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مقدمة:
ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل تق�صي �أثر برنامج تدريبي م�ستند
للت�صور العقلي يف تنمية اال�ستيعاب القرائي لدى طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي يف الأردن ،وقد اختري ( )80طالب ًا من الذكور ق�سموا
ع�شوائي ًا �إىل جمموعة جتريبية ( )42وجمموعة �ضابطة ( )38يف
مدر�سة بالل بن رباح الأ�سا�سية التابعة ملديرية تربية لواء القوي�سمة.
مت تطوير اختبار لال�ستيعاب القرائي وتطبيقه على املجموعتني قبل
وبعد تطبيق الربنامج امل�ستند للت�صور العقلي واملكون من ()18
جل�سة تدريبية والذي طبق على املجموعة التجريبية .تو�صلت نتائج
الدرا�سة �إىل تفوق �أفراد املجموعة التجريبية على ال�ضابطة بفروق
دالة �إح�صائي ًا يف الدرجة الكلية ملقيا�س اال�ستيعاب القرائي وجميع
م�ستويات اال�ستيعاب القرائي .وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة التدريب
على الت�صور العقلي لطلبة املرحلة الأ�سا�سية و�إجراء املزيد من
البحوث التي تقي�س �أثر الت�صور يف متغريات �أخرى.
الكلمات املفتاحية :الت�صور العقلي ،اال�ستيعاب القرائي،
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي.
The Impact of a Training Program Based on Mental
Imagery on Developing Reading Comprehension
Skills among Seventh Grade Students in Jordan

Abstract:
This study aimed at investigating the impact
of a training program based on mental imagery on
developing reading comprehension skills among
seventh grade students in Jordan. A sample of 80
male students were selected, 42 of which were
randomly assigned to experimental group whereas 38
were assigned to control group, at Bilal Ibn Rabah
Basic School which is affiliated to the Directorate
of al-Qweismeh. A test for examining reading
comprehension was developed and given to students in
both groups prior and post implementing the program.
The training program based on mental imagery
consisted of 18 training sessions and was applied only
on the experimental group. The study found that the
training program had a significant positive impact on
the total and sub-tests of the reading comprehension
test in favor of the experimental group. The study
recommended the necessity for providing the training
of mental imagery and the need for conducting further
research on the impact of mental imagery in light of
other variables.
Keywords: reading comprehension, mental
imagery, seventh grade.

يعد العقل الب�رشي �أحد �أهم الظواهر املعقدة التي حاول
الإن�سان ومنذ �أقدم الع�صور حماولة فهمها من خالل البحث يف
الوظائف العقلية التي يقوم بها مثل التفكري والإبداع والتخيل
وغريها .وبالرغم من التقدم الذي حدث يف جمال التقنيات
واالت�صاالت احلديثة� ،إال �أن هذه الآالت مل تنجح بعد بالقيام بدور
العقل الب�رشي الفعال.
ويتميز العقل الب�رشي �أي�ضا بالقدرة على ر�ؤية الأحداث
وامل�شاهد واخلربات بطريقة تختلف عن الطريقة التي يراها بها
الآخرون ،وتعد هذه ال�سمة �إحدى �أبرز ال�سمات التي متيز خربة
الإن�سان وجتعله متفرداً عن غريه (Crisp, Birtel, and Meleady,
 .)2011ولأكرث من قرن حاول العلماء والباحثون فهم الآلية التي
تعرب عن القدرة على ا�ستح�ضار ال�صور وامل�شاهد والأحداث حتى مع
غياب املثريات احل�سية من �أمام الفرد ،ويف الآونة الأخرية ظهرت
موا�ضيع (املحاكاة العقلية) ( )Mental stimulationيف علم النف�س
وبد�أ االهتمام البحثي ين�صب حول الت�صور العقلي(  (�Mental Imag
.)ery
ويعد الت�صور العقلي �أحد �أهم العمليات التي يتم بناء عليها
متثيل املعلومات يف النظام املعريف لدى الفرد من خالل متثيل
الأ�شياء والأحداث واملواقف التي متثل �أمام الفرد وقت الإدراك� .إن
ذلك ي�ؤيد فر�ضية التمثيل الفراغي للمثريات الب�رصية والهند�سية
والتي تف�رس قدرة الفرد على تكوين ال�صور العقلية على هيئتها
الأ�صلية� ،أي كما مت متثيلها؛ والتحكم بهذه ال�صور بدرجة عالية من
الدقة (العتوم.)2014 ،
�إن طبيعة اخلربات التي حت�صل يف الت�صور العقلي وكيفية
جعلها خربات واعية وقابلة للتطوير كان مثاراً للجدل والبحث
يف ميادين الفل�سفة وعلم النف�س وعلم النف�س املعريف وحديثا علم
الأع�صاب ،وكما �أن الباحثني املعا�رصين ا�ستخدموا م�صطلحي
ال�صور العقلية �أو الت�صور العقلي للتعبري عن امل�صادر التي ت�أتي من
ال�شمية وغريها ،ومع
املدخالت احل�سية كال�صور ال�سمعية �أو ال�صور
ّ
ذلك؛ ف�إن الغالبية العظمى من الأبحاث العلمية قد ان�صب تركيزها
على ال�صور العقلية الب�رصية (Reisberg, 1992; Bensafi et al.,
.)2003
�إن الت�صور العقلي ي�ستعمل لتطوير تعلم املهارات ،حيث �إن
هدف التعلم لي�س االحتفاظ باملعلومات �أو �إك�ساب املعرفة بل هو
الو�صول �إىل تعلم ن�شط وفعال ،كما �أن ا�ستعمال الت�صور العقلي
ي�ساعد يف جناح تعلم املهارات احلركية ،لذا ف�إن هناك عالقة
�إيجابية ما بني الت�صور العقلي و�إك�ساب املهارات اجلديدة (الزغول
والزغول ،)2011 ،كما �أن الت�صور العقلي ي�ساعد الطلبة على فهم
و�إدراك الرموز بطرق خمتلفة (ب�رصية و�سمعية وغريها) و�إك�سابها
معان ذات داللة وربطها باملحتوى املعريف لدى الفرد (عون
ٍ
والعطار.)2014 ،
�إن تطوير القدرة على الت�صور العقلي �أي�ض ًا ي�ساعد الطلبة على
فهم الأحداث املتعلقة بالن�صو�ص ال�رسدية ،وحت�سني قدرتهم على
الفهم وتعلم املفردات اللغوية ،حيث ي�ساعد الت�صور العقلي الطلبة
على ر�سم �صور ملثريات ح�سية تربط اخلربة ال�سابقة بالتعلم اجلديد،
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وبالتايل جعل عملية اال�ستيعاب القرائي �سهلة مي�رسة على الطلبة
(.)Jenkins, 2009
وتعود فكرة البحث يف الت�صور العقلي يف بداياته �إىل ال�سري
فران�سي�س جالتون رائد حركة القيا�س النف�سي(  (�Sir Francis Gal
 )tonعام (1883م) وكان ذلك �أثناء بحثه حول �أثر ال�صور العقلية
يف التفكري حني قام بعمل درا�سة م�سحية لعدد كبري من الأفراد
وكيفية ا�ستخدامهم للت�صور العقلي من خالل ا�ستخدامه الختبار
�أ�سماه (اختبار مائدة الفطور) ،لكن مثل هذه الدرا�سات مل تلق �أي
تركيز ،كما �أنها مل حتظ باالهتمام يف ظل الظروف التي كان فيها
االجتاه ال�سلوكي م�سيطراً على علم النف�س .ويف القرن الع�رشين،
ح�صل الت�صور العقلي كواحد من املفاهيم العقلية الأوىل على مرتبة
ال�صدارة يف البحث ،حيث بد�أ البحث فيه من خالل (ت�صنيف ال�صور)
ثم بد�أ االهتمام ب�إعادة ت�أهيل ال�صور العقلية ،و�أظهرت درا�سات
�أخرى �أن ال�صور العقلية ميكن م�سحها(  ( )Scannedوتدويرها (�Ro
 )tatedوفح�صها وتعديل حجمها ( )examined & judge sizeمن
خالل العني العقلية (.)Mind eye) (Pylyshyn, 2002
وعند احلديث عن الرتميز الب�رصي والرتميز اللفظي وبناء
ال�صور العقلية الب�رصية واللفظية ف�إنه ال بد من الإ�شارة �إىل
نظرية �آالن بافيو ( )Allan Paivioيف عام ( )1971والتي تعرف
با�سم نظرية الرتميز املزدوج ( ،)The Dual-Code Theoryوالتي
ت�شري ب�شكل خمت�رص �إىل �آليات الرتميز يف الدماغ ،والتي تت�ألف
من مكونني هما املكون الب�رصي واملكون اللفظي .فعندما يقوم
الفرد برتميز �صورة الكلب مثالً ،ف�إنه يرمزها من خالل �صورة
الكلب بقوائمه الأربعة وذيله ول�سانه و�أذنيه .كما �أنه يقوم برتميز
كلمة (كلب) وكيفية نطق تلك الكلمة .وعندما ي�سرتجع الفرد �صور
الكلب يف عقله ف�إنه يقوم با�سرتجاعها بنف�س الطريقة .كما ت�شري
نظرية بافيو �إىل �أن الرتميز املزدوج يتعلق �أي�ض ًا برتميز املفاهيم
املادية واملفاهيم املجردة ،فاملفاهيم املادية كالطاولة والكر�سي
�أكرث و�ضوح ًا من املفاهيم املجردة كاحلب والعدالة وغريها حيث
ي�سهل ا�سرتجاع املفاهيم املجردة من خالل مفاهيم مادية ملمو�سة
(الزغول والزغول.)2011 ،
ويعد �ستيفن كوزلني ( )Stephen Kosslynعامل النف�س وعامل
الأع�صاب الأمريكي وعميد وم�ؤ�س�س معهد كيك ( )Keckللدرا�سات
العليا ومن بعده تلميذه �ستيفن بينكر (� )Steven Pinkerأ�ستاذ
علم النف�س املعريف وعلم اللغة النف�سي يف جامعة هارفارد(  (�Har
 )vard Universityمن الرواد املهتمني بالت�صور العقلي ومن �أبرز
الباحثني الذين اهتموا به و�أجروا العديد من الدرا�سات التي �سعت
�إىل الو�صول �إىل نظرية ت�ؤطر العالقة بينه وبني غريه من املفردات
النف�سية واملعرفية ،وت�رشح �آلياته و�أهميته (.)Walker, 2014
ويرى كوزلني يف نظريته حول الت�صور العقلي �أنه وعلى عك�س
االفرتا�ض ال�شائع ب�أن ال�صور لدى الأفراد واحدة ،ف�إن ال�صحيح �أنها
تختلف من فرد لآخر ،وهي تت�شكل �أي�ض ًا عرب جمموعة من املراحل
املختلفة ،و�أن كل واحدة منها م�س�ؤولة عن جوانب خمتلفة ،حيث
تت�شكل ال�صور عرب �أربع جمموعات من العمليات ،م�س�ؤولة عن
توليد ال�صورة العقلية� .أوالها تفعيل املعلومات املخزنة يف الذاكرة
طويلة املدى ،ثم بناء التمثيل يف الذاكرة ق�صرية املدى (العاملة)،
وبحث الفرد عن ال�صورة من خالل �إعادة تف�سري احلدث �أو املوقف،
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ثم احلفاظ على تلك ال�صورة مع مرور الوقت ،حيث ال بد �أن يحدث
جمموعة من التغيريات على تلك ال�صورة ح�سب نظام الرتميز
واملعاجلة الذي يختلف من فرد لآخر (.)Porter, 2014
وقد �أ�شارت �أبحاث كوزلني ( ،)Kosslynوالتي �أجراها من
خالل الت�صوير بالرنني املغناطي�سي الوظيفي(� ،)F-MRIأن الت�صور
العقلي يحدث يف الت�شابكات الع�صبية يف الدماغ ،فبع�ضها يح�صل
يف ن�صفي الكرة املخية حيث يخت�ص الن�صف الأي�رس من الدماغ
برتميز الفئات ( )Encoding categoriesوتوليد ال�صور العقلية على
�أ�سا�س فئوي ،يف حني �أن الن�صف الأمين �أف�ضل من الأي�رس يف ترميز
�أمثلة حمددة ( ،)Encoding specific examplesبالإ�ضافة �إىل توليد
ال�صور بناء على ذلك (.)Porter, 2014
ويف هذا املجال ي�ؤكد بينكر (� )Pinker, 1999أن اخلربات
حول العامل املادي من حولنا يتم �إعادة متثيلها يف العقل من خالل
ال�صور العقلية ،حيث ميكن �أن ت�شارك هذه ال�صور العقلية و�أن يتم
املقارنة بينها وا�ستخدامها يف تكوين �صور جديدة كلياً� .إن وجهة
النظر التي طرحها كوزلني وبينكر ت�سمح لنا بت�شكيل ت�صور مفيد عن
الآلية التي يعمل بها الدماغ من خالل �صياغة ت�سل�سل ال�صور العقلية
يف العقل دون احلاجة �إىل معاينة ذلك ب�شكل مبا�رش.
ويعرب مفهوم الت�صور العقلي ( )Mental Imageryعن العملية
التي يقوم فيها الفرد بتكوين ال�صور واملواقف التي تعرب عن فهمه
و�إدراكه للموقف احلايل �سواء �أكانت تلك ال�صور ب�رصية �أو �سمعية
�أو ح�سية �أو �شمية �أو غريها ،كما �أن ال�صور العقلية تعرب عن النتاج
الذي يتبع تلك العملية .فقد عرفه هاردي وجونز وجولد (Hardy,
 )Jones, & Gould, 1996ب�أنه عبارة عن جتربة ح�سية رمزية مير
بها الفرد ب�شكل ي�ساعده على حماكاة ال�شعور بر�ؤية و�سماع وتذوق
و�شم ومل�س اخلربات والأحداث.
ويعرفه بايلي�شن ( )Pylyshyn. 2002ب�أنه القدرة على ت�صور
الأحداث واملثريات يف العقل يف غياب املثريات احل�سية يف �أو�ضاع
خمتلفة وتدويرها والتحكم بها .وقد اعتمد الباحثان يف درا�ستهما
على تعريف بايلي�شن لأنه التعريف الأكرث �شمو ًال للت�صور العقلي.
�إن الت�صور العقلي كما مت تو�ضيحه �سابق ًا يعرب عن عملية
�إدراكية ومعرفية ،للقدرة على تكوين ال�صور العقلية والتالعب بها
وتطويرها ،لذلك يقرتح كل بايلي�شني (� )Pylyshyn. 2002أنه ميكن
التعبري عن الت�صور العقلي من خالل جمموعة من الأبعاد املتمثلة
فيما يلي:
1 .1القدرة على م�سح ال�صور العقلية ب�أ�شكالها املختلفة:
تعرب القدرة على م�سح ال�صور العقلية على متكن الفرد من
متثيل اخلربة املح�سو�سة يف العقل ب�شكل غري ماثل �أمام احلوا�س
املختلفة (الب�رصية ،ال�سمعية ،ال�شمية ،الذوقية ،اللم�سية) .كما ميكن
اال�ستدالل عليه من خالل مدى و�ضوح ال�صورة العقلية التي ي�شكلها
الفرد ،كما �أن عملية م�سح ال�صور العقلية مرتبطة بنظام الذاكرة
لدى الفرد ب�شكل كبري جداً كما هي مرتبطة ب�إدراكه للأحداث �أي�ضاً.
والت�صور العقلي لي�س جمرد الر�ؤية الب�رصية بالرغم من �أن حا�سة
الب�رص متثل عن�رصاً هام ًا فيه ،ولكنه �أي�ض ًا يعتمد على ا�ستخدام
احلوا�س االخرى.
ويف هذا املجال ميكن ت�صنيف ال�صور العقلية ح�سب الت�صنيف
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الأ�شهر والذي اتفق عليه الكثري من الباحثني املهتمني يف الت�صور
العقلي كما يلي((�Kosslyn, Thompson, & Ganis, 2006; Reis
& berg, 1992; Bensafi et al., 2003; Moran, Campbell Holmes

