النماذج الذهنية في الفهم القرائي
١٤٤٣-٣-٥ه

املدقمة :
ةنيرة بنت عبمالعزيزالحريش ي
أستاذ ةناهج وطرق تمريس اللغ العربي
جاةع األةيرة نورة بنت عبمالرحمن
كلي التربي
قسم املناهج وطرق التمريس

أنواع الدقراء:
القراء أربعة أنواع ،هم:
• قارئ مثل زجاجة الساعة يرحل دون أن يترك شيئا وراءه.
• قارئ مثل األسفنجة يمتص كل املعلومات ويكررها كماهي.
• قارئ مثل كيس فيه مادة هالمية يسمح بخروج املادة ويبقي النفايات فقط .
• قارئ مثل العامل في منجم ذهب يستخرج الدرر يترك داخل املنجم ماال فائدة.
وهو الذي يستطيع أن يبني نماذج ذهنية.

ملاذا يناقش املختصون في املناهج وطرق التدريس
واملمارسون التربويون موضوع النماذج الذهنية في الفهم
القرائي؟

بعض النظريات العاة والرئيسي املتعلدق بالفهم الدقرائي ةن
وجهات نظرةختلف :
أوال :من وجهة نظر اللغويات النفسية
ثانيا :من وجهة نظر العلوم اإلدراكية أو املعرفية

ثالثا :من وجهة نظر تطبيقية (أنماط املعالجة)

تعريف النموذج الذهني :

النموذج الذهني هو تمثيل ذهني يتشكل من معلومات مستقاة من عالم
حقيقي أو متخيل بمعنى أنه تمثيل لفحوى املقروء أو املشاهد أو املسموع
من خالل دمج املعلومات من مواضع مختلفة من النص
وربطها باملعارف السابقة ذات الصلة .

خالل حياة اإلنسان يقوم بمهمات عديدة وهو مزود بعدد من الصفات املوروثة؛ الكتسابها تمكن من التفاعل
بحواسه املختلفة بأساليب وطرق وظيفية متنوعة تعتمد على الوظيفة املعرفية التي تتكون من التنظيم
والتكيف  ،وهناك عالقة وثيقة بين التفكير واألشياء ( اتفاق التفكير مع نفسه ) أن التفكير ينظم نفسه عندما
يتكيف مع األشياء وإذا نظم نفسه بنفسه انتظمت األشياء في أنماط متماسكة هي ذاتها البنى املعرفية املجردة
التي يؤدي التنظيم إلى وجودها وتبقى ثابتة مستقرة خالل مسيرة النمو ،أما املحتوى فيتعرض للتغيير باستمرار.

بياجيه

ملاذا الحاجة إلى بناء النموذج الذهني عند القارئ ؟
تكمن الحاجة إلى بناء النموذج الذهني لألسباب اآلتية :
 .١االستجابة لألفكار املكتسبة ذلك أن القارئ يربط األفكار املكتسبة في أثناء القراءة بالخبرات السابقة و
يركز تفكيره في النص املطبوع ً
طلبا للمعنى في الوقت الذي يحرك القارئ عينيه على السطور فإن
سلسلة من االنطباعات تستقبل على شبكية العين  ،حيث تثير هذه االنطباعات ً
ً
عصبيا يرسل
نبضا
بدوره عبر قدرات عصبية إلى مراكز اإلبصار في الدماغ فيتم تعرف الكلمات املكتوبة ثم تكوين صورة
ذهنية واضحة
 -2زيادة املخزون املعرفي باملفردات والتراكيب اللغوية يعد مشروعا ً
بنائيا يؤدي إلى نظام يحكم حياة كل منا.

