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املُ َّ
لخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على م�ستوى ال ّت�صور العقلي
ومهارة حل امل�شكالت لدى طلبة جامعة �آل البيت بالأردن ،والك�شف
عن وجود فروق يف م�ستوى ال ّت�صور العقلي ،ومهارة حل امل�شكالت
تبع ًا ملتغريي :اجلن�س والكلية والتفاعل بينهما ،وعالقة ال ّت�صور
تكونت عينة الدرا�سة من ()690
العقلي مبهارة حل امل�شكالتّ .
طال ًبا وطالب ًة من طلبة جامعة �آل البيت .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
مت ا�ستخدام مقيا�سي :ال ّت�صور العقلي ،ومهارة حل امل�شكالت .وقد
تو�صلت النتائج �إىل �أن م�ستوى ال ّت�صور العقلي ومهارة حل امل�شكالت
كان متو�سطاً ،كما �أ�شارت �إىل وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف م�ستوى
ال ّت�صور العقلي تعزى �إىل متغريي اجلن�س والكلية ول�صالح الذكور
والكليات العلمية .كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف م�ستوى مهارة حل امل�شكالت تعزى ملتغريي اجلن�س
والكلية ،ول�صالح الذكور ،والكليات الإن�سانية ،وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثر التفاعل بني اجلن�س والكلية لكال
املتغريين ،و�أخريا �أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة
دالة �إح�صائ َّيا بني ال ّت�صور العقلي ومهارة مهارة حل امل�شكالت.
الكلمات املفتاحية :ال ّت�صور العقلي ،مهارة حل امل�شكالت،
طلبة جامعة �آل البيت.

Abstract:
The study aims to identify the level of mental
imagery and problem-solving for the students of ’Al alBayt University, Jordan. In addition, it aims at detecting
any differences in them due to gender, faculty or the
interaction between gender and faculty. The study
also aims to identify the relationship between mental
imagery and problem-solving. The sample of the study
included 690 male and female students of ’Al al-Bayt
University. The scales of mental imagery and problemsolving were used in this study. The results concluded
that the levels of mental imagery and problem-solving
were average. Also, there were statistically significant
differences in the level of mental imagery due to gender
in favor of males and specialization in favor of the
students of scientific disciplines. The differences due
to the interaction between gender and faculty were not
statistically significant. Finally, the results indicated
a statistically significant positive correlation between
mental imagery and problem-solving.
Keywords: Mental imagery, problem-solving,
University students.

املَُق ِدمَة:
ُيع ّد ال ّت�صور العقلي(� )Mental Imageryأحد العمليات العقلية
الأ�سا�سية التي ت�ساعدنا على التذكر ،والتخطيط  ،والتنقل بني

الأحداث املا�ضية واتخاذ القرارات ،وكذلك يدخل ال ّت�صور العقلي
كعن�رص �أ�سا�سي يف كثري من مهارات التفكري العليا التي تهدف
الأنظمة التعليمية يف كل دول العامل �إك�سابها لطلبتها .ويعرب مفهوم
ال ّت�صور العقلي عن العملية التي يقوم بها الفرد بتكوين ال�صور
واملواقف التي تعرب عن فهمه و�إدراكه للموقف احلايل �سواء �أكانت
تلك ال�صور ب�رصية �أو ح�سية �أو ذوقية ،كما �أن ال�صور العقلية تعرب
عن النتاج الذي يتبع تلك العملية (.)Porter, 2014
ويعرف بايلي�ش ( )Pylyshyn, 2002ال ّت�صور العقلي ب�أنه
القدرة على متثيل الأحداث ،واملثريات يف العقل �أثناء غياب املثريات
احل�سية يف �أو�ضاع خمتلفة وتدويرها والتحكم بها .بينما يعرفه
�آي�سينك ( )Eysenck, 2012على �أنه عملية متثيل للأحداث والأ�شياء
واملواقف التي كانت متثل �أمام الفرد وقت الإدراك على �شكل مماثل
لل�صورة احلقيقة� .أما �سول�سو ( )Solso, 2000فيعرفه على �أنه متثيل
عقلي ل�شيء �أو حدث غري موجود ،ويت�ضمن التعريف العام لل�صور
الب�رصية ،وال�صور املتكونه من �إح�سا�سات �أخرى .ويعرف الباحثان
ال ًت�صور العقلي ب�أنه عملية عقلية تهدف لتكوين �صور ب�رصية،
وت�ضيمنها يف �شكل �أحداث جديدة لي�س لدى الفرد �أي خربه فيها
من قبل.
وهناك جمموعة من اخل�صائ�ص الرئي�سة التي متيز ال ّت�صور
العقلي ،حيث ميكن و�صفه ب�أنه متعدد احلوا�س ،وي�ستقي م�صادره
من الذاكرة تبع ًا لت�صنيف احلوا�س اخلم�سة (ب�رصي� ،سمعي� ،شمي،
مل�سي ،ذوقي) املختلفة ،والتي ميكن ت�صنيفه من خاللها �إىل �أنواع
متعددة ،كما ي�شرتك ال ّت�صور العقلي مع بع�ض الأ�س�س الع�صبية
والتي ت�شري �إىل دور الأ�س�س البيولوجية والدماغية يف تكوينه ،وهو
�أي�ض ًا ي�ؤثر ويت�أثر بالعمليات املعرفية والعقلية املختلفة (Moran,
.)Campbell, Holmes & Macintyre, 2012
ت�ساعد ال�صور العقلية الأفراد على �إعادة هيكلة امل�شكلة
ب�صور خمتلفة عن �شكلها الأويل .مما يدفعهم على التوجه نحو
الطرق غري التقليدية يف حل امل�شكلة� .إذ �إن ت�شكيل ال�صور املختلفة
للم�شكلة ي�سهم يف امل�ساعدة على االبتعاد عن امليول املخادعة للحل
وامل�ستخل�صة من ال�صيغة اللفظية للم�شكلة.
� ّإن مهارة حل امل�شكالت عملية عقلية تت�أكد من خالل ا�ستعمال
ما مت معرفته من معلومات ومهارات �سابقة ،وتت�ضمن خطوات
عديدة تبد�أ ب�إدراك امل�شكلة ،فالفرد الذي يقوم بح ّل م�شكلته ال ب َّد
�أن يدرك نوع امل�شكلة التي يتعامل معها ويحدد املبادئ الأ�سا�سية
الالزمة حللها ،كما � َّأن احلل الفعال للم�شكلة يتطلب النظر �إىل ما بعد
اخل�صائ�ص ال�سطحية للمواقف من �أجل الو�صول �إىل الت�شابهات
الكامنة بني امل�شكالت (كرو�س وبور�شيا و�أجنور وثوما�س.)2004 ،
ويعرف �سترينربغ ( )Sternberg, 2003حل امل�شكلة ب�أنه
عملية ي�سعى الفرد من خاللها �إىل تخطي العوائق التي تواجهه
�أثناء حماولة احلل� ،أو �سعيه لتحقيق الهدفّ � .أما فونك (Funke,
 )2012فيعرف مهارة حل امل�شكالت على �أنها اجلهد الذي يتم بذله
با�ستخدام املعارف ،واالنفعاالت ،وال�سياقات االجتماعية املختلفة
للو�صول لنقطة الهدف الذي ي�سعى �إليه املكلف بحل امل�س�ألة متجاو ًزا
العقبات وال�صعوبات .وتلعب خربات الفرد ال�سابقة يف مهارة حل
دورا �إيجاب ًيا يف حتديد مهاراته يف حل امل�شكالت ،حيث
امل�شكالت ً
�إ ّنها قد ت�سهم يف زيادة احرتام الذات ،والإبداع ،وثقة �أكرب يف قدرات
192

