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، وىذا إدراكا منو (1)"بالغة الصورة"إننا نعيش في حضارة الصورة، ىكذا كتب روالف بارت في مقالتو الشييرة 

أف الصورة تمعب دورا ميما في مختمؼ المجاالت، المعرفية واإلعالمية والسياسية واالقتصادية والتعميمية، 
سمطة في التواصؿ الجمالي والتداوؿ جميعا، وباعتبارىا أداة تمارس "باعتبارىا مف الوسائط التواصمية التي تشكؿ 

   .(2) "ذات الدالالت المتعددة" الصورة الفنية"التأثير الجمالي والتبميغي مع 
- كما يطمؽ عميو خبراء البيداغوجيا"-السند البصري"أو  (التشكيؿ البصري)عمى أف استخدامنا لمصطمح 

 (3).يأتي بعد النظر في المناىج التي طبقتيا وزارة التربية الوطنية في سبعينيات وثمانينيات القرف الماضي
والقائمة عمى استعماؿ السند البصري في دروس المغة واألدب، وباألخص في التعميـ االبتدائي، وىذا بغرض 
إيضاح ما استعصى عمى التمميذ مف فيـ لممعمومات، والسيما إذا كانت ذات طابع تجريدي، وتنمية الروح 

، ولقد أثبتت نجاعتيا بشكؿ كبير، وأثمرت نتائج "المحادثة"التعبيرية لديو شفييا، وذلؾ عف طريؽ ما يسمى بػ
طيبة، ودليؿ ذلؾ المستوى المعرفي الذي يميز جيؿ ىذه المرحمة، إف عمى مستوى الشفيي أو الكتابي قياسا عمى 

 .  مستوى أجياؿ المراحؿ الالحقة

 

 

 

 : مفهوم السند البصري -1

فالف َسَنٌد أي معتمد وسَنَد إلى الشيء مف باب دخؿ واْسَتَنَد إليو :   جاء في المساف:السند في المغة -
رَأيت النساَء ُيْسِنْدف في : وفي حديث ُأُحد. ما قابمؾ مف الجبؿ وعال عف السفح:  والسند(4).بمعنى وَأْسَنَد غيره
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ُشدِّد : وُخُشٌب ُمَسّنػَدة. ثـ َأسَندوا ِإليو في َمْشُربة َأي صعدوا: الجبؿ َأي ُيَصعِّْدف، وفي حديث عبد اهلل بف َأنيس
 (5).اسَتَنْدُت وسانْدت الرجَؿ مساَنَدًة إذا عاَضْدَتُو وكاَتْفَتو: وَتساَنْدُت ِإليو. لمكثرة
ذ زاغت إو"، و(77/النحؿ )" كممح البصر" : يقاؿ لمجارحة الناظرة، نحو قولو تعالى:البصر في المغة- 

فكشفنا :" نحو قولو تعالى بصيرة وبصر، :، ولمقوة التي فييا، ويقاؿ لقوة القمب المدركة(10/األحزاب)"األبصار
، وجمع البصر أبصار، (17/النجـ) "ما زاغ البصر وما طغى:"، وقاؿ(22/ؽ)" عنؾ غطاءؾ فبصرؾ اليـو حديد
، وال يكاد يقاؿ لمجارحة (26/األحقاؼ)" فما أغنى عنيـ سمعيـ وال أبصارىـ:"وجمع البصيرة بصائر، قاؿ تعالى

، وقمما يقاؿ بصرت (4/69األفعاؿ : انظر)أبصرتو وبصرت بو  :أبصرت، ومف الثاني:بصيرة، ويقاؿ مف األوؿ
، (42/مريـ)"لـ تعبد ما ال يسمع وال يبصر:"في الحاسة إذا لـ تضامو رؤية القمب، وقاؿ تعالى في األبصار

 "وأبصر فسوؼ يبصروف" ،(43/يونس)  "ولو كانوا ال يبصروف"، (12/السجدة) "ربنا أبصرنا وسمعنا" :وقاؿ

 "أدعو إلى اهلل عمى بصيرة أنا ومف اتبعني" :ومنو ( 96/طو)" بصرت بما لـ يبصروا بو" ،(179/الصافات)

تبصره فتشيد : أي (14/القيامة) "بؿ اإلنساف عمى نفسو بصيرة" :وقولو. عمى معرفة وتحقيؽ: أي (108/يوسؼ)
 "تشيد عمييـ ألسنتيـ وأيدييـ:"لو، وعميو مف جوارحو بصيرة تبصره فتشيد لو وعميو يـو القيامة، كما قاؿ تعالى