:)MacIntyre, 2012
♦ ♦الت�صور العقلي الب�رصي ( :)Visual Mental Imageryويتم
من خاللها ا�ستح�ضار اخل�صائ�ص املتعلقة بال�شكل مثل الدائرة
واملربع واملثلث و�شجرة البلوط والطول واالرتفاع والعر�ض والعمق
وغريها.
♦ ♦الت�صور العقلي ال�سمعي (:)Auditory Mental Imagery
ويتم من خالله ا�ستح�ضار اخل�صائ�ص املتعلقة بحدة ال�صوت و�شدته
وقوته ومتييزه عن غريه من الأ�صوات.
♦ ♦الت�صور العقلي اللم�سي (:)Kinesthetic Mental Imagery
ويتم من خالله متييز اخل�صائ�ص املتعلقة بامللم�س مثل النعومة
واخل�شونة والق�ساوة وال�صالبة والقابلية للتمدد وغريها.
♦ ♦الت�صور العقلي الذوقي (:)Gustatory Mental Imagery
ويتم من خالله ا�ستح�ضار اخل�صائ�ص املتعلقة بالطعم كاحلالوة
وامللوحة واملرارة واحلمو�ضة.
♦ ♦الت�صور العقلي ال�شمي (:)Olfactory Mental Imagery
ويتم من خالله ا�ستح�ضار اخل�صائ�ص املتعلقة بالروائح كالروائح
النفاذة والروائح امل�ؤذية واجلذابة وغريها.
2 .2القدرة على تركيب ال�صور العقلية والتغيري يف حجمها:
وي�شري �إىل املهارات التي يبذلها املتعلم يف تركيب ال�صور العقلية
واال�سرتاتيجيات والطرق التي ت�ساعده على تغيري حجمها وتكبريها
وت�صغريها.
3 .3القدرة على التحكم بال�صور العقلية والتالعب بها :وتعد
هذه املهارة من املهارات املتطورة يف الت�صور العقلي� ،إذ ت�شري
�إىل قدرة الفرد على تطوير ال�صورة العقلية وتفتيتها �إىل عنا�رصها
وحتليلها وطيها وا�ستخدام التمائل والتطابق ،والتالعب بها
بالإ�ضافة �أو احلذف.
4 .4التدوير العقلي (ثنائي وثالثي الأبعاد :يعرف دي لي�سي
وولفورد ( )De Lisi & Wolford, 2002التدوير العقلي ب�أنه جزء من
القدرة الفراغية التي متكن الفرد من القيام بعملية ت�صور عقلي
لظهور مثري بعد �أن يتم تدويره بزوايا معينة وتقدمي حكم منا�سب
بالتطابق �أو عدمه وهي قدرة ميكن تنميتها بالتدريب.
وتفرت�ض املدر�سة البنائية �أن املعرفة املوجودة يف العقل
الب�رشي لي�ست عبارة عن �صور العامل املادي املجردة ،بل هي نتاج
من التجربة ال�شخ�صية لكل فرد بالإ�ضافة �إىل التعر�ض ملختلف
اخلربات املوجودة يف العامل املادي (Hale-Hannif & Pasztor,
.)1999
ويعد اال�ستيعاب ( )Comprehensionعملية معرفية حيث
يبذل الفرد فيه ن�شاط ًا معرفي ًا ويقوم مبمار�سة ن�شاطات معرفية
عليا ،كما يقوم ببناء عنا�رص من املعرفة امل�سبقة لتكوين منوذج
عقلي ( )Mental Modelم�ستخل�ص ًا من البنية العقلية التي يتم
ت�شكيلها من مواقف التعلم املخـتلفة.
وتقوم القراءة على التفاعل مع الن�ص وا�ستخال�ص ما

يقر�أه املتعلم وتوظيفه ب�صورة خربات ملواجهة م�شكالته اليومية،
واالنتفاع بها يف املواقف احلياتية ،من خالل االهتمام مبهارات
اال�ستيعاب والفهم املتعمق للن�صو�ص (املخزومي والبطاينة،
.)2012
�إن الت�صور العقلي ي�ؤثر بطريقة كبرية يف �إدراك املواقف
واخلربات والأحداث املختلفة حيث ي�شكل اجلانب الأكرب من عملية
الإدراك ،فهو لذلك ي�ؤثر يف عملية اال�ستيعاب القرائي املتعلقة
بالقدرة على ا�ستيعاب الن�صو�ص و�إدراك العالقات املختلفة بني
الأحداث فيها.
االستيعاب القرائي:
يعد اال�ستيعاب القرائي �أ�سا�س عملية القراءة ،وهو حجر
الزاوية بالن�سبة لها ،وال قيمة لها بدونه ،ويعرفه عون والعطار
( )2014ب�أنه العمليات العقلية التي ي�ؤديها الفرد يف فهم معنى
الن�ص الذي �أراده الكاتب ،و�إدراك العالقات القائمة بني �أجزاء الن�ص
من حيث معاين املفردات والرتاكيب ،والأفكار اجلزئية والرئي�سة
وانعكا�س هذا الفهم يف ا�ستجاباتهم.
ويعرفه العلوان والتل ( )2010ب�أنه عملية عقلية بنائية
تفاعلية ميار�سها القارئ من خالل حمتوى؛ بغية ا�ستخال�ص املعنى
العام للمو�ضوع ،وي�ستدل على هذه العملية من خالل امتالك القارئ
ملجموعة من امل�ؤ�رشات املعربة عن هذا الفهم.
ويعرفه احلالق ( )2010ب�أنه عملية عقلية معرفية تقوم على
فهم معنى الكلمة �أو فهم معنى اجلملة �أو فهم معنى الفقرة ومتييز
الكلمات و�إدراك املتعلقات اللغوية .ويعرّفه حراح�شة ( )2007ب�أنه
متكني املتعلم من معرفة معنى الكلمة ومعنى اجلملة والربط بني
املعاين ب�شكل منظم ومنطقي ومت�سل�سل ،واالحتفاظ بهذه املعاين
والأفكار وتوظيفها يف خمتلف املواقف احلياتية اليومية .كما
يعرّفه عبد الهادي و�آخرون ( )2005ب�أنه جمموعة من الدالالت
التي ت�شري ب�أن هناك تنا�سق ًا بني اجلانب القرائي والكتابي واجلانب
اال�ستيعابي والفهم.
ويرى �سميث (ّ � )Smith, 1997أن اال�ستيعاب القرائي عملية
مركبة معقدة ،تت�ضمن ربط املعلومات التي يك�شف عنها ال ّن�ص
ال�سابقة؛ وبذلك ي�صعب على املرء � ْأن ي�صف نف�سه
بخربات القارئ ّ
ب�أنه قارئ ماهر ما مل ميعن يف ال ّتفكري مبو�ضوع القراءة ،وحتليل
العالقات التي تربط بني �أجزائه املختلفة ،وربط الأفكار التي
يطرحها كاتب ال ّن�ص مبا لديه من معارف �سابقة عن مو�ضوع
الن�ص ،ويقارنها مبا تعلمه من قبل .ويرى جودمان (Goodman,
ّ � )1994أن اال�ستيعاب القرائي عملية اقتبا�س املعنى ال�صرّ يح �أو
ال�ضمني للمادة املكتوبة �أو املنطوقة� ،إذ � ّإن االهتمام الرئي�سي
ال�سابقة التي
للقارئ ،يكون من�صب ّا على ت�ضييق الفجوة بني املعرفة ّ
لديه وبني معلومات ال ّن�ص.
ويت�ضمن اال�ستيعاب القرائي عدداً من امل�ستويات التي
تتبع ت�سل�س ًال هرمياً� ،إذ يعتمد اال�ستيعاب يف امل�ستويات العليا
على جناح القارئ يف ا�ستيعاب امل�ستويات الدنيا .وقد اختلف
الباحثون يف ت�صنيف م�ستوياته �إال �أنه يوجد ت�شابه كبري يف
هذه الت�صنيفات (العلوان والتل2010 ،؛ حبيب اهلل،)2000 ،
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وفيما يلي عر�ض لإحداها:
1 .1امل�ستوى احلريف :وي�شري �إىل قدرة القارئ على ا�ستيعاب
الن�ص املقروء وما ت�ضمنه من جمل وكلمات ب�شكل عام.
2 .2امل�ستوى التف�سريي :وي�شري �إىل قدرة القارئ على التعرف
على ما يق�صده الكاتب بغ�ض النظر عما يقول.
3 .3امل�ستوى التطبيقي :وي�شري �إىل متثل القارئ للأفكار التي
يت�ضمنها الن�ص والقدرة على توظيفها.
�أما كات�س وكامهي ( )Catts and Kamhi,1999يف �صنفان
اال�ستيعاب القرائي �إىل �أربعة م�ستويات وهي:
1 .1امل�ستوى احلريف :وي�شري �إىل املعرفية احلرفية للجمل
والكلمات.
2 .2امل�ستوى امل�سحي :وي�شري �إىل القراءة امل�سحية ال�رسيعة
للن�ص
3 .3امل�ستوى التحليلي :وي�شري �إىل فهم املعاين ال�ضمنية غري
ال�رصيحة يف الن�ص.
4 .4امل�ستوى النقدي :ويعرب عن قدرة القارئ على ممار�سة
مهارات انتقاد الكاتب بن�صو�ص مقارنة مماثلة.
وي�صنّف خرباء مركز الدّعم الأكادميي الأمريكي (American
 )Academic Support Centre, 2006م�ستويات فهم املقروء �إىل
ثالثة م�ستويات:
1 .1امل�ستوى احلريف :وي�شري �إىل قدرة القارئ على تذكر
احلوادث التف�صيلية يف املادة املقروءة وربطها بالأفكار الرئي�سة.
2 .2امل�ستوى ال ّتف�سريي :وي�شري �إىل قدرة القارئ على قراءة
ما بني ال�سطور لتحديد هدف االكاتب ،وقدرة القارئ على ربط
املعلومات اجلديدة باملعلومات القدمية.
3 .3امل�ستوى ال ّتطبيقي :وي�شري �إىل قدرة القارئ على حتليل
وتركيب املعلومات ،وتطبيقها على معلومات �أخرى.