ال ّتصور العقلي وعالقته مبهارة حل املشكالت
لدى طلبة جامعة آل البيت في األردن

د .عمر عطا اهلل العظامات
د .نظمي حسني املعال

وموارد الذات .ويف �ضوء النظريات املعرفية مت تعريف مفهوم حل
امل�شكالت ب�أنه ن�شاط عقلي معقد يتكون من جمموعة من املهارات
والإجراءات املعرفية ملواجهة م�شكلة ما ت�ضمن الو�صول �إىل حل
هذه امل�شكلة .وتت�ضمن مهارة حل امل�شكالت جمموعة من مهارات
التفكري العليا مثل :ال ّت�صور ،االرتباط ،التجريد ،الفهم ،التالعب
(.)Foshay & Kirkley, 1998
تتميز امل�شكالت املعقدة ح�سب فونك ()Funke, 2012
مبجموعة من اخل�صائ�ص تتطلب يف �ضوئها عمليات عقلية متقدمة
للتو�صل حللها ،فامل�شكالت املعقدة تت�سم كما يدل ا�سمها مبا يلي:
1 .1التعقيد وت�شعب املتغريات وتعددها.
2 .2ارتباط متغرياتها ببع�ضها البع�ض.
3 .3وجودها داخل نظام ديناميكي يتغري مع مرور الوقت،
و�سبب هذا التغري كرثة املتغريات وتغري زوايا النظر �إىل هذه
املتغريات الكثرية.
4 .4العالقة غري الثابتة بني املتغريات ،ولذلك ال تتوافر لدى
من يريد حل هذه امل�شكلة كافة املعلومات املطلوبة.
5 .5ميتلك حل امل�شكلة العديد من الأهداف التي تعمل
باجتاهات مت�ضادة.
ح�سب نظرية معاجلة املعلومات ومنذ �أكرث من �أربعني �سنة
كانت ال ّدرا�سات النف�سية تتناول مفهوم حل امل�شكالت مبحاكاته
بعمليات احلا�سوب املختلفة ،وبد�أ التحول من العمليات احلا�سوبية
الب�سيطة �إىل الرتكيز على العمليات املعقدة التي تقابل عمليات حل
امل�شكالت املعقدة ،التي ترتبط بنوعية ،وعدد املتغريات الداخلة
بامل�شكلة ،وكذلك ارتباطها ب�سياقات �أخرى ذات عالقة بها(Dormer
. )& Funker, 2017
يواجه الكثري من الأ�شخا�ص ومنهم الطلبة �صعوبة يف التو�صل
حللول للم�شاكل التي تواجههم ،ب�سبب عدم القدرة على ت�صور �صحيح
علما
للم�شكلة� ،أو عدم القدرة على اال�ستفادة من معطيات امل�س�ألةً ،
�أن جناح الأ�شخا�ص يف تكوين �صور ذهنية �ساعد العديد منهم على
حاالت من الإبداع واالكت�شافات اجلديدة وهذا كان حال العديد من
الك ّتاب والفنانني والعلماء ،مثل نظرية الن�سبية لإن�شتاين الذي �أ�شار
�أن نظريته بد�أت بت�صور عقلي حول مو�ضوعها (.)Polland, 1996
وبعد اال�ستعرا�ض ال�سابق جند �أن ال�صور العقلية تعمل على
تقدمي متثيل �أو منوذج مب�سط ملحتوى امل�شكلة �أو املهمة املعرفية،
مربزة العنا�رص الأكرث �أهمية .الأمر الذي ي�سمح مبعاجلة املوقف
امل�شكل ب�سهولة و�رسعة .وت�سهل عملية ت�شكيل ال�صور الذهنية
للأحداث توق ًعا عقل ًيا للتغريات التي قد حتدث ،وهذا ي�سمح للقيام
ب�إجراء منطقي يف حل امل�سائل املختلفة� ،إن �إ�رشاك الت�صور العقلي
يف حل امل�شكالت ي�ؤدي �إىل النجاح والتوفيق يف حلها؛ وذلك لأن
ال�صور الذهنية املت�شكلة تعترب رم ًزا عقل ًيا ميتلك خ�صائ�صا مميزة
ذات �صلة بتوليد ا�ستنتاجات مفيدة حول احلل تتجاوز املعلومات
التي ت�ضمنتها امل�شكلة التي �أعطيت منذ البداية.
تنوعت ال ّدرا�سات التي تناولت متغريات ال ّدرا�سة احلالية
ومنها درا�سة �أنتونيتي ( )Antonietti, 1991التي هدفت لتق�صي
العالقة بني ال ّت�صور العقلي ،وت�سهيل مهمة ح ّل امل�شكلة ،تكونت
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ال ّدرا�سة من �أربع جتارب� ،أجريت التجربة الرابعة على ()25طالبا
من طلبة املرحلة الثانوية تراوحت �أعمارهم بني (� )20-16سنة.
كانت التجربة الرابعة تتعلق با�ستخدام ال ّت�صور الذهني �أو ال�صور
العادية حلل م�شكلتني خمتلفتني ،فجاءت نتائج ال ّدرا�سة لت�ؤكد
الأثر املوجب لل ّت�صور الذهني يف مهارة حل امل�شكالت .تناولت
درا�سة بوالند(� )Polland, 1996أثر ا�ستخدام ال ّت�صور العقلي على
الدرا�سة ما جمموعه
مهارة حل امل�شكالت الإبداعي ،وكانت عينة ّ
( )44حالة من املخرتعني والعلماء والفنانني كان لهم انتاجات
�إبداعية (اكت�شافات ،اخرتاعات� ،أعمال فنية) ،وكانت هذه الأعمال
مما �أبلغ عنه الأ�شخا�ص �أنف�سهم� ،أو مت االطالع عليها ومراجعتها
عن طريق ح�سابات العلماء و�أعمالهم املن�شورة �أو من خالل كتاب
ال�سرية .وقد حتدثت الدرا�سة عن الظروف التي رافقت ا�ستخدام مهارة
ال ّت�صور العقلي ،وقد �أظهرت النتائج وجود عالقة بني ال ّت�صور
العقلي ال�سمعي ،والب�رصي ،وال�سلوكات الإبداعية املتعلقة مبهارة
حل امل�شكالت املعقدة.
كما �سعت درا�سة جاردرن ( )Garderen, 2006لبحث العالقة
بني ال ّت�صور العقلي ومهارة حل امل�شكالت .واختارت ال ّدرا�سة ما
جمموعه(  ( )66من طلبة ال�صف ال�ساد�س من والية فلوريدا ((�Flori
 daالأمريكية ،من املوهوبني ومتو�سطي التح�صيل ،والطلبة الذين
يعانون من �صعوبات يف التعلم� .أما نتائج ال ّدرا�سة فقد �أكدت على
وجود عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني الت�صور العقلي،
والقدرة على حل امل�سائل وامل�شكالت الريا�ضية.
�أما درا�سة كوخ ( )Koch, 2006التي تق�صت العالقة بني
ال ّت�صور املكاين وا�سرتاتيجية حل امل�شكلة ،وتكونت عينة البحث من
( )47من طلبة جامعة جنوب �رشق مي�سوري( )Missouriالأمريكية.
حيث مت تدريب �إحدى جمموعتي الدرا�سة على ا�ستخدام الت�صور
املكاين حلل امل�سائل الريا�ضية ،فقد �أظهرت النتائج تقدم هذه
املجموعة يف قدرتها على حل امل�سائل ب�شكل �أف�ضل من املجموعة
الأخرى.
�أما درا�سة جاجات�سي�س و�أجاثاجنلو وبابكو�ست (Gagatsis,
 . )Agathanegelou & Papakosta, 2010فقد تق�صت العالقة بني
وجود �صور ومتثيالت بامل�سائل احل�سابية ،وقدرة الطلبة على حل
امل�شكالت الريا�ضية ،تكونت عينة ال ّدرا�سة من ( )125طال ًبا وطالب ًة
من ال�صف الثاين ،من منطقتني من مناطق قرب�ص .وقد دلت نتائج
ال ّدرا�سة �إىل عدم وجود �أثر لتقدمي م�سائل الريا�ضيات من خالل
ال�صور والتمثيالت على قدرة الطلبة يف حل هذه امل�سائل.
و�أظهرت درا�سة كونكوي و�أوزدر ()Cankoy& Ozder, 2011
التي در�ست العالقة بني ال ّت�صور ومهارة حل امل�شكالت .تكونت عينة
ال ّدرا�سة من ( )867طال ًبا وطالب ًة من طلبة ال�صف اخلام�س ،من
�شمال قرب�ص و�أظهرت النتائج �أن الطلبة الذين ا�ستخدموا ال ّت�صورات
الب�رصية يف حل امل�شكالت يف مادة الريا�ضيات� ،أظهروا نتائج �أكرث
�إيجابية من �أقرانهم الذين مل ي�ستخدموا ال ّت�صور.
كما تناولت درا�سة بونن ووي�سل وجولز و�سكوت (Boonen,
 )Wesel, Jolles& Schoot, 2014العالقة بني ال ّت�صور العقلي
ومهارة حل امل�شكالت .تكونت عينة ال ّدرا�سة ( )128طال ًبا وطالب ًة
هولند ًيا من طلبة ال�صف ال�ساد�س االبتدائي .مت �إخ�ضاعهم الختبار
موحد بالريا�ضيات .وقد �أظهرت نتائج ال َدرا�سة وجود عالقة موجبة
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ذات داللة �إح�صائية بني ال َت�صور العقلي ومهارة حل امل�شكالت.
وتق�صت درا�سة (�أولينغر وهامون وغرندر وفنك (Ollinger,
 .)Hammon, Grundherr& Funke, 2015الإجابة على �س�ؤال هل
يعزز الت�صور زيادة القدرة على حل امل�شكالت املعقدة من خالل عمل
اخلرائط الذهنية ال�سببية .تكونت عينة ال ّدرا�سة من ( )91م�شاركً ا من
املرحلة اجلامعية من اجلامعات الأملانية ،حيث مت تق�سيم العينة
�إىل ثالث جمموعات ،ر�سمت واحدة منها خرائط �سببية با�ستخدام
ال ّت�صور ،يف حني ا�ستخدمت املجموعتان الأخريان طرق �أخرى
للتعامل مع امل�شكلة .وذهبت نتائج ال ّدرا�سة لت�ؤكد عدم وجود �أثر
ال�ستخدام ال ّت�صور ،وعمل اخلرائط ال�سببية يف ت�سهيل حل امل�شكالت
املعقدة.
�أما درا�سة باملر ( )Palmer & Karlsson, 2017والتي هدفت
لتق�صي �أثر تدريب الطلبة على ا�ستخدام الت�صور يف مهارة حل امل�شكلة
الريا�ضية لدى طلبة املدار�س االبتدائية ،فكانت العينة ( )195من
طلبة ال�صفوف من الأول �إىل اخلام�س يف ال�سويد .ومت �إخ�ضاع الطلبة
واملعلمني لربنامج ا�ستخدام ال ّت�صور يف حل امل�شكالت الريا�ضية،
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الطلبة الذين امتلكوا القدرة على عمل �صور
خمتلفة للم�س�ألة �أظهروا قدرة �أكرب على امل�سائل الريا�ضية.
�أما درا�سة ع�سمان وزمال�ؤه ( )Osman et al., 2018فقد �سعت
لتق�صي دور ا�سرتاتيجية ال ّت�صور يف تعزيز مهارة حل امل�شكلة،
وت�ضمنت عينة ال ّدرا�سة ( )32طال ًبا وطالب ًة من طلبة ال�صف الثالث
يف ماليزيا .حيث مت تقدمي جمموعة من امل�سائل الريا�ضية للطلبة
باملرة الأوىل ،ثم تدريبهم على ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ال ّت�صور ،ثم
تقدمي جمموعة �أخرى من امل�سائل املختلفة عن جمموعة امل�سائل
الأوىل لكنها تت�ساوى معها يف درجة ال�صعوبة ،وقد �أظهرت النتائج
حت�سن كبري يف حل امل�سائل يف املرحلة الثانية ،يف حني كانت هذه
النتائج �ضعيفة يف املرحلة الأوىل.
يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض ال ّدرا�سات ال�سابقة التي تناولت
الت�صور العقلي وعالقته مبهارة حل امل�شكالت انها درا�سات �أجنبية،
حيث مل يجد الباحثان �أي درا�سة عربية تناولت هذا املجال .وهذا ما
مييز ال ّدرا�سة احلالية عن غريها من ال ّدرا�سات ال�سابقة �أنها ال ّدرا�سة
العربية الأوىل ح�سب علم الباحثني التي تناولت العالقة بني ال ّت�صور
العقلي ومهارة حل امل�شكالت وفق ًا ملتغريات اجلن�س ،وامل�ستوى
ال ّدرا�سي ،والتخ�ص�ص.