بصير عمى سبيؿ العكس، واألولى أف ذلؾ يقاؿ لما لو مف قوة بصيرة القمب ال : والضرير يقاؿ لو. (24/النور)
" ال تدركو األبصار وىو يدرؾ األبصار:"مبصر وباصر، وقولو عز وجؿ: لما قالوه، وليذا ال يقاؿ لو

ألرينؾ لمحا باصرا، : في المثؿ)رأيتو لمحا باصرا : والباصرة عبارة عف الجارحة الناظرة، يقاؿ. (103/األنعاـ)
النمؿ ) "فمما جاءتيـ آياتنا مبصرة":نظرا بتحديؽ، قاؿ عز وجؿ: ، أي(2/237المستقصى . يضرب في التوعد

 .(6) مضيئة لألبصار: أي (12/اإلسراء)"وجعمنا آية النيار مبصرة"، 13/

فتيف المَّتيف تتالقياف ثـ : البصر:لمجرجاني (التعريفات) في كتابوجاء ىو الُقوة الُمودعة في الَعًصبتيف المَجوَّ
  .(7) تفترقاف، فيتأدَّياف إلى العيف تدرؾ بيا األضواء واأللواف واألشكاؿ

ىو الشيء المرئي الذي يعتبر داعما لدروس التعبير وامتالؾ الصيغ والقوالب : السند البصري اصطالحا- 
وتتعّدد إمكانياتو وتختمؼ طبيعتيا مف السيؿ إلى الصعب، فقد تكوف رسوما ىزلية . المختمفة التعابير والمفردات

  .(8)أو قصصا صامتة أو شريط صور متسمسمة، أو صور شمسية، أو شفافات أو لوحات 
 قيمة تعبيرية عالية عمى تبايف طبيعتو، بوصفوالبصري عمى أف ما يعنينا في ىذا المضمار، التشكيؿ 

المستوى ال يمكف التعامؿ معو تعامال سطحيا يتوقؼ عند واقعو المشيدي المجّرد، بؿ يجب التوغؿ في متاىاتو 
شاراتو الرمزية   .(9)ومجاىيمو وطبقاتو وكشؼ طياتو وظاللو وخمفياتو وعالماتو الخفية وا 

 مف لفت النظر إلى الصػورة أو التشكيؿ البصري ىو الفيمسوؼ اليوناني أفالطػوف حينما قاؿ أف أوؿلعّؿ 
غير أف تمميذه أرسطو كاف أكثر اىتماما بالصورة منو، حيث رأى . (10) المظاىر المحسوسة ىي صور لممثؿ

وىي عنده تعني الصفة أو الشكؿ وتقابؿ المادة، فال وجود لمادة بغير . (11)«التفكيػر مستحيؿ مف دوف صور»أف
 .(12) صورة إال في الذىف
التي  قوانيف العقؿ  فإنو أطمؽ الصورة عمى ما في المعرفة مف عناصر مستمدة مفKant كانطأما الفيمسوؼ 

. تحاوؿ أف ترتب معطيات الحّس وتفرغيا في قوالب تساعد عمى إدراكيا وفيميا
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والمكاف والزماف صورتاف قبميتاف تنظماف . فالزماف صورة الحس الداخمي، والمكاف صورة الحس الخارجي
  .(13)المدركات الحسية

ومف القوؿ النافؿ، أّف عمماء النفس ُعنوا بالصورة عناية بالغة، لما ليا مف خمفيات تربوية، والسيما عمػـ النفس 
 Pylyshyn بيميشنو  Denisدونيس ميشيلو Inhelder إنهالدروPiaget  جان بياجيه: المعػرفي، ومف بينيػـ

، باإلضافة إلى جيود عمماء االتجاه الترابطي، ونظرية Neissr نيسر، و Paivioبيفيوو، Kosslyn كوسمينو
 المتعددة نظرية الذكاءاتو. Guillaumeكيوم  بولو Kohler كوهمر األلمانية بزعامة Gestaltالجشمطت 

intelligence Multiple . 
لقد أّكد عمماء النفس التربوي، والمختصوف في قضايا البيداغوجيا عمى أىمية السند البصري التعميمية، وىذا 
ما كانت تأخذ بو المدرسة الجزائرية في سبعينيات وثمانينيات القرف الماضي، والسيما في المرحمة االبتدائية، إذ 