ونقد وا�ستنتاج) ،فهو �أ�شبه ما يكون بحل م�شكلة ما ،ثم �إنه ينمو
لدى الطلبة ويتطور بداية من املرحلة االبتدائية ،وذلك لأن قدرتهم
على ا�ستخدام الرموز الب�رصية ت�صبح مظهراً �سائداً لنموهم العقلي،
كما �أن ا�ستخدام اللغة ي�سيطر على مفاهيمهم .كما �أن الت�صور
العقلي هو �أحد م�ستويات التفكري التي ي�ستخدم فيها �أدوات خمتلفة
منها املعاين والألفاظ والأرقام والذكريات والإ�شارات والتعبريات
والإمياءات وكذلك اخلرائط .لذا ميكن القول �أن اال�ستيعاب القرائي
والت�صور العقلي يهتمان بفهم الرموز وال�صور والأ�شكال والكلمات.
وميكن اعتبار اال�ستيعاب القرائي نوع ًا من التفكري واال�ستنتاج
للو�صول �إىل املعاين التي يت�ضمنها الن�ص ،ولذلك فالقراءة ن�شاط
عقلي موجه ،واال�ستيعاب القرائي يتطلب تفاع ًال ن�شط ًا مع الن�ص
ويتم ذلك عن طريق ت�أليف وتوظيف اخللفية املعرفية وال�صورة
العقلية يف املعلومات الواردة يف الن�ص املقروء ،كما يعتمد
اال�ستيعاب كذلك على تطور القدرة العقلية والطالقة العقلية حيث
تظهر �رسعة القراءة و�إتقان الربط بني اجلمل والفقرات ا�ستناداً �إىل
احل�ضور العقلي للمتعلم.
لذا ف�إن �أحد �أهم الأن�شطة العقلية التي ال غنى لال�ستيعاب
القرائي عنها هو الت�صور العقلي� ،إذ �إنه ال غنى للقراءة من �أجل فهم
الن�صو�ص عن ت�صور �أحداثها وجمرياتها ومتثل ال�صور التي متر
فيها� ،سواء �أكانت هذه ال�صور ب�رصية �أم �سمعية �أم �شمية �أم ذوقية
�أم مل�سية ،كما �أن القدرة على الت�صور العقلي تعد �رضورة لتمثل �شكل
الكلمات واحلروف والأ�صوات واحلركات التي تغني الن�ص وتعد لبنة
�أ�سا�سية يف ت�شكيل مكوناته.
ومن �أهم مهارات اال�ستيعاب القرائي �أي�ض ًا القدرة على
ا�ستنتاج �أحداث الن�ص ونقد ما جاء فيه .ومن �أجل حتقيق ذلك ال بد
للقارئ �أن يكون قادراً على ت�صور الفهم ال�صحيح ملق�صود الكاتب،
وال يتم ذلك �إىل �إذا امتلك الفرد القدرة على الت�صور العقلي ،و�إال فال
يتحقق معنى م�شرتك بني القارئ والكاتب وال حتقق اللغة الوظيفة
املطلوبة منها وهي االت�صال.

مشكلة الدراسة:

العالقة بني التصور العقلي واالستيعاب القرائي:
يت�ضمن اال�ستيعاب القرائي (تفاعل القارئ مع الن�ص املقروء
مبا ميكنه من مهارات ،وهي :ا�ستنتاج معاين الكلمات من ال�سياق،
حتديد الفكرة العامة للمو�ضوع ،ا�ستنتاج الأفكار ال�ضمنية ،حتديد
الهدف الذي يرمي �إليه الكاتب من خالل الن�ص (عبد الرحمن،
.)2010
وال يعرب اال�ستيعاب القرائي فقط عن جمرد فهم للحقائق
املت�ضمنة يف الرموز املكتوبة ،بل ينظر �إليه بو�صفه ن�شاط ًا عقلي ًا
له �أبعاد متعددة ينطوي على تكوين �صور عقلية مطابقة لل�صورة
(دي�شني .) 1991 ،وهذا ما ي�ؤكده زهران (� )2007إذا يرى ب�أن
اال�ستيعاب القرائي عملية (عقلية معرفية تقوم على فهم معنى
الكلمة واجلملة والفقرة ،و�إدراك املتعلقات اللغوية وت�صور ذلك
بطريقة عقلية تدل على ما ورد يف الن�ص) وهذا ي�ؤكد العالقة بني
اال�ستيعاب القرائي والت�صور العقلي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
لال�ستيعاب القرائي طبيعة �سيكولوجية خا�صة ت�شري �إىل �أنه عملية
ن�شطة تت�ضمن الوظائف العقلية املختلفة (من �إدراك وتذكر وحتليل
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تعد العالقة بني العمليات العقلية والقراءة عالقة وثيقة؛ �إذ
ي�ستخدم القارئ �أثناء قراءته لن�ص ما جميع العمليات العقلية(  (�In
 )tellectual Processesاملت�ضمنة يف التفكري ،فهو يوظف عمليات
التنظيم والتحليل والرتكيب والتقومي واال�ستدالل والنقد واملقارنة
والربط واال�ستنتاج والتعميم ،وعليه ميكن اعتبار القراءة عبارة
عن ممار�سة للتفكري ( )Reading is thinkingكما �أن تعليم القراءة
هو �أحد �أهم �أهداف التعليم يف املراحل الدرا�سية املختلفة (العلوان
والتل.)2010 ،
ويعد اال�ستيعاب القرائي �أ�سا�س عملية القراءة ،وهو حجر
الزاوية بالن�سبة لها ،وال قيمة للقراءة بال عمليات فهم وا�ستيعاب،
فالفهم هو الغاية من القراءة ،وهو كذلك الأداة االجتماعية ،والفكرية،
التي تنمي معارف الطلبة وتطور مهاراتهم العقلية وت�ساعدهم على
التفوق والتميز وهو ذروة مهارات القراءة (ال�صيداوي.)2015 ،
وي�أتي اال�ستيعاب القرائي يف مقدمة املو�ضوعات املتعمقة
بالدرا�سات ملا ميثله من �أهمية يف فهم املقروء ،فهو ال يعرب فقط
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عن جمرد فهم للحقائق املت�ضمنة يف الرموز املكتوبة ،بل ينظر
�إليه كن�شاط عقلي ذي �أبعاد متعددة ينطوي على تكوين بنية عقلية
مطابقة لل�صورة التي يق�صدها الكاتب (دي�شني.)1991 ،
ويقوم القارئ �أثناء عملية القراءة با�ستح�ضار املفاهيم
وال�صور واملعلومات غري املوجودة �أمامه من خالل متثلها على �شكل
�صور عقلية ،بالإ�ضافة �إىل اعادة تنظيم املعرفة ال�سابقة لتتالئم مع
املعلومات املعرو�ضة �أمامه وينظمها يف بناه املعرفية من خالل
طرق متثيل املعرفة يف النظام املعريف ،ثم حتدث عملية التفاعل
بني الكاتب والقارئ مما ميكن القارئ من الو�صول �إىل ا�ستنتاجات
خا�صة به (.)Kaufnan, & Kaufnan, 1985
وقد �أظهرت الدرا�سات التي بحثت يف اال�ستيعاب القرائي �ضعف ًا
وق�صوراً ملحوظني لدى الطلبة يف امتالك مهاراتهم ،فقد �أ�شارت
كل من جويف وزمالئها( )Joffe et al, 2007يف مقالة تتحدث عن
م�شكالت اال�ستيعاب لدى الطلبة الذين يعانون من م�شكالت �ضعف
يف اللغة ب�أن ا�سرتاتيجيات التدريب على الت�صور العقلي ميكنها �أن
تطور من قدرة الطلبة على التعامل مع الن�صو�ص و�أن ت�ساعد يف
تطوير القدرة على فهم معاين اجلمل والكلمات لدى الطلبة ،كما
�أ�شارت ويل�سون ( )Wilson, 2012يف درا�سة �أجرتها حول �أثر الت�صور
العقلي ب�أنه يطور من مهارات اال�ستيعاب واال�ستدعاء.
وبالرغم من الأهمية الوا�ضحة مل�شكلة اال�ستيعاب القرائي �إال
�أن املتتبع للواقع التعليمي يف املدار�س ب�صورة عامة يلم�س �ضعف ًا
وا�ضح ًا لدى املتعلمني ،واغفاال مل�ستويات اال�ستيعاب خ�صو�صا
العليا منها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �إح�سا�س املتعلم بالف�شل مما ي�سبب
تدين املخرجات التعليمية التي تدخل �إىل م�ؤ�س�سات التعليم املثقلة
بهذه الأعباء.
ويرى الزيات (� )1998أن ال�ضعف يف اال�ستيعاب القرائي
ميثل �سبب ًا رئي�س ًا للف�شل املدر�سي وي�ؤثر يف �صورة الذات لدى
الطالب و�شعوره بتدين الكفاءة الذاتية بل يقود �أي�ض ًا �إىل انح�سار
تقديره لذاته وت�رسبه من املدر�سة.
ولدى مالحظة �أحد الباحثني –بو�صفه مر�شداً تربوي ًا يف
مدار�س وكالة الغوث  -للم�شكالت التح�صيلية التي يعاين منها
الطلبة ومقابلة معلميهم ،الحظ ق�صوراً و�ضعف ًا يف م�ستوى فهم
الن�صو�ص وا�ستيعابها وت�صورها والتعبري عنها لدى الطلبة ،كما
�أنه الحظ �أن الطلبة ال يتفاعلون مع الن�صو�ص كما �أنها ال حترك
م�شاعرهم وال ت�ؤثر فيهم ،كما �أنه مل يجد اهتماما من الباحثني
العرب يف مو�ضوع الت�صور العقلي بالرغم من الدرا�سات الأجنبية
التي �أ�شارت �إىل �أهميته يف تطوير املهارات اال�ستيعابية ،و�أن البحث
فيه �أخذ منحى كبرياً واهتمام ًا وا�سع ًا يف الدرا�سات الأجنبية.
وتهدف الدرا�سة احلالية �إىل تدريب الطلبة على تطوير القدرة
على الت�صور العقلي لديهم ،وقيا�س مدى فاعلية التدريب على
الت�صور العقلي يف تطوير مهارات اال�ستيعاب القرائي لديهم وتطوير
قدراتهم على الفهم واال�ستنتاج والنقد والربط دلي ًال على تطوير
مهارات الت�صور العقلي لديهم.
وبناء على ما �سبق حتاول الدرا�سة احلالية اختبار الفر�ضية
التالية:
ل

( )α ≤ 0.05يف اال�ستيعاب القرائي تعزى للربنامج التدريبي امل�ستند
للت�صور العقلي.