مشكلة ال ّدراسة وأسئلتها:
متثل اجلامعة مرحلة نهائية يف �إعداد ال�شباب امل�ؤهلة
واملدربة بدرجة كفاءة عالية علم ًيا وعمل ًيا لكي تقوم بالأدوار
املطلوبة منها الحقاً� .إذ متثل البيئة التي تمُ كّن الطلبة من تنمية
�شخ�صياتهم وا�ستثمار قدراتهم؛ لذا ينبغي االهتمام بامل�شكالت التي
تواجه الطلبة كالتعامل مع املواد ال ّدرا�سية واملواقف احلياتية يف
ال�سياقات املختلفة .خا�صة �إذ تتطلبت هذه املواقف ا�ستخدام العديد
من املهارات والقدرات العقلية ،وذلك من خالل ال ّت�صور العقلي،
فهو ُيع ّد �أحد الأ�ساليب املتبعة ملعاجلة املعلومات ،و ُيع ّد و�سيلة
مل�ساعدة طلبة اجلامعة على ترجمة امل�سائل يف املواد ال ّدرا�سية �إىل
�صور عقلية ،فال ّت�صور العقلي يمُ ِكّن الطلبة من معاجلة املعلومات
املت�ضمنة بامل�شكالت التي تعرت�ضهم بطريقة مبتكرة ،ل ّأن ال ّتعلم

اجلامعي يتطلب التعامل مع املعرفة بطريقة متحررة ،لتكت�سب
املواد ال ّدرا�سية عن�رص املفاج�أة والإثارة .وكما �أنه �أ�صبح من
الأولويات املتقدمة يف جمال ال ّتعلم حال ًيا الرتكيز على مهارات حل
امل�شكالت كمهارة من مهارات التفكري العليا ،كان ال ب ّد من الرتكيز
على املهارات التي ت�ؤثر فيها وتنميها لدى الن�شء� ،إذ تعمل ال�صور
الذهنية كمجموعة من العمليات التي ت�سمح للأ�شخا�ص باالبتعاد
عن اال�ستخدام التقليدي امليكانيكي للخوارزميات امل�ستمدة من
املعلومات اللفظية للم�شكلة .كما �أنها عملية ت�سمح بالتالعب
بعنا�رص امل�شكلة بطرق متعددة تقود للحل .ذلك �أن االنفجار التقني
الذي وقع يف عاملنا جعل من املهم الرتكز لدى �شبابنا على مهارات
التفكري ،وكل ما من �ش�أنه دعمها ،حيث رافق ذلك التقدم التقني تولد
م�شاكل حياتية و�أكادميية حتتاج من اجلميع االبتعاد عن النمط
التقليدي ملهارة حل امل�شكالت .وتتمثل م�شكلة ال ّدرا�سة احلالية يف
الك�شف عن العالقة بني ال ّت�صور العقلي ومهارة حل امل�شكالت لدى
الطلبة.
وب�شكل �أكرث حتدي ًدا حاولت ال ّدرا�سة احلالية الإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما م�ستوى الت�صور العقلي لدى طلبة جامعة �آل البيت؟
2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≤ 0.05يف
م�ستوى ال ّت�صور العقلي لدى طلبة جامعة �آل البيت يف الأردن تعزى
�إىل متغريي اجلن�س والكلية والتفاعل بينهما؟
3 .3ما م�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى طلبة جامعة �آل
البيت؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≤ 0.05يف
م�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى طلبة جامعة �آل البيت يف الأردن
تعزى �إىل متغريي اجلن�س والكلية والتفاعل بينهما؟
5 .5هل توجد عالقة ارتباطية بني ال ّت�صور العقلي ومهارة حل
امل�شكالت لدى طلبة جامعة �آل البيت؟

أهمية ال ّدراسة:
ظرية لكونها من
تربز �أهمية هذه ال ّدرا�سة من ال ّناحية ال ّن ّ
ال ّدرا�سات الأوىل التي حتاول الربط بني متغريي ال ّت�صور العقلي،
ومهارة حل امل�شكالت .كما �أن النتائج املمكن احل�صول عليها �سوف
تفتح �آفا ًقا ومداخل جديدة لعدد من الباحثني من �أجل العمل على
البحث يف املتغريات الأخرى ذات العالقة بال ّت�صور العقلي.
وتتمثل الأهمية العملية لل ّدرا�سة احلالية يف النتائج التي �سيتم
التو�صل �إليها ،والتي ميكن �أن تلفت نظر القائمني على التعليم العايل
يف اجلامعات الأردنية نحو فهم ال ّت�صور العقلي ،وما يرتبط بها من
عوامل ،مما يجعلهم �أكرث قدرة يف توجيه املهتمني واملخت�صني يف
�صياغة تعليمات حول كيفية ا�ستخدام تقنيات ال ّت�صور العقلي يف
حل امل�شكالت.

أهداف ال ّدراسة:
تهدف ال ّدرا�سة �إىل:
1 .1الك�شف عن م�ستوى ال ّت�صور العقلي لدى طلبة جامعة �آل
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ال ّتصور العقلي وعالقته مبهارة حل املشكالت
لدى طلبة جامعة آل البيت في األردن

د .عمر عطا اهلل العظامات
د .نظمي حسني املعال

البيت.
2 .2الك�شف عن م�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى طلبة
جامعة �آل البيت.
3 .3الك�شف عن الفروق تبع ًا ملتغريي اجلن�س والكلية والتفاعل
بينهما يف م�ستوى ال ّت�صور العقلي لدى طلبة جامعة �آل البيت.
4 .4الك�شف عن الفروق تبع ًا ملتغريي اجلن�س والكلية والتفاعل
بينهما يف م�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى طلبة جامعة �آل البيت.
 5 .5الك�شف عن العالقة بني ال ّت�صور العقلي ومهارة حل
امل�شكالت لدى طلبة جامعة �آل البيت.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
1 .1ال ّت�صور العقلي :هو و�سيلة عقلية ميكن من خاللها
تكوين ت�صورات للخربات ال�سابقة �أو ت�صورات جديدة مل حتدث من
قبل بغر�ض الإعداد العقلي للأداء (D’Ercole, Castelli, Giannini
وتعرف �إجرائ ًيا على �أنه :الدرجة التي �سيح�صل
.)& Sbrilli, 2010
ّ
عليها الطالب على ال ّت�صور العقلي امل�ستخدم يف ال ّدرا�سة.
2 .2مهارة حل امل�شكالت :ن�شاط ذهني معريف ي�سري يف
خطوات معرفية ذهنية مرتبة ومنظمة يف ذهن الطالب ويت�ضمن
اال�سرتاتيجيات اخلم�س التالية :التوجه العام نحو امل�شكلة ،وتعريف
امل�شكلة ،وحتليلها ،وتوليد البدائل ،واتخاذ القرار ،والتقييم ،والتحقق
وتعرف
من �صحة احلل ()Heppner, Reeder & Larson 1983
ّ
�إجرائ ًيا على �أنه :الدرجة التي �سيح�صل عليها الطالب على مقيا�س
مهارة حل امل�شكالت امل�ستخدم يف ال ّدرا�سة.