ملاذا الحاجة إلى بناء النموذج الذهني عند القارئ ؟
 .٣حدوث رد فعل عند القارئ نحو األفكار املكتسبة فيقدرها ويتأثر بها فقد يتفاعل القارئ مع املوضوع ويربطه بخبراته
السابقة ويتمكن من الوصول للمعلومات الصحيحة أو يصدر قرارات حول املوضوع بقبول املعلومات أو رفضها من خالل
السلوك الذكي ذلك أن الذكاء في جوهره نوع من التنظيم .
 .٤تفاعل األفكار املكتسبة مع الخبرات السابقة عند القارئ ترتبط مع بعضها بعض مكونة نماذج معرفية تؤدي إلى تصحيح
مفاهيم سابقة خاطئة واكتساب رؤية جديدة تكون مبنية على مواقف أكثر عقالنية  ،وتصبح بعد ذلك ً
جزءا ال يتجزأ من
معارف القارئ الفعلية.
يستدل على النماذج الذهنية من خالل السلوك الذكي الذي يصدر من
( التكيف والتنظيم ) ً
بعيدا عن العمليات العشوائية من املحاولة والخطأ بل يتصف بأنه تفكير مستقبلي  ،وتخطيطي ومنظم
بطريقة واضحة متماسكة يمكن إدراك بنيتها.

اقرأ النص التالي :
إن روع قرطب والزهراء وغيرهما ةن املمن التي أنشأها العرب في األنملس  ،وةا احتوت عليه تلك املمن ةن املباني
الجميل والدقصورالفخم  ،واملساجم الرائع  ،لتذكرنا بروع أكبر ،وجمال أبهى هي روع العدقول  ،وتدقمم العلوم
والفنون في تلك املمن األنملسي  ،فلدقم استطاع علماء قرطب وأساتذتها أن يجعلوها ً
ةركزا ةهما للثدقاف  ،يفم عليه
الطالب ةن أنحاء أوربا  ،ليتلدقوا العلم على أعالةه وكان يمرس بها كل العلوم البحت  ،ونال الطب على يم أطباء
األنملس وجراحيها ةن النمو والتدقمم أعظم ةما ناله قبلهم ...

ةا الذي يهمف الكاتب إليه الكاتب في هذه العبارة ؟

اقرأ النص التالي :
حضارة العرب في األنملس في األنملس
إن روعة قرطبة والزهراء وغيرهما من املدن التي أنشأها العرب في األندلس  ،وما احتوت عليه تلك املدن
من املباني الجميلة والقصور الفخمة  ،واملساجد الرائعة  ،لتذكرنا بروعة أكبر  ،وجما أبهى
هي روعة العقول  ،وتقدم العلوم والفنون في تلك املدن األندلسية  ،فلقد استطاع علماء قرطبة
وأساتذتها
أن يجعلوها مركزا مهما للثقافة  ،يفد عليه الطالب من أنحاء أوربا  ،ليتلقوا العلم على أعالمه
وكان يدرس بها كل العلوم البحتة  ،ونال الطب على يد أطباء األندلس وجراحيها من النمو والتقدم أعظم
مما ناله قبلهم ...
كان هناك اطار للنموذج وهو عنوان النص وحدثت حالة التماع كان نتيجتها تحديد هدف الكاتب
وهو إثبات ان تاريخ العرب في األندلس كان حافال باإلنجازات في مختلف امليادين .
ةا الذي يهمف إليه الكاتب في هذه العبارة ؟

مفتوحا وابتسمت عندما رأت ً
ً
فوجا من الدجاجات تتدافع
فتحت ميس ي باب القفص ،وتركته
نحو الفناء ،لتستقر هناك بعدما نفضت الكثير من الريش وأثارت ضجة لتتناول فتات العشاء
الذي نثرته ميس ي لهن .وكالعادة ،تولت الدجاجة الحمراء زمام األمور واستحوذت على أفضل
الفتات من خالل نقر أي دجاجة تتجرأ على الوقوف في طريقها مع الرفرفة وإثارة الجلبة هنا
وهناك ..
ماذا تفعل ميس ي في بداية القصة؟
تصطاد دجاجة
أ
ُ
تطعم الدجاجات
ب
تبحث عن البيض
ج
تجمع الريش
د
استعرض الكاتب كيف تبدو الدجاجة الحمراء؟
من خالل وصف شكل الدجاجة الحمراء
أ
من خالل وصف الطعام املفضل للدجاجة الحمراء
ب
من خالل وصف مكان عيش الدجاجة الحمراء
ج
من خالل وصف سلوك الدجاجة الحمراء
د