أهمية الدراسة:
ميكن القول �إن لهذه الدرا�سة �أهمية نظرية و�أخرى تطبيقية:
األهمية النظرية:
 ت�ساهم هذه الدرا�سة يف عر�ض مفهوم الت�صور العقلي يف
جمال علم النف�س املعريف وت�شري �إىل حمتواه ،وتعر�ض وجهات نظر
املتخ�ص�صني فيه ،وتلفت اهتمام الباحثني �إليه.
 تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات العربية النادرة التي
تناولت �أثر الت�صور العقلي على اال�ستيعاب القرائي يف حدود علم
الباحثني.
األهمية التطبيقية:
 توفر هذه الدرا�سة برناجم ًا تدريبي ًا يهدف �إىل تطوير قدرة
املتعلمني على ممار�سة الت�صور العقلي ب�صوره املختلفة و�إغنائها،
والقدرة على التحكم بها وربطها بغريها من ال�صور لتكوين م�شاهد
عقلية تطور تعلم الطلبة وترثي خرباتهم املعرفية.
 من �ش�أن هذه الدرا�سة �أن ت�ساعد املعلمني واملعلمات
ب�صورة عامة ومعلمي ومعلمات اللغة العربية واالجنليزية ب�صورة
خا�صة على الإفادة من تطبيقات الت�صور العقلي يف دعم تعلم
طلبتهم يف فهم الن�صو�ص املقروءة وحتى امل�سموعة من خالل
العالقة بني الت�صور العقلي واال�ستيعاب القرائي.
 ت�ساعد هذه الدرا�سة الطلبة على تطوير ا�سرتاتيجيات
وطرائق ت�ساعدهم على حت�سني ال�ضعف يف مهاراتهم القرائية والذي
يعد فهم الن�صو�ص �أحد �أهمها.

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
ا�شتملت هذه الدرا�سة على جمموعة من املتغريات واملفاهيم
التي ميكن ح�رصها مبا ي�أتي:
اال�ستيعاب القرائي ( :)Reading Comprehensionقدرة
الفرد على �إدراك املعاين وترجمة الأفكار من �صورة لأخرى يف
�ضوء ما لديه من معرفة (.)Borella, Carretti and De Beni, 2007
ويعرف �إجرائي ًا ب�أنه الدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على
مقيا�س اال�ستيعاب والذي مت تطويره خ�صي�ص ًا لتحقيق �أهداف
الدرا�سة احلالية.
الربنامج التدريبي ( :)Training Programجمموعة اجلل�سات
واحل�ص�ص التي مت تقدميها للطلبة من �أجل حتقيق الأهداف املتوخاة
واملتعلقة بتدريب الطلبة على الت�صور العقلي ورفع القدرة على
تكوين ال�صور العقلية والتحكم بها والتالعب بها وتدويرها واملكون
من ( )18جل�سة تدريبية.

حمددات الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة احلالية على املحددات التالية:
♦ ♦حمددات زمانية :مت تطبيق الدرا�سة احلالية يف الف�صل
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أثر برنامج تدريبي مستند للتصور العقلي في تنمية االستيعاب القرائي
لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن

أ.عبد اهلل محمد عبد اللطيف رزق
أ.د.عدنان يوسف محمود العتوم

الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي (.)2018 - 2017
♦ ♦حمددات مكانية :مت تطبيق الدرا�سة احلالية يف يف مديرية
تربية لواء القوي�سمة يف الأردن.
♦ ♦حمددات مو�ضوعية :مت تطبيق الدرا�سة على عينة من طلبة
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مدار�س بالل بن رباح الأ�سا�سية.
كما تتحدد نتائج الدرا�سة احلالية مبدى مالءمة الأدوات
امل�ستخدمة فيها لعينة الدرا�سة ومدى دقة اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية
من �صدق وثبات.

الدراسات السابقة
�أجريت العديد من الدرا�سات التي اهتمت بتطوير القدرة على
الت�صور العقلي لدى الأفراد ،يف ميادين الرتبية والريا�ضة وعلم
النف�س الع�صبي ،وقد اهتم عدد من تلك الدرا�سات بتطوير القدرة على
الت�صور العقلي وبحثت �أثره يف اال�ستيعاب القرائي لدى املتعلمني.
ولدى ا�ستطالع الباحثني لتلك الدرا�سات وجدا عدداً ال ب�أ�س به من
الدرا�سات الأجنبية التي �أجريت يف دول العامل املختلفة� ،إال �أن
االهتمام بالدرا�سات على امل�ستوى العربي كان طفيف ًا لذا �سيقوم
الباحثان با�ستعرا�ض �أبرز تلك الدرا�سات كما يلي:
�أجرت فران�سيه وكني ( )Francey & Cain, 2005درا�سة
هدفت �إىل بحث �أثر التدريب على الت�صور العقلي يف تعلم ال�ضمائر
يف اللغة الإجنليزية لدى الطلبة .وقد مت اختيار ( )17طالب ًا من
الطلبة الذين تبلغ �أعمارهم من (� )10 - 9سنوات يف جمموعتني
من الذين يعانون من م�شكالت يف فهم وتعلم ال�ضمائر بطريقة
ع�شوائية ،وقد مت تطوير �أداة لقيا�س فهم الطلبة لل�ضمائر من قبل
الباحثني وقد مت تدريب الطلبة على مهارات الت�صور والدعم غري
ال�شفوي (الب�رصي) .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة ب�شكل عام �إىل حت�سن
�أداء الطلبة يف اال�ستيعاب بعد الربنامج التدريبي و�إىل �أن �أداءهم بعد
الربنامج اختلف عنه قبل الربنامج وبداللة �إح�صائية.
كما �أجرت �سكاوار ( )Schauer, 2005درا�سة هدفت �إىل تق�صي
�أثر ا�سرتاتيجية الت�صور العقلي املوجه يف تنمية الفهم القرائي .وقد
تكونت عينة الدرا�سة من ثالثة طلبة يف ال�صف الرابع واخلام�س
وال�ساد�س االبتدائي مت اختيارهم بطريقة ق�صدية بحيث يتقن
ه�ؤالء الطلبة القراءة ويعانون من �صعوبة يف قراءة بع�ض الكلمات
وامل�صطلحات ،وقد مت تطبيق هذه الدرا�سة خالل �سنتني لتح�سني
قراءة الطلبة بطالقة مع مفردات كبرية ،حيث اعتمدت الدرا�سة على
ا�سرتاتيجية ( )make a movieوالتي تركز على ت�صور ما يقر�ؤه
الطلبة وك�أنه فيلم يف عقولهم ،كما تركز على دمج ن�شاطي الدماغ
الأي�رس واملتعلق باللغة والدماغ الأمين واملتعلق بال�صور .وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن ا�سرتاتيجية الت�صور العقلي هي ا�سرتاتيجية فاعلة يف
التغلب علي م�شكالت فك الت�شفري كما �أن ه�ؤالء التالميذ قد ا�ستطاعوا
تكوين �صور عقلية عن املقروء.
كما �أجر ت جانيان و�أندونوفا (�Janyan & Andono
 )va, 2007درا�سة هدفت �إىل تق�صي �أثر ال�صور العقلية يف فهم
التعبريات اال�صطالحية غري املعروفة .وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )80فرداً من الذكور والإناث وكان عدد الذكور ( )28وعدد
الإناث ( ) 52من املواطنني البلغاريني وطالب اجلامعات �ضمن
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الفئة العمرية (� )28 - 17سنة مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية .وقد
قدمت الباحثتان جمموعة من التعبريات غري املفهومة واملرتجمة
من اللغات الأجنبية �إىل اللغة البلغارية ،ومت تدريب الطلبة على
جمموعة من ا�سرتاتيجيات الت�صور العقلي للم�صطلحات غري
املفهومة .وتو�صلت النتائج �إىل �أن ا�ستعمال ال�صور العقلية يف
التعابري غري املعروفة وبنائها ت�ساعد يف فهم امل�صطلح ،لي�س من
حيث معاجلةٍ �أ�رسع ولكن من حيث انخفا�ض ن�سبة الأخطاء يف
املعرفة و�إعادة �صياغة اللغة ،وهذا الت�أثري ظهر ب�شكل خا�ص يف
معاجلة التعابري ال�شفافة لغوياً ،وكان هذا الت�أثري �أقوى عندما مت
مقارنة التعابري اال�صطالحية مع م�صطلحات جمهولة.
و�أجرى جويف و�آخرون ( )Joffe et al, 2007درا�سة هدفت �إىل
معرفة �أثر ال�صور العقلية لتقييم فهم الق�صة .وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )18طالب ًا يف املدار�س االبتدائية يف ريف لندن ،مت توزيعهم
بني جمموعتني جتريبية مكونة من ( )9طالب وجمموع �ضابطة
مكونة من ( )9طالب �أي�ضاً� ،ضمن الفئة العمرية (� )16 - 9سنة،
وقد ا�ستعمل الباحثون جمموعة من الق�ص�ص للتدري�س معتمدة على
الن�صو�ص ال�رسدية املت�ضمنة لل�صور العقلية واع َّد الباحثون اختباراً
للفهم للم�ستويني احلريف واال�ستنتاجي مكومنكون ًا من ( )28فقرة.
و�أ�سفرت النتائج عن تفوق املجموعة التجريبية التي مت تدريبها
على الن�صو�ص ال�رسدية امل�ستندة لل�صور العقلية على املجموعة
ال�ضابطة يف الفهم وتذكر الق�صة.
و�أجرت جينكنز ( )Jenkins, 2009درا�سة هدفت �إىل بحث �أثر
الت�صور العقلي يف قراءة ن�صو�ص العلوم التف�سريية وا�ستيعابها.
وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )56طالبا من طلبة ال�صف ال�سابع
مت تق�سيمهم ع�شوائيا �إىل جمموعتني جتريبية و�ضابطة ،كما مت
تق�سيم املجموعة التجريبية ذاتها �إىل جمموعتني �إحداهما مت
تقدمي االختبار لها بعد االنتهاء من الربنامج والأخرى بعد انتهاء
الربنامج وبعد ا�سبوعني .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل حت�سن �أداء
الطلبة يف املجموعة التجريبية التي در�ست الن�صو�ص من خالل
تنمية ال�صور العقلية مقارنة باملجموعة ال�ضابطة ،و�أ�شارت النتائج
املتعلقة بفح�ص �أثر الزمن على فهم الن�صو�ص بالن�سبة للطلبة �إىل
عدم وجود فروق يف املتابعة.
و�أجرى عبد الباري ( )2009درا�سة هدفت �إىل تق�صي فاعلية
�إ�سرتاتيجية الت�صور العقلي يف تنمية مهارات الفهم القرائي لتالميذ
املرحلة الإعدادية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )83طالب ًا من طالب
ال�صف الثاين الإعدادي مت اختيارهم ع�شوائياً ،وزعوا بني جمموعتني
(جتريبية) مكونة من ( )41طالب ًا (و�ضابطة) مكونة من ()42
طالب ًا وقام الباحث بتطبيق برنامج مقرتح لتنمية الت�صور العقلي،
وتطبيق اختبار يف الفهم القرائي على املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة .و�أ�سفرت النتائج عن تفوق املجموعة التجريبية التي
در�ست با�سرتاتيجية الت�صور العقلي على تالميذ املجموعة ال�ضابطة
التي در�ست با�ستخدام الطريقة االعتيادية.
و�أجرى بروكر ( )Brooker, 2013درا�سة هدفت �إىل بحث
�أثر الت�صور العقلي الب�رصي والكلمات املفتاحية يف الذاكرة
واال�ستيعاب واملعرفة املتعلقة باملعاين لدى طلبة ال�صف الثالث
الأ�سا�سي .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )98طالب ًا من طلبة
ال�صف الثالث الأ�سا�سي مت اختيارهم ع�شوائي ًا مت ،ومت توزيعهم
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على �أربعة جمموعات بالت�ساوي ،حيث مت تدريب املجموعة ال
أوىل تعقيب على الدراسات السابقة:
على الت�صور العقلي الب�رصي �أثناء القراءة واملجموعة الثانية على