حمددات ال ّدراسة:
ميكن تق�سيم حدود ال ّدرا�سة �إىل الآتي:
احلد املكاين :جامعة �آل البيت/الأردن.
احلد الزماين� :أجريت هذه ال ّدرا�سة يف الف�صل ال ّدرا�سي الأول
من العام اجلامعي .2021/ 2020
احلد الب�رشي :اقت�رصت هذه ال ّدرا�سة على طلبة جامعة �آل
البيت ب�شكل حمدد.

الطريقة واإلجراءات
منهج ال ّدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي يف البحث� ,إذ حاولت
ال ّدرا�سة التعرف على العالقة بني ال ّت�صور العقلي ومهارة حل
امل�شكالت لدى طلبة جامعة �آل البيت.
جمتمع ال ّدراسة:
تكون جمتمع ال ّدرا�سة من طلبة البكالوريو�س جميعهم يف
جامعة �آل البيت من كافة الكليات اجلامعية (الإن�سانية والعلمية),
وامل�سجلني يف الف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي 2020
  ,2021والبالغ عددهم ( )20864منهم ( )9661طال ًباو( )11213طالبةً.
195

عينة ال ّدراسة:
تكونت عينة ال ّدرا�سة من ( )690طال ًبا وطالب ًة من طلبة
ّ
البكالوريو�س يف جامعة �آل البيت ،والذين مت اختيارهم بطريقة
العينة الع�شوائية العنقودية ،واجلدول( )1يو�ضح توزيع �أفراد عينة
ال ّدرا�سة وفقا ملتغرياتها.
الجدول رقم ()1
أفراد عينة ال ّدراسة حسب متغيرات ال ّدراسة.

الفئات

التكرار

الن�سبة

املتغريات

ذكر

325

47.1%

انثى

365

52.9%

املجموع

690

100%

علمية

323

46.8%

ان�سانية

367

53.2%

690

100%

اجلن�س

الكلية

املجموع

أدوات ال ّدراسة
ا�ستخدم الباحثان مقيا�س ال ّت�صور العقلي ،وا�سرتاتيجية
مهارة حل امل�شكالت ،وفيما يلي و�صف لهذه املقايي�س:
�أوالً :مقيا�س ال ّت�صور العقلي:
املطور من قبل ديركويل
مت ا�ستخدام مقيا�س ال ّت�صور العقلي
ّ
و�آخرون ( ،)D’Ercole et al., 2010ويتكون املقيا�س من ()33
فقرة لقيا�س ال ّت�صور العقلي موزعة على �ستة �أبعاد هي� :رسعة
ت�شكيل ال�صورة وخ�ص�ص له ( 5فقرات) ،واال�ستمرارية  /اال�ستقرار
وخ�ص�ص له ( 6فقرات) ،والأبعاد وخ�ص�ص له ( 5فقرات) ،وم�ستوى
التفا�صيل وخ�ص�ص له ( 6فقرات) ،وامل�سافة �أو البعد وخ�ص�ص له (
5فقرات) ،وعمق امل�شهد وخ�ص�ص له ( 6فقرات).
�صدق املقيا�س ب�صورته الأ�صلية
قام ديركويل و�آخرون ( ،)D’Ercole et al., 2010بالتحقق من
مكونة من ( )262من طلبة مرحلة
�صدق املقيا�س بتطبيقة على عينة ّ
البكالوريو�س يف تخ�ص�ص العلوم املحا�سبية يف جامعة مانيال يف
الفلبني مما ترتاوح �أعمارهم بني (� )18-60سنة ،ومن خارج عينة
ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،حيث مت ا�ستخراج م�ؤ�رشات �صدقه يف املقيا�س
الأ�صلي من خالل ح�ساب معامالت االرتباط بني املجاالت ال�ستة،
وكانت معامالت االرتباط دال ًة �إح�صائ ًيا وتراوحت ما بني ()P=.05
 ،)0.16، (P=0.001وتدعم �صدق الأداة.
�صدق املقيا�س لل ّدرا�سة احلالية
ولأغرا�ض ال ّدرا�سة مت ترجمة املقيا�س من اللغة االجنليزية �إىل
اللغة العربية ،ومت ترجمة الن�سخة املعربة �إىل اللغة االجنليزية من
�أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلامعي لق�سم اللغة االجنليزية للت�أكد
من دقة الرتجمة.
�صدق املحتوى :للتحقق من �صدق املحتوى ،مت عر�ض املقيا�س
على �سبع �أع�ضاء من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من املخت�صني يف
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علم النف�س الرتبوي والقيا�س والتقومي يف جامعة �آل البيت واجلامعة
الها�شمية� .إذ طلب منهم �إبداء �آرائهم يف فقرات املقيا�س من حيث
انتمائها لأبعادها ،و�صياغتها اللغوية ،ومدى و�ضوحها ،واقرتاح
�أيه مالحظات يرونها منا�سبة .وتب ًعا لآراء املحكمني مت �إعادة بع�ض
ال�صياغات اللغوية لفقرات املقيا�س .ومت اعتماد معيار( )% 80من
املحكمني لتعديل �أو اعتماد فقرات املقيا�س.

مت تطبيق املقيا�س على
�صدق البناء :حل�ساب �صدق البناءّ ،
مكونة من ( )45طال ًبا وطالبةً ،ومن خارج عينة
عينة ا�ستطالعية ّ
مت ح�ساب معامالت ارتباط (بري�سون) بني
ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،و ّ
درجة الفقرة ،والدرجة الكلية ملقيا�س ال ّت�صور العقلي ،والأبعاد التي
تتبع له ،كما هو مبني يف اجلدول (.)2

الجدول رقم ()2
قيم معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس ال ّتصور العقلي والدرجة الكلية للمقياس

�رسعة
االبعاد

ت�شكيل
ال�صورة

م�ستوى
اال�ستمرارية
 /اال�ستقرار

الأبعاد

التف�صيل

امل�سافة �أو

عمق

الدرجة

يف ال�صورة

البعد

امل�شهد

الكلية

�رسعة ت�شكيل ال�صورة

1

اال�ستمرارية /اال�ستقرار

0.71

1

الأبعاد

0.83

0.87

1

م�ستوى التف�صيل يف ال�صورة

0.80

0.76

0.84

1

امل�سافة �أو البعد

0.89

0.82

0.92

0.76

1

عمق امل�شهد

0.72

0.090

0.78

0.59

0.86

1

الدرجة الكلية للمقيا�س

0.86

0.79

0.88

0.69

0.91

0.93

يتبني من اجلدول(� )2أن قيم معامالت االرتباط بني �أبعاد
املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س تراوحت بني (,)0.69-0.93
وتراوحت قيم معامالت االرتباط للأبعاد بني (،)0.92-0.72
وكذلك مت ح�ساب معامالت االرتباط بني كل فقرة وال ُبعد الذي تنتمي
�إليه من جهة ،والدرجة الكلية للمقيا�س من جهة �أخرى ،وتراوحت
قيم معامالت االرتباط بني الفقرات و�أبعادها بني (،)0.92-0.43
وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات مع الدرجة الكلية بني
(.)0.93-0.52
ثبات املقياس النسخة األصلية
قام ديركويل و�آخرون ( ،)D’Ercole et al., 2010بالتحقق من
ثبات مقيا�س ال ّت�صور العقلي بطريقة االت�ساق الداخلي با�ستخدام
مكونة
معادلة (كرونباخ الفا) ,بتطبيق املقيا�س على عينة
ّ
من ( )262من طلبة مرحلة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص العلوم
املحا�سبية يف جامعة مانيال يف الفلبني مما ترتاوح �أعمارهم بني
(� )18-60سنة ،ومن خارج عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،وقد بلغت
قيمة (كرونباخ الفا) للأبعاد الفرعية على النحو التايل)0.77( :
ملجال اال�ستقرار ))0.76 ،ملجال امل�سافة )0.73( ،ملجال م�ستوى
التف�صيل )0.72( ،ملجال ال�رسعة )0.69( ،ملجال عمق امل�شهد،
( )0.62ملجال الأبعاد.
ثبات املقياس لل ّدراسة احلالية
وللتحقق من ثبات مقيا�س ال ّت�صور العقلي يف ال ّدرا�سة
احلالية بطريقة االختبار ،و�إعادة االختبار ( ،)Test-Re-testمت
توزيع املقيا�س على ( )45طالب ًا وطالبة من خارج عينة ال ّدرا�سة،

