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للة يف تنمية مهار�ت  فاعلية ��ستخد�م ��سرت�تيجيه خريطة �لدِّ
�لفهم �لقر�ئي لن�سو�س كيميائية و�كت�ساب �ملفاهيم �لكيميائية

لدى تلميذ�ت �ل�سف �لثالث �ملتو�سط مبنطقة �لريا�س

�مللخ�س

للة يف تنمية  الدِّ اإىل ا�ستق�ساِء فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيه خريطة  الدرا�سُة  هدفت هذه 

ال�سف  تلميذات  لدى  الكيميائيِة  املفاهيِم  واكت�ساِب  كيميائيٍة  لن�سو�ٍص  القرائي  الفهم  مهاراِت 

الثالث املتو�سط مبنطقة الريا�ص، ولتحقيق ذلك متَّ اإعداد قائمٍة واختباٍرملهارات الفهم القرائي 

للتلميذات. وا�ستخدمت الباحثُة  لن�سو�ص كيميائية، وكذلك اختباِراكت�ساب املفاهيم الكيميائية 

اإىل جمموعٍة جتريبيٍة،  تلميذة، مت تق�سيمها  الدرا�سة من �ستني  التجريبَّي، وتكونت عينُة  املنَهج 

للة، وجمموعٍة  اأفرادها ثالثني تلميذة مت تدري�سها با�ستخدام ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ بلغ عدد 

اأدوات  تطبيق  وبعد  املعتادة.  بالطريقة  تدري�سها  مت  تلميذة  ثالثني  اأفرادها  عدد  بلغ  �سابطٍة 

وقد  الدرا�سة،  نتائج  لتحليل   )SPSS( الإح�سائي  الربنامج  ا�سُتخِدم  بياناتها  وتفريغ  الدرا�سة 

اأ�سفرت النتائُج عن:

1. بناُء قائمٍة مبهارات الفهم القرائي الالزمة لتعلم حمتوى الكيمياء مبقرِر العلوم لدى تلميذات 

ال�سف الثالث املتو�سط.

لن�سو�ٍص  القرائي  الفهم  مهارات  تنمية  يف  للة  الدِّ خريطة  ا�سرتاتيجيه  ا�ستخدام  2.فاعليِة 

كيميائيٍة.

الوحدة  )يف  الكيميائية  املفاهيم  اكت�ساب  يف  للة  الدِّ خريطة  ا�سرتاتيجيه  ا�ستخدام  فاعليِة   .3

مو�سع التجريب(.

للة، مهارات الفهم القرائي، املفاهيم الكيميائية. الكلمات املفتاحية: ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

* تاريخ ت�سلم البحث: 2014/2/16م                                                                                                                  * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/11/5م
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The Effectiveness of Using Semantic Map Strategy in 
Developing Reading Comprehension Skills of Chemistry

Texts and Chemistry Concepts Acquisition among
Third Intermediate Female Pupils in Riyadh

Abstract

This study aimed at investigating the effectiveness of using semantic 
map strategy in developing reading comprehension skills of chemistry 
texts and chemistry concepts acquisition among third intermediate female 
pupils in Riyadh. In order to achieve the aims of the study, a list of reading 
comprehension  skills of chemistry texts, a test of reading comprehension 
skills of chemistry texts and a test of chemistry concepts acquisition were 
prepared. 

The researcher used the experimental method. The sample of the study 
consisted of (60) female pupils. They were divided into an experimental group 
including (30) female pupils who were taught by using significance map 
strategy, and a control group including (30) female pupils who were taught by 
using the normal method. 

The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to analyze the 
data of the study.

The results of the study resulted in:
1. The construction of a list of reading comprehension skills that are necessary 

for learning the content of chemistry in the science syllabus among the 
third intermediate female pupils.

2. The effectiveness of using significance map strategy in developing reading 
comprehension skills of chemistry texts.

3. The effectiveness of using significance map strategy in chemistry concepts 
acquisition )of the targeted unit(.

Keywords: semantic map strategy, reading comprehension skills, chemistry concepts.

Dr. Muneerah M. F. AL-Rasheed
College of Education

Princess Nora Bint Abdul Rahman  University
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مقدمة:
بتطبيقاتها  العلمية  املعارف  يف  مت�سارٍع  وتغرٍي  هائلٍة  بديناميكيٍة  املعا�سُر  العامُل  يت�سُم 

�ُص اإمكاناتها وطاقاتها �سعيًا  املختلفة، وتبذُل الدوُل املتقدمة وُجلُّ الدول النامية اجلهوَد، وُتكرِّ

ملواجهة  ومتاأهبًة  الع�سر،  متغريات  مع  التفاعل  على  قادرٍة  راقيٍة  ح�ساريٍة  جمتمعاٍت  لبناء 

املعرفة  نقُل  التعليمية، فلم يعد  العملية  الراهن تطورًا يف  الع�سر  امل�ستقبل، وي�سهُد  متطلبات 

العلمية الهدف الأ�سا�سيَّ من التعليم، بل اأ�سبح الرتكيُز على تنمية املهارات املختلفة للمتعلمني 

كمهاراِت التفكرِي وحل امل�سكالت و�سنع القرار ومهارات التفكري الإبداعي والناقد.

الذي  املتعلمني-الأمر  مهارات  تنمية  و�سائل  اأهم  الواعية-اإحدى  القراءة  ممار�سة  وُتَعدُّ 

ميكنهم من تلبية متطلبات جمتمع العلم يف �ستى فروع املعرفة املتجددة، وهي من اأف�سل ال�سبل 

ة لريى  لتنمية التفكري باأ�س�ص مو�سوعية يف ع�سر اأ�سبح فيه تعليم التفكري وتنميته �سرورة ملحَّ

املتعلمون الأمور ب�سكل اأو�سح واأرحب.

واإن اأهمَّ موؤ�سٍرلأهمية القراءة الأمُر الإلهي "للنبي" �سلى اهلل عليه و�سلم كلمته "اقراأ" يف 

بداية اأول اآية �سماوية نزلت عليه؛ فالقراءة هي مفتاح العلم، ومن اأهدافنا –كمربني- اأن نعلِّم 

طالبنا كيف يتعلمون وذلك باأن ننمي فيهم القدرة على التعلم امل�ستقل الذي ي�ستمر معهم طوال 

احلياة، ومعظم املعلومات التي يتعلمها التالميذ تكون عن طريق القراءة، اإ�سافةً ملا يتعلمونه 

بال�سوؤال والتاأمل والربط وال�ستنتاج .... وغريها من املواقف التعليمية املختلفة.