الكلمات املفتاحية بعد القراءة واملجموعة الثالثة على الت�صور
العقلي الب�رصي �أثناء القراءة والكلمات املفتاحية بعد القراءة� ،أما
املجموعة الرابعة فقد مت تدريبها على اال�سرتاتيجيات االعتيادية
للحفظ والفهم .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن املجموعات الأوىل
والثانية والثالثة قد تفوقت على املجموعة الرابعة كما تفوقت
املجموعة الثالثة على الرابعة يف حني مل تظهر فروق بني املجموعة
الأوىل والثانية.
تعرف فاعلية
و�أجرى عون والعطار ( )2014درا�سة هدفت �إىل ّ
تدري�س املطالعة باعتماد الت�صور العقلي يف فهم املقروء والتفكري
الإبداعي لدى طالبات ال�صف الرابع الأدبي يف املرحلة الثانوية.
اختار الباحثان العينة التجريبية وال�ضابطة والبالغ عدد طالبات
كل منها ( )30طالبة بطريقة ع�شوائية ،كما �أعد الباحثان اختباراً
للفهم القرائي مكون ًا من �أربعة �أ�سئلة ،واع َّدا اختباراً للتفكري الإبداعي
مكون ًا من خم�سة �أق�سام .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل تفوق طالبات
املجموعة التجريبية اللواتي در�سن مادة املطالعة با�ستعمال
الت�صور العقلي على طالبات املجموعة ال�ضابطة اللواتي در�سن
املادة نف�سها بالطريقة التقليدية يف فهم املقروء والتفكري الإبداعي.
و�أجرى وانغ والو�سن وكريت�س (Wang, Lawson & Curtis,
 )2015درا�سة هدفت �إىل بحث �أثر التدريب على الت�صور العقلي لدى
الطلبة على اال�ستيعاب القرائي وبحثت الدرا�سة �أي�ض ًا يف �أثر اجلن�س
والقدرة على تكوين ال�صور وقدرة الذاكرة العاملة واملعتقدات
الذاتية والدافعية يف القدرة على ا�ستيعاب الن�صو�ص وفهمها (درا�سة
تنب�ؤية) .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )93طالب ًا وطالبة من الطلبة
الذين يتعلمون اللغة االجنليزية يف ال�سنة الثانية يف �إحدى جامعات
ت�شينغداو بال�صني ( )12منهم من الذكور و( )83من الإناث ،ثم
اختيارهم بطريقة ع�شوائية .وقد ا�ستخدم الباحثون مقيا�س وايرا
للت�صور العقلي ( )Wyra et al., 2007ومقيا�س جار�سيا وبينرتيك
( )MSLQللدافعية نحو التعلم ومقيا�س (& Kosslyn, Van Kleeck,
 )Kirby, 1990للذاكرة العاملة واختباراً لال�ستيعاب القرائي قاموا
بت�صميمه .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن توفر القدرة على �إيجاد ال�صور
العقلية لدى الطلبة ي�ساعد ب�شكل كبري يف فهم الن�صو�ص وا�ستيعابها
كما �أ�شارت �إىل تفوق الإناث على الذكور يف اال�ستيعاب ،يف حني
مل تظهر فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للمتغريات الأخرى على
مقيا�س اال�ستيعاب.
و�أجرت يو�سف )(Yusuf, 2016درا�سة هدفت �إىل بحث �أثر
التدريب على ال�صور العقلية الإبداعية لدى الطلبة يف اال�ستيعاب
القرائي يف املدار�س الأ�سا�سية يف نيجرييا .وقد ا�ستخدمت الباحثة
املنهج �شبه التجريبي من خالل اختيار ( )60طالب ًا من الطلبة ()30
منهم كعينة جتريبية و( )30كعينة �ضابطة ،وقد مت اخ�ضاع افراد
املجموعة التجريبية لربنامج تدريبي مكون من ( )16جل�سة موزعة
على (� )8أ�سابيع تدرب فيها �أفراد املجموعة التجريبية على تكوين
ال�صور العقلية الإبداعية ،كما خ�ضع �أفراد املجموعتني الختبارين
يف اال�ستيعاب القرائي (قبلي وبعدي) .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن �أفراد املجموعة التدريبية والذين در�سوا بوا�سطة ال�صور
العقلية الإبداعية تفوقوا على �أفراد املجموعة ال�ضابطة يف اختبار
اال�ستيعاب القرائي.

يالحظ مما �سبق �أن الدرا�سات ال�سابقة التي بحثت يف الت�صور
العقلي اتفقت يف بحث �أثر الت�صور العقلي يف اال�ستيعاب القرائي
ويف املهارات القرائية يف حني اختلفت يف العينة التي ا�ستهدفتها،
فقد ا�ستهدفت بع�ض الدرا�سات طلبة املرحلة املتو�سطة املتمثلة يف
طلبة ال�صف الرابع واخلام�س وال�ساد�س (;Gamberll et al, 1980
& Gambrell & Koskinen, 1982; Schirmer, 1995; Francey

،)Cain, 2005; Schauer, 2005; Joffe et al, 2007; Yusuf, 2016
يف حني ا�ستهدفت درا�سات �أخرى طلبة يف مراحل عمرية �أخرى مثل
درا�سة كريين ( )Kearney, 1995التي ا�ستهدفت طلبة ال�صف الثاين
والرابع ودرا�سة جونيان وايلينا ( )Janyan & Elena, 2007التي
ا�ستهدفت املواطنني البلغاريني وطالب اجلامعات ودرا�سة جينكنز
( )Jenkins, 2009التي ا�ستهدفت طلبة ال�صف ال�سابع.
كما يالحظ �أي�ض ًا �أن بع�ض ًا من تلك الدرا�سات ا�ستخدمت
اختبارات لقيا�س م�ستويات اال�ستيعاب القرائي (عبد الباري;2009 ،
عون والعطار )Jenkins, 2009(; 2014 ،وغريها ،يف حني ا�ستخدمت
درا�سات �أخرى طرق �أخرى لقيا�س اال�ستيعاب القرائي واملهارات
القرائية واللغوية مثل فران�سيه وكني ()Francey & Cain, 2005
التي ا�ستخدمت �أداة لقيا�س فهم الطلبة لل�ضمائر.
ويالحظ �أي�ض ًا �أن تلك الدرا�سات ركزت وب�صورة مبا�رشة على
�أثر الت�صور العقلي على املفاهيم املتعلقة باال�ستيعاب القرائي ب�شكل
مبا�رش و�أظهرت نتائج معظم تلك الدرا�سات �أثراً للت�صور العقلي يف
املتغريات التابعة لها والتي متحورت حول اال�ستيعاب القرائي) عبد
الباري ;2009 ،عون والعطار.)Jenkins, 2009 ;2014 ،
وبناء على ما �سبق ت�أتي الدرا�سة احلالية لتبحث فاعلية
ً
برنامج مقرتح يف الت�صور العقلي و�أثره يف اال�ستيعاب القرائي،
ولدى اطالع الباحثني على الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بالت�صور
العقلي واال�ستيعاب القرائي ،وجدا �أن هناك اختالف ًا يف نتائج
الدرا�سات الأجنبية وندرة يف الدرا�سات العربية.

منهج الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج �شبه التجريبي(Quasi
� )Experimental Designضمن البحوث الكمية ،ملالءمته لأغرا�ض
الدرا�سة� ،إذ مت تق�صي �أثر الربنامج امل�ستند للت�صور العقلي يف
م�ستوى اال�ستيعاب القرائي ،من خالل تطبيق برنامج يف الت�صور
العقلي على الطلبة وقيا�س اال�ستيعاب القرائي لديهم قبل تطبيق
الربنامج وبعد تطبيقه

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
من مدر�سة بالل بن رباح الأ�سا�سية يف مديرية تربية لواء القوي�سمة
يف الأردن ،والبالغ عددهم ( )313طالب ًا موزعني على (� )7شعب
خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي (.)2018 - 2017

عينة الدراسة:
اختار الباحثان عينة متي�رسة من طلبة ال�صف ال�سابع
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أثر برنامج تدريبي مستند للتصور العقلي في تنمية االستيعاب القرائي
لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن

أ.عبد اهلل محمد عبد اللطيف رزق
أ.د.عدنان يوسف محمود العتوم

الأ�سا�سي من مدر�سة بالل بن رباح الأ�سا�سية ،يف مديرية تربية لواء
القوي�سمة يف الأردن ،من املنتظمني يف الف�صل الدرا�سي الأول من
العام الدرا�سي ( .)2018 - 2017حيث مت االختيار ع�شوائي ًا ل�شعبة
واحدة كعينة جتريبية تكونت من ( )42طالباً ،و�شعبة �أخرى كعينة
�ضابطة تكونت من ( )38طالباً.

أدوات الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية الأداتني التاليتني:
اختبار االستيعاب القرائي (:)Reading Comprehension Test

قام الباحثان لأغرا�ض الدرا�سة احلالية ببناء اختبار
اال�ستيعاب القرائي وفق اخلطوات الآتية:
♦ ♦االطالع على البحوث والدرا�سات التي تناولت مهارات
القراءة واال�ستيعاب القرائي للمرحلة الأ�سا�سية (Santi & Reed,
 ; )2015العليمات ;2011 ،ح�سن ;2008 ،علي ،)2006 ،واالطالع
على �أهداف تدري�س القراءة باملرحلة الأ�سا�سية الو�سطى كما حددتها
وزارة الرتبية والتعليم.
♦ ♦اال�ستفادة من �آراء م�رشيف ومعلمي اللغة العربية باملرحلة
الأ�سا�سية الو�سطى حول مهارات اال�ستيعاب القرائي.
♦ ♦�إعداد قائمة مب�ستويات اال�ستيعاب القرائي ومهارته
ال�سابع الأ�سا�سي� ،إذ ت�ضمنت القائمة
املنا�سبة لطلبة ال�صف ّ
ب�صورتها الأولية �أربعة م�ستويات يف اال�ستيعاب القرائي وهي:
امل�ستوى احلريف ،وامل�ستوى اال�ستنتاجي ،وامل�ستوى النقدي،
وامل�ستوى ال ّتذوقي ،تندرج حتتها �ستة ع�رش مهارة فرعية.
♦ ♦ا�ستخراج ثالثة ن�صو�ص من كتاب اللغة العربية اخلا�ص
بال�صف ال�سابع والذي مت �إعداده يف �سنوات �سابقة من طبعات
�سابقة للكتاب املدر�سي ،وذلك لكي تكون الن�صو�ص متنا�سبة مع
امل�ستوى العقلي والعمري للطلبة.
♦ ♦اال�سرت�شاد بقائمة مهارات اال�ستيعاب القرائي يف
�صورتها النهائية لإعداد اختبار اال�ستيعاب القرائي ،ثم �صياغة
�أ�سئلة االختبار من خالل مراعاة جمموعة من املعايري كما ي�أتي:
1 .1حتديد هدف االختبار :واملتمثل يف قيا�س مهارات
اال�ستيعاب القرائي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف ن�صو�ص
وملبيةُ).
ألعاب الأُ ّ
القراءة الآتية( :مدينة نيويورك ،احلرية ،ال ُ
2 .2حتديد حمتوى االختبار :حيث ت�ضمن جمموعة من الأ�سئلة
التي تقي�س م�ستويات اال�ستيعاب القرائي ومهاراته يف ن�صو�ص
وملبيةُ).
ألعاب الأُ ّ
القراءة الآتية( :مدينة نيويورك ،احلرية ،ال ُ
�3 .3صياغة فقرات االختبار :حيث متت �صياغة فقرات
االختبار باالعتماد على الأ�سئلة املو�ضوعية (االختيار من متعدد).
كما �أنها غطت جميع مهارات اال�ستيعاب القرائي الواردة يف وحدات
القراءة وتراعي املو�ضوعية يف الت�صحيح حيث ا�شتمل االختبار
يف �صورته الأولية على (� )30س�ؤا ًال بحيث ي�شتمل على امل�ستويات
الأربعة لال�ستيعاب القرائي وهي احلريف ،واال�ستنتاجي ،والنقدي،
والتذوقي.
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صـدق اختبار االستيعاب القرائي:
ا�ستخرجت دالالت �صدق االختبار من خالل طريقتني:
ال�صدق الظاهري :مت عر�ض اختبار اال�ستيعاب القرائي يف
�صورته الأولية على ت�سعة حمكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف علم النف�س الرتبوي ،واملناهج و�أ�ساليب تدري�س اللغة العربية
والبالغة والنقد الأدبي والنحو وال�رصف ،من �أ�ساتذة جامعة
الريموك واجلامعة الها�شمية وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة �آل
البيت وكلية العلوم الرتبوية والآداب (الأونروا) واخلرباء الرتبويني
العاملني يف وكالة الغوث الدولية ،وذلك للحكم على مدى منا�سبة
�أ�سئلة االختبار للطلبة ،وجودة ال�صياغة اللغوية ،ومدى انتماء
الأ�سئلة للم�ستوى الذي تندرج حتته� ،أو �إ�ضافة مهارات �أخرى .وقد
مت الأخذ باقرتاحات املحكمني واالبقاء على الفقرات التي اتفقوا
عليها بن�سبة اتفاق ( )% 80على تلك الفقرات ،كما مت حذف فقرتني
مكررتني وتعديل بع�ض ال�صياغات اللغوية ملنت بع�ض الأ�سئلة
وبع�ض البدائل �أي�ضاً ،وبذلك �أ�صبح عدد فقرات املقيا�س ( )28فقرة.
�صدق البناء :مت تطبيق اختبار اال�ستيعاب القرائي بعد �إجراء
التعديالت التي اقرتحها املحكمون على عينة ا�ستطالعية مكونة من
( )46طالب ًا من طلبة ال�صف ال�سابع من خارج عينة الدرا�سة ،ومن ثم
مت ح�ساب معامالت االرتباط بني فقرات اختبار اال�ستيعاب القرائي
مب�ستويات االختبار وبالدرجة الكلية لالختبار كما هو مو�ضح يف
اجلدول (:)1
جدول (:)1
معامالت ارتباط فقرات اختبار االستيعاب القرائي بمستويات االختبار والدرجة الكلية له:

رقم
الفقرة

االرتباط
االرتباط
االرتباط رقم
االرتباط
بالدرجة الكلية بالبعد الفقرة بالدرجة الكلية بالبعد

1

0.35

0.49

15

0.31

0.45

2

0.25

0.39

16

0.49

0.58

3

0.47

0.59

17

0.36

0.72

4

0.68

0.75

18

0.35

0.49

5

0.22

0.60

19

0.61

0.83

6

0.30

0.47

20

0.40

0.63

7

0.36

0.44

21

0.44

0.58

8

0.40

0.66

22

0.42

0.69

9

0.24

0.51

23

0.33

0.47

10

0.35

0.55

24

0.28

0.68

11

0.47

0.59

25

0.47

0.66

12

0.66

0.69

26

0.58

0.81

13

0.41

0.55

27

0.57

0.54

14

0.35

0.52

28

0.68

0.66

يالحظ من خالل اجلدول (� )5أن معامالت ارتباط فقرات
اختبار اال�ستيعاب القرائي مب�ستويات االختبار والدرجة الكلية
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ومعامالت ارتباط م�ستويات االختبار بالدرجة الكلية تراوحت بني
( )0.81 – 0.22وهي قيم مقبولة لغايات الدرا�سة احلالية.
معامالت الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار االستيعاب القرائي:
مت ا�ستخراج معامالت ال�صعوبة والتمييز جلميع فقرات اختبار
اال�ستيعاب القرائي بعد ت�صحيح �إجابات طلبة العينة اال�ستطالعية
(ن =  ،)46ومت ا�ستخراج معامل التمييز لفقرات االختبار ،ومت
تو�ضيح قيم معامالت ال�صعوبة لفقرات اختبار اال�ستيعاب القرائي
كما يرد يف اجلدول (.)2

( ،)test-retestحيث مت تطبيق و�إعادة تطبيق االختبار بعد �أ�سبوعني
مكونة من ( )46طالباً،
على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
ومن ثم مت ح�ساب قيم معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم يف
املرتني على م�ستويات االختبار وعلى الدرجة الكلية له ،واجلدول
( )3يو�ضح تلك القيم .كذلك مت ح�ساب قيم معامل الثبات بطريقة
االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول ( )3يو�ضح
تلك القيم.
جدول ()3
معامالت ثبات االستقرار وبطريقة االتساق الداخلي لمستويات اختبار االستيعاب القرائي
والدرجة الكلية لالختبار:

جدول (:)2
معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار االستيعاب القرائي.

قيم ثبات اال�ستقرار االت�ساق الداخلي

امل�ستوى

رقم
الفقرة

معامل
ال�صعوبة

معامل
التمييز

رقم
الفقرة

معامل
ال�صعوبة

معامل
التمييز

1

0.61

0.38

15

0.80

0.31

2

0.46

0.46

16

0.39

0.54

النقدي

3

0.54

0.46

17

0.50

0.77

التذوقي

0.60

4

0.39

0.31

18

0.65

0.46

الكلي

0.84

5

0.54

0.23

19

0.54

0.31

6

0.41

0.62

20

0.39

0.38

7

0.46

0.38

21

0.48

0.46

8

0.46

0.38

22

0.39

0.38

9

0.20

0.23

23

0.54

0.38

10

0.52

0.38

24

0.61

0.46

يالحظ من اجلدول (� )3أن قيم معامالت ثبات اال�ستقرار
مل�ستويات اختبار اال�ستيعاب القرائي قد تراوحت بني (– 0.63
 )0.77وللدرجة الكلية الختبار اال�ستيعاب القرائي ( )0.84كما
�أن قيم االت�ساق الداخلي من خالل معادلة كرونباخ �ألفا لأبعاد
االختبار قد تراوحت بني ( )0.89 – 0.60وللدرجة الكلية الختبار
اال�ستيعاب القرائي ( )0.88وهي قيم مقبولة لغايات الدرا�سة
احلالية.

11

0.41

0.62

25

0.57

0.38

12

0.48

0.69

26

0.65

0.54

13

0.63

0.69

27

0.63

0.31

14

0.46

0.62

28

0.50

0.77

اختبار االستيعاب القرائي بصورته النهائية:
تكون االختبار يف �صورته النهائية من ( )26فقرة ت�ضمنت
ّ
�أربعة م�ستويات رئي�سة ،ويف ما يلي و�صف لتوزيع فقرات االختبار
على م�ستويات اال�ستيعاب القرائي وجدول ( )4يو�ضح ذلك:

ي�شري اجلدول (� )2إىل عدم وجود فقرات ذات معامل �صعوبة
�أكرث من (� ،)0.80أو �أقل من ( ،)0.20كما بلغ متو�سط معامل
ال�صعوبة للدرجة الكلية الختبار اال�ستيعاب القرائي (،)0.51
حيث ي�ؤكد الب�ستنجي (� )2010أن الفقرات التي ترتاوح معامالت
ال�صعوبة لها ما بني ( )0.80 – 0.20و�أن الفقرات التي ترتاوح
معامالت التمييز لها ما بني ( )0.85 – 0.25هي فقرات مقبولة
مما ي�شري اىل معامالت �صعوبة مقبولة .كما �أن قيم معامالت التمييز
لفقرات االختبار كانت بني ( ،)0.77- 0.23مما يعني ا�ستثناء
الفقرة اخلام�سة والتي بلغ معامل التمييز لها ( )0.23والفقرة
التا�سعة والتي بلغ معامل التمييز لها ( )0.23الن هذه القيم تعرب
عن معامل متييز منخف�ض ،وبذلك �أ�صبح عدد فقرات االختبار ()26
فقرة.
ثبات اختبار االستيعاب القرائي:
مت التحقق من ثبات اختبار اال�ستيعاب القرائي بطريقتني:
ثبات اال�ستقرار :من خالل تطبيق و�إعادة تطبيق االختبار

احلريف

0.75

0.88

اال�ستنتاجي

0.77

0.60

0.63

0.65
0.89
0.88

جدول (:)4
مستويات االستيعاب القرائي وعدد فقرات كل مستوى ودرجات االستجابة عليها

امل�ستوى

عدد الفقرات

الفقرات الدالة عليها

احلريف

8

20 ،19 ،11 ،10 ،9 ،7 ،2 ،1

اال�ستنتاجي

6

26 ،25 ،21 ،18 ،12 ،3

النقدي

7

24 ،22 ،17 ،14 ،13 ،8 ،4

التذوقي

5

23 ،16 ،15 ،6 ،5

الكلي

26

26 – 1

طرق ا�ستخراج الدرجات على اختبار اال�ستيعاب القرائي:
يف �ضوء الإجابة على فقرات االختبار ،ومبا �أن االختبار كان
من نوع االجابة من متعدد جلميع فقرات االختبار ،ترتاوح الدرجات
على اختبار اال�ستيعاب القرائي بني ( )0وهي متثل �أدنى درجة
ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص ،و( )26ومتثل �أعلى درجة ميكن
�أن يح�صل عليها املفحو�ص على املقيا�س ،يف حني ميثل املتو�سط
10

أثر برنامج تدريبي مستند للتصور العقلي في تنمية االستيعاب القرائي
لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن

أ.عبد اهلل محمد عبد اللطيف رزق
أ.د.عدنان يوسف محمود العتوم

2 .2القدرة على تركيب ال�صور العقلية والتغيري يف حجمها
( :)The "size" of mental imagesوي�شري هذا البعد �إىل املهارات
التي يبذلها املتعلم يف تركيب ال�صور العقلية واال�سرتاتيجيات
والطرق التي ت�ساعده على تغيري حجمها وتكبريها وت�صغريها.
3 .3القدرة على التحكم بال�صور العقلية (مهارة طي الأ�شياء
بطريقة عقلية) ( :)Mental paper foldingوتعد هذه املهارة من
املهارات املتطورة يف الت�صور العقلي� ،إذ ت�شري �إىل قدرة الفرد على
تطوير ال�صورة العقلية وتفتيتها �إىل عنا�رصها وحتليلها وطيها
وا�ستخدام التمائل والتطابق ،والتالعب بها بالإ�ضافة عليها �أو
حذفها.
4 .4التدوير العقلي (ثنائي وثالثي الأبعاد)()Mental Rotation
 :ويعني قدرة الفرد على تدوير ال�صور ب�أبعاد خمتلفة ،وهو يت�ضمن
عملية املقارنة ثنائية الأبعاد �أو ثالثية الأبعاد بني جمموعة من
الأ�شكال؛ حتى يقرر ما �إذا كان كل زوج من هذه الأ�شكال متطابقني،
�أو �أنهما �صورة معكو�سة �أو مقلوبة (ال�شقور والتل.)2015 ،

االفرتا�ضي للمقيا�س ( )13درجة ،بحيث يح�صل الطالب على درجة
واحدة للإجابة ال�صحيحة و( )0لالجابة اخلاطئة.
الربنامج املستند لنظرية التصور العقلي:
بنى الباحثان لأغرا�ض الدرا�سة احلالية برناجم ًا تدريبي ًا
م�ستنداً لنظرية الت�صور العقلي بعد االطالع على الدرا�سات ال�سابقة
فيما يخ�ص الربامج التدريبية امل�ستخدمة مثل درا�سة جينكينز
( )Jenkins, 2009ودرا�سة والكر ( )Walker, 1994من �أجل حتديد
الوقت الالزم لكل جل�سة والأدوات الالزمة وكذالك الإجراءات
واال�سرتاتيجيات التي يجب �إتباعها لتحقيق الأهداف العامة
واخلا�صة بكل جل�سة تدريبية.
مت بناء الربنامج التدريبي باال�ستناد �إىل نظرية الت�صور
العقلي املطورة من قبل بايلي�شني ( )Pylyshyn. 2002و�شملت
املكونات االتية:
1 .1القدرة على م�سح ال�صور العقلية ب�أ�شكالها املختلفة
(الب�رصية ،ال�سمعية ،ال�شمية ،الذوقية ،اللم�سية)(  (�Scanning men
 :)tal imagesويف هذا املجال ميكن ت�صنيف ال�صور العقلية ح�سب
الت�صنيف الأ�شهر والذي اتفق عليه الكثري من الباحثني املهتمني يف
الت�صور العقلي كما يلي (;Kosslyn, Thompson, & Ganis, 2006

خطة جلسات الربنامج التدرييب:
تكونت جل�سات الت�صور العقلي من ( )18جل�سة ،بواقع ثالث
جل�سات �أ�سبوع ًيا ،واجلدول ( )5يو�ضح جل�سات الربنامج التدريبي
للطلبة:

Reisberg, 1992; Bensafi et al., 2003; Moran, Campbell

.)Holmes & MacIntyre, 2012

جدول (:)5
جلسات البرنامج التدريبي للطلبة

الرقم

املكون

هدف اجلل�سة

اجلل�سات

اال�سرتاتيجيات التدريبية
امل�ستخدمة

املواد والتجهيزات

1

اجلل�سة الأولية

يجيب عن فقرات مقيا�سي الت�صور
العقلي واال�ستيعاب القرائي

1

احلوار واملناق�شة

مناذج عن مقياسي التصور العقلي
واالستيعاب القرائي

2

اجلل�ستان التمهيديتان

يتعرف مفهوم ال�صور العقلية

2

احلوار واملناق�شة ،التعلم
التعاوين ،ال�رسد الق�ص�صي

عروض بوربوينت ،ووجهاز احلاسوب،
وجهاز العرض (،)Data Show
وأوراق عمل

3

م�سح ال�صور العقلية

يكون �صور عقلية مب�سطة و�أ�شكال
ور�سوم بيانية عقلية.

