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برنامج تدريبي قائم على إسرتاتيجية التصور فعلية 
الذهني يف تنمية مستويات فهم املقروء لطالب الصف 

 السادس االبتدائي
 إعداد

 د. عبد احملسن بن سامل العقيلي

 كلية الرتبية/ جامعة امللك سعود

 أ.بدر بن علي العبد القادر

 حممد بن سعودمعهد تعليم اللغة العربية/ جامعة اإلمام 

 ملخص البحث
إىل التعرف على فاعلية برانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية  هدف البحث

 مستوايت فهم املقروء لطالب الصف السادس االبتدائي، وقد حتدث مشكلة البحث يف السؤال الرئيس:

 ين يف تنمية مستوايت فهم املقروء ما فاعلية برانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية التصور الذه
 لطالب الصف السادس؟

 وتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية:

  يف تنمية مهارات فهم املقروء املنضوية ما فاعلية برانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية التصور الذهين
 إىل املستوى احلريف لطالب الصف السادس؟

 تيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات فهم املقروء املنضوية ما فاعلية برانمج تدرييب قائم على إسرتا
 إىل املستوى االستنتاجي لطالب الصف السادس؟
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  ما فاعلية برانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات فهم املقروء املنضوية
 إىل املستوى النقدي لطالب الصف السادس؟

حث استخدام املنهج شبه التجرييب، حيث طبق البحث على عينة بلغ ولتحقيق ما يهدف إليه الب
طالبًا من طالب الصف السادس االبتدائي يف منطقة الرايض، مت توزيعهم إىل جمموعتني  (95حجمها 

طالبًا درسوا وفقًا للربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين،  (22)جتريبية مكونة من 
أدوات البحث يف قائمة مهارات فهم ( طالبًا درسوا ابلطريقة التقليدية. ومتثلت 10من )وضابطة مكونة 

ب، واتتبار لقياسها، طبق قبليًا وبعداًي بعد التككد من ددقة وبباته، والربانمج الاملقروء املناسبة للط
 التدرييب.

 متوسطي فكقل بني 1010داللة إحصائية عند مستوى ذات  وبينت نتائج البحث وجود فروق
بعد تطبيق الربانمج درجات طالب اجملموعتني: التجريبية والضابطة يف مهارات مستوايت الفهم الثالبة 

التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين لصاحل اجملموعة التجريبية، وبلغ حجم أتبري الربانمج يف 
تفع جداً، ويف تنمية مهارات مستوى ، وهو حجم أتبري مر (1090)تنمية مهارات مستوى الفهم احلريف 

، وهو حجم أتبري مرتفع جداً، ويف تنمية مهارات مستوى الفهم النقدي (1000)الفهم االستنتاجي بلغ 
، وهو حجم أتبر فوق املتوسط؛ مما يؤكد فاعلية الربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية (10.2)بلغ 

ت الثالبة هلم املقروء لطالب الصف السادس االبتدائي. كما التصور الذهين يف تنمية مهارات املستواي
أن حجم أتبري الربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور  (n2مربع إيتا )أوضحت نتيجة قيمة 

( من التباين %05)، وهذا يعين أن (0500)الذهين على تنمية مهارات فهم املقروء عالية حيث بلغت 
)تنمية مستوايت فهم املقروء( يرجع إىل أتبري املتغري املستقل )الربانمج التدرييب القائم  الكلي للمتغري التابع

 على إسرتاتيجية التصور الذهين(. ووفقاً لتلك النتائج قدم البحث مجلة من التوديات واملقرتحات.
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Abstract  

The aim of this research was to identify effectiveness of a training 

program based on mental imagery strategy in developing reading 

comprehension levels for 6th grade students in Saudi Arabia. Four 

research questions guided the study: 

1- What is the effectiveness of a training program based on mental 

imagery strategy in developing reading comprehension levels for 

elementary students, sixth grade? Some sub-questions arose from the 

above one: 

2- What is the effectiveness of a training program based on mental 

imagery strategy in developing literal reading comprehension level 

for elementary students, sixth grade? 

3- What is the effectiveness of training program based on mental 

imagery strategy in developing inferential reading comprehension 

level for elementary students, sixth grade? 

4- What is the effectiveness of a training program based on mental 

imagery strategy in developing critical reading comprehension level 

for elementary students, sixth grade? 

The research used the semi-experimental approach to answer these 

questions. The sample consisted of (59) sixth grade students in the 

Riyadh region in Saudi Arabia. This sample was divided into two groups, 
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experimental group of (28) students, and they have been taught by using 

the training program based on mental imagery strategy, and the controlled 

group consisting of (31) students have been taught in the traditional way. 

The tools of the research included: list of skills for reading 

comprehension levels appropriate for sixth grade, a reliable and valid test 

measuring these skills, and the training program. 

The analysis of the data shows that there is statistically a significant 

difference between the treatment group and the control group (p> 0.01) 

for the treatment group in the three levels addressed in the study: the 

literal reading comprehension, inferential reading comprehension, and 

critical reading comprehensions after the training program based on 

mental imagery strategy was implemented. The impact of this training 

program reached 0.57 at the level of literal reading comprehension, 0.66 

at the inferential reading comprehension level, and 0.422 at the critical 

reading comprehension level of the 6th grade students. The results also 

show that effect of he training program at the reading comprehension 

levels was high (η2= 69.1), indicating that the 69% of the dependent 

variable variance (developing reading comprehension levels) was due to 

the independent variable (training program based on metal imagery 

strategy). Based on the findings, the research offers some 

recommendations and suggestions. 
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ر تصوفاعلية برنامج تدريبي قائم على إسرتاتيجية ال
الذهني يف تنمية مستويات فهم املقروء لطالب الصف 

 السادس االبتدائي
 خلفية البحث

 املقدمة

إجادة مهارات القراءة مبستوايهتا وجماالهتا املتنوعة أمهيتها من كوهنا متطلبًا أساسياً تسب تك
اعية؛ إذ تشري البحوث مجتالوا للنجاح ليس فقط يف التعلم اللغوي وإمنا يف تعلم املواد العلمية والرايضية
اراهتا وفهم املسائل الرايضية ومهوالدراسات إىل أن جزءًا كبريًا من أسباب إتفاق الطالب يف تعلم اللغة 

والعلمية يعود إىل ضعفهم يف التمكن من املهارات القرآنية الالزمة إلجناز املهمات املختلفة )العقيلي أ، 
( إىل أن الفشل يف استيعاب املفاهيم اللغوية أو Alvermann & Phelps, 1998. ويشري )(2119

تلك املفاهيم من الناحية الذهنية اجملردة أو الفكرية البحتة  ية قد ال يرجع كله إىل دعوبةمالرايضية أو العل
قدر ارتباطه ابألساليب واالسرتاتيجيات واملهارات اليت يتبعها القارئ أبناء عملية القراءة. وال يقتصر أمر 
ياة التمكن من مهارات القراءة على االنطالق يف التعلم أبنواعه املتعددة، وإمنا ميتد ليشمل النجاح يف احل

 الوظيفية والعامة.

ولذا كانت القراءة من أبرز األهداف الرئيسية ابملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية، 
حيث تشغل وزاًن نسيبيًا كبريًا ابلنسبة ملواد اللغة العربية، فقد بلغت حصص القراءة مبهاراهتا اللغوية 

حصة يف الفصلني الدراسيني متثل  21ألول االبتدائي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة يف الصف ا
حصة يف كال الفصلني متثل  02( من جمموع حصص اللغة العربية، ويف الصف الثاين %011)ما نسبته 

حصص  01من جمموع ما يدرسه الطالب من مواد اللغة العربية، ويف الصف الثالث بلغت ( 011%)
حصص  2يل ما يدرس يف اللغة العربية، ويف الصف الرابع ( من إمجا%99)يف الفصلني متثل ما نسبته 
حصص  0س، ويف الصفني اخلامس والسادس بلغت و ( من إمجايل املدر %..للفصلني متثل ما نسبته )
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( من إمجايل مواد اللغة العربية املدروسة )وزارة الرتبية والتعليم، %10)لكل دف متثل ما نسبته 
0.29.) 

هارات الفهم والتفكري بودفها مادة دراسية واسعة مرنة تساهم يف تنمية م وابلرغم من أمهية القراءة
مات ونطقها لدي الطالب، إال أن أساليب تدريسها ما زالت تقليدية تقوم على االهتمام مبعرفة الكل

مهارات فهم املقروء، ومن فقد دأب الباحثون يف البحث عن اسرتاتيجيات لتنمية  اذوإمهال ما عدامها؛ ول
، حيث إن القراءة Mental Imagery Strategyاإلسرتاتيجيات إسرتاتيجية التصور الذهين  هذه

ن القارئ أبناء القراءة أبصفة عامة وفهم املقروء بصفة تادة هو عملية تصور، وبناء للمعين. إضافة إىل 
والداللية والعقلية  وكذلك الصور احلسية ،القراءة وضوعية املرتبطة مبمجيع العالمات الرمزية اللغو يستدعي 

 (.2115ل إىل الفهم املراد للمعين )عبد الباري، ويتفاعل معها للود املرتبطة ابملوضوع،

ونظرًا ألمهية إسرتاتيجية التصور الذهين فقد حظيت ابهتمام الباحثني حيث أجريت العديد من 
وء وحتسينه، منها مثاًل دراسة الدراسات ابستخدام هذه اإلسرتاتيجية وأببتت فعاليتها يف تطوير فهم املقر 

 & Gambrell(، ودراسة )Gambrell & Koskinen, 2002(، ودراسة )2115)عبد الباري، 

Jawitz, 1993( ودراسة .)Jenkins, 2009( ودراسة ،)Cohen & Johnson, 2011.) 

ور الذهين يف وبناء على ما سبق إيراده، وانطالقاً مما أببتته الدراسات حول فاعلية إسرتاتيجية التص
تطوير مستوايت فهم املقروء عند الطالب، مودواًل أبمهية مادة القراءة يف املرحلة االبتدائية اجته هذا 

ستنتاجي، النقدي( لطالب الصف م املقروء الثالبة: )احلريف، االهفمستوايت البحث إىل فحص تنمية 
 الذهين.تصور سرتاتيجية الإالسادس ابستخدام برانمج تدرييب قائم على 

 مشكلة البحث

ابلرغم من أمهية فهم املقروءة بودفه اهلدف النهائي لعملية القراءة، وهدفاً مركزايً من أهداف تعليم 
اللغة العربية، وكذلك اهتمام الباحثني بتنمية مهاراته، فإن الدراسات والبحوث يف هذا اجملال أكدت 

هارات فهم املقروء، حيث إن مستوى هذه املختلفة يف موجود ضعف لدي طالب املراحل الدراسية 
(. ومن 2112لدي الطالب مبرحلة التعليم األساسي )اهلامشي،  %01و %10املهارات يرتاوح بني 

يف حتديد العنوان الرئيسي يف الطالب مظاهر ضعف الطالب يف مهارات الفهم القرائي: ضعف 
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تنتاج الفكرة الرئيسية للفقرة، وضعف املوضوع، والقصور يف حتديد تفاديل املوضوع، والتدين يف اس
الطالب يف استنتاج هدف الكاتب، وعدم التمييز بني احلقيقة والرأي، وعدم التمييز بني ما يتصل 

 (.2115؛ وقاسم واملزروعي، 0555ابملوضوع وما ال يتصل به )عطية، 

 أن الطالب (2110(، ودراسة )العيسوي والظنحاين، 2110دراسة )عطية، وقد أظهرت 
يعانون من ضعف ظاهر يف فهم ما يقرؤونه، وأن مظاهر الضعف تتجلي يف الفهم السطحي غري املتعمق 

ودراسة )العيسوي، (، 0555ودراسة )عطية، ،(0551اللغوية. وتري دراسة )املطاوعة، للرتاكيب 
ان من  (2112، ودراسة )حافظ، (2112، ودراسة )حممود، (2110عبد اخلالق، ( ودراسة ).211

عجز طرق التدريس املتبعة يف تنمية مستوايته؛ باب ضعف الطالب يف فهم املقروء وافتقادهم مهاراته أس
إلنصافها ابلنمطية اليت ال تراعي ميول الطالب، أو تثري اهتمامهم وتفكريهم، أو تفي مبتطلباهتم اللغوية.  