1

ومت تطبيق املقيا�س على العينة نف�سها مرة �أخرى بعد مرور
�أ�سبوعني ،ومت ح�ساب معامل ارتباط (بري�سون) بني مرتي التطبيق.
وقد بلغ معامل الثبات ل ُبعد �رسعة ت�شكيل ال�صورة ( ،)0.56ول ُبعد
اال�ستمرارية /اال�ستقرار ( ،)0.93وبعد االبعاد ( ،)0.71و ُبعد
م�ستوى التفا�صيل ( ،)0.85ول ُبعد امل�سافة �أو البعد ( ،)0.68ول ُبعد
عمق امل�شهد ( ،)0.79وبلغت الدرجة الكلية للمقيا�س( .)0.92وكذلك
مت التحقق من ثبات املقيا�س با�ستخدام االت�ساق الداخلي با�ستخدام
معادلة (كرونباخ الفا) ,وقد بلغت قيمة (كرونباخ الفا) ل ُبعد �رسعة
ت�شكيل ال�صورة ( ،)0.74ول ُبعد اال�ستمرارية  /اال�ستقرار (،)0.88
ول ُبعد الأبعاد ( ،)0.57ول ُبعد م�ستوى التفا�صيل ( ،)0.73ول ُبعد
امل�سافة �أو البعد ( ،)0.66ول ُبعد عمق امل�شهد ( ،)0.92وبلغت
الدرجة الكلية للمقيا�س(.)0.86
تصحيح مقياس التّصور العقلي
للإجابة على فقرات املقيا�س ،ا�ستخدم تدريج خما�سي يتكون
من خم�س درجات ،حيث �صحيح كلي ًا ( )5درجات ،و�صحيح بدرجة
متو�سطة ( )4درجات ،و�صحيح نوع ًا ما تعطى ( )3درجات ،وخطا
وبناء
نوع ًا ما تعطى ( )2درجتان ،وخط�أ كلي ًا تعطى ( )1درجة.
ً
على ذلك ،فقد تراوحت الدرجة الكلية للمقيا�س بني ()165 - 33
درجة .وقد مت ت�صنيف املتو�سطات احل�سابية وفق املعيار التايل:
من ( )2.33 - 1م�ستوى منخف�ض ،ومن ( )3.67 2.34 -م�ستوى
متو�سط ،ومن ( )5 - 3.68م�ستوى مرتفع ،وذلك لتحديد م�ستوى
ال ّت�صور العقلي لدى �أفراد عينة ال ّدرا�سة.
ثانياً :مقياس مهارة حل املشكالت:
مت ا�ستخدم مقيا�س مهارة حل امل�شكالت (لهبرن وبيرت�سن
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ال ّتصور العقلي وعالقته مبهارة حل املشكالت
لدى طلبة جامعة آل البيت في األردن

د .عمر عطا اهلل العظامات
د .نظمي حسني املعال

( ،)Heppne & Petersen, 1982ويتكون املقيا�س من( )32فقرة
لقيا�س مهارة حل امل�شكالت موزعه على ثالثة �أبعاد هي :الثقة
وخ�ص�ص لها ( 11فقرة) ،والتجنب وخ�ص�ص لها ( 16فقرة)،
والتحكم �أو ال�ضبط ال�شخ�صي وخ�ص�ص لها ( 5فقرات).
صدق املقياس بصورته األصلية
قام هبرن وبيرت�سن ( ،)Heppne & Petersen, 1982بالتحقق
من �صدق البناء وال�صدق التمييزي بتطبيق املقيا�س على ثالث
مكونة من ( )18 ,98 ,150طالب ٍا
عينات ا�ستطالعية متتالية ّ
وطالبة من طلبة البكالوريو�س يف جامعة مي�سوري بالواليات
املتحدة ،ومن خارج عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،حيث مت ا�ستخراج
م�ؤ�رشات ال�صدق يف املقيا�س الأ�صلي من خالل ح�ساب معامالت
االرتباط بني درجات الطالب على املقيا�س ودرجاتهم على كل من
منوذج قدرات حل امل�شكلة( (�Level of Problem Solving Skills Esti
 ،)mate Form) (LPSSEFواختبار قدرات الكلية �أو املدر�سة ()SCA
 )(The School and Faculty Ability Testوكانت نتائج الأبعاد
جميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05وت�ؤكد �صدق الأداة.
صدق املقياس لل ّدراسة احلالية
ولأغرا�ض ال ّدرا�سة احلالية قام الباحثان برتجمة املقيا�س
من اللغة االجنليزية �إىل اللغة العربية ،ثم ترجمة الن�سخة املعربة
�إىل اللغة االجنليزية من �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ق�سم اللغة
االجنليزية للت�أكد من دقة الرتجمة.
�صدق املحتوى :للتحقق من �صدق املحتوى ،مت عر�ض املقيا�س
على �سبعة �أع�ضاء من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من املخت�صني يف
علم النف�س الرتبوي والقيا�س والتقومي يف جامعة �آل البيت واجلامعة
الها�شمية� .إذ طلب منهم �إبداء �آرائهم يف فقرات املقيا�س من حيث
انتمائها لأبعادها ،و�صياغتها اللغوية ،ومدى و�ضوحها ،واقرتاح
�أيه مالحظات يرونها منا�سبة .وتبع ًا لآراء املحكمني مت �إعادة بع�ض
ال�صياغات اللغوية لفقرات املقيا�س .ومت اعتماد معيار( )80%من
املحكمني لتعديل �أو اعتماد فقرات املقيا�س.
مت تطبيق املقيا�س على
�صدق البناء :حل�ساب �صدق البناءّ ،
مكونة من ( )45طال ًبا وطالبةً ،ومن خارج عينة
عينة ا�ستطالعية ّ
مت ح�ساب معامالت ارتباط (بري�سون) بني
و
ال ّدرا�سة امل�ستهدفةّ ،
درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقيا�س مهارة حل امل�شكالت والأبعاد
التي تتبع له ،كما هو مبني يف اجلدول (.)3
الجدول رقم ()3

قيم معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس مهارة حل المشكالت والدرجة الكلية للمقياس

التجنب

التحكم �أو ال�ضبط

الدرجة

ال�شخ�صي

الكلية

االبعاد

الثقة

الثقة

1

التجنب

0.61

1

التحكم او ال�ضبط ال�شخ�صي

0.81

0.79

1

الدرجة الكلية للمقيا�س

0.90

0.86

0.74

1

يتبني من اجلدول(� )3أن قيم معامالت االرتباط بني �أبعاد
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املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س تراوحت بني (,)0.74-0.90
وتراوحت قيم معامالت االرتباط للأبعاد ( ،)0.81 -0.61وكذلك
مت ح�ساب معامالت االرتباط بني كل فقرة وال ُبعد الذي تنتمي �إليه
من جهة والدرجة الكلية للمقيا�س من جهة �أخرى ،وتراوحت قيم
معامالت االرتباط بني الفقرات مع جمالها بني (،)0.88-0.48
وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات مع الدرجة الكلية بني
(.)0.93-0.67
ثبات املقياس النسخة األصلية
قام هبرن وبيرت�سن ( ،)Heppne & Petersen, 1982بالتحقق
من ثبات مقيا�س مهارة حل امل�شكالت بطريقة االختبار و�إعادة
االختبار ( )test-retestبتطبيق املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه بفارق
مكونة من ( )31طال ًبا
زمني �ستة �أ�شهر على عينة ا�ستطالعية ّ
وطالبةً ،ومن ثم مت ح�ساب معامل ارتباط (بري�سون) بني تقديراتهم
يف املرتني .وقد بلغ معامل الثبات ل ُبعد الثقة ( ,)0.85و()0.88
ل ُبعد التجنب ,و( )0.83ل ُبعد التحكم �أو ال�ضبط ال�شخ�صي ،و()0.89
الدرجة الكلية للمقيا�س ،ومت بالتحقق من ثبات املقيا�س با�ستخدام
االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة (كرونباخ الفا) بتطبيق املقيا�س
مكونة من ( )150طال ًبا وطالبةً ،ومن خارج
على عينة ا�ستطالعية ّ
عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،وقد بلغت قيمة (كرونباخ الفا) ل ُبعد الثقة
( ,)0.85و( )0.84ل ُبعد التجنب ,و( )0.72ل ُبعد التحكم �أو ال�ضبط
ال�شخ�صي ،و( )0.90الدرجة الكلية للمقيا�س.
ثبات املقياس لل ّدراسة احلالية
وللتحقق من ثبات مقيا�س مهارة حل امل�شكالت يف ال ّدرا�سة
احلالية بطريقة االختبار ،و�إعادة االختبار( ،)Test-Re-testمت توزيع
املقيا�س على ( )45طالب ًا وطالبة من خارج عينة ال ّدرا�سة ،ومت
تطبيق املقيا�س على العينة نف�سها مرة �أخرى بعد مرور �أ�سبوعني،
ومت ح�ساب معامل ارتباط (بري�سون) بني مرتي التطبيق .وقد بلغ
معامل الثبات ل ُبعد الثقة ( ,)0.75و( )0.92ل ُبعد التجنب ,و()0.89
ل ُبعد التحكم �أو ال�ضبط ال�شخ�صي ،و( )0.93الدرجة الكلية للمقيا�س.
وكذلك مت التحقق من ثبات املقيا�س با�ستخدام االت�ساق الداخلي
با�ستخدام معادلة (كرونباخ الفا) ,وقد بلغت قيمة (كرونباخ الفا)
ل ُبعد الثقة ( ,)0.85و( )0.74ل ُبعد التجنب ,و( )0.84ل ُبعد التحكم �أو
ال�ضبط ال�شخ�صي ،و( )0.88الدرجة الكلية للمقيا�س.
تصحيح مقياس مهارة حل املشكالت
للإجابة على فقرات املقيا�س ،ا�ستخدم تدريج خما�سي يتكون
من خم�س درجات ،حيث �صحيح كلي ًا ( )5درجات ،و�صحيح بدرجة
متو�سطة ( )4درجات ،و�صحيح نوع ًا ما تعطى ( )3درجات ،وخطا
وبناء
نوع ًا ما تعطى ( )2درجتان ،وخط�أ كلي ًا تعطى ( )1درجة.
ً
على ذلك ،فقد تراوحت الدرجة الكلية للمقيا�س بني ()160-32
درجة .وقد مت ت�صنيف املتو�سطات احل�سابية وفق املعيار التايل:
من ( )2.33-1م�ستوى منخف�ض ،ومن ( )3.67 -2.34م�ستوى
متو�سط ،ومن ( )3.68 - 3.68م�ستوى مرتفع ،وذلك لتحديد مدى
القدرة على حل امل�شكالت لدى �أفراد عينة ال ّدرا�سة.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )37كانون األول 2021م