2

احلوار واملناق�شة ،التعلم
التعاوين ،التعلم باللعب

جهاز العرض (،)Data Show
وأوراق عمل

4

م�سح ال�صور العقلية

يعرب عن �صور وم�شاهد عقلية كتابة.

2

احلوار واملناق�شة ،التعلم التعاوين أوراق عمل

5

م�سح ال�صور العقلية

ي�صف امل�شاعر املرتبطة بال�صور العقلية

1

احلوار واملناق�شة ،التعلم التعاوين أوراق عمل

يعرب بالر�سم عن ال�صور العقلية

1

احلوار واملناق�شة ،التعلم التعاوين عروض بوربوينت ،وأوراق عمل

ميثل ال�صور العقلية ب�شكل م�شاهد
متثيلية

1

احلوار واملناق�شة ،التعلم التعاوين عروض بوربوينت ،ووجهاز احلاسوب

يقوم بالتعديل على ال�صور العقلية

1

جهاز العرض (،)Data Show
احلوار واملناق�شة ،التعلم التعاوين
وأوراق عمل

يطور مهارة «طي الورق» عقليا

1

يتحكم بال�صور العقلية

1

6
7
8
9
10
11
12

تركيب ال�صور العقلية
والتغيري يف حجمها
تركيب ال�صور العقلية
والتغيري يف حجمها
تركيب ال�صور العقلية
والتغيري يف حجمها
«ت�صور طي الورقة بطريقة
عقلية»
«ت�صور طي الورقة بطريقة
عقلية»
«ت�صور طي الورقة بطريقة
عقلية»
التدوير العقلي

ي�ستخدم ال�صور العقلية يف حل م�شكالت
تواجهه
يدور جمموعة من ال�صور عقلي ًا بزوايا
تدوير خمتلفة

1
3

11

احلوار واملناق�شة ،التعلم
التعاوين ،التعلم باللعب
احلوار واملناق�شة ،التعلم
التعاوين ،التعلم باللعب

عروض بوربوينت ،ووجهاز احلاسوب
جهاز العرض (،)Data Show
وأوراق عمل

احلوار واملناق�شة ،التعلم التعاوين عروض بوربوينت ،ووجهاز احلاسوب

التعلم التعاوين ،ال�رسد الق�ص�صي

جهاز العرض (،)Data Show
وأوراق عمل

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )26كانون أول 2018

الرقم

املكون
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اجلل�سة اخلتامية

هدف اجلل�سة
يجيب عن فقرات مقيا�سي الت�صور
واال�ستيعاب القرائي

اهلدف العام من الربنامج:
يهدف هذا الربنامج �إىل تنمية القدرة على الت�صور العقلي لدى
الطلبة.
األهداف اخلاصة املتعلقة بالربنامج:
مت بناء الربنامج التدريبي ليمكن الطلبة من حتقيق الأهداف
التالية تبع ًا لت�صنيف هرم بلوم للأهداف ال�سلوكية:
جدول (:)6
أهداف البرنامج لتدريبي تبعاً لمستويات هرم لألهداف السلوكية

الأهداف ال�سلوكية
للربنامج
املعرفة والتذكر

امل�ستوى
يذكر الطلبة فوائد ا�ستخدام ال�صور العقلية

الفهم واال�ستيعاب يحدد الطلبة املق�صود بال�صور العقلية
التطبييق

ير�سم الطلبة كلمات ورموز ت�ساعد على تقوية ال�صور العقلية
ميثل الطلبة م�شاهد ق�صرية ل�صور عقلية
يدور الطلبة الأ�شكال وال�صور ب�شكل ثنائي الأبعاد يطور مهارة
طي ال�صور عقليا

التحليل

يطور الطلبة �صورهم العقلية وي�ضيفون عليها ويحذفون منها

الرتكيب

التقومي

يكون الطلبة �صوراً عقلية مب�سطة و�أ�شكا ًال ور�سوم ًا بيانية
عقلية
يكتب الطلبة فقرة تتحدث عن �صور وم�شاهد عقلية يقومون
بت�صورها
ي�ستخدم ال�صور العقلية يف حل م�شكالت تواجهه
يعرب الطلبة عن امل�شاعر املرتبطة بال�صور العقلية
يتحكم بال�صور العقلية

االسرتاتيجيات املستخدمة يف الربنامج التدرييب:
 احلوار واملناق�شة.
 الع�صف الذهني.
 التعلم من خالل اللعب الفردي بالت�صور العقلي.
 القلم والورقة.
املواد واألدوات املستخدمة:
 حوا�سيب.
 �أقالم.
 عرو�ض تقدميية معدة م�سبق ًا جلل�سات الربنامج التدريبي.
 جهاز عر�ض (.)Data Show
 ملف اجناز الطالب.
وقام بتنفيذ جل�سات الربنامج �أحد الباحثني والذي كان يهيئ
الطلبة جلل�سة التعلم من خالل عر�ض �رسيع عن �إجراءات اجلل�سة
وتو�ضيح �أهدافها للطلبة ،ثم القيام بتنفيذ اجراءات كل جل�سة كما
ورد يف الدليل التدريبي للربنامج.

اجلل�سات
1

اال�سرتاتيجيات التدريبية
امل�ستخدمة

املواد والتجهيزات
نسخ عن مقياسي التصور العقلي
واالستيعاب القرائي

احلوار واملناق�شة

صدق الربنامج التدرييب:
للتحقق من �صدق الربنامج التدريبي يف الت�صور العقلي مت
عر�ضه بعد االنتهاء من بنائه يف �صيغته الأولية على جمموعة من
�أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال علم النف�س الرتبوي وذلك
للت�أكد من مالءمة الربنامج و�صدق حمتواه و�صالحية الأهداف
واال�سرتاتيجيات التي ت�ستخدم وكذلك عدد اجلل�سات واملدة الزمنية
الالزمة له و�إجراء التعديالت الالزمة بعد التحكيم بالإ�ضافة �أو
احلذف.
كما قام الباحثان بتطبيق ثالث جل�سات تدريبية م�أخوذة من
الربنامج على عينة ا�ستطالعية م�شابهة خل�صائ�ص عينة الدرا�سة
وذلك للت�أكد من مدى منا�سبة املفاهيم املت�ضمنة يف الربنامج
لعينة الدرا�سة ،و�ضبط الوقت اخلا�ص باجلل�سات ،ومدى مالءمة
تطبيقه يف الغرفة ال�صفية ،ومدى مالءمة اال�سرتاتيجيات والأدوات
امل�ستخدمة لتحقيق �أهدافه ،ومت �إجراء جمموعة من التعديالت بناء
على ذلك.

النتائج:
هدفت ال ّدرا�سة احلالية �إىل تق�صي فاعلية برنامج تدريبي
م�ستند للت�صور العقلي و�أثره يف تنمية اال�ستيعاب القرائي لدى
طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف الأردن ،وقد مت اختبار الفر�ضية
ن�صت على :ال توجد
املو�ضوعة من �أجل حتقيق هدف الدرا�سة والتي ّ
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف م�ستوى
اال�ستيعاب القرائي تعزى للربنامج التدريبي امل�ستند للت�صور العقلي.
والختبار هذه الفر�ضية ،مت فح�ص الفروق التي تعزى لأثر متغري
املجموعة يف الدرجة الكلية ملقيا�س اال�ستيعاب القرائي ،حيث مت
ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
الطّ لبة على الدرجة الكلية ملقيا�س اال�ستيعاب القرائي تبع ًا للفروق
بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول
(.)7
جدول (:)7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على الدرجة الكلية
للقياس القبلي والبعدي لمقياس االستيعاب القرائي حسب المجموعة

القيا�س البعدي
القيا�س القبلي
املجموعة املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري
ال�ضابطة

13.79

6.01

14.74

4.72

التجريبية

13.76

5.11

18.90

4.63

املجموع

13.78

5.52

16.93

5.10

يالحظ من اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية يف ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على الدرجة الكلية ملقيا�س اال�ستيعاب القرائي
تبع ًا للتدريب على الربنامج ،وملعرفة ت�أثري ذلك مت ا�ستخدام اختبار
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أثر برنامج تدريبي مستند للتصور العقلي في تنمية االستيعاب القرائي
لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن

أ.عبد اهلل محمد عبد اللطيف رزق
أ.د.عدنان يوسف محمود العتوم

حتليل التباين الأحادي امل�صاحب لتحديد ت�أثري تلك الفروق يف
الدرجة الكلية للمقيا�س واجلدول ( )8يو�ضح ذلك.

البعد

املجموعة

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المصاحب ( )One Way ANCOVAألثر البرنامج
التدريبي في ال ّدرجة الكلية لالستيعاب القرائي.

اختبار ف

م�ستوى
الداللة

امل�صدر

متو�سطات
جمموع
د.ت
املربعات
املربعات

0.03

القبلي

103.88

1

103.88

4.99

0.00

املجموعة

347.51

1

347.51

16.71

اخلط�أ

1601.1

77

20.794

الكلي

2051.5

79

امل�ستوى
النقدي

امل�ستوى
التذوقي

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)α ≤ 0,05

يالحظ من اجلدول ( )8الآتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α ≤ 0,05
يف الدرجة الكلية لال�ستيعاب القرائي ،بني املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على القيا�س القبلي ملقيا�س اال�ستيعاب القرائي ،حيث
بلغت قيمة اختبار (ف) ( )4.996وهي قيمة ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( ،)α ≤ 0,05وعند النظر �إىل املتو�سطات احل�سابية يالحظ
تفوق الطّ لبة يف املجموعة ال�ضابطة الذين بلغ متو�سط درجاتهم على
القيا�س القبلي ( ،)13.79على الطلبة يف املجموعة التجريبية الذين
بلغت متو�سط درجاتهم على القيا�س القبلي ( ،)13.76مما ي�شري �إىل
�أن �أداء املجموعة ال�ضابطة على القيا�س القبلي كان �أف�ضل من �أداء
املجموعة التجريبية على الدرجة الكلية ملقيا�س اال�ستيعاب القرائي.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α ≤ 0,05
يف الدرجة الكلية لال�ستيعاب القرائي بني املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة ،حيث بلغت قيمة اختبار (ف) ( )16.713وهي قيمة
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( ،)α ≤ 0,05وعند النظر �إىل
املتو�سطات احل�سابية يالحظ تفوق الطّ لبة يف املجموعة التجريبية
الذين بلغ متو�سط درجاتهم على القيا�س البعدي ( ،)18.90ويف
املجموعة ال�ضابطة بلغ متو�سط درجاتهم على القيا�س البعدي
( ،)14.74مما ي�شري �إىل �أن �أداء املجموعة التجريبية على القيا�س
البعدي كان �أف�ضل من �أداء املجموعة ال�ضابطة على الدرجة الكلية
ملقيا�س اال�ستيعاب القرائي.
ولفح�ص الفروق التي تعزى لأثر الربنامج التدريبي يف
م�ستويات اال�ستيعاب القرائي مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات الطّ لبة تبعا للفروق بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على كل من القيا�سني القبلي
والبعدي ،اجلدول ( )9يو�ضح ذلك.
جدول (:)9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينتي ال ّدراسة على أبعاد
االستيعاب القرائي.