لى قياس مهارات التذكر، كما أن أساليب تدريس القراءة لدي بعض املعلمني أساليب تقليدية تقوم ع
واحلفظ، ومعرفة املعلومات اخلادة ابملوضوع القرائي أكثر من تركيزها على قياس قدرات الطالب على 

 الفهم.

تنمية سرتاتيجية فاعليتها يف وابلنظر إىل فاعلية إسرتاتيجية التصور الذهين فقد أببتت هذه اإل
حسب –أنه مل جتر دراسة يف اململكة العربية السعودية  مستوايت فهم املقروء يف بلدان أجنبية وعربية إال

ت فهم املقروء لطالب ايو يف تنمية مستتستهدف التحقق من فاعلية اإلسرتاتيجية  -إطالع الباحثني
 الصف السادس االبتدائي بصفة تادة، وطالب املراحل األترى بصفة عامة.

ي رمبا يعزي إىل أن املعلمني أنفسهم ويف ظل اخنفاض مستوى الطالب يف مهارات فهم املقروء الذ
قد تنقصهم هذه املهارات، أو أهنم مل يعدوا اإلعداد الرتبوي الكايف لتنميتها لدي طالهبم، ومل يدربوا على 
استخدامها، أو يوجهوا إىل أساليب تقوميها، ويف ضوء نتائج الدراسات السابقة وعطفًا على ما سبق 

والعملية للباحثني فقد الحظا أن هناك قصوراً يف تدريس مادة القراءة نتج إيراده، ويف ضوء اخلربة العلمية 
يؤكد احلاجة إىل تبين إسرتاتيجية تدريسية حديثة ميكن عنه ضعف الطالب يف مهارات فهم املقروء؛ مما 

من تالهلا تنمية مهارات فهم املقروء لطالب الصف السادس، ولذا فقد حتددت مشكلة البحث يف 
ت فهم املقروء لطالب الصف السادس، مما يستلزم تنمية هذه املهارات ابستخدام برانمج تدين مهارا

تحدد مشكلة البحث يف تتدرييب قائم على إسرتاتيجيات حديثة، مثل إسرتاتيجية التصور الذهين. و 
 السؤال الرئيس اآليت:
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 توايت فهم املقروء ما فاعلية برانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مس
 لطالب الصف السادس؟

 ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:

  ما فاعلية برانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات فهم املقروء
 املنضوية إىل املستوى احلريف لطالب الصف السادس؟

  قروء  تنمية مهارات فهم املبرانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يفما فاعلية
 لطالب الصف السادس؟ املنضوية إىل املستوى االستنتاجي

 

  ما فاعلية برانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات فهم املقروء
 املنضوية إىل املستوى النقدي لطالب الصف السادس؟

 فروض البحث

 توسطي درجات طالب اجملموعتني )التجريبية والضابطة( توجد فروق ذات داللة إحصائية بني م
الربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف مهارات الفهم احلريف بعد تطبيق 

 لصاحل اجملموعة التجريبية.

  )توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني )التجريبية والضابطة
فهم االستنتاجي بعد تطبيق الربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور يف مهارات ال

 الذهين لصاحل اجملموعة التجريبية.

  )توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني )التجريبية والضابطة
جية التصور الذهين القائم على إسرتاتييف مهارات الفهم النقدي بعد تطبيق الربانمج التدرييب 

 لصاحل اجملموعة التجريبية.
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 أهمية البحث

 تظهر أمهية البحث احلايل يف النقاط التالية:

 املتنوعة ابستخدام إسرتاتيجية التصور الذهين. هتنمية مهارات فهم املقروء مبستوايت 

 .تدريس القراءة ابستخدام طريقة جديدة وفاعلة 

  بطريقة علمية.والتصور مساعدة الطالب على التفكري 

 تقدمي بعض األدوات لتقومي مستوايت فهم املقروء لطالب الصف السادس. 

  اللغة العربية يف إمدادهم إبجراءات توظيف إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مساعدة معلمي
 مستوايت فهم املقروء.

  ومطورو املناهج التعليمية.تقدمي أفكار حديثة يف تعلم وتعليم القراءة يفيد منها املشرفون الرتبويون 

 أهداف البحث

 يهدف البحث إىل:

  حتديد مهارات فهم املقروء املنضوية إىل املستوايت الثالبة: )احلريف، االستنتاجي، النقدي( املناسبة
 لطالب الصف السادس االبتدائي.

 ريف، تعرف مدى متكن الطالب من مهارات فهم املقروء املنضوية إىل املستوايت الثالبة: )احل
 االستنتاجي، النقدي( املناسبة لطالب الصف السادس االبتدائي.

  بناء برانمج تدرييب علمي يوظف إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مستوايت فهم املقروء، بودفها
 إسرتاتيجية فعالة يف هذا اجملال.

  مهارات فهم املقروء تعرف فاعلية برانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية
 .ةلطالب الصف السادس االبتدائي يف مادة القراء

 
 
 



 

122 
 

 حدود البحث

 تتمثل حدود البحث املوضوعية فيما أييت: احلدود املوضوعية: -أ

 على طالب الصف السادس االبتدائي يف مدرسة أيب بن كعب لتحفيظ القرآن  اقتصر البحث
 الرايض. الكرمي التابعة إلدارة الرتبية والتعليم مبنطقة

 واقتصر البحث على طالب الصف السادس العتبارات منها:

 الصف السادس مرحلة فارقة بني املرحلتني االبتدائية واملتوسطة.أن  -

أن الطالب يف الصف السادس يكونون قد بلغوا درجة من النضج العقلي واللغوي يؤهلهم لتكوين  -
 جمموعة من الصور الذهنية عن املوضوعات املدروسة.

الطالب يف الصف السادس يكونون قد بلغوا درجة من اإلجادة اللغوية ختوهلم لفهم الصور أن  -
 الذهنية واستيعاهبا، وإددار األحكام.

  اقتصر البحث على موضوعات من كتاب القراءة للصف السادس االبتدائي، واليت تتصف
لثالبة: )احلريف، خبصائص وموادفات تشتمل على مهارات متقدمة يف فهم املقروء مبستوايته ا

 االستنتاجي، النقدي(.

  اقتصر البحث على مستوايت فهم املقروء الثابة: )احلريف، االستنتاجي، النقدي( اليت نصت عليها
وذج مستوايت فهم (. مع تبين من0.21ي، بو وبيقة منهج اللغة العربية للتعليم العام )التطوير الرت 

 (.2119نقدي( الذي تلص إليه )العقيلي أ، ة: )احلريف، االستنتاجي، الاملقروء الثالب

: نفذ هذا البحث يف مدرسة أيب بن كعب االبتدائية التابعة إلدارة الرتبية والتعليم احلدود املكانية -ب
 مبنطقة الرايض.

 -0.10ول من العام الدراسي ): نفذ هذا البحث يف الفصل الدراسي األاحلدود الزمنية -ت
 (.ه0.12
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 مصطلحات البحث

 فاعلية Effectiveness:  ،( الفاعلية أبهنا: تعبري عن مدى األبر .0.2عرف )شحاتة والنجار
الذي ميكن أن حتدبه املعاجلة التجريبية ابعتبارها متغريًا مستقاًل يف أحد املتغريات التابعة. ويقصد 

تيجة مرورهم واخلربات واملهارات اليت أكتسبها الطالب نابلفاعلية إجرائياً يف هذا البحث: املعلومات 
يف مواقف تعليمية وفق أساليب تدريسية قائمة على إسرتاتيجية التصور الذهين واليت تتمثل يف منو 

 مهارات فهم املقروء احملددة.

  الربانمجprogram : ،أبنه مادة تعليمية منظمة تناسب الطلبة، ومقسمة  (.055عرفة )عمايرة
ة متسلسلة ومرتابطة، وتطرح أسئلة حمددة جييب إىل وحدات دغرية، كما حتتوي على معلومات جمزأ

 عنها الطالب.

  إسرتاتيجيةStrategy:  هي: "جمموعة من اإلجراءات واملمارسات اليت يتبعها املعلم داتل الفصل
بطريقة مثلي  اإلمكاانت والوسائل املتاحةللودول إىل خمرجات". وتعرف أيضاً أبهنا: "فن استخدام 

(. وتعرفها 15، ص.0.2على أفضل وجه ممكن ")شحاتة والنجار، جوة لتحقيق األهداف املر 
( أبهنا: "العمليات اليت يوظفها املتعلم لتعينه يف اكتساب املعلومات 0550)أكسفورد، 

 (.20واستخدامها" )ص

  التصور الذهينMental Imagery ،( أبهنا: "التمثيل العقلي لشيء 2111: عرفها )سولسو
هذا التعريف العام الصور البصرية ابإلضافة إىل الصور املتكونة من  أو حدث غري موجود، ويتضمن

( أهنا: "تكوين دور ذهنية 2110. ويري )الطيب ورشوان، (1..إحساسات أترى" )ص 
للمعلومات موضوع املعاجلة حىت ولو مل يكن هلذه املعلومات وجود فيزايئي، وتكون أكثر أتبرياً على 

، كالكلمات العيانية مثاًل" High Imagery هلا قابلية أكرب للتخيل األداء يف حالة املعلومات اليت
 (.09ص )

 وتعرف إجرائيًا يف البحث احلايل أبهنا جمموعة من اإلجراءات العقلية إسرتاتيجية التصور الذهين :
اليت يتبعها طالب الصف السادس االبتدائي عند تفاعلهم مع املوضوع املقروء، وتتضمن هذه 

ناء جمموعة من الصور أو املخططات العقلية/ الذهنية املعينة على استخالص املعين من اإلجراءات ب
 النص.
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 مستوايت فهم املقروء: 

o :ويعين التقاط املعين احلريف املباشر للكلمات أو اجلملة أو الفكرة من السياق.  الفهم احلريف
ة أو ضمنًا يف النص ويعرف أبنه فهم األفكار واملعلومات واألحداث اليت جاء ذكرها دراح

 .(2119املكتوب )العقيلي أ، 

o  :ويعين القدرة على قراءة ما بني السطور، والتقاط املعاين الضمنية، الفهم االستنتاجي
واستخالص النتائج من املعلومات املقدمة، ومتييز األحداث الواردة، وحتليل مشاعر الكاتب 

ب والنتائج، والتودل إىل بناء تعميمات والشخصيات وتفسريها، وإدارك العالقات بني األسبا
 .(2119مناسبة، وتوظيف مهارات التنبؤ واملقارنة والتصنيف )العقيلي أ، 

o :ويعين إددار احلكم على املادة املقروءة من حيث ددقها ودقتها وجودهتا  الفهم النقدي
 (.2119)العقيلي أ، 

وايت مظاهر األداء اليت يعرب فيها ويقصد مبستوايت فهم املقروء إجرائيًا يف هذا البحث: مست
 الطالب عن مدى فهمه للمقروء مبستوى من الدقة واجلودة يف األداء، واملقيسة عن طريق االتتبار.