ميسي والدجاجة
بقلم :برو أندرسون
ً
مفتوح ت تتا وابتس ت تتمت عن ت تتدما رأت ف ت تتوج مت ت تن
فتح ت تتت ميست ت ت ي ب ت تتاب القف ت تتص ،وتركت ت تته
الدجاجات تتدافع نحو الفناء ،لتستقر هناك بعدما نفضت الكثير
من الريش وأثارت ضجة لتناول فتات العشاء الذي نثرته ميس ي لهن.
وكالعادة ،تولت الدجاجة الحمراء زمام األمور واستحوذت على أفضل
الفتتتات متتن ختتالل نقتتر أي دجاجتتة تتجترأ علتتى الوقتتوف فتتي طريقهتتا متتع الرفرفتتة وإثتتارة
الجلبة هنا وهناك.
ماذا تفعل ميسي في بداية القصة؟
تصطاد دجاجة
أ
تُطعم الدجاجات
ب
تبحث عن البيض
ج
تجمع الريش
د
استعرض الكاتب كيف تبدو الدجاجة الحمراء؟
من خالل وصف شكل الدجاجة الحمراء
أ
من خالل وصف الطعام المفضل للدجاجة الحمراء
ب
من خالل وصف مكان عيش الدجاجة الحمراء
ج
من خالل وصف سلوك الدجاجة الحمراء
د
)P16_Framework_2ndEd.pdf )bc.edu
TIMSS 2019 International Reports – TIMSS & PIRLS International Study Center at Boston College

القراء املاهرون :
عادة القراء املاهرين لديهم مهارة بناء نموذج ذهني تلقائيا ودون تفكير ،ويختلف بناء
النموذج الذهني باختالف النصوص القرائية فبناء نموذج ذهني مقروء من نص سردي
يختلف عنه من نص معلوماتي.
الخالصة كل نموذج ذهني يحتاج إلى إطار لبناء تمثيل ذهني مناسب قد يكون اإلطار
هو العنوان أو الصورة أو املعارف العامة ليساعد القراء على سرعة القراء ة وبناء
املعنى وتكوين نموذج ذهني مناسب

العلم بمو اقع املعاني في النفس  ،هو علم بمو اقع األلفاظ المال عليها في النطق.
عبمالدقاهر الجرجاني

ما أهم املهارات والعمليات الضالعة في بناء النموذج
الذهني :
أوال :قراءة الكلمات من خالل معرفة
معرفة أصوات الحروف
فك رموز الكلمات بشكل صحيح
فك رموز الكلمات بشكل تلقائي ,
ثانيا  :الفهم اللغوي من خالل
تنشيط معاني الكلمات
فهم الجمل
عمل االستنتاجات
مراقبة الفهم
إدراك البنية النصية

تنشيط الكلمات :
• وليس العبرة بكثرة معرفة الطالب بمعجم الكلمات ولكن بالعمق في معرفة معانيها فإذاعرف كلمة ما البد أن يربطها بالسياق الذي وردت فيه :
• الحروف لها أثر في السياق
 فمثال يرغب في ويرغب عن األولى يريد والثانية يترك خرجت إلى وخرجت على األولى ذهبت إليه والثانية اعترضت ألقى عن وألقى على األولى أزال والثانية وضع وهكذا مثال آخرجمل نفسك بالخلق الحسن  ،كما تجمل طبعك باللباس الحسن
طبعك التتناسب مع السياق فالطبع اليجمل باللباس الحسن
• كما ينبغي معرفة كيف نقدم معنى الكلمة وصيغ الكلمة وانتقاء الكلمات ومستويات الصعوبة وخطوات تعليم الكلمات .
والبد أن يتشارك الكاتب والقارئ السياق نفسه ؛ مما يعني أن على الكاتب أن يحدد بشكل دقيق مايريد قوله  ،والقارئ عليه أن يلتق القرائن إلعادة بناء
ذاك الذي كان جزءا من النموذج الذهني للنص .