كاف المتعمِّـ يتعمـ المحادثة أو التعبير الشفيي عف طريؽ الصور، ممػا يسيؿ عميو الربػط بيف األحػداث عف 
طريؽ الكممات والجمؿ والحروؼ، ومف ثـ يكسب رصيدا لغويا يتمكف مف خاللو التعبير والحوار بمغة سميمة 

فالصورة تشكؿ وسيطا ميما في المنظومة البيداغوجية، بالقياس مع الجانب الشكمي المغوي، أي . المبنى والمعنى
.  المغة الممفوظة

وفي ىذا المضمار آثرت أف أصطفي أنموذجا مف البرامج التي كانت مقررة في درس المغة فترة السبعينيات، 
: اسُتخدـ فييا السند البصري، لتحقيؽ جممة مف األىداؼ التربوية

. األخذ بيد المتعمِّـ ومساعدتو عمى االنطالؽ في العممية التعممية لغويا- أ
أولئؾ المتحفظيف، مّما  (أي المحادثة بالصورة)إثارة الرغبة في المتعّمـ ودفعو إلى المشاركة، وتطاؿ العممية، - ب

.   يسيؿ عمييـ الخروج مف عالـ االنطواء والتقوقع، الشيء الذي ينعكس عمييـ سمبا مف الناحية النفسية
جعؿ الشيء الُمبَصر سندا داعما لدروس التعبير، بحيث يمتمؾ فيو المتعّمـ صيغا وقوالب تعبيرية مختمفة، - ج

. باختالؼ الكممات والمترادفات
ويقتصر دور المعّمـ ىينا في توجيو المتعمميف عمى توضيح العالئؽ التي تحتوييا الصور المعروضة أو 

الشيء المرئي، وىذا يخمؽ نشاطا وحيوية لدييـ، وتتحقؽ مشاركة عدد أكبر مف التالميذ، وىنا تختمؼ الصيغ 
. التعبيرية، وتتبايف الكممات والعبارات المستعممة لترجمة الّصور المبنية عمى أحداث سردية

:  ما يأتي- تحقيقا لتعابير شفوية سميمة-ولقد راعى المعّمـ في عرضو لمصور
 .عدد الصور ال تتجاوز الخمس -1

 .التأكد مف المحتوى العقائدي بعد تحميؿ مجموع الصور -2

   .(14)تقديـ الصور بطريقة متعاقبة لضماف ترقب المتعمميف لما سوؼ يمي بعد كّؿ صورة -3

: (مستوى الّسنة اّلثانية من الّتعميم األساسي):أنموذج استعمال تشكيالت بصرية لدعم حصة الّتعبير
 (15):تجرى حصص الّتعبير والمحادثة المعّضدة بالّسند البصري أو الّتشكيؿ البصري في حّصتيف: طريقة العمل

: وتنجز كما يأتي: وتستيدؼ تدريب الّتالميذ عمى استنطاؽ القّصة المصّورة والتعبير التمقائي: الحّصة األولى
  (استنطاقيا مشيدا بعد آخر)تعرض القصة المصّورة ويدفع الّتالميذ إلى تأّمميا ثـ الّتعبير عنيا- 
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. ويكوف دور المعّمـ إرشاد الّتالميذ وتوجيييـ أو اإليحاء ليـ وتصحيح تعبيرىـ
وبعد استنطاؽ المشاىد والّتعبير عنيا يدعى الّتالميذ إلى الربط بيف المشاىد وتمخيص مضمونيا في جمؿ - 

. بسيطة
:  وفييا يتـّ :الحصة الثانية

ويتـ ذلؾ عف طريؽ طرح )استكماؿ بعض جوانب الموضوع الخفية التي لـ يستطع أف ينتبو إلييا الّتالميذ- 
كما تسعى إلى توسيع الّتعبير عف طريؽ الّتخيؿ والّتصور وربط األحداث  (األسئمة الّتوجييية أو اإلشارات المنبية

. بعضيا ببعض
ـّ ذلؾ بإلقاء )إشراؾ الّتالميذ في بناء الحوار الذي يّتخذ منطمقا لمّتدريب عمى استعماؿ الّمغة الشفيية-  ويت

. مجموعة مف األسئمة الّتوجييية لموصوؿ إلى بناء الحوار في بداية كّؿ ممؼ
 .بعد بناء الحوار يمقى عمى مسامع الّتالميذ مرة أو مرتيف في آخر الحّصة إلقاء معّبرا ومشّخصا- 