 حيدبه الربانمج التدرييب : وتعرف إجرائيًا يف هذا البحث األبر الذي تنمية مستوايت فهم املقروء
املهارات الفرعية ملستوايت فهم املقروء الرئيسة،  القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية

 ويقاس هذا األبر بوساطة اتتبار فهم املقروء الذي أعده الباحثان هلذا الغرض.

 اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة

 سرتاتيجية التصور الذهني: املكونات واألسس النظريةا

رتاتيجية من إسرتاتيجيات التخزين اليت تتم يف تتضح أمهية إسرتاتيجية التصور الذهين يف كوهنا إس
شكل دور ذهنية، حيث تعد نظائر مباشرة لألشياء واألفعال، وتعتمد على اخلصائص احلسية اإلدراكية 
العيانية هلهذ األشياء، وتفيد هذه اإلسرتاتيجية يف زايدة معىن املعلومات من تالل الربط بينها وبني 

. وجتد هذه اإلسرتاتيجية أسسها النظرية يف (0550ادق وأبو حطب، اخلربات احلسية لدي الفرد )د
 Sadoski & Paivio, 2004; Paivioعلم النفس املعريف وعلم اللغة النفسي كما يشري إىل ذلك )

& Sadoski, 2011:وميكن إجياز هذه األسس النظرية فيما يلي ،) 
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 & Paivioوسكي وابفيو لساد Dual Coding Theory للقراءة نظرية الشفرة الثنائية -0

Sadoski على  -هتا يف جمال تطوير فهم املقروء وفك الرموزافيا خيص تطبيق–: وتتكسس النظرية
فكرة ملخصها أن الصور والكلمات تؤبر يف الذاكرة بطرق شيت، ومن مث فإن تدريس الكلمات 

أجزاء الدماغ،  واملفاهيم اجلديدة للطالب يكون أكثر فاعلية إذا مت تنشيط أكثر من جزء من
وتركز النظرية على  وبشكل أكثر حتديدًا إذا مت الدمج والربط بني الشفرات اللفظية وغري اللفظية.

، وهو يشمل اللغة بكافة أشكاهلا Verbal Codeنوعني من التشفري مها: التشفري اللفظي 
، Nonverbal Codeورموزها، سواء يف احلديث أو القراءة أو الكتابة. والتشفري غري اللفظي 

وهو يتضمن األشياء احملسوسة، واألحداث، والصور، واألحاسيس. وتفرتض هذه النظرية أن 
هذين النوعني من التشفري يعمالن مكملني لبعضهما؛ فإذا نسي النوع األول، فإن النوع اآلتر 

 يعمل بودفه نسخة احتياطية الستدعاء الكلمات ومعانيها.

: Piagetاملعريف لبياجيه  Cognitive Development Theoryنظرية النمو الذهين  -2
فالتطور املعريف يشكل أحد األسس النظرية اليت تفسر علم النفس املعريف، وبعد احد أهم األعمدة 
اليت أسهمت يف تطور املعمار املعريف إلسرتاتيجية التصور الذهين، وذلك بتككيده على أمرين مها: 

حالة التفكري يف ذهن املتعلم يف مراحل عمره : وهي Cognitive Structureالبنية املعرفية 
: ويقصد هبا العمليات Cognitive Functionوتطورها البنائي املتصاعد. والوظيفة الذهنية 

اليت يقوم هبا ذهن الطفل يف أبناء تفاعله مع مواقف احلياة، وهي مرحلة العمليات اجملردة أو 
سم الصور الذهنية لألشياء دون االعتماد على املعينات الصورية اليت يستطيع الطفل من تالهلا ر 

 املادية، أو تصور أشياء غري حمسوسة وتصورها ذهنياً.

: وهي نظرية يف علم النفس املعريف، وهتتم بتفسري Schema Theoryنظرية املخططات الذهنية  -1
خططات ( أن نظرية املRumelhart, 1984)عمليات املعرفة والفهم(؛ إذ يري رومل هارت )

: كيفية متثلها وتنظيمها يف الذهن، مث كيفية أتبري هذا Knowledgeالذهنية تعاجل قضية املعرفة 
التمثل وذاك التنظيم يف تسهيل توظيف املفاهيم واملعارف واخلربات السابقة للقارئ من أجل تطوير 

ون من الذي يتكاإلدراكي يعين املخطط أو اهليكل  schemaعملية الفهم؛ أي أن مصطلح 
(، واليت تشمل كل ما organized knowledgeشرائح ذهنية تضم ما يسمي )املعرفة املنظمة 

ميتلكه اإلنسان من معلومات ومعارف وتربات عن الناس واألشياء واألماكن واألحداث واملفاهيم، 
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 وكل شيء ميكن أن يساعد يف بناء أساس للتعلم. كما أن نظرية املخططات الذهنية تشرح كيفية
تشكل البين املعرفية يف الذاكرة ومدى أتبري وتفاعل هذه البين مع املعلومات اجلديدة الواردة يف 

( أن Andrson & Wilson, 1986(. ويضيف أندرسون وولسون )2112النص )العقيلي، 
 هذه النظرية تعاجل مدى إسهام املعارف املوجودة يف أذهان الناس يف عملية الفهم للنص املقروء.

و الوظيفة املركزية إلسرتاتيجية التصور الذهين يف عملية القراءة يف أهنا تساعد القارئ يف بناء وتبد
العالقة بني أجزاء النص املقروء مثل: استدعاء املعلومات السابقة واخلربات اليت ميتلكها الفرد عن هذا 

ابلنص املقروء يساعده كثرياً يف  املوضوع أو ذاك. كما أن بناء القارئ جملموعة من الصور الذهنية املرتبطة
بناء املعىن، فعليه القراءة تتطلب أن يقوم القارئ جبهد ذهين يف أبناء القراءة. كما أن إسرتاتيجية التصور 

، وتعرف داللتها، ومعرفة داللة الكلماتالذهين بصفتها من معينات الذاكرة تساعد القارئ يف حتديد 
ري )تصور أو متثل(، عالوة على أنه معني يف تفسري النص املقروء الكلمة ما هو إال جانب رمزي أو دو 

 وحتليله، والتنبؤ ابألفكار الالحقة، أو بنهاية النص بناًء على املعلومات املقدمة سلفاً.

 إجراءات إسرتاتيجية التصور الذهين

 هي:( عدداً من اإلجراءات التدريسية إلسرتاتيجية التصور الذهين، و Schauer, 2005يذكر )

: ويتم يف هذه املرحلة قراءة الطالب املوضوع قراءة جهرية؛ Initial Planالتخطيط األول  -0
 لتكوين دور ذهنية عن النص.

: ويف هذه املرحلة حيدد الطالب الذين مل يتمكنوا Act & Observeاألداء واملالحظة  -الفعل -2
 من تكوين دور عقلية عن النص املقروء.

 للطالب املقصود ابلتخيل أو التصور. : حيث يشرحReflectالتكمل  -1

: وفيها يتم عرض منوذج First Revision of the Planاملراجعة األوىل لعملية التخطيط  -.
يما بعد، ويتم ذلك من لكيفية إسرتاتيجية التصور الذهين أمام الطالب، وذلك حملاكاة املعلم ف

 تالل اآليت

 قراءة الفقرة. قراءة النص القرائي بصوت مرتفع، مث التوقف بعد -

 إغالق العني، وتصور الصورة اليت تشكلت يف الذهن بعد قراءة الفقرة. -
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: وفيها Act & Observe Revised Planاألداء ومالحظة مراجعة عملية التخطيط  -9
 يستدعي الطالب الصور الذهنية اليت تكونت يف أذهاهنم، واليت ال متثل املستوى املطلوب.

: وهنا يبدأ املعلم يف االنسحاب بعد Reflect on Revised Planالتكمل ومراجعة التخطيط  -0
 تطبيق عملية التصور الذهين؛ ليحمل الطالب مسؤولية تعليم أنفسهم أبنفسهم.

: وهنا يبدأ الطالب يف Second Revision of the Planاملراجعة الثانية لعملية التخطيط  -0
عملية التصور الذهين عملية تتم بشكل آيل تقدمي جمموعة من الوسائل أو األشكال املادية لتصبح 

 لديهم.

: حيث يستمر الطالب The Spiral Continuationاالستمرار اللوليب لإلجراءات السابقة  -2
 يف تنفيذ اإلجراءات السابقة؛ ليتمكنوا من تكوين دور ذهنية دحيحة معربة عن املقروء.

 مستويات فهم املقروء

قراءة النصوص وفهمها أن هناك حتواًل كبرياً يف النظر إىل الفهم تؤكد النظرايت املعادرة يف موضوع 
من حيث مفهومه وعملياته، إذا قدمت مفهومًا مغايرًا حلقيقة فهم املقروء حيث كان ينظر إليه على أنه 

ألفكار النص، وحفظها، واإلجابة عن األسئلة ذات العالقة ابحلفظ  reproductionجمرد إعادة إنتاج 
القارئ استخرج املعىن، إىل أنه عمليات للجزم تطك أبن كل نص حيمل معىن اثبتاً، ومهمة  واالستظهار،
processes  معقدة تقوم على األسلوب التفاعليinteractive approach  بني النص ومكوانته

لنشط (. والقارئ اAloqaili, 2012وتراكيبه، والقارئ وترباته السابقة ومهاراته واسرتاتيجياته القرائية )
هو الذي يبين املعىن من تالل تفاعله مع النص بتوظيف معارفة وترباته يف فهم أفكار النص، ومعرفة ما 
يتصل ببنية النص وأسلوب الكاتب، وطريفة عرضه ألفكاره واستخدامه للغة وتراكيبها، واستثمار مهارات 

تعتمد على  meaning constructionالتفكري الناقد للحكم على النص املقروء. فعملية بناء املعىن 
التفاعل بني القارئ وترباته ومهاراته، والنص بطبيعته وتراكيبه، والسياق الذي حتدث فيه القراءة، وهذا ما 

إذ ترى أن الطالب مركز للعملية التعليمية، واملعرفة ذاتية وال  Constructivismتبنته النظرية البنائية 
ت اجلهد الذهين/ املعريف الذي يقوم به املتعلم للموازنة بني معارفه هنائية، فالتعلم تنظيم ذايت لعمليا

وأفكاره السابقة، واملعارف واألفكار اجلديدة، وذلك عن طريق بناء مناذج ومتثيالت ذهنية جديدة ملا 
 (.2119العقيلي ب، )يقرأ، فهي تركز على عمليات بناء املعرفة اكثر من تركيزها على نتائج املعرفة ذاهتا 
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ولفهم املقروء مستوايت متعددة، منها مستوايت رئيسة، وأترى اثنوية تندرج حتتها. وقد تناول 
تباينت  . وتبعًا التتالف وجهات النظر فقيتوايت ابلدراسة، والتحليل، والتصنيفالباحثون هذه املس