فالقراءُة ن�ساٌط خا�صُّ ومكثٌف وقوي تتحقق من خالله الكثري من الأهداف، و فيها ي�سبُح 

الأفراد،  باختالف  القراءة  الهدف من  ويختلف  الن�ص.  تعلم حمتوى  كليًا يف  من�سغاًل  املتعلم 

لكت�ساف  فيها  يعي�ص  التي  للبيئة  املتعلم  ا�ستجابة  متثل  لأنها  للبقاء  و�سيلًة  يراها  فالبع�ص 

فوريًا  ًا  ردَّ منه  تتطلب  والتي  املختلفة  البيئية  املثريات  مع  يتعامل  لكي  حوله  من  املعلومات 

للموقف. والبع�ص يرى اأنها جمرد التعرف اإىل الكلمات و املفاهيم الواردة يف الن�ص، يف حني 

للة يف تنمية مهار�ت  فاعلية ��ستخد�م ��سرت�تيجيه خريطة �لدِّ
�لفهم �لقر�ئي لن�سو�س كيميائية و�كت�ساب �ملفاهيم �لكيميائية

لدى تلميذ�ت �ل�سف �لثالث �ملتو�سط مبنطقة �لريا�س
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املعرفة  بالبحث عن  الأمر  يتعلق  املتعة عندما  قدرًا من  اأنها حتقق  الآخُر على  البع�ُص  يراها 

.)Berardo, 2006( داخل ن�سو�ص خمتلفة

فكرة  هي  القراءة  وراء  تكمن  التي  الأ�سا�سية  الفكرة  اأن   )Nuttal, 1996( نوتال  ويرى 

املتعلم  من  كلٌّ  ي�ساهم  كيف  اأو  للقارئ،  الن�ص  من  اأو  لآخر،  عقل  من  املعنى  نقل  اأي  املعنى، 

واملوؤلف والن�ص يف عملية بناء املعنى وحتقيق الفهم القرائي، الأمرالذي يجعله قادرًا على النقد 

والتحليل وبناء وتوليد العالقات بني ما هو موجود بداخل الن�ص وما يعرفه بالفعل.

ومعدل قراءِة الفرِد ُتَعدُّ موؤ�سرًا على ثراء معلوماته، واأن ما مييز الفرد ذا الإجنازات املوؤثرة 

يف حياة النا�ص هو معدل قراءته، الأمر الذي يوؤكد �سرورة تنمية مهارات الفهم القرائي يف 

مرحلة التعليم العام.

وي�سريمو�سى)1994، �ص66( اإىل "�سكوى عامة من العاملني يف احلقل الرتبوي خال�ستها، 

اأن بع�ص معلمي اللغة العربية ل يزالون يوجهون عنايتهم الكربى اإىل تنمية العمليات العقلية 

مثل  الأعلى  امل�ستوى  ذات  التفكري  عمليات  تلقى  ل  حني  يف  وال�سرتجاع،  التذكر  مثل  الدنيا 

التحليل والرتكيب اإل اهتمامًا عار�سًا".

معلمي اللغة العربية، بل هي اأي�سًا  على  فقط  تقت�سر  ل  القرائي  الفهم  مهارات  "وتنمية 
م�سوؤوُلية معلمي جميع املواد الدرا�سية عامًة، ومعلمي العلوم خا�سًة، نظرًا لدور قراءة الن�سو�ص 

العالقات،  واإدراك  ال�سببي  التفكري  القادرين على  املتنورين علميًا،  الأفراد  اإعداد  العلمية يف 

.)Bekant, 2009, p1150( "وفهم املعاين ال�سمنية، وتف�سري الظواهر

هة نحو املفاهيم(  و ممار�سة القراءة يف املجالت املعرفية املختلفة )ما ُيعرف بالقراءة املوجَّ

ُن املتعلُم من ال�سرتاتيجيات التي ت�ساعده على ا�ستيعاب املقروء مثل ا�سرتاتيجيات  تقت�سي متكُّ

الهدف،  وال�ستنباطية، وحتديد  والتلخي�ص،  واملراجعة،  النتباه،  وتركيز  ال�ستيعاب،  مراقبة 

وت�سجيل املالحظات، وتوظيف املعرفة ال�سابقة، والتخمينات با�ستخدام تلميحات غري لغوية، 

وتلميحات لغوية، وتوليد اأ�سئلة، وغري ذلك مما تطرحه الأدبياُت والدرا�ساُت من ا�سرتاتيجيات 

ل�ستيعاب املقروء)ربيكا اأك�سفورد، 1996(.

هة نحو املفاهيم؛ اإذ توؤكد درا�سة جاثري  وقد اأثبتت الدرا�ساُت فاعليَة تعليم القراءة املوجَّ

والعلوم،  والكتابة،  للقراءة  متكامل  مدخل  طريق  عن  القراءة  تعليم  اأن   )Guthrie, 1999(

والدرا�سات الجتماعية اأدى اإىل حت�سن اأداء املتعلمني يف القراءة والكتابة، واملفاهيم العلمية، 

وا�ستخدام اللغة عمومًا.
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م�سكلة �لّدر��سة:
نظرًا لعتبار مناهج العلوم مبرحلة التعليم العام من اأهم الروافد التي يعتمد عليها املجتمع 

يف توفري اخلربات املتجددة واملتعددة التي متكن التالميذ من اكت�ساب معارف ومهارات توؤهلهم 

ملوا�سلة تعليمهم، الأمر الذي يحتِّم �سرورة ا�ستخدام املمار�سات الرتبوية املعا�سرة التي ت�سهم 

يف تنمية مهارات الفهم القرائي لن�سو�ص علمية واكت�ساب املفاهيم العلمية التي ُتعد من اأهم 

التي ميكن من خاللها تنظيم  العلم  اأحد نواجت  العلوم لتحقيقها لكونها  التي ي�سعى  الأهداف 

املعرفة العلمية. 

يف  احلديثة  التوجهات  اأحَد  ميثُل  العلمية  للن�سو�ص  القرائي  الفهم  على  القدرة  وتنمية 

ُه الهتماُم نحو عمليات القراءة وما يحدث داخل عقل التلميذ، من  تدري�ص العلوم، حيث ُيَوجَّ

منطلق اأن القراءة اأ�سلوٌب من اأ�ساليب التفكريالن�سط، يحلُِّل فيه القارئ ب�سكل تدريجي اأثناء 

القراءة املعايَن املتناق�سة، وبناء التف�سريات وال�ستدللت املبنية على الن�ص والأفكار املختزنة 

برتجمة  القارئ  فيها  يقوم  اجلديدة  لالأفكار  توليديٌة  عمليٌة  اأنها  اإىل  بالإ�سافة  ذاكرته،  يف 

بخرباته  ربطها  خالل  من  جديدة  معاٍن  توليد  يف  وا�ستخدامها  الن�ص  يف  واملفاهيم  الكلمات 

.)Carnine & Carnine, 2004( ومعلوماته ال�سابقة

وبينت درا�سة م�سنتو�س�ص )Mcintosh, 1997( اأنه يوجد ق�سوٌر يف مهارات الفهم القرائي 

للن�سو�ص العلمية يعزى اإىل الطريقة التقليدية امل�ستخدمة يف تدري�ص املفاهيم العلمية والتي 

تتم دون اإجراء مناق�سة لتو�سيح هذه املفاهيم وا�ستنتاج معناها من الن�ص، واتفقت معها درا�سة 

داوهوفر )Dowhover, 1999( يف اأن ق�سور مهارات الفهم القرائي للن�سو�ص العلمية يرجع 

اإىل عدم ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات الفهم القرائي التي توؤكد على اإيجابية املتعلم وم�ساركته يف 

املوقف التعليمي. 