إجراءات ال ّدراسة:
مت تنفيذ الدرا�سة وفقا للخطوات الآتية:
1 .1ترجمة �أدوات ال ّدرا�سة من اللغة االجنليزية �إىل اللغة
العربية والت�أكد من دقة الرتجمة.
2 .2الت�أكد من �صدق �أدوات ال ّدرا�سة وثباتها بتحكيمها
وتطبيقها على عينة ا�ستطالعية.
3 .3حتديد جمتمع ال ّدرا�سة ح�سب �إح�صاءات دائرة القبول
والت�سجيل يف جامعة �آل البيت ،واختيار عينة متثل جمتمع ال ّدرا�سة.
4 .4توزيع اال�ستبانات على العينة امل�ستهدفة ،والت�أكيد على
�أن الهدف من هذه ال ّدرا�سة هو �إثراء البحث العلمي فقط ،و�ستعامل
البيانات واال�ستجابات ب�رسية تامة ،ثم تو�ضيح تعليمات اال�ستجابة
على الأدوات للح�صول على ا�ستجابات مو�ضوعية.
5 .5جمع اال�ستبانات ال�صاحلة للتحليل ،و�إدخال بياناتها �إىل
احلا�سوب ،لإجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة.
6 .6ا�ستخال�ص النتائج ،ومن ثم مناق�شة ما مت التو�صل �إليه
من نتائج يف �ضوء �أ�سئلة ال ّدرا�سة واخلروج بالتو�صيات املنا�سبة
ا�ستناداً �إىل نتائج ال ّدرا�سة.

املعاجلة اإلحصائية
نتائج ال ّدراسة ومناقشتها:
ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى ال ّت�صور العقلي لدى طلبة جامعة �آل
البيت؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى ال ّت�صور العقلي لدى طلبة جامعة �آل
البيت ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التصور العقلي لدى طلبة جامعة آل
البيت مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

الجدول رقم ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ال ّتصور العقلي لدى طلبة جامعة آل
البيت حسب متغيرات الجنس ،والكلية ،والتفاعل بينهما

املتغريات                املتو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري

ذكر

3.42

.748

325

�أنثى

3.17

.592

365

علمية

3.41

.789

323

�إن�سانية

3.18

.547

367

الفئات
اجلن�س

الكلية

العدد

يبني اجلدول ( )5تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى ال ّت�صور العقلي لدى طلبة جامعة
�آل البيت؛ ب�سبب اختالف فئات متغريات اجلن�س ،والكلية ،والتفاعل
بينهما ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي جدول (.)6
الجدول رقم ()6

الجدول رقم ()4

الأبعاد

ح�سابي بلغ ( )3.08ومب�ستوى متو�سط ،وبلغ املتو�سط احل�سابي
ملقيا�س ال ّت�صور العقلي ككل ( )3.29ومب�ستوى متو�سط.
ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α ≤ 0.05يف م�ستوى ال ّت�صور العقلي لدى طلبة جامعة �آل البيت
تعزى �إىل متغريي اجلن�س والكلية والتفاعل بينهما؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى ال ّت�صور العقلي لدى طلبة جامعة
�آل البيت ح�سب متغريات اجلن�س ،والكلية ،والتفاعل بينهما واجلدول
�أدناه يبني ذلك.

املتو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري

تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس ،والكلية ،والتفاعل بينهما على مستوى ال ّتصور العقلي لدى
طلبة جامعة آل البيت

امل�ستوى

م�صدر

جمموع

درجات

متو�سط

التباين

املربعات

احلرية

املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

1

1

�رسعة ت�شكيل ال�صورة

3.81

.707

مرتفع

اجلن�س

10.375

1

10.375

23.755

.000

2

6

3

4

عمق امل�شهد
م�ستوى التف�صيل يف

3.50

.831

متو�سط

4

3.11

.922

متو�سط

× الكلية
اخلط�أ

.164

1

.164

.375

.540

5

ال�صورة
امل�سافة �أو البعد

3.16

.742

متو�سط

الكلية
اجلن�س

8.965

1

8.965

20.526

.000

299.615

686

.437

5

3

الأبعاد

3.09

.900

متو�سط

الكلي

319.378

689

6

2

اال�ستمرارية /اال�ستقرار
مقيا�س الت�صور العقلي

3.08

.989

متو�سط

3.29

.681

متو�سط

ككل

يبني اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما
بني ( ،)3.08-3.81حيث جاء ُبعد �رسعة ت�شكيل ال�صورة باملرتبة
الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( )3.81ومب�ستوى مرتفع ،بينما
جاء ُبعد اال�ستمرارية /اال�ستقرار يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط

يتبني من اجلدول ( )6الآتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≤ 0.05تعزى لأثر
اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف ( )23.755وبداللة �إح�صائية بلغت
( ،)0.000وجاءت الفروق ل�صالح الذكور.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≤ 0.05تعزى
لأثر الكلية ،حيث بلغت قيمة ف ( )20.526وبداللة �إح�صائية بلغت
( ،)0.000وجاءت الفروق ل�صالح الكليات العلمية.
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 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≤ 0.05تعزى
لأثر التفاعل بني اجلن�س ،والكلية ،حيث بلغت قيمة ف ()0.375
وبداللة �إح�صائية بلغت (.)0.540
ال�س�ؤال الثالث :ما م�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى طلبة
جامعة �آل البيت؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى طلبة
جامعة �آل البيت ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
الجدول رقم ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مهارة حل المشكالت لدى طلبة جامعة
آل البيت مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الأبعاد

املتو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري

3.54

.581

متو�سط

.434

متو�سط

.219

متو�سط

الرتبة

الرقم

1

3

�أو ال�ضبط

2

2

ال�شخ�صي
التجنب

3.37

3

1

الثقة

2.93

التحكم

الرتبة

الأبعاد

الرقم

مهارة حل
امل�شكالت

املتو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري

3.24

.246

امل�ستوى
متو�سط

يبني اجلدول (� )7أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني
( ،)2.93-3.54حيث جاء ُبعد التحكم �أو ال�ضبط ال�شخ�صي باملرتبة
الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( )3.54ومب�ستوى متو�سط ،بينما
جاء ُبعد الثقة يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ()2.93
ومب�ستوى متو�سط ،وبلغ املتو�سط احل�سابي ملهارة حل امل�شكالت
أي�ضا.
ككل ( )3.24ومب�ستوى متو�سط � ً
ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α ≤ 0.05يف م�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى طلبة جامعة
�آل البيت تعزى �إىل متغريي اجلن�س والكلية والتفاعل بينهما؟

امل�ستوى

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى طلبة
جامعة �آل البيت ح�سب متغريي اجلن�س والكلية ،واجلدول �أدناه
يو�ضح ذلك.
جدول ()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مهارة حل المشكالت لدى طلبة جامعة آل البيت حسب متغيري الجنس والكلية