ان غرضهم من حتديد اآلراء حول تلك املستوايت وأنواعها، غري أهنم اتفقوا أهنا مهارات لفهم املقروء، وك
هذه املستوايت تبسيط فهمها ومناقشتها، وتسهيل مهمة املعلم يف إعداد أهداف تعليم القراءة، 
والتدريب على استخدام طرق التدريس املناسبة لفهم املقروء، ودياغة أسئلة تعليم القراءة يف ضوء تلك 

 (.2110املهارات )عطية، 

م املقروء، فإن مستوايت الفهم ميكن تقسيمها إىل بالبة ووفقًا للنظرايت احلديثة يف حتليل فه
مستوايت، هي: الفهم احلريف/ الظاهري، الفهم االستنتاجي/ الفسريي، الفهم النقدي/ التطبيقي )العقيلي 

 (. وفيما يلي ودف موجز لكل مستوى من حيث مفهومه ومهاراته:2119أ، 

 الفهم احلريف/ الظاهري -1

األول من مستوايت فهم املقروء، وهو يعين التقاط املعىن احلريف الرئيسي الفهم احلريف هو املستوي 
املباشر للكلمة أو اجلملة أو الفكرة من السياق، ويعرف أبنه فهم األفكار واملعلومات واألحداث اليت ورد 

رف ذكرها دراحة أو ضمناً يف النص املكتوب. ويشمل مستوى الفهم احلريف عدداً من املهارات مثل: التع
على دالالت املفردات اجلديدة، والبحث عن التفاديل وتذكرها، والتودل للفكرة املركزية املصرح هبا، 

 (.Rubin, 1997وفهم مبين النص وتسلسل األحداث فيه، وتنفيذ التعليمات )

 االستنتاجي/ التفسرييالفهم  -2

( Rubin, 1997وبن )يعد الفهم االستنتاجي املستوى الثاين من مستوايت فهم املقروء، وتري ر 
أن هذا املستوى يتطلب توظيف مهارات متقدمة يف التفكري، مثل القدرة على قراءة ما بني السطور وما 
وراءها، والتقاط املعاين الضمنية اليت مل يذكرها النص دراحة، واستخالص النتائج من املعلومات املقدمة، 

خصيات وتفسريها، ابإلضافة إىل إدراك العالقات ومتييز األحداث الواردة، وحتليل مشاعر الكاتب والش
 مناسبة، وتوظيف مهارات التنبؤ واملقارنة والتصنيف. تاالنتائج، والتودل إىل بناء تعميمبني األسباب و 
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 الفهم النقد/ التطبيقي -3

املستوى الثالث ملستوايت فهم املقروء هو الفهم النقدي، وهو يعين إددار احلكم على املادة 
من حيث ددقها ودقتها وجودهتا، أو هو بعبارة أترى تقومي املقروء من حيث اللغة والتكبري العام  املقروءة

والبناء للنص يف ضوء معايري حمددة ومناسبة، مع تقدمي مربرات لألحكام اليت يتودل إليها القارئ. 
ة الناقدة ويفرتض يف القارئ يف هذا املستوى توظيف مهارات التقومي، وحل املشكالت، والقراء

إىل التمييز بني احلقائق واآلراء،  والتحليلية، والتعامل مع القراءة بودفها مهارات تفكري، ابإلضافة
 Rubin, 1997: Goodmanوالربهنة على احلقائق، والتمييز بني الدعاية واإلعالن يف النص املقروء )

& Burke, 1983.) 

 الدراسات السابقة

اليت تناولت إسرتاتيجية التصور الذهين وفهم املقروء، وألغراض  هناك عدد من الدراسات السابقة
تنظيمية ومنهجية، فسيتم أواًل عرض الدراسات األجنبية مث الدراسات العربية مرتبة ترتيبًا زمنيًا يبدأ 

( اليت هدفت إىل تنمية الفهم القرائي Schauer, 2005ابألحداث. ومن الدراسات األجنبية دراسة )
صور العقلي املوجهة، التالصف الرابع واخلامس والسادس واالبتدائي ابستخدام إسرتاتيجية لدي تالميذ 

وركزت الدراسة على تنشيط اجلزء األمين واجلزء األيسر من املخ، وتودلت الدراسة إىل فاعلية إسرتاتيجية 
استطاعوا  ، كما أن هؤالء التالميذDecodingالتصور الذهين يف التغلب على مشكالت فك التشفري 

( Macomber, 2001تكوين دور عقلية عن املفردات والنصوص املقروءة. كما حاولت دراسة )
حتديد العالقة بني التصور الذهين وبني االجتاهات القرائية لدي طالب الصف الرابع االبتدائي، وتودلت 

القراءة، وأودت الدراسة  الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني التصور الذهين وبني االجتاه حنو
لتنمية الفهم. أما دراسة بضرورة تدريب الطالب على التصور الذهين؛ ألهنا الدعامة األساسية 

(Gambrell & Koskinen, 1982 فقد ركزت على التحقق من فاعلية إسرتاتيجية التصور الذهين )
 below averageقراءة يف تنمية الفهم القرائي لدي القراء ذوي املستوى دون املتوسط يف ال

readers وقد استخدمت الدراسة املنهج التجرييب، وتودلت الدراسة إىل أن التدريس ابستخدام ،
كما   Prior Knowledgeإسرتاتيجية التصور الذهين قد ساعد على تنشيط املعارف السابقة للطالب 

 ب.لدي هؤالء الطال Literal Comprehensionأهنا منت مستوى الفهم احلريف 
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( اليت هدفت إىل 2115أما الدراسات العربية فقليلة بشكل عام، ومن أمهها دراسة )عبد الباري، 
معرفة فاعلية إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات الفهم القرائي لتالميذ املرحلة اإلعدادية، 

طالباً وطالبة، مت  (21)وللودول إىل اهلدف استخدام الباحث املنهج شبه التجرييب على عينة مكونة من 
( طالبًا يف اجملموعة التجريبية. وقد 2.( طالبًا يف اجملموعة الضابطة، و)0.إىل جمموعتني ) توزيعهم

تودلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعة التجربية 
ريبية وإىل وجود فروق ذات داللة وعة التجلصاحل اجملم واجملموعة الضابطة يف اتتبار الفهم القرائي

حصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف كل مهارة على حدة من إ
مهارات الفهم القرائي لصاحل اجملموعة التجريبية؛ مما يؤكد فاعلية إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية 

( دراسة هدفت إىل الكشف عن ابر التفاعل بني 2110)فياض، مهارات الفهم الرائي. كما أجرت 
املعاجلات واالستعدادات متمثلة يف إسرتاتيجييت التصور العقلي )منفصل/ تفاعلي( ومستوى امليل إىل 
القراءة )مرتفع/ منخفض( يف الفهم القرائي لدي عينة من تالميذ الصف األول من احللقة الثانية يف 

هج التجرييب. وكشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود تفاعل دال نخدمة املالتعليم األساسي، مست
)منفصل/ تفاعلي(، ومستوى امليل إىل القراءة )مرتفع/ منخفض(  إحصائياً بني إسرتاتيجييت التصور العقل

ذ الصف األول اإلعدادي. أما دراسة )عبد النيب، يف الفهم املباشر واالستنتاجي والناقد لدي تالمي
فهدفت إىل معرفة العالقة بني التصور الذهين وتعرف الصور البيانية يف الشعر العريب، لدي ( .211

طالب املرحلة الثانية الثانوية والسنة الثالثة اجلامعية، وقد استخدام الباحث املنهج شبه التجرييب، على 
( طالباً. 91) ( طالب، قسموا إىل جمموعتني: جتريبية، وضابطة، عدد كل منهما011عينة قوامها )

وأشارت نتائج الدراسة إىل أن هناك عالقة موجبة ودالة بني التصور الذهين ودرجات تعرف الصور لدي 
 طالب اجلامعة.



 

122 
 

 إجراءات البحث

 منهج البحث

استخدم يف هذا البحث املنهج شبه التجرييب، ألن طبيعة مشكلة البحث تتطلب ذلك املنهج 
نة بعد تطبيقها على جمموعة جتريبية، ومقارنة نتائجها مع جمموعة الذي يقوم على فحص أبر معاجلة معي

ضابطة تدرس ابلطريقة التقليدية، وفيه يتم فحص أبر املتغري التجرييب ومتغريات مستقلة أترى يف املتغري 
(. ونظرًا إىل أن هذا البحث يسعي إىل الكشف عن فعالية برانمج تدرييب قائم 2111التابع )مصلح، 

تيجية التصور الذهين يف تنمية مستوايت فهم املقروء لطالب الصف السادس االبتدائي، كان على إسرتا
 لتحقيق أهدافه.املنهج شبه التجرييب هو األنسب 

 جمتمع البحث

جمتمع البحث احلايل طالب الصف السادس االبتدائي يف مدارس التعليم العام مبدينة الرايض، 
ابلصف السادس االبتدائي يف الفصل الدراسي األول  مدرسة ابتدائية، يدرس (022)وعددها 

، حسب اإلحصاء املقدم من إدارة الرتبية والتعليم مبدينة ه0.10طالبًا للعام الدراسي  (19200)
 ه.0.10الرايض لعام 

 عينة البحث

أتتريت عينة البحث احلايل ابستخدام أسلوب العينة العشوائية، حيث وقع االتتيار على مدرسة 
كعب االبتدائية الرائدة لتحفيظ القرآن الكرمي. وبعد خماطبة القائد الرتبوي للمدرسة أتتري فصالن   أيب بن

 22( طالباً: 95وبلغت العينة )ال جمموعيت البحث. وع أربعة فصول بطريقة القرعة؛ ليمثعشوائياً من جمم
 طالباً للمجموعة الضابطة. 10طالباً للمجموعة التجريبية، و

 .والضابطة، وتادة متغري مستوى التحصيل الدراسياجملموعتني: التجريبية،  مان تكافؤولض
ولضبط هذا املتغري قام الباحثان بتطبيق اتتبار فهم املقروء القبلي على جمموعيت البحث، وللتحقق من 

 pairedتكافؤ اجملموعتني "التجريبية والضابطة" يف مهارات فهم املقروء استخدم اتتبار "ت: 

Sample T- test تطبيق الربانمج القائم على " لتوضيح داللة الفروق بني جمموعيت الدراسة قبل
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وكشف نتائج االتتبار عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية؛ مما يثبت إسرتاتيجية التصور الذهين، 
 ية:تكافؤ جمموعيت البحث يف التحصيل قبل إجراء التجربة، وجاءت النتائج كما توضحها اجلداول اآلت

"للفروق بني جمموعيت  paired Sample T- test( نتائج اختبار "ت: 1جدول رقم )
 البحث يف مهارات الفهم احلريف قبل تطبيق الربانمج القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين

املتوسط  العدد اجملموعة املهارة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 .1002 .0021 00092.0 002.0. 22 التجريبية يفاحلر  مهارات الفهم
   00.9219 001.0. 10 الضابطة 