الن�سية  التعليمية  املواد  بت�سميم  معرفٌة  لديهم  لي�ص  املعلمني  من  كثريًا  اأن  ويالحظ 

اأنها ن�سو�ٌص تف�سرييٌة، واأن عملية القراءة من  )الن�سو�ص العلمية(، وعدم ا�ستخدامها على 

خاللها لي�ست للح�سول على املعنى، بل هي عمليُة بناء املعنى، بالإ�سافة اإىل اأنهم ل يدركون 

اأي�سًا الختالَف بني حمتوى ن�ص العلوم وحمتويات الن�سو�ص يف املواد الدرا�سية الأخرى.

اأن  اإىل   )Ford, et al., 2006( واآخرين  فورد  نتائج درا�سة  اإليه  اأ�سارت  ما  ويدعم ذلك 

معلمي العلوم ل يهتمون بقراءة الن�سو�ص العلمية يف الكتاب املقرر، مما اأدى اإىل عدم ممار�سة 

التالميذ للقراءة احلرة يف امل�سادرالعلمية، كما اأن التالميذ الذين يعانون من �سعف مهارات 

الفهم القرائي يخلطون بني ال�سبب والنتيجة، وبني و�سف الظواهر العلمية وتف�سريها، ويخفقون 

يف البحث عن ال�سواهد والأدلة املبينة على ال�ستنتاج من الن�ص املقروء.
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املرحلة  تالميذ  اأن   )2004( فرغل  و  عي�سى  درا�سة  اأبرزته  الأمرما  اإ�سكالية  يزيد  ومما 

املرحلة  من  تالميذ  ثالثة  بني  من  واأن  القرائي  الفهم  مهارات  �سعف  من  يعانون  الإعدادية 

القرائي،  الفهم  ي�ستطيع ممار�سة  الإعدادية وهو ل  اإىل املرحلة  ينتقل واحد منهم  البتدائية 

نتائج  اأ�سفرت عنه  الإعدادية )املتو�سطة(، وما  اأن قراءاته ل متكنه من متطلبات املرحلة  اأو 

العديد من الدرا�سات على اأن التالميذ يف�سلون قراءة الن�سو�ص الروائية اأكرث من قراءتهم 

ويفهم  الكلمات،  كلمة من  كلَّ  يقراأالتلميذ  اأن  العلمي  الن�ص  يتطلب  العلمية، حيث  للن�سو�ص 

التالميذ  على  يغلب  كما   ،)Saenz & Fuchs, 2002( التحليِل  مهارات  وي�ستخدم  معانيها، 

القراءَة احلرفيَة التي تتعلق مبا هو مقروٌء �سراحًة يف الن�ص اأكرث من اهتمامهم بالبحث عن 

املعاين وممار�سة عملية التفكري، واإدراك عالقة ال�سبب بالنتيجة، وذلك نتيجة لق�سور مهارات 

.)Norris, et al., 2008( الفهم القرائي لديهم

اأنَّ طلبة  اإىل  اإذ ت�سري بع�ص الدرا�سات  العلوم؛  هذا ف�ساًل عن �سلبية املتعلمني يف درا�سة 

اإىل ذلك عدم  ي�ساف  ا�ستيعاب،  العلمية دون  واملفاهيم  امل�سطلحات  العام يحفظوَن  التعليم 

الهتمام بتهيئة فر�ص الندماج الن�سط يف املواقف التعليمية، اأو اإثارة دافعيتهم للتعلم )�سالم 

 )Timss, 2011( كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة الدولية يف العلوم والريا�سيات .)وغازي،2008

اإىل اأن اململكة احتلت املراتب الأخرية من بني )56( دولًة �ساركت يف امتحان ال�سف الثامن 

اأداء قدره )426( للذكور و)450(  )الثاين املتو�سط( يف العلوم،"حيث ح�سلت على متو�سط 

لالإناث" )Timss, 2011, p68(، علمًا اأن طريقة بناء اأ�سئلة )التم�ص( تعتمد يف اأحد م�ستوياتها 

على �سياغة ال�سوؤال بطريقة تدفع التلميذ نحو اإعمال الفكر يف فهم ما يقراأ لتحليل وا�ستيعاب 

.)Mulis & Martin, 2003( عنا�سر ال�سوؤال

املتو�سط  الثالث  لل�سف  املطورة  العلوم  مناهج  يف  كبريًة  م�ساحًة  اللفظيُة  اللغُة  وت�سغُل 

باململكة العربية ال�سعودية، وتزدحُم الن�سو�ُص العلميُة بالعديد من الكلمات واجلمل والفقرات 

الن�سو�ص،  تلك  ي�ستوعب  اأن  اأجل  القرائي من  الفهم  فيه مهارات  تتوافر  تلميذًا  تتطلب  التي 

ويحقق نواجت التعلم املن�سودة.

ال�سف  لتلميذات  العلوم  تعليم  واقع  ا�ستطالُع  الدرا�سة  هذه  يف  مت  �سبق  ما  على  وبناًء 

العلوم للكتاب املدر�سي يف تنمية مهارات  الثالث املتو�سط، وا�ستقراء مدى ا�ستخدام معلمات 

الفهم القرائي، حيث قامت الباحثُة بزيارة بع�ص املدار�ص املتو�سطة مبنطقة الريا�ص، اإ�سافًة 

املجال  يف  عملها  بحكم  املدار�ص  يف  العملِّية  الرتبية  ميار�سن  ممن  طالباتها  مع  لتوا�سلها 

الأكادميي والرتبوي، فقد تبني اأن ُجلَّ املعلمات ليهتممن بذلك يف ح�س�ص العلوم، بالرغم من 

اأن الن�ساطات التمهيدية لف�سول حمتوى مقرر العلوم لل�سف الثالث املتو�سط تت�سمن التهيئة 
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للقراءة، عالوًة على اأنهن َيَرْيَن اأن تنمية مهارات الفهم القرائي من اخت�سا�ص معلمات اللغة 

العربية، وهذا ف�ساًل عن �سلبية جّل التلميذات يف درا�سة العلوم و�سيطرة الطريقة التقليدية 

ْزَن على حفظ امل�سطلحات واملفاهيم العلمية دون ا�ستيعاب. ن يف الغالب ُيَركِّ يف التدري�ص، فهَّ

للن�سو�ص  القرائي  الفهم  مهارات  �سعف  يف  الدرا�سة  م�سكلُة  متثلت  تقدم،  ملا  وتاأ�سي�سًا 

