمته؟ . 	. 
ما الدللة ال�رصيحة اأو ال�صمنية لل�صورة؟ . ت. 
ما وجهة نظر َمْن ر�صمها؟ . 	. 
كيف عرفت؟ ما اأدلتي؟ . 	. 
هل امل�صور/ الر�صام ا�صتخدم عنا�رص معينة لإبراز فكرته؟ اإن كانت الإجابة بنعم ح. 

فما هي؟ . 
هل تعتقد اأن هذه ال�صورة تتحدث عن حياتك؟ . 	. 
مرحلة النقد:  ●

 http:// www. baheth. املعنى اللغوي: جاء يف معجم )مقايي�ص اللغة، مادة النقد
يء، اإذا مل يَزْل ينُظر اإليه.  info/ all. jsp?term( تقول العرب: ما زاَل فلٌن َيْنُقد ال�صَّ

املعنى اال�صطالحي: 
اإليها  ي�صيف  اأو  املتعلُِّم  يحذف  باأن  والدللية  الت�صكيلية،  جوانبها  من  ال�صورة  نقد 
اأف�صل مما كانت من وجهة نظره، فدللتها ل تتوقف عند �صانعها بل عند  اأ�صياء جتعلها 

ا0  املتلقي )املتعلِّم( اأي�صً
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عمليات هذه املرحلة: 
القتناع بال�صورة اأو تعديلها وفًقا لروؤى املتعلم وقناعاتهأ. 
تعديل ال�صورة باحلذف والإ�صافة. 	. 
احلكم على جودة ال�صورة اأو رداءتها، فاملتعلم قادر على احلكم والنقد. ت. 

من اأ�صئلة هذه املرحلة: 
ما ال�صيء املفقود من وجهة نظري؟ . 1
هل حتتاج ال�صورُة تعديًل؟ ملاذا؟ . 2

الب�رصي  الن�ص  لقراءة  املقرتحة  املراحل  بي  التفاق  ن�صب  التايل  اجلدول  ح  ويو�صِّ
والدرا�صات ال�صابقة. 

الجدول )1( 
ِنَسب االتفاق بين المراحل المقترحة لقراءة الصورة والدراسات السابقة )3( 

 الدرا�صة
املرحلة

1234567891011121314151617181920%

9%التاأمل
0

1%حوار ذاتي
5

5%اال�صتيعاب
0

8%التعبري
5

4%النقد
0

يستنتج من الجدول السابق ما يأتي: 

ا�صتفادة املراحل املقرتحة من الدرا�صات ال�صابقة، مما يجعلها ت�صتند على مرجعية  -
علمية. 
تفاوتت ن�صب مراحل اقراءة ال�صورة، فجاءت مرحلة التاأمل بن�صبة )90%( ثم تلتها  -

مرحلة التعبري بن�صبة )85%( ، ثم تلتها مرحلة ال�صتيعاب بن�صبة )50%( ثم تلتها مرحلة 
النقد بن�صبة )40%( ، وهذه الن�صب توؤكد ما �صبق قوله يف ال�صتنتاج ال�صابق. 
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Monologue يف املرتبة الدنيا بن�صبة اتفاق بلغت  - جاءت مرحلة احلوار الداخلي 
نحو )15%( ؛ وهذا مرجعه اإىل اأن ندرة عناية املحاولت ال�صابقة باحلوار الذاتي، مع اأنه 
مواقف  اأثناء  ف  ظَّ ُتوَّ التي  معرفية،  الل  ال�صرتاتيجيات  من  تنطلق  التي  العمليات  اإحدى 
التَّعلُّم، َعرْب الذاكرة الأيقونية التي ت�صرتفد التمثلت الب�رصية ال�صابقة من الذاكرة الق�صرية 

املدى والبعيدة املدى. 
ال�صابقة؛  - الدرا�صات  بينها وبي  التفاق  ن�صب  النقد نحو )26%( من  بلغت مرحلة 

قد  التعليم  تكنولوجيا  درا�صات  كانت  واإن  ال�صابقة،  الأجنبية  الدرا�صات  عناية  ذلك  مرجع 
ِة والدائرة  رَّ ذكرتها لكونها تعنى بتقومي ال�صورة املعنية باملفهومات العلمية كاخللية والذَّ
الكهربائية، وهذه ال�صور يخترب فيها الطلب يف اختبارات العلوم، وهذه بعيدة كل البُّعد عن 

�صيميائية ال�صورة يف كتب تعليم اللغة. 
الجدول )2( 

المصطلحات الواردة في الدراسات السابقة وفًقا لمراحل قراءة الصورة المقترحة 

م�صطلحات الدرا�صات ال�صابقةاملرحلة املقرتحة

التعرُّف، الو�صف، انظر اإىل ال�صورة، َمْن يف ال�صورة؟ م�صتوى العد، عر�ص ال�صورة، ال�صتدعاء، التاأمل
التوقف، العزلة، الإمعان، امللحظة، التوا�صل مع ال�صورة، عدم الت�صوي�ص، امللحظة

هل تعتقد؟ ماذااأرى؟ ملاذا هذه ال�صورة؟ ماذا اأ�صتفيد منها؟ ت�صجيل ملحظات ذاتية، حوار موٍح، احلوار الداخلي
ت�رُصب الن�ص الب�رصي. 