" للفروق بني جمموعيت paired Sample T- test( نتائج اختبار "ت: 2جدول رقم )
 ستنتاجي قبل تطبيق الربانمج القائم على إسرتاتيجية التصور الذهينالبحث يف مهارات الفهم اإل

املتوسط  العدد اجملموعة املهارة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 10.20 00912 0090120 102190 22 التجريبية الفهم االستنتاجيمهارات 
   00.9210 2020.0 10 الضابطة 

" للفروق بني جمموعيت paired Sample T- test( نتائج اختبار "ت: 3جدول رقم )
 تطبيق الربانمج القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين البحث يف مهارات الفهم النقدي قبل

املتوسط  العدد اجملموعة املهارة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 10.20 00902 00219.0 1092.0 22 التجريبية فهم النقديمهارات ال
   0090120 .10020 10 الضابطة 

 فكقل. 1010** دال عند مستوى 

من تالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ويتضح 
فكقل بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني: "التجريبية والضابطة" يف مهارات مستوايت فهم  1019

املقروء قبل تطبيق الربانمج القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين؛ مما يؤكد تكافؤ جمموعيت البحث يف 
 ستوى التحصيل الدراسي.م
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 األساليب اإلحصائية

 ( للتحليل اإلحصائي، كما استخدم األساليب اإلحصائية اآلتية:SPSSاستخدم برانمج )

 .حساب الوزن النسيب لقائمة مهارات فهم املقروء لطالب الصف السادس االبتدائي 

 .حساب معامالت الثبات التتبار فهم املقروء 

  ية التتبار فهم املقروء.حساب معامل القوة التمييز 

 .حساب معامالت السهولة والصعوبة ملفردات اتتبار فهم املقروء 

 ل الزمن التتبار فهم املقروء.محساب معا 

 .معامل الصدق الذايت لالتتبار 

  :اتتبار "تpaired Sample T- test :لعينتني مستقلتني؛ للتحقق من تكافؤ اجملموعتني "
 التجريبية والضابطة.

  ت: اتتبار"Independent Sample T- test لعينتني مستقلتني؛ للتحقق من دحة "
 الفروض، وتوضيح داللة الفروق بني جمموعيت البحث.

 .حساب حجم التكبري )مربع إيتا( للتككد من فاعلية الربانمج التدرييب 

ع )الشربيين، املستقل يف املتغري التاب املتغري وقد اعتمد الباحثان اجلدول اآليت لقياس حجم أتبري
 (.021، ص 0559

 ( القيم احلسابية وحجم أتثريها4جدول رقم )

 حجم التأثري القيمة ت
 أتبري مرتفع جداً للمتغري املستقل. ( فككثر%01من ) 0
 أتبري مرتفع للمتغري املستقل (%01( إىل أقل من )%91من ) 2
 قلأبر فوق املتوسط للمتغري املست (%91)( إىل أقل من %1.من ) 1
 أبر متوسط للمتغري املستقل (%1.)( إىل أقل من %11)من  .
 أبر اقل من متوسط للمتغري املستقل (%11)( إىل أقل من %21من ) 9
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 أدوات البحث

 وتفصيلها كاآليت:لتحقيق أهداف البحث، دمم الباحثان بالث أدوات أساسية، 

 إعداد قائمة ملهارات فهم املقروء -1

من أجل حتديد قائمة مهارات فهم املقروء املناسبة لطالب الصف السادس االبتدائي، واليت جيب 
تنميتها لديهم ابستخدام الربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين، قام الباحثان مبراجعة 

يف ضوء مستوايت ائمة موسعة لألدبيات والدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة، حيث مت بناء الق
. وقد بلغت عيةر كل مستوى جمموعة من املهارات الفالفهم الثالبة يف هذا البحث، وينضوي حتت  

 ( مهارة موزعة على املستوايت الثالبة للفهم.11القائمة يف دورهتا األولية )

 صدق قائمة مهارات فهم املقروء

سالمة حمتواها مت عرض القائمة يف  للتككد من ددق قائمة مهارات فهم املقروء، والتحقق من
تدريسها، وطلب إبداء الرأي دورهتا األولية على جمموعة من املتخصصني يف املناهج اللغة العربية وطرق 

يف مناسبة القائمة لطالب الصف السادس االبتدائي، ومدى انتماء كل مهارة للمستوى الذي دنفت 
لب منهم إضافة بعض املهارات أو حذفها حسب وجهة فيه، ووضوح كل مهارة من الناحية اللغوية. وط

نظرهم. مث أعيد دياغة القائمة وفقًا ملرئيات احملكمني، مع األتذ حبساب الوزن النسيب ملهارات فهم 
وء بودفه معيارًا إلبقاء املهارة أو حذفها، حيث أتذ ابملهارات اليت حظيت بنسبة اتفاق من املقر 

، واستبعدت املهارات اليت حصلت على نسبة اتفاق أقل %011- %09احملكمني بنسبة ترتاوح من 
( مهارة، موزعة ابلتساوي على 09. وقد بلغ عدد مهارات القائمة يف دورهتا النهائية )%09من 

املستوايت الثالبة: مستوى الفهم احلريف )الظاهري(، الفهم االستنتاجي )التفسريي(، الفهم النقدي 
 )التطبيقي(.

 فهم املقروءإعداد اختبار  -2

أعد الباحثان اتتبارًا لقياس مهارات فهم املقروء املستهدفة لطالب الصف السادس االبتدائي، حيث 
النهائية. وقد تضمن جمموعة األسئلة اليت أعدت لقياس مهارات فهم املقروء احملددة يف القائمة بصورهتا 
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ز والشائع، وهو االتتبار من متعدد متت دياغة االتتبار من نوع األسئلة املوضوعية يف نوعها األبر 
Multiple Choice:وقد مت التحقق من ددق االتتبار من تالل اإلجراءات التالية . 

 صدق احملتوى -أ

ومت ذلك من تالل عرض االتتبار على جمموعة من املختصني يف تعلم القراءة وتعليمها وكذلك 
م يف مناسبة األسئلة لقياس املهارات معلمي مادة القراءة من ذوي اخلربة يف التدريس؛ ألتذ رأيه

املستهدفة، ودالحية دياغتها اللغوية، وقد أشار احملكمون إىل ضرورة تعديل ديغة بعض األسئلة، وتغيري 
بعض البدائل االتتيارية، وتعد نسبة االتفاق بينهم مؤشراً لصدق احملتوى. مث مت إعداد اتتبار فهم املقروء 

 يف دورة مبدئية.

 فهم املقروء ضبط اختبار -ب

لضبط اتتبار فهم املقروء أجرى اتتبار استطالعي بعد إجراء التعديالت اليت أشار إليها 
احملكمون، وذلك للتككد من وضوح االتتبار، ولضمان بعد الطالب عن الفهم اخلاطئ لبعض األسئلة، 

( طالباً ليسوا 29نة من )وقد مت اتتبار مدرسة )زيد بن حاربة االبتدائية( لتطبيق االتتبار على عينة مكو 
 من العينة األدلية للدراسة، وكان اهلدف من ذلك هو:

 معرفة مدى وضوح تعليمات االتتبار. -

 حساب معامل الزمن التتبار فهم املقروء. -

 حساب ببات االتتبار. -

 حساب معامل التمييز التتبار فهم املقروء. -

 حساب معامل السهولة والصعوبة ملفردات االتتبار. -

ه، وقد أسفرت التجربة االستطالعية 25/02/0.10تطبيق االتتبار يوم السبت املوافق  وقد مت
 عن النتائج اآلتية:
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 معرفة مدى وضوح تعليمات االتتبار: -0

مل تكن هناك أية تساؤالت تتعلق بتعليمات االتتبار، سوى بعض األسئلة ذات العالقة بشرح بعض 
 األسئلة، ومفردات البدائل االتتيارية.

 معامل الزمن التتبار فهم املقروء: حساب -2

وحسب التجربة االستطالعية مت حتديد زمن اإلجابة عن االتتبار، وذلك بتسجيل الزمن الذي 
استغرقه أسرع طالب يف اإلجابة عن أسئلة االتتبار، والزمن الذي استغرقه أبطك طالب، مث إجياد املتوسط 

 احلسايب هلما عن طريق املعادلة اآلتية:

 تتبار زمن اال
 زمن أسرع طالب + زمن أبطك طالب

2 
( دقيقة حيث كان زمن أسرع 9.وبعد تطبيق املعادلة أدبح الزمن املناسب إلجراء االتتبار هو )

 دقيقة. (90)( وكان زمن أبطك طالب هو .1طالب أكمل اإلجابة هو )

1. +90  51 

 دقيقة 9.  2÷  51

 ببات االتتبار: -1

حيث قاما  Split- halfة النصفية طريقة التجزئ خدام الباحثانلقياس ببات االتتبار است 
( طالباً ليسوا من عينة البحث األدليني، وبعد 29بتطبيق االتتبار على عينة استطالعية عددها )

تصحيح االتتبار قسمت األسئلة إىل قسمني، حيوي القسم األول على األسئلة ذات األرقام 
لة ذات األرقام الزوجية، مث مت احتساب معامل االرتباط بني الفردية، والقسم اآلتر على األسئ

وجاء معامل االرتباط بني  Pearsonاألسئلة الفردية واألسئلة الزوجية عن طريق معامل بريسون 
( وهو عامل ارتباط قوي. بعد ذلك مت حساب ببات االتتبار وفق معادلة 1000نصفي االتتبار )
، وهو درجة عالية من الثبات، (.102)ان يساوي وك Spearman Brownسبريمان بروان 

 يوضحها اجلدول اآليت:



 

122 
 

 ( معامل االرتباط والثبات التتبار فهم املقروء9جدول رقم )

 معامل الثبات معامل االرتباط املوضوع
 .102 1000 اتتبار فهم املقروء

 معامل التمييز التتبار فهم املقروء: -.

 (:0505لة اآلتية )تريي، متبار من تالل املعامت حساب معامل القوة التمييزية لالت

 
 حيث إن ن  عدد العينة

 م  جمموع مربع التكرار 2جمك

 واجلدول اآليت يوضح معامل التمييز التتبار فهم املقروء.

 ( معامل التمييز التتبار فهم املقروء0جدول رقم )

 م(2مربع التكرار )جمك التكرار الدرجة
22 0 0 
21 1 5 
2. 2 . 
29 1 5 
20 01 011 
20 9 29 
 0.2 .2 اجملموع

 

 من تالل اجلدول السابق يتضح أن معامل التمييز 
900 - 0.2 
900 - 2. 

 وهو معامل متييز قوى يطمئن على القوة التمييزية لالتتبار. 1002م   2إذن جمك
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 معامل السهولة والصعوبة التتبار فهم املقروء:-9

 (.0502عوبة التتبار فهم املقروء من تالل املعادلة اآلتية )السيد، مت حساب معامل السهولة والص

   معامل الصعوبة
 عدد اإلجاابت اخلطك

 عدد اإلجاابت الصحيحة + عدد اإلجاابت اخلطك
مفردة دعبة، واملفردة اليت يقل معامل  (105)وقد عدت املفردات اليت يزيد معامل دعوبتها عن 

 (0522هلة، وهذا ما ارتضته بعض الدراسات، ومنها: )حنورة، تعد مفردة س (102)دعوبتها عن 
(. وبعد حتليل معامالت الصعوبة والسهولة ملفردات 2115، 2101و)عبد الباري،  (0552و)عوض، 

كحد أعلى للصعوبة، ولكنها تقل عن   1051االتتبار تبني أن مجيع مفردات االتتبار مل تتعدد مستوى 
؛ ومن مث مناسبة االتتبار ملستوايت الطالب ودالحياته لصعوبة متوسطمما يدل على أن معامل ا 10.9

 لتطبيق التجربة.