العوامل التي تتحكم في الدالالت املختلفة للجملة والعلوم
املتصلة بها:
بصفة عامة هناك خمسة عوامل تحدد املقصود بالدالالت ،وهذه العوامل هي:
• داللة املفردات
• العالقة بين املفردات
• مخالفة النسق املعتاد للجملة
• املرسل واملستقبل
• النبر والتنغيم

فهم الجمل وارتباطها ببعض :
تعريف الجملة:
هي ما تتركب من كلمتين أو أكثر ولها معنى مفيد ومستقل.
• للجملة ثالث دالالت هي:
• الداللة الحقيقية
• الداللة املجازية
• الداللة االصطالحية

أنسدق الجمل العربي :
للجملة العربية عدة أنسقة ترد على النحو التالي:
• الجملة الفعلية األساسية وهي تتكون من فعل وفاعل.
• الجملة الفعلية املحملة بالزوائد وتتكون من فعل وفاعل ومكمالت.
• الجملة األسمية األساسية وهي تتكون من مبتدأ وخبر.
• الجملة األسمية املحملة بالزوائد وتتكون من مبتدأ وخبر ومكمالت.
• وكل من هذه الجمل قد يدل على اإلخبار فيسمى جملة خبرية أو الطلب
فيسمى جملة طلبية أو إنشائية

دور الزوائد في الجملة:
• أهم الفوائد التي تقوم بها الزوائد في الجملة.
درجة الثقة في الخبر:
التخصيص والقصر:
إضفاء معنى خاص:
تحديد املكانية والزمانية للجملة:
على القارئ أن يكثر املران والتدرب على العالقات املتعددة بين الكلمات والجمل والفقرات  ،مثل :
التعليل  ،السبب  ،الطردية  ،التمثيل  ،النتيجة  ،العكسية  ،التفصيل  ،التوضيح  ،االستدراك  ،التوازي  ،التفسير  ،الشرطية

استخالص النتائج:
َّ
تتضمنه املادة املكتوب ةن عو اقب أو ةضاةين أو اقتراحات أو توصيات.
خالص النتائج هو االستنتاج الذي يتصل بما
عنمةا يستنتج الدقارئ وصفات عالجي ألحماث املستدقبل
أو عو اقب قم تنتج ةما يصفه الكاتب ،يكون هو أو هي يستخلص ً
نتائجا .ةثل أي استنتاج ،فإن استخالص النتائج
يستمعي الدقفزبالفهم ألكثرةما تدقوله كلمات الكاتب ،ولكنه ينبغي أن يكون ً
ةبنيا على ةا يدقوله الكاتب .البم أن تكون
خالص النتائج
ةمعوة باملعلوةات التي يدقمةها الكاتب ،حتى تصبح ةعدقول أو ةدقبول .
النتيج املنطدقي هي التي تستمم ةن سلسل ةن التفاصيل املوجودة في النص ،والبم أن تكون ةتناغم ةع علم الدقارئ أو
تجربته.

للقيام باالستنتاج:
تصتتل إليتتك املعلومتتات فتتي ستتيرة حياتتتك دون توضتتيحات .ولتتذا فإنتتك تستتتخدم قتتدراتك االستتتنتاجية لتجع تل التجتتارب التتتي
تاس متتن القتتدرة فتتي التحليتتل املتنتتاغم متتع املنطتتق ومتتا تعرفتته متتن أشتتياء .إنتك تفعتتل نفتتس
تمتتر بهتتا ذات معنتتى ومتتدلول علتتى أست ف
موضوعا ً
ً
كثير من االستنتاج.
الى
مقصدها
بحكم
تحتاج
ا
،اد
الش يء حينما تقرأ
ف
ُ
َّ
َّ
ً
ئ
يعتمد الكتاب كثيرا على مقدرة القار االستنتاجية في الشعر والقصة أو صور من املواد الفنية .أو صو ِر اإلبداع
بطلب من القارئ الستنتاج بعض األشياء في كثير من األحيان ذات فائدة لخلق مزاج أو فكاهية أو
املعلوماتي .وقد يكون ف
ساخرة أو مثيرة.