لبنية  املكونة  املفاهيم  بني  العالقات  واإدراك  فهم  يف  �سعوبًة  التلميذاُت  تواجه  حيث  العلمية 

الن�ص، عالوًة على ق�سور طرق التدري�ص املعتادة يف الوفاء مبتطلبات الفهم القرائي، الأمر 

الذي يو�سُح احلاجَة املا�سَة اإىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيه تدري�ص منا�سبة ت�سهم يف تنمية مهارات 

الأدبيات  من  العديد  وجُتمع  العلمية،  املفاهيم  واكت�ساب  العلمية  للن�سو�ص  القرائي  الفهم 

للة ا�سرتاتيجيه تدري�ص فعالة يف تعليم  والدرا�سات يف جمال تعليم القراءة على اأن خريطة الدِّ

هة نحو املفاهيم ب�سفٍة خا�سة، فهي ُتعّد ا�سرتاتيجيه  القراءة عمومًا، ويف تعليم القراءة املوجَّ

تعليٍم وتعلم فّعالًة يف تنمية مهارات الفهم القرائي لن�سو�ص علمية؛ لأنها تتيُح الفر�سَة للمتعلم 

خمططات  يف  اجلديدة  املعلومات  مع  ال�سابقة  خرباته  لدمج  الواعية  القراءة  عملية  خالل 

 Christina & Richard,( الأفكار.  بني  املتبادلة  العالقات  ومتما�سكة تربز  ب�سرية منظمة 

Carl, 2003 ;2009(، كما اأنها ت�ساعُد املتعلَم على اإثارة الأفكاِر ونقدهِا، والت�سجيع على حل 

احلالية  الدرا�سة  ت�سعى  وبالتايل  الأفكار،  وتنظيم  العليا،  التفكري  عمليات  واإثارة  امل�سكالت، 

اإىل معرفة ا�ستخدام هذه ال�سرتاتيجية ودرا�سة فاعليتها يف تدري�ص حمتوى الكيمياء يف كتاب 

العلوم املقرر على تلميذات ال�سف الثالث املتو�سط.

�أ�سئلة �لدر��سة:
ال�سوؤال  عن  الإجابة  خالل  من  امل�سكلة  هذه  معاجلة  يف  ت�ساهم  اأن  الدرا�سة  لهذه  ميكن 

الرئي�ص التايل:

للة يف تنمية مهارات الفهم القرائي لن�سو�ص  ما فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

كيميائية واكت�ساب املفاهيم الكيميائية لدى تلميذات ال�سف الثالث املتو�سط؟

ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�ص الت�ساوؤلت الفرعية التالية:

1- ما مهارات الفهم القرائي الالزمة لتعلم حمتوى الكيمياء مبقررالعلوم لدى تلميذات ال�سف 

الثالث املتو�سط؟

للة يف تدري�ص حمتوى الكيمياء مبقررالعلوم  2- ما فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى تلميذات ال�سف الثالث املتو�سط؟



375

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

للة يف تدري�ص حمتوى الكيمياء مبقررالعلوم  3- ما فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

لكت�ساب املفاهيم الكيميائية لدى تلميذات ال�سف الثالث املتو�سط؟

فرو�س �لّدر��سة
التجريبية  املجموعة  تلميذات  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد   -1

وال�سابطة يف اختبار الفهم القرائي ل�سالح املجموعة التجريبية.

التجريبية يف  املجموعة  تلميذات  متو�سطي درجات  اإح�سائية بني  ذات دللة  فروق  توجد   -2

التطبيقني القبلي والبعدي لختبار الفهم القرائي ل�سالح التطبيق البعدي. 

التجريبية  املجموعة  تلميذات  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد   -3

وال�سابطة يف اختبار اكت�ساب املفاهيم الكيميائية ل�سالح املجموعة التجريبية.

التجريبية يف  املجموعة  تلميذات  متو�سطي درجات  اإح�سائية بني  فروق ذات دللة  توجد   -4

التطبيقني القبلي والبعدي لختبار اكت�ساب املفاهيم الكيميائية ل�سالح التطبيق البعدي. 

�أهد�ف �لّدر��سة:
لدى  العلوم  مبقرر  الكيمياء  حمتوى  لتعلم  الالزمة  القرائي  الفهم  مبهارات  قائمة  بناء   -1

تلميذات ال�سف الثالث املتو�سط.

لن�سو�ص  القرائي  الفهم  تنمية مهارات  للة يف  الدِّ ا�ستخدام خريطة  اإىل فاعلية  التعرف   -2

كيميائية.

للة يف اكت�ساب املفاهيم الكيميائية. 3- التعرف اإىل فاعلية ا�ستخدام خريطة الدِّ

4- بناء الأدوات البحثية امل�سبوطة علميًا.

�أهمية �لّدر��سة:
تنبع اأهمية الدرا�سة يف كونها:

ُه النظرللقائمني على اإعداد مناهج العلوم املطورة اإىل اأهمية تفاعل التالميذ مع الن�ص  1- توجِّ

العلمي واكت�ساب املفاهيم املرتبطة.

2- متثل ا�ستجابًة لأحد متطلبات تعليم العلوم الذي يوؤكد على اأهمية ا�ستخدام قراءة الن�سو�ص 

العلمية الغنية باملفاهيم لتاأكيد وتعزيز واإثراء منو املفاهيم العلمية لدى التلميذ.

تلبيًة  ذلك  يف  ولعل  للة،  الدِّ خريطة  ل�سرتاتيجيه  وفقًا  للتدري�ص  جيدًا  منوذجًا  تقدم   -3

لالجتاهات احلديثة يف تدري�ص العلوم.
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4- حتثُّ هذه الدرا�سة م�سريف وم�سرفات العلوم على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيه جديدة يف تعليم 

العلوم يف الدورات التدريبية.

5- توفر الدرا�سة اختبارًا للفهم القرائي واختبارًا للمفاهيم الكيميائية، ميكن ا�ستخدامها يف 

تقومي اأداءات تلميذات ال�سف الثالث املتو�سط تقوميًا م�ستمرًا من قبل املعلمات.

6- تقدم دلياًل للمعلمة لتدري�ص الوحدة مو�سع التجريب وفقًا ل�سرتاتيجيه خريطة الدللة، مبا 

ميكن اأن يفيد يف تدريب معلمات العلوم على التدري�ص وفقًا لهذه ال�سرتاتيجية.

7- تفيد هذه الدرا�سة طلبة الدرا�سات العليا والباحثني يف جمال تدري�ص العلوم.

حدود �لّدر��سة:
اقت�سرت الدرا�سة احلالية على ما يلي:

جمموعتني  اإىل  مق�سمًة  الريا�ص،  مبنطقة  املتو�سط  الثالث  ال�سف  تلميذات  من  عينة   -1

جمموعٍة جتريبية وجمموعٍة �سابطة.