 اختبار فهم املقروء بصورته النهائية -ج

بعد التككد من ددق االتتبار وبباته، ووضوح تعليماته، وحتديد زمن أدائه املناسب أدبح 
مهارات مستوايت فهم املقروء الثالبة، االتتبار يف دورته النهائية مكوانً من مخس عشرة مهارة فرعية من 

االتتيار من متعدد. وقد مت قياسها بثالبني سؤااًل، بواقع سؤالني لكل مهارة، ديغة مفرداهتا من منط 
اتتري موضوعان من موضوعات كتاب القراءة لطالب الصف السادس االبتدائي، الفصل الدراسي 

حيث مل يسبق لعينة البحث التعرض هلما يف  ه ليكون حمتوى االتتبار،0.12 -0.10األول، لعام 
أبناء التجربة، مما يزيد من فرضية عدم توافر املعرفة السابقة للطالب عن االتتبار الذي يستهدف تنمية 
مهارات فهم املقروء املناسبة هلم، وقد اعتمد الباحثان يف ذلك على بعض الدراسات اليت أتذت 

تتبار يقيس مهارات فهم املقروء مل يسبق للطالب دراستها، أو مبوضوعات الكتاب املقرر عند إعداد ا
 (.2115(، ودراسة )العذيقي، 2110السليمان، التعرض هلا يف أبناء فرتة التجربة، مثل: دراسة )

بين الربانمج بعد مراجعة معمقة ألسس  الربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين: -3
ربامج التدريبية، وحتديد ألهدافه، وتقدير احلاجات التدريبية للفئة املستهدفة، ومراحل ومعايري بناء ال

مث اتتيار احملتوى من تالل حتليل الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة مبهارات فهم املقروء 
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ومستوايته وإسرتاتيجية التصور الذهين وأسسها النظرية وتطواهتا العملية، إضافة إىل اخلصائص 
لطالب الصف السادس االبتدائي. مث حتديد األساليب واإلجراءات التدريبية، واخلطة الزمنية  النمائية

للربانمج، والوحدات التدريبية، وأساليب التقومي املناسبة للموضوعات املدروسة. تال ذلك إعداد 
 دليل املعلم لتنفيذ الربانمج.

 حتكيم الربنامج التدريبي

( تبريًا ومتخصصًا ومشرفاً 21على )ييب يف دورته األولية عرض بعد أن مت بناء الربانمج التدر 
تربواًي ذوي اهتمامات علمية وعملية بتعلم وتعليم القراءة، حيث مت تعديل الربانمج وتطويره وفقاً 

 مللحوظات احملكمني ومقرتحاهتم؛ ليصبح الربانمج جاهزاً للتطبيق بصورته النهائية.

 بيإجراءات تطبيق الربنامج التدري

بعد االنتهاء من إعداد اتتبار فهم املقروء وحتليله وإجراء التعديالت الالزمة، ودياغته يف دورته 
النهائية، مث بناء الربانمج التدرييب ومراجعته ودياغته بصورته النهائية، مث بدئ يف جتريب الربانمج التدرييب 

 تبعاً جملموعة من اإلجراءات وفق اآليت:

 لربانمجإجراءات قبل تطبيق ا -أ

 أتذ اإلذن من إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الرايض للبدء يف تطبيق الربانمج. -

( طالبًا من 10( طالباً، والضابطة وعددها )22وعددها ) ةحتديد جمموعيت البحث، التجريبي -
 طالب الصف السادس االبتدائي.

بني اجملموعتني قبل تطبيق االتتبار القبلي على جمموعيت البحث هبدف التككد من التكافؤ  -
 ه.11/02/0.10إجراء التجربة، وذلك يوم االبنني املوافق 

 إجراءات تنفيذ الربانمج التدرييب -ب

ه. 20/0/0.10ه إىل 0/0/0.12رييب يف الفرتة من يوم األحد املوافق بدئ بتنفيذ الربانمج التج -
 القبلي.وقد استغرق تنفيذ الربانمج مخسة أسابيع متضمنة أسبوع تطبيق االتتبار 

تكون الربانمج التدرييب من حصتني أسبوعيًا لكل فصل من فصول جمموعيت البحث، بواقع أربع  -
 حصص لكل أسبوع، وعليه فإن مدة تطبيق الربانمج التدرييب قرابة شهر وأسبوع.
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مت تطبيق اتتبار فهم املقروء القبلي على جمموعيت البحث يف األسبوع األول يف يوم االبنني املوافق  -
 ه.11/02/0.10

ه مت بدء الربانمج التدرييب يف جلسته األوىل، 0/0/0.12يف األسبوع الثاين، يوم األحد واتريخ  -
وفيه قدمت نبذة عن إسرتاتيجية التصور الذهين، وأسسها العلمية، وعالقتها بتعليم القراءة، 

 وتطواهتا اإلجرائية، للمجموعة التجريبية فقط.

الباحثني بتدريس موضوعات القراءة املختارة لطالب الصف السادس يف األسبوع الثاين، بدأ أحد  -
الذهين، والضابطة ابلطريقة االبتدائي جملموعيت الدراسة: التجريبية ابستخدام إسرتاتيجية التصور 

 التقليدية، وفقاً لآليت:

 ه درس موضوع "هنضتنا اجلمالية".2/0/0.12األسبوع الثاين، يوم الثالاثء املوافق  -

 يف بالدان.ه مت تدريس موضوع "النفط 01/0/0.12ع الثالث، يوم األحد املوافق األسبو  -

 ه درس موضوع "ال تلوث بيئتك".09/0/0.12األسبوع الثالث، يوم الثالاثء املوافق  -

 ه درس موضوع "آاثر يف بالدان".21/0/0.12األسبوع الرابع، يوم األحد املوافق  -

 ه درس موضوع "الكعبة املشرفة".22/0/0.12 األسبوع الرابع، يوم الثالاثء املوافق -

قام أحد الباحثني بتدريس موضوعات القراءة جملموعيت البحث، لضمان ضبط متغريات الدراسة  -
 املصاحبة، وملالحظة الفوارق التعليمية املكتسبة لطالب اجملموعتني يف أبناء فرتة التجريب.

احدة، لضبط متغريات البحث للحصول على قام الباحثان بتطبيق الربانمج التدرييب يف مدرسة و  -
 نتائج أكيده.

 إجراءات بعد الربانمج -ج

 ه.22/0/0.12تطبيق الربانمج التدرييب يوم الثالاثء املوافق أكمل الباحثان  -

حدد موعد تطبيق االتتبار البعدي، بعد أن أبلغ طالب اجملموعتني ابملوعد، وهو يوم األحد  -
 ه.20/0/0.12املوافق 

 البعدي تبعاً لإلجراءات املتبعة يف االتتبار القبلي. سار االتتبار -

جه وحتليلها يف جداول متهيدًا ملعاجلتها ئبعد االنتهاء من االتتيار مت تصحيحه وردد نتا -
إحصائياً؛ للكشف عن أبرز نتائجها، والتككد من دحة فروضها، مث اخلروج ابلتوديات العلمية 

 املمكن تطبيقها.
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 وتفسريها نتائج البحث ومناقشتها
للبحث، واتتبار فروضه الثالبة  ن تالل اإلجابة عن السؤال الرئيسنتائج البحث م سيتم عرض

املتعلقة مبستوايت فهم املقروء املتبناة يف هذا البحث، وهي: الفهم احلريف، الفهم االستنتاجي، الفهم 
 النقدي، وذلك على النحو التايل:

قائم على إسرتاتيجية التصور ا فاعلية برانمج تدرييب لإلجابة عن سؤال البحث الرئيس ونصه: م
 الذهين يف تنمية مستوايت فهم املقروء لطالب الصف السادس؟

 مت اتتبار فروض البحث على النحو اآليت:

ونصه: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب  اختبار الفرض األول،
ارات الفهم احلريف )املستهدفة( بعد تطبيق الربانمج التدرييب القائم اجملموعتني )التجريبية والضابطة( يف مه

 على إسرتاتيجية التصور الذهين لصاحل اجملموعة التجريبية.

 -Independent Sample T -وللتحقق من دحة هذه الفرضية استخدام اتتبار "ت:

test ات الفهم احلريف بعد تطبيق " لتوضيح داللة الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف مهار
 اآلـي:رتاتيجية التصور الذهين، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول سالربانمج القائم على إ

" للفروق بني جمموعيت Independent Sample T- test( نتائج اختبار"ت: 7جدول رقم )
 التصور الذهين ةالبحث يف مهارات الفهم احلريف بعد تطبيق الربانمج القائم على إسرتاتيجي

املتوسط  العدد اجملموعة املهارة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  قيمة ت
 اللةدال

حجم التأثري 
 )مربع إيتا(

 1090 (**)10111 20910 0002020 0000.1 22 التجريبية مهارات الفهم احلريف
    0000102 0.215. 10 الضابطة 

 1010ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتضح من تالل النتائج املوضحة أعاله وج
فكقل بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني: "التجريبية والضابطة" يف مهارات الفهم احلريف بعد تطبيق 

حجم أتبري التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين لصاحل اجملموعة التجريبية، وبلغ الربانمج 
وهو حجم  (1090جية التصور الذهين يف تنمية مهارات فهم املقروء احلريف )الربانمج القائم على إسرتاتي

                                                           

 فكقل. 1010دال عند مستوى  ()**
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( من التباين الكلي للمتغري التابع )تنمية مهارات الفهم احلريف( %90)أتبري مرتفع جداً، وهذا يعين أن 
يؤكد فاعلية  القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين(؛ مما يعود إىل أتبري املتغري املستقل )الربانمج التدرييب

الربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات فهم املقروء احلريف لطالب 
الصف السادس االبتدائي؛ إذ تضمن عددًا من اإلجراءات العلمية والعملية اليت مكنت الطالب من 

 التفاعل اإلجيايب مع النص املقروء.

درييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين ساعد الطالب يف التمكن وميكن القول إن الربانمج الت
من مهارات الفهم احلريف، واملتمثلة يف معرفة املضمون العام من العنوان، وحتديد الفكرة العامة للموضوع، 
ومعرفة املعين السياقي للكلمات، وحتديد مضاد الكلمة، ومعرفة تسلسل األفكار، من تالل حماولة كل 

 لب استثمار ما لديه من تربات سابقة، ومعلومات خمتزنة يف الذهن.طا

، ونصه: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اختبار الفرض الثاين
بعد تطبيق الربانمج التدرييب  ستنتاجي )املستهدفة(اجملموعتني )التجريبية والضابطة( يف مهارات الفهم اإل

 ية التصور الذهين لصاحل اجملموعة التجريبية.القائم على إسرتاتيج

 "Independent Sample T- testوللتحقق من دحة هذه الفرضية استخدام اتتبار "ت: 
والضابطة يف مهارات الفهم االستنتاجي بعد تطبيق وعتني التجريبية ملتوضيح داللة الفروق بني اجمل

 اءت النتائج كما يوضحها اجلدول اآليت:الربانمج القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين، وج
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"للفروق بني  Independent Sample T- test( نتائج اختبار "ت: 8جدول رقم )
جمموعيت البحث يف مهارات الفهم اإلستنتاجي بعد تطبيق الربانمج القائم على إسرتاتيجية التصور 

 الذهين

املتوسط  العدد اجملموعة املهارة
 احلسايب

االحنراف 
 يارياملع

مستوى  قيمة ت
 اللةدال

حجم التأثري 
 )مربع إيتا(

مهارات الفهم 
 ستنتاجياال

 1000 (**)10111 0101.5 0050019 000.25 22 التجريبية

    0012912 209210 10 الضابطة 
 1010يتضح من تالل النتائج املوضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

طالب اجملموعتني: "التجريبية والضابطة" يف مهارات الفهم االستنتاجى بعد  فكقل بني متوسطي درجات
تطبيق الربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين لصاحل اجملموعة التجريبية، وبلغ حجم أتبري 

وهو  (1000الربانمج القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات فهم املقروء االستنتاجي )
( من التباين الكلي للمتغري التابع )تنمية مهارات الفهم %00حجم اتبري مرتفع جداً، وهذا يعين أن )

على إسرتاتيجية التصور الذهين(. القائم االستنتاجي( يعود إىل أتبري املتغري املستقل )الربانمج التدرييب 
ت فهم اتيجية التصور الذهين يف تنمية مهاراالتدرييب القائم على إسرت وهذا يعزي إىل فاعلية الربانمج 

ه على البعد التكملي املتمثل يف قدرة الطالب على تنظيم املعرفة املكتسبة تنظيماً املقروء اإلستنتاجي، لرتكيز 
موجهاً، واستثمار ما لديه من تربات تراكمية معينة لفهم النص املقروء، كما أن الربانمج التدرييب ساعد 

ليل املوضوع املقروء إىل دور ذهنية، مث البحث عن تكوين ترابطات بني املفردات الطالب على حت
 واجلمل، مث استخالص املعىن للنص املقروء، وإعادة تركيبه وتنظيمه يف سياق معريف جيد.

وميكن القول إن الربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين ساعد الطالب يف التمكن 
الفهم االستنتاجي، واملتمثلة يف استنتاج هدف الكاتب يف النص املقروء، واستنتاج عناوين من مهارات 

أترى ملا يقرؤون، واستنتاج العالقات بني مجل املوضوع، وفهم النص من تالل حتديد فكرة العامة، 
 ستنتاج القيم الشائعة يف املوضوع.او 

                                                           

 فكقل. 1010دال عند مستوى  ()**
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صائية بني متوسطي درجات طالب ، ونصه: توجد فروق ذات داللة إحاختبار الفرض الثالث
اجملموعتني )التجريبية والضابطة( يف مهارات الفهم النقدي )املستهدفة( بعد تطبيق الربانمج التدريب القائم 

 على إسرتاتيجية التصور الذهين لصاحل اجملموعة التجريبية.

 "Independent Sample T- testوللتحقق من دحة هذه الفرضية استخدم اتتبار "ت: 
لتوضيح داللة الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف مهارات الفهم النقدي بعد تطبيق الربانمج 

 القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول اآليت:

" للفروق بني Independent Sample T- test( نتائج اختبار "ت: 9جدول رقم )
 مهارات الفهم النقدي بعد تطبيق الربانمج القائم على إسرتاتيجية التصور جمموعيت البحث يف

 الذهين

املتوسط  العدد اجملموعة املهارة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  قيمة ت
 اللةدال

حجم 
التأثري 

 )مربع إيتا(
مهارات الفهم 

 نقديال
 10.2 (**)10111 00299 2012210 000.25 22 التجريبية

    0092022 100.05 10 طةالضاب 
 1010يتضح من تالل النتائج املوضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

فكقل بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني: "التجريبية والضابطة" يف مهارات الفهم النقدي بعد 
التجريبية، وبلغ حجم أتبري اجملموعة تطبيق الربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين لصاحل 

وهو حجم  (10.2)الربانمج القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات فهم املقروء النقدي 
( من التباين الكلي للمتغري التابع )تنمية مهارات الفهم %2.)أتبري فوق املتوسط، وهذا يعين أن 

القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين(؛ مما يؤكد  مج التدرييبقل )الرباناملستالنقدي( يعود إىل أتبري املتغري 
فاعلية الربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات فهم املقروء النقدي 

املستوى النقدي ملهارات  (10.2لطالب الصف السادس االبتدائي. ويفسر الباحثان التكبري املتوسط )

                                                           

 فكقل. 1010دال عند مستوى  ()**
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لقدرات عقلية عليا، وهذا قد تقصر عنه بعض الطالب ىل طبيعة هذا املستوى؛ ألنه يتطلب امتالك إ
املرحلة العمرية، كذلك أن النشاطات اليت تنمي اجلانب النقدي تصائص الطالب النمائية يف تلك 

ينبغي أن تكون هلا موادفات تادة، حبيث تستثري مهارات النقد لدي الطالب، وبعض هذه 
 ادفات ال تتالءم مع طبيعة السن الدراسي، واملرحلة العمرية لطالب الصف السادس االبتدائي.املو 

وميكن القول إن الربانمج التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين ساعد الطالب يف إجادة 
، والتمييز بني ، وإددار حكم على النص املقروءوهي: التمييز بني الواقع واخليال مهارات الفهم النقدي،

 األفكار الرئيسة والثانوية، والتمييز بني ما يتصل ابملوضوع وما ال يتصل به، والتمييز بني احلقيقة والرأي.

لذا وبناء على النتائج السابقة تقبل فروض البحث اليت تنص على وجود فروق ذات داللة 
يف مهارات فهم املقروء احلريف،  إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة"
إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية واالستنتاجي، والنقدي، مما يؤكد فعالية الربانمج التدرييب القائم على 

 مهارات مستوايت فهم املقروء لطالب الصف السادس االبتدائي.

إسرتاتيجية القائم على  ( أن حجم أتبري الربانمج التدرييب2nكما اتضح من إجياد قيمة مربع إيتا )
( من %05)وهكذا يعين أن  (0500)التصور الذهين على تنمية مهارات فهم املقروء عالية حيث بلغت 

التباين الكلي للمتغري التابع )تنمية مستوايت فهم املقروء( يرجع إىل أتبري املتغري املستقل )الربانمج 
 التدرييب القائم على إسرتاتيجية التصور الذهين(.

والنتائج السابقة تتفق مع نتائج بعض الدراسات التجريبية اليت أكدت فاعلية إسرتاتيجية التصور 
 ,Gambrell & Koskinenالذهين يف تنمية مهارات فهم املقروء يف بيئات غري عربية، مثل: دراسة )

(، ودراسة Jenkins, 2009(، ودراسة )Gambrell & Jawitz, 1993(، ودراسة )2002
(Cohen & Johnson, 2011( ودراسة ،)Duffy & Verges, 2009( ودراسة )Gambrell 

& Koskinen, 1982( ودراسة ،)Schauer, 2005( ودراسة ،)Macomber, 2001 ويف .)
(، ودراسة )عبد النيب، 2115السياق العريب تتفق نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة )عبد الباري، 

 (.2110(، ودراسة )فياض، .211
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فروق ( اليت أظهرت نتائجها عدم وجود 2110تلف نتائج هذا البحث مع دراسة )موسي، وخت
ذات داللة إحصائية بني التطبيق القبلي والبعدي يف مهارات الفهم احلريف. وختتلف أيضًا مع ما تودل 

 وجود فروق دالة إحصائياً ( يف دراستهما اليت كشفت نتائجها عدم 2110إليه )العيسوي والظنحاين، 
 فيما بني القياسني القبلي والبعدي يف مهارات الفهم احلريف، ومهارات الفهم النقدي.

 التوصيات واملقرتحات يف ضوء نتائج البحث
 التوصيات

يف ضوء ما مت عرضه من حتليل لنتائج اتتبار فروض البحث، وتفسريها ومناقشتها، فإن الباحثني 
 يوديان مبا يلي:

شرة مهارة من مهارات فهم املقروء تناسب طالب الصف تلص البحث إىل حتديد مخس ع -0
السادس االبتدائي، هي معرفة املضمون العام من العنوان، حتديد الفكرة العامة للموضوع، معرفة 
املعىن السياقي للكلمات، حتديد مضاد الكلمة، معرفة تسلسل األفكار، استنتاج هدف الكاتب 

رأ، استنتاج العالقات بني مجل املوضوع، فهم النص ملا يقيف النص املقروء، استنتاج عناوين أترى 
، وضوع، التمييز بني الواقع واخليالمن تالل حتديد فكرة العامة، استنتاج القيم الشائعة يف امل

إددار حكم على النص املقروء، التمييز بني األفكار الرئيسة والثانوية، التمييز بني ما يتصل 
تمييز بني احلقيقة والرأي. ولذا يودي ابألتذ بتلك املهارات عند ابملوضوع وما ال يتصل به، ال

القراءة لطالب الصف السادس االبتدائي، واتتيار النصوص القرائية اليت تتضمن بناء منهج مادة 
ية اليت تلك املهارات، وإكساهبا للطالب يف أبناء املواقف التعليمية، مث بناء النشاطات التدريب

 .هاتنمي

ي القراءة تادة، ومعلمي اللغة العربية عامة على استخدام إسرتاتيجيات تدريسية تشجيع معلم -2
حديثة، مثل إسرتاتيجية التصور الذهين، واليت من شكهنا فتح اجملال أمام الطالب الستثمار قدراهتم 
الذهنية، واستخدام مهاراهتم العقلية يف املوقف الصفي، وتساعدهم على حتمل مسؤولية التعلم، 

 يكون الطالب نشطاً، واملعلم ميسراً. حبيث
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ضرورة استخدام إسرتاتيجيات تدريسية حديثة يف تنمية بعض املهارات اللغوية األترى، مثل:  -1
 اإلمالء، والتعبري، والقواعد.

إجراء عدد من الدورات التدريبية، وورش العمل؛ لتدريب معلمي اللغة العربية خبادة، وبقية  -.
تطبيق إسرتاتيجيات تدريسية حديثة، أو الربامج التدريبية القائمة عليها املعلمني عامة على كيفية 

تربات الطالب السابقة،  يف أبناء التدريس، وكيفية توظيفها يف املوقف التعليمي، حبيث يستثريون
 ناء الدرس اجلديد.أبويدربوهنم على كيفية ربطها ابملعلومات اجلديدة املكتسبة يف 

على توجيه معلمي اللغة العربية إىل العناية ابستخدام إسرتاتيجيات  حث مشريف اللغة العربية -9
تدريسية حديثة، وبرامج تدريبية متنوعة شريطة أن تكون منبثقة عنها، وأن ذلك من متطلبات 

 تقومي عمل املعلم.