ـّ الّتعويؿ عمى صور ثالث :  وبالنسبة لمّصور ففي الغالب يت
ـّ قبوؿ كؿّ الّتوضيحات إذ أف بقية : الّصورة األولى - أ تقّدـ لمّتالميذ حتى يوضحوا مفيوميـ لما تحتويو، ويت

 . الّصور ىي التي تساعدىـ عمى االختيار

 

. تتّبع نفس الّطريقة مع ربط كؿ صورة بالّتي سبقتيا ربطا واضحا ودقيقا: الّصورة الثانية- ب
تحميؿ الصورة األخيرة، ثـ العودة إلى مجموع الصور، وىذه الخالصة تساعد عمى توضيح : الّصورة األخيرة- ج

 (16).معنى القصة المراد استنباطو
وىينا . وفي الختاـ، يترؾ المعمـ الفرصة لمتالميذ لمتعبير عف آرائيـ انطالقا مف الفكرة التي احتوتيا الصور

 .تتجدد أيضا تعابيرىـ وُيثرى رصيدىـ الّمغوي

 
 

 

 

بائع المالبس    : الموضوع     39: الممؼ                   (17): األنموذج
مضموف التّمثيمية  

التراكيب األساسية نص الحوار أشخاص وأوضاع الحوار 
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أماـ الواجية :        األب
              يسأؿ ابنتو 

تشير لفستاف             :       ليمى 
يدعوىـ لمدخوؿ :      التاجر
يخاطب التاجر :        األب

ينبو التاجر :    مصطفى
بيدىا تنورة :        ليمى

        تخاطب أميا 
تعجبيا التنورة فتقوؿ : األـ
يسأؿ عف نصيبو : خالد

 
ماذا أعجبؾ يا ليمى؟ - 
 .ذاؾ الفستاف األبيض- 

توجد ألواف أخرى في الّداخؿ، تفّضموا - 
. ىذا السرواؿ واسع جدا بدلو مف فضمؾ- 
. أريد سرواال مثمو تماما- 
 

انظري ماذا اشتريُت يا ُأّمي  - 
تنورة جميمة وعمى قّدؾ تماما - 
وأنا يا أبي؟ - 

 
 

............ ذاؾ الػ
 (أبيض، أحمر، أصفر)األلواف
جدًّا 

مثمو تماما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 18)"(بائع مالبس)نموذج صور أو تشكيالت بصرية تمّثؿ "
وقد حّدد المؤلفوف ما ". بائع المالبس: "يمّثؿ الّسند البصري أعاله مشيدا يتكّوف مف ثالث صور موضوعو

، بحرية تامة مع التركيز عمى سالمة لمساعدة تالمذتو، ثـ ما يعبروف بو ىـ عف الّصوريضطمع بو المعّمـ 
الّتعابير، ولكف دوف إلزاميـ بالحركات اإلعرابية في أواخر الجمؿ ألف الحرص الّشديد عمى النطؽ بالكممات 

ولقد أوصى خبراء البيداغوجيا . معربة يجعميـ يحجموف عمى إبراز قدراتيـ التعبيرية، ويقمؿ مف شجاعتيـ األدبية
: لنجاعة العممية، أي حدوث تناسؽ وتنسيؽ بيف السند البصري والجانب الحواري التعبيري، بما يأتي

التأكيد عمى عدـ إجبار التالميذ بالتعبير بالجممة بعينيا إذا صعب عمييـ اإلتياف بيا، واالكتفاء بالجممة  .1
. المرادفة التي اىتدوا إلييا، ولو بكيفية مغايرة لما كاف متوقعا

.  عدـ اإلكثار مف اإليماءات أو األسئمة التي قد تشّوش أذىاف الّتالميذ وتعّطؿ تفكيرىـ .2
ينبغي المحافظة عمى فكرة الّتمميذ وعدـ تأويميا بحسب تخمينات المعّمـ، بؿ يقتضي منو االكتفاء بتصحيح  .3

. تعبيره أو إعطائو البديؿ المغوي المناسب لمقتضى المقاـ والحاؿ
تدريب التمميذ عمى الحوار والمحاكاة وممارسة التخاطب، واكتساب المباني األساسية التي يتشّكؿ منيا  .4

الحوار، حتى يتسنى لو استخداميا فيما بعد، في مجاالت الحياة اليومية، وىذا ال يعني بحاؿ مف األحواؿ، 
. حفظيا، ولكف فيميا واستعماليا
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. عرض القصة المصورة وتسميع الحوار مرة واحدة .5
إلى أف تستكمؿ  (جزء بعد آخر)إجراء الحوار، ويتـ دفع التالميذ إلى التخاطب والتجاور بعناصر القصة .6