يف  املتو�سط  الثالث  ال�سف  تلميذات  على  املقررة  الكيميائية  والتفاعالت  الروابط  وحدة   -2

الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 2014/2013م

منهج �لّدر��سة:
وفقًا لطبيعة الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة املنهجني الآتيني:

�ملنهج �لو�سفي �لتحليلي: وذلك يف حتليل حمتوى وحدة التجريب لتحديد املفاهيم الكيميائية 

املت�سمنة بالن�سو�ص الكيميائية بوحدة التجريب.  

للة  الدِّ خريطة  ا�سرتاتيجيه  ا�ستخدام  تاأثري  بحث  يف  وذلك  �لتجريبي:  �سبه  �ملنهج 

كيميائية  لن�سو�ص  القرائي  الفهم  مهارات  تنمية  يف  املعتادة  الطريقة  وتاأثريا�ستخدام 

واكت�ساب املفاهيم الكيمائية املت�سمنة بوحدة التجريب.

�لت�سميم �لبحثي:
من  عينة  على  درا�ستها  يف  للمجموعتني  – البعدي  القبلي  الت�سميم  الباحثة  ا�ستخدمت 

تلميذات ال�سف الثالث املتو�سط وذلك على النحو التايل:

تدر�ص  التي  املتو�سط  الثالث  ال�سف  تلميذات  من  جمموعة  وهي  �لتجريبية:  �ملجموعة   .1

حمتوى وحدة التجريب با�ستخدام ا�سرتاتيجيه خريطة الدللة.

2. �ملجموعة �ل�سابطة: وهي جمموعة من تلميذات ال�سف الثالث املتو�سط التي تدر�ص نف�ص 

حمتوى وحدة التجريب با�ستخدام الطريقة املعتادة.
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وقد ا�ستمل الت�سميم البحثي على املتغريات التالية:

للة و طريقة التدري�ص املعتادة. �ملتغري�ت �مل�ستقلة: ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

�ملتغري�ت �لتابعة: املتغري التابع الأول مهارات الفهم القرائي لن�سو�ص كيميائية واملتغري التابع 

الثاين اكت�ساب املفاهيم الكيميائية.

م�سطلحات �لّدر��سة:
فاعلية: يعرب م�سطلح الفاعلية يف الدرا�سات الرتبوية التجريبية عن "مدى الأثر الذي ميكن 
التابعة" )�سحاتة  املتغريات  اأحد  باعتبارها متغريًا م�ستقاًل يف  التجريبيُة  املعاجلُة  اأن حتدثه 

والنجار، 2003،�ص23(.

رُف �إجر�ئيًا: باأنها مدى الأثر الذي ميكن اأن يحدثه التعلم با�ستخدام ا�سرتاتيجيه خريطة  وُتعِّ
للة يف تنمية مهارات الفهم القرائي لن�سو�ص علمية واكت�ساب املفاهيم الكيميائية، ويتم  الدِّ

."µ2" حتديد هذا الأثر اإح�سائيًا عن طريق مربع ايتا

للة: ا�سرتاتيجيٌه تدري�سيٌة تقوم على املناق�سة املتبادلة بني املعلم  ��سرت�تيجيه خريطة �لدِّ
والتالميذ لت�سنيف الن�ص املقروء اإىل مكونات فرعية تندرج حتت ت�سنيفات عامة وارتباطها 

ببع�ص، ولذلك فاإنها تعتمد على اإيجابية املتعلم من خالل القراءة الواعية، والع�سف الذهني، 

) Fery, 1987( .وا�ستثارة اخلربات ال�سابقة املرتبطة باملو�سوع املقروء للتالميذ

رُف �إجر�ئيًا: باأنها ا�سرتاتيجيه للتعليم والتعّلم لتمثيل العالقات بني الأفكار اأو املفاهيم يف  وُتعِّ
�سكل  ر�سوم بيانية وتخطيطية، تهدف اإىل اإعادة ت�سنيف املفاهيم املت�سمنة يف الن�ص املقروء 

اإىل مكونات اأ�سا�سية تندرج حتتها مكونات فرعية؛ وذلك من خالل القراءة الواعية، والع�سف 

الذهني، واملناق�سة واحلوار، وا�ستدعاء اخلربات ال�سابقة للمتعلم ذات ال�سلة بهذه املفاهيم.

مهار�ت �لفهم �لقر�ئي: الأداء القرائي للتلميذ، من خالل عملية عقلية يتفاعل فيها مع الن�ص 
العلمي، مبا مُيّكنه من فهم املقروء من خالل عمليات ال�ستنتاج، وفهم معاين امل�سطلحات، 

ال�سابقة  املعلومات  وربط  الرئي�سة،  الفكرة  يقراأ،وحتديد  فيما  املهمة  وحتديدالتفا�سيل 

باملعلومات اجلديدة.)اأبولنب، 2010(

 وتقا�س �إجر�ئيًا بالدرجة التي حت�سل عليها التلميذُة يف اختبار مهارات الفهم القرائي املعّد 
لهذا الغر�ص يف الدرا�سة احلالية.

رُف باأنها بناٌء ينتج عن اإدراك املتعلم للعالقات املوجودة بني الظواهر  �ملفاهيم �لكيمائية: ُتعِّ
ذات ال�سلة بالعلوم، ويتم التعبري عنها ب�سياغات جمردة جتمُع احلقائَق امل�سرتكَة بني العديد 

لها مدلولت  اأو م�سطلحات  اأو رموز  اأ�سماء  العلمية وتتكون من  العالقات واحلقائق  من هذه 

وا�سحة وتعريفات حمددة تختلف يف درجة �سموليتها وعموميتها )كوجك، 2001(.
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الروابط  وحدة  يف  الواردة  العلمية  املفاهيم  باأنها  اإجرائيًا:  الكيميائيُة  املفاهيُم  رُف  وُتعِّ

وتتاألف  املتو�سط  الثالث  لل�سف  العلوم  مبقرر  الكيمياء  حمتوى  يف  الكيميائية  والتفاعالت 

التلميذة يف اختبار  التي حت�سل عليها  اإجرائيًا بالدرجة  اللفظية، وتقا�ص  من ال�سم ودللته 

املفاهيم الكيميائية املعد لهذا الغر�ص يف الدرا�سة احلالية.

خطة �لدر��سة:
لالإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة اتبعت الباحثة اخلطوات التالية:

ل�ستخدام  العلوم  وتعّلم  تعليم  جمال  يف  ال�سابقة  والدرا�سات  الأدبيات  على  الطالع   .1

القرائي واكت�ساب املفاهيم  الفهم  ا�سرتاتيجيه خريطة الدللة، ودورها يف تنمية مهارات 

العلمية.

الثالث  ال�سف  تلميذات  على  املقررة  الكيميائية"  والتفاعالت  الروابط  "وحدة  اختيار   .2

املتو�سط يف مقرر العلوم، وحتليل الوحدة لتحديد املفاهيم الكيميائية املت�سمنة بالوحدة.

3. بناء قائمة مبهارات الفهم القرائي لن�سو�ص كيميائية.