بناء قوائم تقوميية جديدة للطالب، تتضمن اتتبارات متنوعة تقيس ما اكتسبه الطالب من  -0
يف مراحل التعليم املختلفة، ومن مث جتاوز املفهوم الضيق للقراءة يف أهنا املقروء مهارات فهم 

 ناء القراءة.اعلية بناءة ميارسها القارئ يف أباستقبال سليب للمقروء إىل كوهنا عملية عقلية تفاعلية تف

يث تركز ، واللغة العربية عامة، حبمناهج القراءة تادةدعوة مؤلفي املناهج ومطوريها إىل ختطيط  -0
أهدافها، ووسائل تدريسها على تنمية مهارات فهم املقروء من تالل اعتماد إسرتاتيجيات 

الصور الذهنية، فاللغة يف  لتكمل، ويف موضوع البحث إىل استثارةتدريسية حديثة، تثري التفكري، وا
 حقيقتها جمموعة من الصور الرمزية اليت تشري إىل مدلوالت معينة.

 املقرتحات

قاً من النتائج اليت تودل إليها البحث، ويف ضوء التوديات السابقة يقرتح الباحثان القيام ابلبحوث انطال
 والدراسات املستقبلية اآلتية:

فاعلية برانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات القراءة الناقدة  -0
 لطالب املراحل الدراسية املختلفة.

تدريب قائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات القراءة اإلبداعية فاعلية برانمج  -2
 لطالب املراحل الدراسية املختلفة.
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برانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات االستمتاع لطالب فاعلية  -1
 املراحل الدراسية املختلفة.

 اسها لطالب املراحل الدراسية املختلفة.دراسة لتحديد مهارات فهم املقروء وقي -.

دراسة تقوميية ألسئلة مناهج القراءة يف املراحل الدراسية املختلفة يف ضوء مهارات فهم املقروء  -9
 الالزمة لطالب كل مرحلة.

عليمية أترى، مثل: )الكتابة فعالية برامج تدريبية قائمة على إسرتاتيجيات تدراسة للتعرف على  -0
املفاهيم، العصف  النصية، منذجة العمليات اللغوية، التساؤل الذايت، ترائط اإلستجابية، البين

 الذهين، التعلم ابالكتشاف، التعلم التعاوين، ما وراء املعرفة( يف تنمية مهارات فهم املقروء.
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 املراجع

 أوالً: املراجع العربية:

يد حممود دعدور(. القاهرة، مكتبة )ترمجة الس إسرتاتيجيات تعلم اللغة (0550)أكسفورد، ربيكا  -0

 األجنلو املصرية.

 الرايض، وزارة املعارف. .وبيقة منهج اللغة العربية يف التعليم العام. (0.21التطوير الرتبوي. ) -2

اخلطة الدراسية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة للتعليم العام. الرايض: . (0.29تطوير الرتبوي. )ال -1

 ث.0ط/025/2رقم  .وزارة الرتبية والتعليم

. فاعلية استخدام إسرتاتيجية التعليم التعاوين اجلمعي وإسرتاتيجية (2112)حافظ وحيد السيد.  -.

K-W-L لدي تالميذ الصف السادس االبتدائي ابململكة العربية  يف تنمية مهارات الفهم القرائي

 .205 -091، .0، جملة القراءة واملعرفةالسعودية. 

ملدى متكن الطالب من القدرات واملهارات األساسية  مقياس. (5220)حنورة، أمحد حسن.  -9

، رسالة دكتوراه غري منشورة. كلية الرتبية، جامعة بية بعد انتهائهم من املرحلة الثانوية العامةر للغة الع

 طنطا: مصر.

( 1. )طاإلحصاء يف البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية. (0505)تريي، السيد حممد.  -0

 ة: دار التكليف.القاهر 

أبر برانمج قائم على استخدام إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة . (2110السليمان، مها عبد هللا. ) -0

. يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدي تلميذات دعوابت القراءة يف الصف السادس االبتدائي

 البحرين.رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة اخلليج العريب، 
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ي حممد  . )ترمجة حممد جنيب الصبوة، ومصطفعلم النفس املعريف. (2111سولسو، روبرت. ) -2

 ق(. القاهرة: مكتبة األجنلو.كامل، وحممد احلسانني الد

( القاهرة: دار 1)ط علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري.. (0502)السيد، فؤاد البهي.  -5

 الفكر العريب.

 معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية. (.0.2)النجار، زينب. شحاتة، حسن السيد؛ و  -01

 القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.

اإلحصاء وتصميم التجارب يف البحوث النفسية والرتبوية . (0559الشربيين، زكراي. ) -00

 القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية. واالجتماعية،

(. القاهرة: مكتبة 9. )طالرتبويعلم النفس . (0550)دادق، آمال؛ وأبو حطب، فؤاد.  -02

 األجنلو.

الذاكرة وتشفري  -علم النفس املعريف. (2110)الطيب، عصام علي؛ ورشوان، ربيع عبده  -01

 . القاهرة: عامل الكتب.املعلومات

أسسها النظرية وتطبيقاهتا  -إسرتاتيجيات فهم املقروء(. 2101عبد الباري، ماهر شعبان. ) -.0

 للنشر والتوزيع والطباعة. . عمان: دار املسريةالعملية

(. فاعلية إسرتاتيجية التصور الذهين يف تنمية مهارات الفهم 2115عبد الباري، ماهر شعبان. ) -09

 ..00 -01، 0.9 جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس.القرائي لتالميذ املرحلة اإلعدادية. 

س القراءة يف ضوء قضااي العوملة فعالية برانمج مقرتح لتطوير تدري. (2110)عبد اخلالق، خمتار.  -00

. رسالة دكتوراه يف تنمية مهارات القراءة والوعي بتلك القضااي لدي طالب الصف األول الثانوي

 غري منشورة. كلية الرتبية، جامعة املنيا، املنيا.



 

122 
 

. استخدام إسرتاتيجية التخيل العقلي يف التعرف على الصور (.211)عبد النيب، حممد حممود.  -00

 .299-229، 1.عدد  .0، اجمللة املصرية للدراسات النفسيةية يف الشعر العريب. البيان

فعالية إسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية بعض مهارات . (2115)العذيقي، ايسني حممد.  -02

رسالة ماجستري غري منشورة كلية الرتبية، جامعة  الفهم القرائي لدي طالب الصف األول الثانوي.

 أم القرى.

فعالية استخدام إسرتاتيجية اخلريطة الداللية يف تنمية مهارات (. 0555ة، مجال سليمان. )عطي -05

. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية، جامعة الفهم القرائي لدي تالميذ املرحلة اإلعدادية

 الزقازيق، بنها.

مية مهارات الفهم . فعالية إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تن(2110)عطية، مجال سليمان.  -21

 -0.2، 00. جملة كلية الرتبيةالقرائي لدي التالميذ ذوي دعوابت التعلم ابملرحلة اإلعدادية. 

000. 

بناء استبانة تقيس مدى إدراك معلمي اللغة ، يوليو(. 2112العقيلي، عبد احملسن بن سامل. ) -20

( يف مهارة ma TheoryScheبتوظيف نظرية املخططات الذهنية ) العربية لثالبة مفاهيم تتعلق

، جامعة 2112يوليو  00-01. حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين جلمعية القراءة واملعرفة القراءة

 عني مشس.

، ديسمرب، أ( حنو بناء معادر ملهارات القراءة وتصنيف 2119)العقيلي، عبد احملسن بن سامل.  -22

 .0.0-05، 5.، رفةجملة القراءة واملعجماالهتا يف املرحلة االبتدائية. 
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، سبتمرب، ب(. التوجهات النظرية والتطبيقية ملعلمي 2119، عبد احملسن بن سامل. )العقيلي -21

، (00) 05 اجمللة الرتبوية. الكويت.ية البنائية. ر اللغة العربية يف مدينة الرايض ومدى عالقتها ابلنظ

291- 101. 

اءة الصامتة على استيعاب طلبة الصف أبر برانمج تدرييب يف القر . (.055)عمايرة عبد هللا.  -.2

منشورة. كلية الرتبية، . رسالة ماجستري غري السادس من مديرية الرتبية والتعليم للواء دير عال

 اجلامعة األردنية.

تصور مقرتح ملنهج حنوي بالغي وأبره على تنمية مهارات . (0552)عوض، أمحد عبده.  -29

. رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية ملرحلة الثانويةاإلنتاج اللغوي والتذوق األديب لدي طالب ا

 الرتبية، جامعة طنطا: مصر.

. فاعلية تدريس القراءة ابستخدام برانمج البوربوينت يف (.211)العيسوي، مجال مصطفي.  -20

حتسني السرعة والفهم القرائي لدي تلميذات الصف الرابع االبتدائي بدولة اإلمارات العربية 

 .021 -02، 11 راءة واملعرفة.جملة القاملتحدة. 

. تنمية مستوايت الفهم القرائي (2110)العيسوي، مجال مصطفي؛ والظنحاين، حممد عبيد.  -20

جملة لدي تلميذات الصف السابع مبرحلة التعليم األساسي بدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

 .0.0 -010، .00. دراسات يف املناهج وطرق التدريس

أبر التفاعل بني بعض إسرتاتيجيات التصور العقلي وامليل إىل . (2110)فياض، فاطمة حممد.  -22

. القراءة يف الفهم القرائي لدي عينة من تالميذ الصف األول من احللقة الثانية يف التعلم األساسي

 ، مصر.رهالدراسات اإلنسانية، جامعة األز  رسالة ماجستري غري منشورة، كلية
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. فاعلية حلقات األدب يف تنمية مهارات (2115)رمية مطر. قاسم، حممد جابر؛ واملزروعي، ك -25

 .20 -95، 25 جملة القراءة واملعرفة.الفهم القرائي لدي طالب املرحلة اإلعدادية. 

أبر املراقبة الذاتية يف الفهم القرائي واالجتاه حنو . (2112)حممود، حسين عبد احلافظ حممد.  -11

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية  لة اإلعدادية.القراءة لدي تالميذ الصف األول من املرح

 ابلسويس جامعة قناة السويس.

أبر برانمج تدرييب مقرتح لتنمية مهارة فهم املقروء ابللغة العربية (. 2111مصلح، عمران أمحد. ) -10

. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية لدي طلبة الصف السادس األساسي يف حمافظة سلفيت

 العليا، جامعة النجاح الوطنية، انبلس.الدراسات 

تنمية بعض مهارات الفهم يف القراءة الصامتة عند تلميذات . (0551)املطاوعة، فاطمة حممد.  -12

. رسالة ماجستري الصف الثاين اإلعدادي بدولة قطر واجتاههن حنو استخدام أسلوب التعلم الفردي

 .غري منشورة. كلية الرتبية، جامعة عني مشس، القاهرة

أبر إسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف حتسني أمناط يوليو(.  2110موسي، مصطفي إمساعيل. ) -11

. حبث مقدم يف الفهم القرائي والوعي مبا وراء املعرفة، وإنتاج األسئلة لدي طالب املرحلة اإلعدادية

واد الدراسية املختلفة، : دور القراءة يف تعليم املواملعرفة جمعية املصرية للقراءةلاملؤمتر العلمي األول ل

 كلية الرتبية، جامعة عني مشس: القاهرة.

عليم األساسي الضعف القرائي يف احللقة األوىل من الت(. 2112اهلامشي، عبد هللا بن مسلم. ) -.1

 . وزارة الرتبية: سلطنة عمان.، أسبابه، مقرتحات عالجهمظاهره -بسلطنة عمان
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