اقترأ الفقتترة التاليتتة وحتتاول أن تستتتنتج متتا يرمتتي إليتته الكاتتتب فتتي
وصفه إلحدى األسر :
"للبرد ألف شكل وألف طريقة للتنقل في العالم :فإنته يعتدو فتي البحتر عتدو مجموعتة الجيتاد ،ويقتع علتى األريتاف
ُ
َّ
ُ
وقتتوع الج تراد ،ويجلتتد طتترق املدينتتة ،................ويتخلتتل إلتتى املنتتازل غيتتر املتتدفأة عبتتر الشتتقوق .وف تي من ت ل ‘ أحمتتد'
كانوا قد أخرجتوا فتي تلتك الليلتة آختر متا لتديهم متن وقتود املتدفأة .ودختل أفتراد األسترة فتي ِحتز فم متن املعتاطف وهتم
يتتر اقبتتون بقايتتا الوقتتود تتتزوى فتتي املتتدفأة ،وقليتتل متتن الدتتحب املتنتتاثرة تتصتتاعد متتن أفتتواههم لتتدى التتتنفس .لقتتد
ً
ً
توقفوا عتن الحتديث؛ وتحتدثت عتبهم بقايتا اتحاب األفتواه :األم  ....عظيمتة طويلتة كاآلهتات ،واألطفتال ينفخوههتا
ً
للخارج كفقاعات الصابون ،و أحمد يدفعها متعرجة إلى أعلى كومضات البرق ُسرعان ما تختفي".
في أي فصل تقع أحداث القصة ؟
هل ذكر اسم الفصل صراحة ؟
ما املستوى االقتصادي للعائلة ؟
كيف عرفت ؟
ما النموذج الذهني الذي يمكن بنائه من قراءة القصة ؟

كيف تحسن مهارة االستنتاج :
 .١من خالل األستئلة متن ؟ ،متاذا ؟ أيتن  ،لتم ،ويعقلهتا الستؤال كيتف؟ لتربط متاقرأه للتتو فتي هتذه
الجملة بما حدث من فعل في القصة .
 .2النمذجة وتدريب القارئ على كيف تتم االستنتاجات وتحليل النص بناء على ذلك .؟
 .٣املنظمات البيانية
 .٤الخالصة البد من الذاكرة العاملة

 .٥ومعرفة املفردات النشيطة
 .6املعرفة السابقة
 .7معرفة الكلمات سواء على مستوى السعة أو العمق
 .8ونحتاج العلوم التالية :
علم الصرف
التهجئة
بعض املفردات

عمق املفردات
 -9معرفة أدوات الربط ومراجعة العنوان ،واملعالجة الصوتية .

استراتيجية استجواب الكاتب أو مساءلة الكاتب
الستخالص النتائج:
عملية القراءة من الرؤية التقليدية إلى الرؤية البنائية:
القراءة في الرؤية التقليدية هي اإلجابة عن أسئلة متعلقة بالنص؛ لكبها في
الرؤية البنائية تفسير األفكار الواردة في النص وربطها باملعارف السابقة.
في القراءة التقليدية تناقش بعد القراءة أما في الرؤية البنائية تتم
املناقشة في أثناء القراءة.

أنواع التساؤالت:
هناك نوعان من التساؤالت:
األول :تساؤالت التحفي .
والثاني :تساؤالت املتابعة.
إن هدف تساؤالت التحفي التعبير بشكل صريح وعلني عن األفكار التي يعرضها الكاتب
وتذكير الطالب بتلك األفكار .وتدور تساؤالت التحفي حول األفكار التالية:
 ما الذي يتحدث عنه الكاتب.؟ ما الذي يحاول الكاتب ان يقوله في النص؟ ما الرسالة التي يريد الكاتب ان ينقلها للقارئ؟وهدف تساؤالت املتابعة التركي على املحتوى وربط األفكار من أجل بناء املعنى .وتدور
تساؤالت املتابعة حول التالي:
 ماذا يعني الكاتب هنا؟ -هل يشرح الكاتب ما يعنيه بوضوح؟