. القصة نفسيا
. توزيع األدوار عمى التالميذ ليمثموا القصة بكامميا .7
. تدريب الّتالميذ عمى الّتعبير الحّر واالستعماؿ العفوي .8
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ما يقولو ويعممو الّتالميذ ما يقولو ويعممو المعّمـ  

عرض المشاىد الّثالثة - 
: واإلشارة إلى أىـّ األحداث

  1         2              3 
 ودعوة 3 و2نزع المشيديف 

الّتالميذ إلى الّتعبير عف 
المشيد األوؿ 

.       انظروا وتكّمموا1
ماذا يقوؿ؟ - 
عرض المشيد الثاني ودعوة - 

التالميذ إلى التعبير عنو      
   انظروا وتكّمموا 2        1

 2     1الربط بيف المشيديف
عرض المشيد الثّالث      - 
1      2        3 

    انظروا وتكمموا 
ماذا يقوؿ؟ - 
واألب ماذا يقوؿ؟ - 
 (اإلشارة)

. الربط بيف المشاىد الّثالثة- 
. تحدثوا عف المشاىد الّثالثة- 
 

 . الّتالميذ يتأمموف -

: التّعابير المتوّقعة
األب واألطفاؿ أماـ حانوت المالبس - 
. (المعروضة في الواجية)ينظروف إلى المالبس/األب وليمى ومصطفى يتفرجوف- 
. وتتكّمـ مع أبييا. ليمى تشير إلى الفستاف- 
مصطفى يتكّمـ مع الّتاجر ويشير إلى السرواؿ - 
. التاجر يتحدث مع األب وأوالده- 
. ادخموا. تفّضموا- 
.  في الداخؿ توجد مالبس كثيرة- 

: التّعابير المتوقعة
. األب واألطفاؿ داخؿ الحانوت- 
. يمبس السرواؿ والتاجر يساعده/ مصطفى يقيس- 
. األب ينظر إلى السرواؿ ويتحدث مع التاجر- 
. معاوف التاجر يقدـ لميمى فستانا أبيض- 
. ليمى تنظر إلى الفستاف األبيض- 
مصطفى : األب ومصطفى وليمى أماـ الحانوت ينظروف إلى المالبس ىا ىـ داخؿ الحانوت- 

. تنظر إليو/ يقيس السرواؿ وليمى تقّمب الفستاف
. رجع األب ومصطفى وليمى إلى الّدار- 
. تعرضيا عمييا/ليمى تحمؿ التنورة وترييا ألميا: في الّدار- 
. تنورة ليمى/ األـّ تنظر إلى التنورة- 
: خالد يتحدث مع األب وىو غضباف- 
وأنا يا أبي ماذا اشتريت لي؟ - 
.  سرواال وقميصا جميال ىو في العمبة/ اشتريت لؾ بدلة- 
افتح العمبة فييا أشياء تعجبؾ - 
التاجر يدعوىـ . خرج األب ليشتري المالبس ألطفالو ىا ىـ أماـ الواجية يتفرجوف عمى المالبس- 

. إلى الدخوؿ
ىذه ليمى تعرض : وليمى تنظر إلى الفستاف ىـ اآلف في البيت (يمبسو)  مصطفى يقيس السرواؿ

. تنورتيا عمى أميا، وخالد غاضب يتحّدث مع أبيو
الحوارات القائمة بيف أفراد العائمة ضمف الّتمثيمية طبقا لما ىو في الّصور، ىي مف اقتراح لجنة 

 (19).التّأليؼ، ووضعت لتكوف موّحدة بيف كاّفة المدارس الجزائرية
ونشير إلى أّف لجنة التأليؼ الكتاب ربطت بيف حصة الّتعبير والقراءة، ولذا فالموضوع المتناوؿ في 
نشاط الّتعبير، نمفيو يتكرر في حّصة القراءة، ولكف بشيء مف االختالؼ بحسب طبيعة الّنشاط، مع 
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: والّصورة أعاله مأخوذة مف كتاب الّسنة الثّانية مف الّتعميـ األساسي. تمخيص ما جاء في نشاط المحادثة
 (20)(َأقرأُ )

الحكايات المصوَّرة، والصور المتحركة والثابتة، والصور ) لقد بات واضحا، أف التشكيؿ البصري
لـ يعد  (...الفوتوغرافية، والرسـو التوضيحية، والرسـو المتحركة، واألفالـ، واستخداـ المرئيات في السبورة