ل�سرتاتيجيه  وفقًا  الكيميائية  والتفاعالت  الروابط  "وحدة  لتدري�ص  املعلمة  دليل  اإعداد   .4

خريطة الدللة.

القرائي  الفهم  مهارات  اختبار  على:  وت�ستمل  علميًا،  و�سبطها  الدرا�سة  اأدوات  اإعداد   .5

للن�سو�ص الكيميائية، واختبار اكت�ساب املفاهيم الكيميائية.

وفقًا  الوحدة  تدر�ص  جتريبية  اإحداهما  جمموعتني  اإىل  وتق�سيمها  الدرا�سة  عينة  اختيار   .6

ل�سرتاتيجيه خريطة الدللة، والأخرى �سابطة تدر�ص الوحدة بالطريقة املعتادة.

7. تطبيق اأدوات الدرا�سة قبليًا على تلميذات املجموعتني التجريبية وال�سابطة.

8. تطبيق اأدوات الدرا�سة بعديًا على تلميذات املجموعتني التجريبية وال�سابطة.

9. ر�سد النتائج ومعاجلتها اإح�سائيًا وتف�سريها، وتقدمي التو�سيات واملقرتحات.

�أدبيات �لدر��سة:
على  معتمدة  التعليم،  عملية  لطبيعة  النظرة  لتغري  تبعًا  احلديثة  التدري�ص  طرائق  تتنوع 

اإيجابية التالميذ يف التعليم وا�ستظهار قدراتهم الكامنة والرتقاء بها، ويف �سوء طبيعة الدرا�سة 

للة يف تنمية مهارات الفهم القرائي  واأهدافها، فيما ياأتي عر�ص لدورا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

لن�سو�ص كيميائية، وكذلك يف اكت�ساب املفاهيم الكيميائية.
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1. مهار�ت �لفهم �لقر�ئي لن�سو�س علمية )كيميائية(
�لن�سو�س �لعلمية:

   تعتمد عملية الفهم يف حالة الن�سو�ص العلمية بقوٍة على ثراء املادة العلمية املقروءة التي 

تعمل على تن�سيط ا�ستدعاء املعلومات ال�سابقة لدى القارئ واملخزنِة يف الذاكرة طويلة املدى، 

والقارئ الذي ميتلك خلفيًة معرفيًة ومفاهيميًة كبريًة عن املو�سوع ينجح يف ا�ستدعاء املعلومات 

التي تتكامل بدورها مع املادة العلمية املقروءة، وبالتايل يكون قادرًا على ا�ستخال�ص ا�ستدللت 

.)Rouet, 2002( ت�ساعده على فهم الن�ص

وُتَعدُّ قراءة الن�ص العلمي "عمليًة تفاعليًة وبنائيًة بني القارئ والن�ص وال�سياق لبناء معنى 

تدري�ص  خالل  القرائي  الفهم  مهارات  املتعلم  اكت�سب  اإذا  لذلك  والأفكار،  للمفاهيم  ودللة 

اأو باأي  العلوم، يتكون لديه الدافع للقراءة احلرة للن�سو�ص العلمية املتعلقة بالكتاب املدر�سي 

م�سدٍر معريف اآخر الأمر الذي ي�سهم يف حتقيقه لنواجت تعلم العلوم امل�ستهدفة وتلبية متطلبات 

.)Broek & Kendeaou, 2008, p348( "التنمية العلمية
متطلبات قر�ءة �لن�س �لعلمي:

اأو علوم  الكيمياء  اأو  للعلوم؛ كالفيزياء  العديدة  اأحد املجالت  العلمي يف  الن�ص   قد يكون 

الأر�ص اأوالأحياء اأو قد يجمع بني هذه املجالت على نحو تكاملي، ولكلِّ فرٍع تنظيمه اخلا�صُّ 

العلمي  للن�ص  القارئ  من  يتطلب  ور�سومُه، مما  ورموزُه  ومفاهيمُه  واأ�سكالُه  وم�سطلحاتُه  به 

عملياٍت معرفيًة ومهاراٍت خا�سًة بكل فرع، واأْن ل يعتمد فقط على مهارات القراءة.

ترتبط  الكلمات  قوائم من  تتكون من  العلمي  الن�ص  اأن مفردات  الأدغم )2004(  ويبني   

مع بع�سها البع�ص بعالقات مت�سابكة مق�سمًة اإىل جمالٍت عامٍة يحتوي كلُّ جمال على بع�ص 

كلُّ  ويرتبط  وخوا�سها  معناها  يف  املت�سابهة  الكلمات  من  جمموعة  من  الفرع  ويتكون  الفروع 

جمال بالآخر بعالقات تو�سع يف خمططات ت�سبه املخططات املوجودة يف عقل الفرد وعندما 

ي�ستثار عقل الفرد مبعلومات ترتبط مبجال ما فاإنه ي�ستدعي ما يرتبط به من مفردات ومعاٍن.

ويف �سوء ذلك ي�سري كٍل من بروك وكندو )Broek & Kendeaou, 2008( اإىل عدة اعتبارات 

ينبغي مراعاتها لتنمية مهارات الفهم القرائي للن�ص العلمي من اأهمها:

تفاعلية تت�سمن القارئ، والن�ص، وال�سياق. بنائية  عملية  العلمية  القراءة  اأن  اإدراك 

واحلالية للقارئ والن�ص وال�سياق من اأجل تكوين  ال�سابقة  اخلربات  بني  البنائي  التفاعل 

معنى من الن�ص املقروء.

تنظيم حمتوى الن�ص مبا ينا�سب طبيعة املتعلم ويتيح له فر�سة تطوير معنى املفردات وت�سفري 

الرموز والأ�سكال املت�سمنة مع تدرج عر�ص املفاهيم والأفكار.
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غري املاألوفة مما هو ماألوف  املفردات  على  كال�ستدلل  العلمية؛  العقلية  العمليات  ممار�سة 

وتلخي�ص ما يقراأ وحتديد فكرته الرئي�سة والتفا�سيل املهمة وتاأمل حمتوى الن�ص وا�ستنتاج 

اأفكار جديدة وحل امل�سكالت وتقومي الأفكار خالل عمليات القراءة.

الر�سوم، الأ�سكال .....( وتلميحاته Text Clues يف  )العناوين،  الن�ص  مالمح  ا�ستخدام 

تكوين معنى ومراقبة تاأثري ما يقراأ على الفهم.

اأن الن�سو�ص العلمية لي�ست حقيقًة مطلقًة اإمنا هي حماولٌت للعلماء لو�سف وتف�سري  اإدراك 

الأحداث والظواهر واأن املتعلم ميكنه ا�ستنتاج معلومات جديدة اإذا اتخذ من جمالت العلم 

مهنة له.

وت�سيف �لباحثة:

ال�ستمتاع بعملية القراءة بتوفري الوقت الالزم وت�سجيع املتعلم على ال�ستمرار يف القراءة مع 

تقدمي التغذية الراجعة له اأوًل باأول.