ماذا حتكي ال�صورة من وجهة نظرك؟ املوقف احلد�صي املريح، تفرُّ�ص العلمات داخل الن�ص الب�رصي. التفاهم

، التعبري عن ال�صورة مبا يو�صح فهمنا لها، فهم الدللة، النقد، مقاربة اأيقونولوجية، ال�صتيعاب الرتجمة، ف�رصِّ
مقاربة �صيميائية، الوعي، الت�صبع بدللت الن�ص، التاأويل. 

تقومي يف �صوء معايري، احلكم، تف�صري ناقد، الإبداع، النقدالإبداعي، املقارنة، التعديل، حو�صلة وتقومي النقد
�صخ�صي الإفا�صة الب�رصية. 

ي�صتنتج من اجلدول ال�صابق ما ياأتي: 
– األفاظ وم�صميات- عمليات واإجراءات  - اأن م�صميات املراحل املقرتحة تتفق مع 

مراحل الدرا�صات ال�صابقة. 
مراحل  - م�صميات  اختلف  فر�ص  وجمالتها  ال�صابقة،  الدرا�صات  اأهداف  اختلف 

قراءة ال�صورة، لخت�صا�ص كل جمال معريف مب�صطلحاته. 
املراحل املقرتحة َنَبَعْت من التطبيق الفعلي لقراءة ال�صورة، واملمار�صة امليدانية.  -
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من  - يت�صح  والرتبية.  اللغة  على  ٍة  مقت�رِصَ امل�صاِرب غري  متنوعة  ال�صابقة  املراحل 
اجلدول ال�صابق ما ياأتي: 

اأن م�صميات املراحل املقرتحة تتفق مع مراحل الدرا�صات ال�صابقة.  -
امل�صميات،  - اختلف  تفِر�ُص  وجمالتها  ال�صابقة،  الدرا�صات  اأهداف  اختلف 

لخت�صا�ص كل جمال معريف مب�صطلحاته. 
اأن م�صميات املراحل ال�صابقة تتباين لفًظا، وترتادف دللة؛ لأن هدفها واحد، وهو  -

قراءة ال�صورة بو�صفها ن�صًا ب�رصيًا يف كتب تعليم اللغة. 

نتائج البحث: 

ركًنا  بو�صفه  قراءته،  وكيفية  الب�رصي،  الن�ص  مفهوم  اإي�صاح  اإىل  البحث  َهَدَف 
لغري  العربية  اللغة  تعليم  ميدان  يف  عنها  املتغافل  الب�رصية  الثقافة  تنمية  يف  رئي�ًصا 
الدرا�صات  ا�صتق�صاء  تطلب  الذي  الأمر  الأجنبية؛  اللغات  مثل  به  للرقي  بها؛  الناطقي 
اقرتاح  اأتاح  مما  متنوعة؛  معرفية  ميادين  يف  ال�صورة  بقراءة  عنيت  التي  ال�صابقة 
اإجراءات منهجية ذات اأ�صا�ص لغوي ا�صطلحي انفرد بها البحث، واتبع كل اإجراء بع�ص 
الأ�صئلة  به، ثم �صياغة بع�ص  اأن يقوم  ينبغي  املتعلم وما  اأو�صحت دور  التي  العمليات 
التي تنا�صب مع كل مرحلة، مع الإتيان باأمنوذج تطبيقي ماأخوذ من بع�ص كتب تعليم 

بها.  الناطقي  لغري  العربية  اللغة 
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اهلوامش: 

�صاغ الباحث م�صطلحات البحث وفق ما انتهى اإليه يف الإطار النظري. . 1
كلمة املونولوج يوناين وهي من مقطعي الأول “مونو” يعني: اأحادي، والثاين: ”لوج” . 2

تعني ِخَطاب. وهو ذو تاأثري يف التاأثري على البنى املعرفية وتغيريها وهذا التغيري يتم 
من خلل المت�صا�ص اأو الإزاحة اأو التكامل املعريف. 

في�رص . 3 روبرت   )3(  Jon Collow  )2( اخلطيب  اإبراهيم  حممد   )1( ال�صابقة:  الدرا�صات 
)4( م�رصوع األ�صكا )5( )6( فايز اأ�صيتيوة )7( علي جنادات )8( ح�صي الطوبجي )9( 
فتح الباب وميخائيل )10( فريديت )11( علي عبد املنعم )12( الغريب الزاهر واإقبال 
األ�صكا )15( قا�صم  املعلم مب�رصوع  اأحمد كامل احل�رصي )14( دليل  البهبهاين )13( 
�صالح ح�صي )16( هدى زكي وليانا القطان )17( اأحمد عبد الرحمن الغامدي )18( 

قدور عبد اهلل الثاين )19( حممد جا�صم العبيدي، )20( را�صية العرقاوي. 
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