مجرد وسيط يفّعؿ العممية التعميمية، ويفّجر طاقات التالميذ التعبيرية فحسب، بؿ أصبح استعمالو ممًحا 
غناء التعمؿ والتأمؿ لدى المتعّمـ ولقد تفطف لفائدتو البيداغوجيوف . بوصفو طريقة لتنظيـ األفكار وا 

واألكاديميوف الّتربويوف، وعمماء النفس، منذ خمسينيات القرف الماضي،  ذلؾ أنيـ اكتشفوا أف التمميذ 
يتوصؿ إلى استيعاب األفكار والتعبير عنيا بالمرئي أكثر مف التعمـ التجريدي عف طريؽ التمفظ المعتمد 

.  في األساس عمى االستظيار القائـ عمى التكرير واإلعادة
وفي عممية استقصائية وحوارية مع بعض المفتشيف والمعمميف ممف ليـ خبرة كبيرة بالمرحمة االبتدائية، 
وممارسات متنوعة ومتعددة في الميداف، أّكدوا أف نسبة النجاح في نشداف التنمية التعبيرية لدى الطفؿ عف 

. عمى عكس الطريقة الحديثة القائمة عمى االنطالؽ مف النص%. 80طريؽ السند البصري تصؿ إلى 
نص ال تتـ فيو مراعاة طبيعتو الفكرية، وال جانبو التذوقي، بما يتوافؽ والعمر العقمي لمتمميذ، ! وأّي نص

وفي ىذا السياؽ، مف المفيد القوؿ، أف كثيرا مف . وكذا حجمو بما يتوافؽ وقدراتو النفسية والصحية
تفاعؿ بيف الّصور والكممات في »الباحثيف النفسانييف، ومنيـ بايفيو، أّكدوا بما ال يدع مجاال لمشؾ، أف ثمة

  (21)«.تحقيؽ عمميات التذّكر والتّفكير المّتسمة بالكفاءة
لقد ُبنيت حصة التعبير في المقررات المدرسية الّسبعينية لمتعممي المرحمة االبتدائية بخاصة، عمى ما 

والُمحادثة لوف مف ألواف الّتعبير الّمغوي، ومظير مف مظاىر السموؾ ". الُمحادثة"أطمؽ عميو بنشاط 
االجتماعي، عف طريقو يتمّكف النَّاس مف التفاىـ الكامؿ والتباحث الدقيؽ وبغيرىا يصعب التعايش، 

  (22).ويستحيؿ التفاىـ
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تعّد مف أسس تفاىـ البشر فيما بينيـ، بحيث ال  يمكف  (التعبير الشفيي)ولّما كانت الُمحادثة 
االستغناء عنيا، آثر البيداغوجيوف وأىؿ التربية، البدء بيا في التعميـ قبؿ جميع المواد األخرى وىو أمر 

منطقي ومشروع في تصورنا، ذلؾ أف تييئ الطفؿ الستيعاب ما يقدـ لو، وتمكنو مف تتبع المناقشة، وتأزره 
كّؿ ىذا يتـ بواسطة التحادث التعبيري الشفيي، بوصفو أبمغ مف . كذلؾ في المشاركة في ىذه المناقشة

التعبير الكتابي، ألف المشافية غالبا ما تكوف متبوعة بإشارات وانفعاالت وحركات، ترجمة لما في الصور 
لصور تسبؽ المفظ في تشكيؿ المعنى، فالطفؿ يدرؾ ما حولو برؤيتو ا»والواقع أف. المعروضة عمى السبورة

البصرية، لذلؾ يمكف اعتبار حاسة العيف محورا أساسيا في تشكيؿ رؤية بصرية ورؤى بصيرية، إذ 
بواسطة الرؤية البصرية تختزف آالؼ الصور الحية في الذاكرة لتكوف عالمات مرئية صورية تجسد آالؼ 

  (23)«.الدالالت والرؤى، وتتحوؿ ىذه الصور إلى دالالت ذىنية يحوليا المتمقي إلى دواؿ صوتية أو صور
أو )والناظر في إدراج وزارة التربية في الفترة السالفة الذكر، لمادة المحادثة عف طريؽ التشكيؿ البصري 

يستكشؼ المرامي النبيمة البعيدة اآلفاؽ، إذ يمفي أف مف بيف األىداؼ المتوخاة، اعتبار المحادثة  (الصور
أو التعبير الشفيي عامال مف العوامؿ التي تساىـ في حؿ المشاكؿ وفؾ الخصومات وفض الخالفات، 