ذكر
الأبعاد

الثقة

التجنب

التحكم �أو ال�ضبط
ال�شخ�صي

الدرجة الكلية

س= المتوسط الحسابي

الكلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

انثى
العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

املجموع
العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

العدد

�إن�سانية

2.90

.258

171

2.94

.206

192

2.92

.233

363

علمية

2.92

.207

154

2.94

.196

173

2.93

.201

327

املجموع

2.90

.235

325

2.94

.201

365

2.93

.219

690

�إن�سانية

3.51

.454

171

3.32

.519

192

3.41

.497

363

علمية

3.39

.255

154

3.27

.401

173

3.33

.345

327

املجموع

3.45

.377

325

3.30

.467

365

3.37

.434

690

�إن�سانية

3.51

.656

171

3.68

.616

192

3.60

.640

363

علمية

3.52

.407

154

3.43

.568

173

3.48

.500

327

املجموع

3.52

.551

325

3.56

.605

365

3.54

.581

690

�إن�سانية

3.30

.255

171

3.25

.301

192

3.27

.281

363

علمية

3.25

.121

154

3.18

.240

173

3.21

.196

327

املجموع

3.28

.204

325

3.22

.275

365

3.24

.246

690

ع=االنحراف المعياري

يبني اجلدول ( )8تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى مهارة حل امل�شكالت لدى طلبة
جامعة �آل البيت ب�سبب اختالف فئات متغريي اجلن�س والكلية.
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ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت
ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي للأداة ككل جدول (.)9

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )37كانون األول 2021م

جدول ()9

الأبعاد

تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس والكلية والتفاعل بينهم على مستوى مهارة حل المشكالت
لدى طلبة جامعة آل البيت

م�صدر
التباين
اجلن�س

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

.570

1

.570

9.649

.002

الكلية

.554

1

.554

9.378

.002

اجلن�س*
الكلية
اخلط�أ

.010

1

.010

.177

.674

40.551

686

.059

الكلي

41.691

689

م�ستوى التف�صيل يف
ال�صورة

امل�سافة �أو البعد

عمق امل�شهد

يتبني من اجلدول ( )9الآتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≤ 0.05تعزى
لأثر اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف( )9.649وبداللة �إح�صائية بلغت
( ،)0.002وجاءت الفروق ل�صالح الذكور.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≤ 0.05تعزى
لأثر الكلية ،حيث بلغت قيمة ف( )9.378وبداللة �إح�صائية بلغت
( ،)0.002وجاءت الفروق ل�صالح الكلية الإن�سانية.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≤ 0.05تعزى
لأثر التفاعل بني اجلن�س والكلية ،حيث بلغت قيمة ف () 0.177
وبداللة �إح�صائية بلغت( )0.674
ال�س�ؤال اخلام�س :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني ال ّت�صور العقلي ومهارة حل
امل�شكالت لدى طلبة جامعة �آل البيت؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج معامل ارتباط (بري�سون)
بني ال ّت�صور العقلي ومهارة حل امل�شكالت لدى طلبة جامعة �آل
البيت ،واجلدول ( )10يو�ضح ذلك.
الجدول رقم ()10
معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين ال ّتصور العقلي ومهارة حل المشكالت لدى طلبة جامعة
آل البيت

مهارة حل

الأبعاد

�رسعة ت�شكيل ال�صورة

اال�ستمرارية /اال�ستقرار

الأبعاد

امل�شكالت
معامل االرتباط ر

)*(0.087

الداللة الإح�صائية

.023

العدد

690

معامل االرتباط ر

)**(.205

الداللة الإح�صائية

.000

العدد

690

معامل االرتباط ر

)**(.229

الداللة الإح�صائية

.000

العدد

690

مهارة حل

مقيا�س الت�صور العقلي
ككل

امل�شكالت
معامل االرتباط ر

-.021

الداللة الإح�صائية

.585

العدد

690

معامل االرتباط ر

)**(.161

الداللة الإح�صائية

.000

العدد

690

معامل االرتباط ر

.002

الداللة الإح�صائية

.959

العدد

690

معامل االرتباط ر

)**(.116

الداللة الإح�صائية

.002

العدد

690

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

يتبني من اجلدول ( )10الآتي:
 وجود عالقة ايجابية دالة �إح�صائيا بني مهارة حل
امل�شكالت وكل من �رسعة ت�شكيل ال�صورة ،اال�ستمرارية /اال�ستقرار،
والأبعاد ،وامل�سافة �أو البعد ،ومقيا�س الت�صور العقلي ككل.