البعد

امل�ستوى
احلريف

املجموعة

القيا�س القبلي

متو�سط

انحراف

متو�سط

ال�ضابطة

3.16

1.72

3.53

1.57

التجريبية

2.98

1.73

4.40

1.58

املجموع

3.06

1.72

3.99

1.63

ال�ضابطة

3.42

1.91

3.79

1.70

التجريبية

3.29

1.77

4.88

1.48

املجموع

3.35

1.83

4.36

1.67

ال�ضابطة

2.21

1.68

2.18

1.49

التجريبية

2.24

1.23

3.14

1.26

املجموع

2.23

1.45

2.69

1.45

متو�سط

انحراف

متو�سط

ال�ضابطة

5.00

2.19

5.24

1.73

التجريبية

5.26

1.94

6.48

1.53

املجموع

5.14

2.05

5.89

1.74

يالحظ من اجلدول ( )9وجود فروق ظاهرية يف م�ستويات
اال�ستيعاب القرائي تبع ًا للتدريب على الت�صور العقلي .وللك�شف عن
داللة الفروق فقد تقرر �إجراء اختبار حتليل التباين الأحادي املتعدد
امل�صاحب ( .)One Way MANCOVAوللت�أكد من �أحد افرتا�ضات
اختبار حتليل التباين املتعدد املتعلق باختبار وجود عالقات
ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني م�ستويات اال�ستيعاب القرائي،
فقد مت ا�ستخدام اختبار بارتليت لفح�ص الكروية كما يف اجلدول
(.)10
جدول ()10
معامل االرتباط بين مستويات االستيعاب القرائي واختبار بارتليت ( )Bartlettلفحص العالقة
بينها.

احلريف

اال�ستنتاجي

النقدي

التذوقي

امل�ستوى

***

***

***

***

اال�ستنتاجي

0.636

***

***

***

النقدي

0.425

0.426

***

***

التذوقي

0.565

0.433

0.461

***

الت�أرجحية

قيمة chi2

د.ح

الداللة

0.743

95.849

0.00

0.00

احلريف

اختبار
بارتليت

يت�ضح من جدول ( )10وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α ≤ 0,05بني م�ستويات اال�ستيعاب
القرائي حيث بلغت قيمة ( .)chi2 95.849ويو�ضح اجلدول ()11
نتائج اختبار هوتلنج ( )Hotelling›s Traceلأثر الت�صور العقلي يف
م�ستويات اال�ستيعاب القرائي.
جدول (:)11

القيا�س البعدي
انحراف

القيا�س القبلي

انحراف

جدول (:)8

امل�ستوى
اال�ستنتاجي

القيا�س البعدي

نتائج اختبار هوتلنج ألثر التصور العقلي في مستويات االستيعاب القرائي

املتغري

القيمة

اختبار ف

القبلي

0.078

1.449

املجموعة
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0.234

4.332

الداللة الإح�صائ ّية حجم الأثر
0.23
0.00

0.07
0.19
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يف م�ستويات اال�ستيعاب القرائي مت �إجراء اختبار حتليل التباين
الأحادي املتعدد امل�صاحب ( )One Way MANCOVAلفح�ص تلك
الفروق واجلدول ( )12يبني ذلك.

يت�ضح من اجلدول ( )11وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستويات اال�ستيعاب القرائي تبع ًا للتدريب على الت�صور العقلي،
وعدم وجود فروق تبع ًا لالختبار القبلي بني املجموعة التجريبية
وال�ضابطة ،ولإيجاد الفروق التي تعزى للتدريب على الربنامج

جدول (:)12
السابع األساسي.
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد المصاحب ( )One Way MANCOVAألثر التدريب على التصور العقلي في مستويات االستيعاب القرائي لدى طلبة ّ
الصف ّ

امل�صدر

االختبار
القبلي

املجموعة

اخلط�أ

الكلي
امل�صحح

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سطات
املربعات

اختبار ف

الداللة
الإح�صائ ّية

حجم الأثر

امل�ستوى احلريف

11.406

1

11.406

* 4.482

0.04

0.06

امل�ستوى اال�ستنتاجي

3.461

1

3.461

1.402

0.24

0.02

امل�ستوى النقدي

6.098

1

6.098

2.463

0.12

0.03

امل�ستوى التذوقي

6.176

1

6.176

3.381

0.07

0.04

امل�ستوى احلريف

30.737

1

30.737

* 12.079

0.00

0.14

امل�ستوى اال�ستنتاجي

15.431

1

15.431

* 6.249

0.02

0.08

امل�ستوى النقدي

23.827

1

23.827

* 9.625

0.00

0.11

امل�ستوى التذوقي

18.387

1

18.387

* 10.064

0.00

0.12

امل�ستوى احلريف

195.939

77

2.545

امل�ستوى اال�ستنتاجي

190.131

77

2.469

امل�ستوى النقدي

190.623

77

2.476

امل�ستوى التذوقي

140.677

77

1.827

امل�ستوى احلريف

237.987

79

امل�ستوى اال�ستنتاجي

208.987

79

امل�ستوى النقدي

220.488

79

امل�ستوى التذوقي

165.187

79

املتغريات التابعة

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.)α ≤ 0,05

ت�شري نتائج اجلدول (� )12إىل الآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (α
 )≤ 0,05يف م�ستويات اال�ستيعاب القرائي على القيا�س القبلي
با�ستثناء امل�ستوى احلريف حيث بلغت قيمة اختبار (ف) له ()4.48
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)α ≤ 0,05وعند النظر �إىل
املتو�سطات احل�سابية يالحظ تفوق الطّ لبة يف املجموعة التجريبية
يف القيا�س القبلي على طلبة املجموعة ال�ضابطة.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (≤ α
 )0,05يف جميع م�ستويات اال�ستيعاب القرائي ،تعزى للتدريب على
الربنامج حيث تراوحت قيم اختبار (ف) بني()12.08 – 6.25
وهي قيم دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)α ≤ 0,05وعند النظر �إىل
املتو�سطات احل�سابية يالحظ تفوق الطّ لبة يف املجموعة ال ّتجريبية
الذين تراوحت متو�سطات درجاتهم على القيا�س البعدي بني (6.48
–  ،)3.14وهي قيم �أعلى من متو�سط درجات الطّ لبة يف املجموعة
ال�ضابطة الذين تراوحت متو�سطات درجاتهم على القيا�س البعدي
ّ
بني ( ،)2.18 – 5.24حيث بلغت املتو�سطات احل�سابية لدى

ال�ضابطة.
قيما �أعلى منها لدى املجموعة ّ
املجموعة ال ّتجريبية ً

مناقشة النتائج:
�أ�شارت نتائج اختبار فر�ضية الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستويات اال�ستيعاب القرائي البعدية بني
طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،حيث تعر�ضت املجموعة
التجريبية لربنامج تدريبي يف الت�صور العقلي يف حني مل تتعر�ض
املجموعة ال�ضابطة لذات الربنامج ،مما ي�شري �إىل �أن �أثر الفروق
يعزى للربنامج التدريبي.
ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن التدريب على الت�صور العقلي
�ساعد الطلبة على تكوين �صور وم�شاهد و�أحداث متكنهم من فهم
حمتوى الن�ص وفهم ال�صورة الكلية واملعنى الإجمايل له ،كما �أن
ذلك لعب دوراً كبريا يف تعميق دالالت الكلمات التي يحتويها وينمي
مهارة املالحظة ملا يحتويه من مفردات وتراكيب ،حيث �ساعد
الباحثان الطلبة من خالل الربنامج التدريبي على معرفة اخلطوات
14

أثر برنامج تدريبي مستند للتصور العقلي في تنمية االستيعاب القرائي
لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن

أ.عبد اهلل محمد عبد اللطيف رزق
أ.د.عدنان يوسف محمود العتوم

التي ميكن من خاللها ا�ستح�ضار ال�صور العقلية باختالف انواعها.
كما ميكن تف�سري ذلك ب�أن التدريب على الربنامج احتوى على
جمموعة من الأبعاد منها التدريب على قلب ال�صور و�إدراكها من
الزوايا املختلفة ،حيث �ساعد ذلك يف النظر يف املو�ضوع بحيثيات
ووجهات نظر �أخرى ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة م�ستوى الفهم واال�ستيعاب
اال�ستنتاجي لدى الطلبة والنظر �إىل املو�ضوع من بدايته ونهايته
بالدرجة نف�سها (.)Jenkins, 2009
وقد يعزى ذلك �أي�ض ًا �إىل �أن تدريب الطلبة على تكبري ال�صور
وت�صغريها وو�ضعها يف �سياقات خمتلفة� ،أدى �إىل حت�سني نظرة
الطلبة �إىل ال�سياق الذي يخو�ضه الن�ص ،وهذا ي�ساعد يف حت�سني
النظرة الناقدة لدى الطالب وي�ساعده على تقومي جمريات الن�ص
ومعرفة املالءم من غري املالءم للمو�ضوعات التي جرى احلديث
عنها ومعاجلتها (.)Schirmer, 1995
كما يعزو الباحثان �سبب التح�سن يف �أداء الطلبة الذين تعر�ضوا
للربنامج �أنه قدم لهم نظرة جديدة للمو�ضوع ت�شبه النظرة ما وراء
املعرفية من خالل حت�سني قدرتهم على الت�صور والنظر مبنظور
�شامل للن�صو�ص وما تت�ضمنها من �صور و�أحداث ومواقف وم�شاهد
مما �أدى �إىل حت�سني م�ستوى اال�ستيعاب التذوقي ،كما �أن التدريب
على الت�صور العقلي ح�سن من م�ستويات اال�ستيعاب ال�سابقة ،وبناء
عليه حت�سن م�ستوى اال�ستيعاب التذوقي.
كما ميكن تف�سري ذلك ب�أن التدريب على الت�صور العقلي �شمل
�أي�ض ًا تدريب الطلبة على توظيف مهارة الت�صور العقلي يف مواقف
وم�شكالت حياتية وزاد قدرتهم على ا�ستخدام ال�صور العقلية يف ما
ميرون به من �أحداث مما �أدى �إىل تطوير فهمهم للمعاين وامل�ضامني
التي يتعلمونها يف درو�سهم والعرب امل�ستفادة من ن�صو�ص القراءة
التي ت�شكل اجلانب الداليل من اال�ستيعاب القرائي �أي�ضا ،حيث مت
تدريبهم على تنفيذ م�رشوع هند�سي للقيام بتنفيذ (ق�رص) وبنائه
من خالل ت�صوراتهم ،وو�صف املكان وال�شكل اخلارجي ،اللون،
املداخل ،الغرف ،وامللحقات املوجودة يف احلديقة.
وتتفق النتيجة ال�سابقة مع الدرا�سات ال�سابقة التي �أ�شارت �إىل
�أثر التدريب على الت�صور العقلي يف م�ستويات اال�ستيعاب القرائي
(& Gambrell & Koskinen, 1982: Schirmer, 1995: Francey
)Cain, 2005 .(Schauer, 2005 : 7Joffe et al, 200
كما تتفق �أي�ضا مع ما تو�صلت له نتائج درا�سات �أخرى مثل
درا�سة كريين ( )Kearney, 1995التي ا�ستهدفت طلبة ال�صف الثاين
والرابع ودرا�سة جونيان وايلينا ( )Janyan & Elena, 2007التي
ا�ستهدفت املواطنني البلغاريني وطالب اجلامعات ودرا�سة جينكنز
( )Jenkins, 2009التي ا�ستهدفت طلبة ال�صف ال�سابع.
كما ت�شابه نتيجة الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات التي
ا�ستخدمت اختبارات لقيا�س م�ستويات اال�ستيعاب القرائي (عبد
الباري :2009 ،عون والعطار ،)Jenkins, 2009 :2014 ،ودرا�سة
فران�سيه وكني ( )Francey & Cain, 2005التي ا�ستهدفت فهم الطلبة
لل�ضمائر ،ودرا�سة يو�سف ( )Yusuf, 2016التي �أ�شارت �إىل �أن الطلبة
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الذين در�سوا بوا�سطة ال�صور العقلية الإبداعية تفوقوا يف اختبار
اال�ستيعاب القرائي.

التوصيات:
يف �ضوء ما تو�صلت له الدرا�سة من نتائج ف�إن الباحثني
يو�صيان مبا يلي:
1 .1االهتمام بالتدريب على الت�صور العقلي حيث �أثبت البحث
�إمكانية التدريب عليه ملا له من �أثر يف حل م�شكالت الفهم القرائي
وتطوير �أداء الطلبة فيه.
�2 .2إجراء املزيد من الدرا�سات التي تقي�س �أثر الت�صور العقلي
يف متغريات �أخرى ،والتي تقي�س القدرة التنب�ؤية للت�صور العقلي يف
متغريات معرفية وتربوية �أخرى �أي�ضاً.
3 .3االهتمام بحل م�شكالت القراءة من خالل برامج تدريبية
م�شابهة تطور مهارات الطلبة على امل�ستوى البعيد.
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