ألف مواقؼ الحياة ال تميؿ اإلنساف حتى يفكر . وتفيد في التفاوض والنقاش أكثر مف المذكرات والرسائؿ
وىذه غايات إنسانية سامية يحققيا التعبير الذي يكتسب بداءة عف طريؽ مبدأ النظر والبصر ( 24).أو يكتب

الصورة تمتمؾ القدرة عمى الوصوؿ إلى ذاكرتنا ومخيمتنا دوف جيد »وال غرو في ذلؾ ألف. بواسطة الصورة
  .(25)«ذاتي

ذا عدنا إلى مقررات وزارة التربية في الفترة مدار النمذجة، فإننا نجد أف المختصيف بنوا طرؽ  وا 
إلى الحديث أو االستفسار أو إبالغ المحادثة عمى المواقؼ أو الحاالت التي تبعث باإلنسػاف وتدفعػو 

ألف الطفؿ في ىذه المرحمة يكوف محدود التفكير،  (التشكيؿ البصري)الرأي، باالستناد إلى أسس مادية
لقد أخذ المختصوف التربويوف عمى عاتقيـ خدمة مادة المحادثة أو التعبير انطالقا . ضئيؿ الرصيد المغوي

مف محيط التمميذ الجزائري، وعوالمو المعيشة، بناء عمى تجارب نفسية قاـ بيا كثير مف الباحثيف 
فمما كاف ىذا الطفؿ مشدودا بمتابعة الرسـو المتحركة، وبالحكايات الحية والمألوفة والقريبة مف . النفسانييف

وىي نموذج بحثي ال - طريقة (مرحمة السبعينيات)فإف المدرسة الجزائرية اختارت في ىذه الفترة . تصّوره
توّفرت ليا ىذه الخصائص، وىي - أكثر، ولسنا ممزميف بو في كّؿ مراحؿ الّتعميـ، وال مراحؿ الزماف

  .(26)٭ وىي تستند إلى الّصور المتنقمة وتعتمد عمى الّتمثيؿ الحيمالك وزينةطريقة 
والحؽ أف ىذه القصص المصورة تسترعي نظر األطفاؿ، فيي بمثابة منبو يحقؽ استجابة، قياسا عمى 
الطريقة البافموفية، بحيث يدفعيـ إلى الكالـ، ويشجعيـ عمى الحوار، بتبادؿ الكممات البسيطة والعبارات 

عمى أف المعمـ يراقب متعمميو، بإمدادىـ باألدوات واألبنية، واستعماؿ الكممات . التي تتداوليا ألسنة الناس
. في قوالب مختمفة
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 الخاصة بالسنة الثانية وىي تنتيض عمى الحصصاخترنا مالك وزينة ولتوضيح استثمار طريقة 
: المراحؿ اآلتية

. تمثيميا باالعتماد عمى السند البصري- تجزئتيا وتحفيظ تراكيبيا - تقديـ التمثيمية - ا
. تحميؿ العناصر والتراكيب التي كررت وحفظت ليفيـ المتعمـ المفردات- ٢
الّتركيز عمى كممات أو كممة تـ استعماليا - ٦.  نفس الّشيء- ٥.  نفس الّشيء- ٤. نفس الّشيء- ٣

 .(27)الّتعبير الحػر- (ا-.٩).  بصفة دقيقة ومحاولة الّتصرؼ فييا
وبالرغـ مف أف ىذه الّطريقة ذات أرومة غربية، وبالّتحديد مترجمة مف أصؿ فرنسي، وليست موضوعة 

بمغتنا العربية الجميمة، إلى أف اعتمادىا عمى الّتشكيؿ البصري، وىو أساس عممي تربوي، يعيف الطفؿ 
عمى الفيـ، ألنو في مرحمة ال يستطيع فييا إدراؾ المجردات، وال يمكنو تركيز ذىنو في أشياء غير 

وتبدو نجاعتيا أيضا في كونيا راعت المرحمة العمرية العقمية والنفسية، إذ الطفؿ في ىذا العمر . منظمة
الزمني يكوف كمفا بالقصص المصورة، كما تخمؽ لديو تمؾ الّصور المتنقمة والمتبوعة بالحوار ما أسماه أحد 

إذ يتمكف مف التخمي عف الخجؿ والتييب، ويستطيع أف يعبر عما يحس بو ". مبدأ األثر"عمماء النفس بػ
أف الظروؼ الطبيعية والمادية والنفسية متوفرة في ىذه )وجماع القوؿ، . بنوع مف األريحية والسكينة