أنواع املقروء :
• القراءة للتجربة األدبية :في القراءة األدبية ،يتفاعل القراء مع النص في األحداث ،واألفعال ،والعواقب،
والشخصيات ،والجو واملشاعر ،واألفكار  ،واالستمتاع باللغة نفسها من أجل فهم األدب وتقديره ،ويجب
على كل قارئ أن يجلب إلى النص خبراته ومشاعره وتقديره للغة ومعرفة النماذج األدبية ،وبالنسبة للقراء
الشباب يمكن لألدب أن يوفر فرصة الستكشاف املواقف واملشاعر التي لم يواجهوها بعد.
األحداث واألفعال والعواقب التي تم تصويرها في الخيال السردي تسمح للقراء بشكل غير مباشر التفكير
بتجربة املواقف الجديدة بالرغم من إمكانية تخيلها ،وهي التي تلقي الضوء على الحياة الواقعية ،وقد يقدم
النص منظور الراوي أو الشخصية الرئيسة ،وقد يكون للنص املعقد عدة وجهات نظر ،حيث يمكن وصف
املعلومات واألفكار مباشرة أو من خالل الحوار واألحداث ،وتروي القصص القصيرة أو الروايات ً
أحيانا األحداث
ً
ً
تعقيدا مع ذكريات املاض ي أو تغيرات الوقت،
وأحيانا تستخدم الوقت بشكل أكثر
بترتيب زمني

القراءة بهدف الحصول على املعلومات واستخدامها:
تتم قراءة النصوص املعلوماتية وكتابتها ملجموعة متنوعة من الوظائف في حين أن الوظيفة األساس للنص
اإلعالمي هي توفير املعلوماتً ،
وغالبا ما يتناول الكتاب موضوعات بأهداف مختلفة ،والعديد من النصوص
اإلعالمية هي عروض تقديمية مباشرة للحقائق مثل تفاصيل السيرة الذاتية أو خطوات إلنجاز مهمة ما ،ومع
ً
ن
ذلك فإن بعض النصوص اإلعالمية ذاتية مثال ،وقد يختار املؤلفو نقل الحقائق والتفسيرات من خالل
ً
ً
ملخص تفسيري أو مقال مقنع أو حجة متوازنة يجب على القارئ أن يجلب عقال نقديا إلى هذه النصوص من
أجل تكوين رأيه الخاص.

مراقبة الفهم :
وهو معني يستخدم لوصف ما يفعله القراء عندما يتمعنون في مدى جودة فهمهم ملا يقرأون
كيفية اإلصالح
 إعادة القراءة مرة أخرى -التحقق من معاني بعض املفردات

 أو عمل استنتاج مسوغمعايير املراقبة
−

الهدف من القراءة فإذا كان الهدف املتعة يختلف عن الهدف للتعلم مثال

−

تركي القارئ للنص مثل معرفة الكلمات واألفكار في النص

−

مدى موافقة املعلومات املقدمة في النص ملاهو معروف سابقا عن املوضوع .

الخبرات السابقة :
أثبتت التجارب قيمة الخبرات السابقة في التعليم والتعلم ألهها تركز على الطالب وعلى خبراته الشخصية وتطوير ثقته بنفسته ورغبتته فتي العمتل
كما أهها تركز على أهمية تفكر الطالب بخبراتهم وخبرات اآلخرين واالستفادة مبها وربط تعلمه بالحياة خارج غرفة الصف
والخبرات التي تؤثر على لغتنا عموما وعلى مفرداتنا بشكل خاص خبرات متنوعة مبها
 خبرات إدراكية التي تتعلق بالحواس وحواس أخرى مثل الزمان واملكان وبالعمق واألبعاد خبرات وجدانية تتعلق بالعواطف واملشاعر واألحاسيس والحالة النفسية خبرات الذهنية تتعلق بما يوجد في الذهن والتفكيرولذا نحن نركز دائما في تكرار قراءة النصوص وتعرف قراءة النصتوص مترة بعتد مترة  ،وتعترف الكلمتات الشتائعة والكلمتات التتي تعبتر عتن مفتاهيم
جديدة
استخدام استراتيجيات ما قبل القراءة
تطوير القصص النابعة من خبرات الطالب .
والشتتك أن جعتتل املعلومتتات ذات معنتتى عتتن طريتتق ربطهتتا باملعلومتتات املخت نتتة فتتي التتذاكرة طويلتتة املتتدى علتتى شتتكل قوالتتب معرفيتتة ممتتا يستتاعد علتتى
االستنتاج والربط وكلما كانت هذه املعلومات املخت نة نشيطة أثناء القراءة كان التعلم أيسر .

شكرا ً لكم