واأن الأفكار العلمية ُتْبَنى على اخلربات واأنَّ  العلمية هي عناوين لالأفكار  اأن املفاهيم  اإدراك 

الكتاب العلميَّ ما هو اإل خمزوٌن ي�سف ويف�سر الأفكار، والأحداث، والظواهر.

مهار�ت �لفهم �لقر�ئي: 

اهتمت العديُد من الدرا�سات بتحديد مهارات الفهم القرائي، ومن اأبرزها ما يلي:

حتديد �لفكرة �لرئي�سة: يتمثل يف مهارة املتعلم يف التعرف اإىل الفكرة التي يدور حولها حمور 

الن�ص املقروء، فقد تكون هذه الفكرة يف بداية الن�ص اأو و�سطه اأو نهايته، وقد تكون كلمًة، اأو 

ها القارُئ من عدة كلمات. جملًة ُيكونِّ

�إدر�ك عالقة �ل�سبب بالنتيجة: يتمثل يف مهارة املتعلم يف حتديد �سبب حدٍث معني، اأو حتديد 

املتغري التابع الناجت من تاأثري متغرٍي م�ستقل.

�ل�ستنتاج يف �سوء معلومات �لن�س: يتمثل يف مهارة املتعلم يف التمييز بني كلٍّ من املعلومات 

ال�سحيحة واخلطاأ وغري املتعلقة مبفردات الن�ص املقروء ومعانيها.

�إ�سد�ر �حلكم: يتمثل يف مهارة املتعلم يف اإدراك اجلوانب املهمة التي تت�سل مبا�سرًة مبو�سوع 

الن�ص املقروء، ومتييز نواحي القوة وال�سعف فيها.

فهم معاين �مل�سطلحات: يتمثل يف مهارة املتعلم يف ا�ستنتاج معنى حمدًدا ملفردة معينة يف �سوء 

.)Doolittle & et al, 2006 سياق الن�ص املقروء وتلميحاته )اأحمد 2006 ؛�

قراءًة  ثَّم  ومن  ت�سفحيًة  اأوليًة  قراءًة  يتطلب  باملعلومات  الزاخر  العلمي  الن�ص  قراءة  و 

متعمقًة �ساملة ليتمكن التالميذ من الو�سول اإىل املعاين اخلفية وراء العبارات.
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 مهار�ت �لفهم �لقر�ئي لن�سو�س علمية:

 حددت درا�سُة ح�سام الدين )2002( اإجرائيًا ثماين مهاراٍت قرائيٍة لزمٍة لتعليم العلوم، 

وا�ستخدام  بالنتيجة،  ال�سبب  عالقة  واإدراك  الرئي�سة،  الفكرة  حتديد  هي:  املهارات  وهذه 

على  والتعرف  وال�ستنتاج،  والأ�سكال،  الر�سوم  اإىل  والتعرف  والريا�سية،  الكمية  العالقات 

الرموز، وا�ستخال�ص املفاهيم، ومعرفة التفا�سيل. ول �سكَّ اأن الن�سو�ص الكيميائية جزٌء من 

الن�سو�ص العلمية، ولكْن هل اكت�ساُب مهاراِت الفهم القرائي لن�سو�ٍص علميٍة ب�سكٍل عاٍم يفي 

مبتطلبات مهارات الفهم القرائي للن�سو�ص الكيميائية؟

مهار�ت �لفهم �لقر�ئي لن�سو�س كيميائية

العلمية وحتولٍت كثريٍة على مبادئها، مما  املفاهيم  بوجود عالقاٍت بني  الكيمياُء  تت�سُف 

التي  الباز)2001(  درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  ذلك  ويوؤكد  التالميذ،  لدى  تعلُّمَها  �سعوبة  يزيد 

ُل �سعوبًة يف تعلمها لدى التالميذ، واأن معظم معلمي الكيمياء  اأ�سارت اإىل اأنَّ مادة الكيمياء متثِّ

يعجزون عن اإحداث تعلم ذي معنًى لدى تالميذهم، بعيدًا عن التعلم ال�ستظهاري. والن�سو�ص 

، فيتطلب من التالميذ تقبل عدة اأموٍر يف الن�سو�ص الكيميائية  الكيميائية لها طابعها اخلا�صُّ

حقيقة  يتقبل  اأن  عليه  املثال  �سبيل  فعلى  وراءها،  الكامنة  الأ�سباب  يعرف  اأن  دون  كم�سلِّمات 

اأن:H2، N2، O2، CL2  هي عنا�سر توجد دائمًا يف الطبيعة على �سكل جزيئات ثنائية الذرة، 

م ما مييز الن�سو�ص الكيميائية يف النقاط  لكنه �سيعرف ذلك يف وقٍت لحق، وتربز الباحثُة اأهَّ

التالية:

2. �ملعلوماُت يف �لن�سو�س �لكيميائية مكتظٌة وت�سمل بيانات ومعطيات كثرية.

تامة  قد يحوي الن�ص الكيميائي على �سيغ عمليات غري معروفة للتالميذ وتتطلب معرفًة 

بلغة الكيمياء.

يف الغالب يتناول الن�ص الكيميائي عملياٍت واأجهزًة ل ُتَرى بالعني، ول يوجد للتلميذ جتربٌة 

�سخ�سيٌة فيها.

اأحيانًا جزٌء من حمتويات الن�ص الكيميائي يعتمد على التخيل والقدرات العقلية العليا مثل 

)الذرة، الأيون،الإلكرتون(.

الن�صُّ مكتوٌب بطريقٍة معلوماتية زاخرة، ولي�ص بالطريقة الروائية التي يتقبلها التلميذ.

بع�ص املعلومات يف الن�ص م�سترتٌة ويتطلب من القارئ مهاراٍت ل�ستقرائها وا�ستنباطها.

ُيطلب من التلميذ اأحيانًا اأن يقراأ يف نف�ص الوقت ن�سو�سًا من اأنواع خمتلفة لفظي وب�سري 

)ر�سم تخطيطي، ر�سم بياين والتن�سيق بينهما(.
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جداول،  خمتلفة،  جوانب  من  الكيميائية  الن�سو�ص  قراءة  مع  التالميذ  يتعامل  اأن  يجب 

اليمني  من  العربية  باللغة  مكتوٌب  الن�َص  اأنَّ  مع  لليمني،  الي�سار  من  نقراأها  و�سيٍغ  منحنياٍت 

للي�سار.