الطريقة، باعتبار أف الحوار التمثيمي يحدث جوا نفسيا خاصا ويوفر مساعدة عمى التعبير والحديث، 
 .(28)(وبالتالي، عمى خمؽ عالقات لغوية واجتماعية تؤثر حتى عمى التكويف الفكري والخمقي مستقبال

وىذا ال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ، إنيا طريقة نموذجية خالية مف العيوب، ولكف تبقى أنجع الستخداميا 
. لمسند البصري

وقبؿ أف نختـ ىذه الورقة بتبياف أىمية الصورة بصفة خاصة والتشكيؿ البصري بصفة عامة في 
العممية التعميمية، استوجب األمر منا اإلشارة إلى سمات الصورة البيداغوجية التي تخدـ األغراض التربوية 
الصرفة، وتعمؿ عمى تكويف األفراد نفسيا وخمقيا واجتماعيا ودينيا، ألف ليس كّؿ تشكيؿ بصري بإمكانو أف 

يكوف دعػامة لمتعبير، ويخدـ العممية البيداغوجية، ما لـ يخضع لمعايير عممية، كالتي وضعتيا مدرسة 
:    الجشطمت األلمانية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

التحفيز يفرض عمى ينبغي أف يخمؽ المعمـ رغبة في المتعمـ رغبة وحافزا لمتعامؿ مع الصورة، وىذا - 1
بحسب الميوالت والتنشئة  منِتج الصورة أف ينتقي الصور التي ُتشِبع رغبات التمميذ التي تختمؼ

. االجتماعية
إذا كانت الصورة ال تمبي رغبة المتعمـ فيي بذلؾ صورة غير بيداغوجية، أما التنظيـ فيرتبط بتنظيـ - 2

مكونات الصورة حتى تبدو خاضعة لَنَسؽ معيَّف، والتنظيـ مرتبط أيضا بوجية َتَمقِّي الصورة مف ِقَبؿ 
. فعماد الصورة يؤثر في تمقِّييا عموما. المتعمـ

ُيفَتَرض في الصورة أف تكوف مف جنس التكويف االجتماعي لممتعمـ، وتندرج ضمف  موسوعتو - 3
اإلدراكية، فالصور التي ليست جزءًا مف خبرات المتعمـ السابقة ستكوف عصيَّة عمى االستيعاب، وىذا ما 
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نممسو لدى الطفؿ عندما يصادؼ صورًا في الكتاب المدرسي ال عيد لو بمرجعيا الثقافي؛ حيث تبقى 
ليات كما عبر عنيا بورس، ال يستطيع تذكرىا وال يحصؿ لو اإلدراؾ بصددىا   .عنده مجرد أوَّ

عناصرىا؛ ألف الغاية  يستوجب أف تكوف الصور خالية مف التشويو أو التحريؼ، وأف تكوف بسيطة في- 4
ليس الصورة في ذاتيا، بؿ ما تقدِّمو مف أدوار تعميمية وتربوية، والتحريؼ قريف الخداع اإلدراكي، كما 

ينبغي أف يكوف العمؽ فييا عاديًا بسيطًا، ويستحسف أف تكوف في المراحؿ اأُلوَلى مف التعمـ ثالثيَة 
األبعاد، ألف الطفؿ في بداية تعمُّمو ال يستطيع أف يسقط األشياء ذات البعد الثالثي عمى مساحٍة مف 

 .(29)بعديف اثنيف بطريقة سيمة 
وتأسيسا عمى ما سبؽ، أمكننا القوؿ، أف التشكيؿ البصري أضحى مف الوسائؿ التعميمية التي ال غنى 
عنيا في عصر التكنولوجيا وعالـ االتصاؿ السريع، بؿ وسيمة ال بّد مف توّفرىا في الخطاب المدرسي، 
. توافقا مع ذىنية تالميذ ىذا الجيؿ الذي أصبح يمارس تقنيات اإلعالـ ويفقو وسائط االتصاؿ الحديثة

والذي ال بّد مف تأكيده، أف السند البصري في العممية التعميمية مقروف بالذاكرة، بوصفيا خزانا لممعمومات، 
وقد تمعب دورا ميما في إحياء ما كاف محنطا لزمف ما بمجرد استثارتيا بصورة مف الصور، أو كممة، أو 

فالصورة كما ىو معمـو تتعامؿ مباشرة مع حاستي السمع والبصر، وىذا إحدى أسرارىا في . موقؼ ما
.   إنجاح العممية البيداغوجية، وىذا لعمة تالـز الحاستيف طبيعيا
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