مناقشة النتائج والتوصيات:
مناقشة النتائج:
لقد �أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول �أن م�ستوى ال ّت�صور
العقلي لدى طلبة جامعة �آل البيت كان متو�سطً ا .وقد يرجع الباحثان
در�س للطلبة والتي تركز على
هذه النتيجة �إىل طبيعة املواد التي ُت َّ
احلفظ والطرق التقليدية وهذا يعود �أي�ض ًا �إىل �أن ال ّت�صور العقلي قدرة
عامة موجودة لدى الطلبة ،ولل ّت�صور قـدرة ن�شطة لتكوين ال�صور
والتمثيالت حيث يقوم بعمليات دمج وتركيـب مـ�ستفيداً مـن اخلربات
املا�ضية ،والبيانات املتوافرة بامل�س�ألة قيد احلل ،ويت�ضمن الكثري
من عمليات التنظيم العقلية ،وهـو يقوم دائم ًا بعمليات مراجعة
وا�ستعادة للما�ضي.
لقد �أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى ال ّت�صور العقلي تعزى ملتغري اجلن�س
ول�صالح الذكور كما توافقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة (نيمث
وهوفمان ( )Nemeth & Hoffmann, 2006والتي �أكدت تفوق الطلبة
الذكور على الإناث يف القدرة على ال ّت�صور املكاين ،وكذلك درا�سة
(جاك�سون وويلهلم وملار وكول (Jakson, Wilhelm, Lamar& Cole,
 )2015التي �أكدت تفوق الذكور على الإناث من طلبة كليات الهند�سة
بال ّت�صور املكاين .وعلى ذلك فقد يكون من املحتمل �أن ممار�سة
الذكور للألعاب االلكرتونية منذ �صغرهم بدرجة �أكرب من الإناث،
�أعطاهم فر�صة �أكرب على تطوير مهارة الت�صور ،حيث تت�ضمن العديد
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من هذه الألعاب مهمات ت�صور متعددة ،وهذا ما قد يف�رس تراجع عدد
الطالبات الإناث بالتخ�ص�صات الهند�سية والتكنولوجية املختلفة،
ي�ضاف �إىل ذلك �أن الأن�شطة املختلفة التي ميار�سها الذكور منذ
طفولتهم تتميز �أنها تتعلق مبهارات مكانية ت�ساعد على تطوير
مهارة الت�صور ،يف حني �أن �أغلب �أن�شطة الإناث ترتكز على مهارات
يدوية ب�سيطة .كما �أكدت درا�سة (الجان�س ومازوكو (&Lachance
 .)Mazzocco, 2006وجود تفوق للذكور على الإناث ومن ال�سنة
الأوىل للمدر�سة االبتدائية ببع�ض املهارات مثل التدوير العقلي،
والتحول املكاين ،والتفكري املجرد ،ومثل هذه املهارات هي �أ�سا�س
لعملية الت�صور العقلي .كل مما �سبق يتفق مع ما ا�شارت �إليه درا�سة
(اورمرد) ( )Ormrod, 1995ب�أن الذكور يتفوقون على الإناث يف
املواد العلمية ،بينما تتفوق الإناث على الذكور يف املواد الإن�سانية.
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى ال ّت�صور العقلي
تعزى ملتغري الكلية ،ول�صالح الكليات العلمية .وقد يرجع الباحثان
هذه النتيجة �إىل طبيعة املواد التي ُتدر�س يف الكليات العلمية والتي
تقوم على البحث والتجريد وا�ستخدام الطلبة للعمليات العقلية
العليا ،فطرق التدري�س املتبعة يف تلك الكليات معظمها جتري يف
املختربات �أو يف امليدان ،وت�ستخدم و�سائل ب�رصية ،مثل� :شا�شات
العر�ض وغريها من الو�سائل والتي تتطلب ت�صوراً عقلياً ،وذلك
كي يتمكن الطلبة من فهم وا�ستيعاب هذه املواد .كما �أن طبيعة
املواد التي يتم تدري�سها كالهند�سة والريا�ضيات والطب تعتمد يف
جمموعها على التمثيالت البيانية والر�سوم والأ�شكال واملج�سمات،
والتي بدورها حتتاج �إىل قدرات متقدمة على ال ّت�صور ومتثيل كل
املعلومات بتحويلها �إىل ت�صورات عقلية و�صور ذهنية� ،إذ �إن �أغلبها
يتم تقدميه على �شكل هذه ال�صور واملج�سمات .يف حني �أن معظم
املواد التي ُتدر�س يف الكليات الإن�سانية تعتمد على احلفظ والفهم،
وهي تقبع يف قاع هرم العمليات العقلية ،لكن العمليات العقلية
املتقدمة مثل التحليل والرتكيب ومهارة حل امل�شكالت والتقومي ،ال
يتم الرتكيز عليها بالكليات الإن�سانية ب�شكل م�ستمر ووا�سع ،الأمر
الذي ينعك�س �سلب ًا على قدرة الطلبة على عمل ال ّت�صورات العقلية التي
حتتاج �إىل مهارات عقلية متقدمة .ومن هنا �أتى تفوق طلبة الكليات
العلمية يف م�ستوى ال ّت�صور العقلي على طلبة الكليات الإن�سانية.
و�أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث �أن م�ستوى مهارة
حل امل�شكالت لدى طلبة جامعة �آل البيت كان متو�سطً ا .ويرجع
الباحثان هذه النتيجة �إىل عدم تبني ا�سلوب مهارة حل امل�شكالت
يف تدري�س بع�ض املواد واالعتماد على التدري�س التقليدي الذي
يت�ضمن التلقني واحلفظ .باملقابل جتنب الطرق احلديثة التي من
�شانها �أن ت�ساعد يف تن�شيط ذهن الطلبة وت�ضعهم يف مواقف ت�ستثري
تفكريهم وجتعلهم يبحثون عن ا�ستجابات منا�سبة وخمتلفة لهم.
وهذا ال يتفق مع ر�أي العامل هبرن ( )Heppnerحيث يقول � َّإن طلبة
اجلامعة ميتلكون قدرة جيدة على مهارة حل امل�شكالت من خالل
�أن مهارة حل امل�شكالت يخ�ضع لقوانني التعلم �أثناء عملية التن�شئة
االجتماعية داخل الأ�رسة ،واملدر�سة واملجتمع ،ومبا � َّإن اجلامعة من
�أعلى مراحل التعلم ف� ّأن من الطبيعي � ْأن يكون طلبتها لديهم قدرة
جيدة على حل امل�شكالت (.)Heppner, 1978
و�أظهرت نتائج ال�س�ؤال الرابع وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستوى مهارة حل امل�شكالت تعزى ملتغري اجلن�س ،ول�صالح
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الذكور .وقد يرجع الباحثان هذه النتيجة �إىل طبيعة الذكور املتمثلة
بالعمل على حل امل�شكالت �أكرث من الطالبات الإناث العتبارات
�أهمها التدخل االجتماعي والعالقة مع الزمالء ،وحب االعتماد على
النف�س ،و�إثبات الذات �أمام الآخرين.
ووجود فروق ذات داللة يف م�ستوى مهارة حل امل�شكالت
تعزى ملتغري الكلية ،ول�صالح الكليات الإن�سانية .وقد يرجع الباحثان
هذه النتيجة �إىل �أن الربامج الرتبوية يف الكليات الإن�سانية ميكن
�أن تقلل من م�ستويات ال�ضغط النف�سي الذي ميكن مواجهته ،وذلك
من خالل طبيعة املقررات الرتبوية والنف�سية ،و�أي�ض ًا �إدراك الطلبة
الواعي حلاجاتهم ،وللتغذية الراجعة التي يتلقونها من �أ�ساتذتهم،
ومن خالل �إدراكهم مل�شاعرهم جتاه بيئتهم التعليمية ،فالتكيف
الأكادميي الذي يحققه ذلك كله ميكن �أن ي�ساهم بتمييز املواقف
التي مير بها الطلبة ،وجتنب العقبات وامل�شكالت التي تواجههم
باختيار �أف�ضل احللول والبدائل .كما تتميز املواد ال ّدرا�سية للكليات
الإن�سانية ب�أنها ذات طابع حتليلي يعتمد على اال�ستنباط واال�ستنتاج
واملقارنة والتف�سري والتحليل مما ينمي لدى طلبة الكليات الإن�سانية
القدرات التي تهيئ لهم ا�ستيعاب امل�شكالت وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات
متعددة حللها ،وجتعلهم يتمتعون باملرونة يف �إيجاد حلول بديلة،
على عك�س املواد العلمية التي تعتمد على قواعد ومناهج حمددة،
وتعليمات وا�ضحة ذات اجتاه واحد ي�ؤدي لنف�س النتيجة.
لقد �أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س وجود عالقة
ارتباطية موجبة بني ال ّت�صور العقلي ومهارة حل امل�شكالت؛ وخالفت
هذه النتيجة نتيجة درا�سة كل من جاجات�سي�س و�آخرون(Gagatsis
 ، )et al., 2010ودرا�سة �أولينغر و�آخرون ()Ollinger et al., 2015
باملقابل جاءت النتائج موافقة لنتائج درا�سة بونن و�آخرون
( )Boonen et al., 2014ودرا�سة جاردنر ( )Garderen,2006والتي
�أكدت �أن الفرق بني الطلبة املتفوقني بامل�سائل الريا�ضية ونظرائهم
الذين يعانون من �صعوبات تعلم يف حل مثل هذه امل�سائل؛ يعود �إىل
الفرق يف قدرتهم على ال ّت�صور الذهني ،حيث يرتبط الأداء العايل
يف حل امل�شكالت الريا�ضية ب�شكل كبري مع الأداء العايل بال ّت�صور
وا�ستخدام ال�صور التخطيطية ،حيث يلعب الت�صور دوراً مهم ًا يف
ت�أ�سي�س معنى امل�شكلة وو�ضع النهج املنا�سب حللها.
تلعب ال�صور الذهنية وظيفة مهمة يف العمليات التي ت�ساعد
الأ�شخا�ص على جتنب اال�ستخدام التلقائي غري املدرك خلوارزميات
حل امل�شكالت ،التي قد يتو�صلوا لها من خالل املعلومات اللفظية
بامل�شكلة ،كما �أنها ت�ساعد على زيادة املرونة بحل امل�شكلة بطرق
غري تقليدية ،وهي قد تعني �أي�ضا على �إعادة ت�شكيل امل�شكلة بطريقة
ت�سمح من خالل ت�صورها الوا�ضح �إىل التلميح عن حلول غري منطية
(.)Antonietti, 1991
ومهما للنجاح يف حل
ت�شكل عملية الت�صور مورداً قو ًّيا
ً
امل�شكالت ،حيث يعترب متثيل امل�شكالت من خالل الت�صور والتمثيل
من �أهم مراحل حل امل�شكلة� ،إذ �أنها قد تعني بالو�صول �إىل معلومات
لفظيا ،ب�سبب �أن
�أكرث من جمر التعاطي الب�سيط مع مفردات امل�شكلة ًّ
الت�صور يزيد من فهم امل�شكلة والتفكري بها ب�شكل �أكرث فعالية .كما
ت�ساعد عملية الت�صور يف ربط متغريات امل�شكلة ببع�ضها ،وتوليد
معرفة جديدة غري املعرفة من خالل املفردات والألفاظ (Lavy,
.)2007
�إن ما يدعم هذه النتيجة ما قد نالحظه يف الكثري من احلاالت،
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 وقد �أكدت �أدبيات علم النف�س.يعينه على التو�صل حلل هذه مل�شكلة
الرتبوي كثريا على �أن التعامل مع املثريات الب�رصية ي�سهل عملية
التعلم ويزيد من فعاليتها وبالتايل من فعالية مهارة حل امل�شكالت
 وي�ؤيد ذلك العديد من الإجراءات التعليمية.املتعلقة مبا مت تعلمه
التي تهدف �إىل حت�سني مهارة حل امل�شكالت عن طريق ا�ستخدام
 ومما يقوي،الر�سم التخيلي املنبثق بالت�أكيد عن الت�صور الذهني
 تعترب ال�صور.دور الت�صور الذهني يف مهارة حل امل�شكالت املعقدة
الذهنية متثيالت مرنة ت�سمح بالتالعب بعنا�رص امل�شكلة بطرق غري
. بعيدا عن طريقة تفح�ص العنا�رص الفردية ب�شكل مت�سل�سل.تقليدية
) حيث ي�شري �إىل � َّأن حلHeppner(وهذا يتفق مع ر�أي هبرن
 وا ّنه،امل�شكالت هو تفكري منطقي يعتمد على تطبيق قواعد املنطق
�شكلُ من �أ�شكال التفكري يلج�أ �إليه الفرد يف تعامله مع الكثري من
 التفكري: مثل،املواقف و�أ َّنه ال يقل �أهمية عن �أمناط التفكري الأخرى
فان مهارة حل امل�شكالت لها
ّ  ويف الواقع،الناقد والتفكري االبتكاري
.)Heppner, 1978(  وامل�ستوى النمائي للفرد،عالقة بدرجة الذكاء

:التوصيات
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها ال ّدرا�سة احلالية يو�صي
:الباحثان مبا يلي
�إقامة دورات تدريبية للطلبة حول كيفية حل امل�شكالت1 .1
.والطريقة الأمثل للتعامل مع امل�شكالت
ت�أكيد دور الأ�رس وامل�ؤ�س�سات الرتبوية يف تنمية مهارة2 .2
.حل امل�شكالت بطريقة �سليمة
واال�ساتذة وتوعيتهم ب�أهمية ا�ستخدام
 توجيه الآباء3 .3
َ
�أ�سلوب حل امل�شكالت ب�شكل �صحيح وتكوين الأمنوذج �أو القدوة
لأبنائهم واالهتمام بهم من خالل تن�شئتهم مبا ي�ؤدي �إىل بناء جيل
 وي�ستخدم �أ�سلوب جيد يف ح ّل م�شكالت، وجمتمعة،متوافق مع نف�سه
.احليات
تدري�س بع�ض مواد اجلامعة بطريقة تزيد من ال ّت�صور4 .4
العقلي لديهم
�إجراء درا�سات تتعلق ب�إمكانية تطوير قدرات الت�صور5 .5
.العقلي لدى الن�شء
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