وقد اهتمت بع�ص الدرا�سات يف جمال العلوم بتنمية مهارات الفهم القرائي، منها درا�سة 

كو�ص)Koch, 2001( التي هدفت اإىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيه ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات 

الفهم القرائي، وبلغت عينة الدرا�سة )30( طالبًا يف املجموعة التجريبية، و)32( يف املجموعة 

القرائي  الفهم  مهارات  تنمية  يف  ال�سرتاتيجية  هذه  فاعلية  عن  النتائج  واأ�سفرت  ال�سابطة، 

ال�سابطة  املجموعة  طالب  على  التجريبية  املجموعة  طالب  تفوق  حيث  الفيزياء،  لن�سو�ص 

ا�ستخدام  فعالية  عن  الك�سف  اإىل   )2006( اأحمد  درا�سُة  هدفت  كما  البعدي،  الختبار  يف 

عملية،  لن�سو�ص  القرائي  والوعي  الفهم  من  كلٍّ  تنمية  يف  التباديل  التدري�ص  ا�سرتاتيجيه 

ولتحقيق ذلك ُاْختريت عينة قوامها )80( طالبة من طالبات ال�سف الثالث الثانوي بال�سعبة 

مت اإىل جمموعتني: اإحداهما جتريبيٌة در�ست مو�سوع م�سكلة التلوث بكتاب البيئة  الأدبية، ُق�سِّ

واجليولوجيا با�ستخدام التدري�ص التباديل، والأخرى �سابطٌة در�ست املو�سوَع نف�سُه بالطريقة 

املعتادة. وقد اأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن فاعلية ا�سرتاتيجيه التدري�ص التباديل يف تنمية كل من 

الفهم والوعي القرائي.

اإنَّ ا�ستخدام اخلرائط والأ�سكال الأخرى للتمثيل اخلارجي للمعرفة ي�ساعُد املتعلم على اأن 

، ويكون اأكرث وعيًا وحتكمًا يف العمليات  يتعلم كيف يتعلُم، وعلى تكوين اإطار مفاهيميٍّ متكاملٍّ

التمثيل  اأ�سكال  اأكرث  اخلرائط  وُتعد  القرائي،  الفهم  مهارات  تنمية  يف  ي�سهم  مبا  اŸعرفية، 

اخلارجي للمعلومات �سيوعًا، وتتخذ عدة اأ�سكال منها: اخلريطة الذهنية، وخريطة املفاهيم، 

اخلرائط  هذه  وت�ستخدم  الدللية،  ال�سمات  وخريطة  الدللة،  خريطة  التفكري،  خريطة 

اإحدى  للة  الدِّ خريطة  ا�سرتاتيجيُه  وُتَعدَّ  الدرا�سية،  املناهج  اأهداف  حتقيق  يف  فعالٍة  كاأداٍة 

ال�سرتاتيجيات املهمة يف هذا ال�سياق.

للة وتنمية مهارات الفهم القرائي لن�سو�ص علمية )كيميائية(  ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

للة يف تدري�ص فنون اللغة من جانب الُّلغويني التطبيقيني على    يقوم ا�ستخدام خريطة الدِّ

اأ�سا�ص نظريتني اأ�سا�سيتني هما: نظرية املخطط العقلي Schema Theory، ونظرية دللت 

.Semantic Theory الألفاظ

اأبنيٍة  وٌن من  مكَّ الفرد  اأنَّ عقل  افرتا�ص  العقلي( على  الأوىل )املخطط  النظريُة  ت�ستنُد  و 

ُن فيها ما هو معروف، وما ُيتعلم من معلومات، وهذه الأبنية تكّون �سبكاٍت من  افرتا�سية ُيخزَّ
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املعرفة، كلُّ �سبكٍة متثل جماًل معينًا من جمالت املعرفة، وُيطلق عليها خمططات )�سبكات( 

يقوم  ثم  اأوًل،  اإليها  يتعرف  جديدة  مبعلومات  الإن�سان  عقل  ُي�ستثار  فعندما  داخلية،  اأطر  اأو 

بدورها  تقوم  والتي  وال�سبكات  الأطر  هذه  يف  واملختزنة  ال�سابقة  خرباته  ْوء  �سَ يف  بتف�سريها 

 Patricia &( جديدة  ومعارف  معلومات  فهم  يف  ل�ستخدامها  املكت�سبة  املعلومات  بتخزين 

للة تطبيقًا لنظرية املخطط العقلي يف تدري�ص  Joan, 1983(. وتعد ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

�سكل خريطٍة  وتنظيمه يف  املقروء  الن�ص  بناء  باإعادة  والتالميذ  املعلُم  يقوُم  القراءة، عندما 

دلليٍة ملو�سوع القراءة تتوافق وتت�سابه مع �سبكات املخطط العقلي للتلميذ.

اُه: اأن مفردات اللغة  اأما النظرية الثانية )نظرية دللت الألفاظ( فتقوُم على افرتا�ٍص موؤدَّ

ومعانيها ل تتكون من قائمٍة ع�سوائيٍة من الكلمات، بل تتكون من كثرٍي من قوائم الكلمات ترتبط 

مع بع�سها البع�ص بعالقات معقدة ومت�سابكة، وهذه القوائم مق�سمٌة اإىل جمالٍت عامٍة، يحتوي 

واملتناغمة  املت�سابهة  الكلمات  ويتكون كل فرع من جمموعة من  الفروع،  كلُّ جماٍل على بع�ص 

يف معناها، ويرتبط كل جمال بالآخر بعالقات ُتو�سع يف �سكل ن�سيٍج اأو �سبكاٍت ت�سبه ال�سبكات 

ُي�ستثاُر عقل الإن�سان  فعلى �سبيل املثال عندما   )Michal, 1990( املوجودة يف عقل الإن�سان. 

الفروق  الفردي،  التعليم  التعلم،  التعليم،  كلمات مثل:  ي�ستدعي  فاإنه  التدري�ص  مبجال طرائق 

الفردية، املدر�سة، الف�سل، احل�سة، املعلم، التالميذ، ال�سبورة ...الخ

ت�ستخدم  للة"ا�سرتاتيجيه  الدِّ خريطة  اأن   )Kathleen, 1993, p449( كاثلني  ويرى 

لإعادة تنظيم معلومات الن�ص املقروء يف اإطاٍر ت�سنيفيِّ ُم�ساهٍد، يربط الكلمات اجلديدة مع 

حتت  التف�سيلية  واملعلومات  املفاهيم  و�سع  ي�ساعُد  مما  القارئ،  عقل  يف  املختزنة  املعلومات 

يف  وتنوعت  املعلم  مناق�سات  ِكرُثْت  ُمتبادلة".وكلما  عالقات  �سكل  يف  عامة  واأفكار  مفاهيم 

ا�ستثارة اخلربات ال�سابقة للتالميذ ومعلومات الن�ص املقروء ازدادت املعلومات التي تت�سمنها 

خريطة الدللة؛ لأنها ا�سرتاتيجيه تدري�سية مفتوحة النهاية لتنظيم املعلومات بيانيًا عن طريق 

 M.C. McKenna &( عر�ص العالقات بني املفاهيم والكلمات العامة، وتفا�سيلها اجلزئية

ْوِء ما �سبق مُيكن  R.D. Robinson, 1997( . ولذا فاإنها ل ترتبُط ب�سكٍل معني اأو ثابٍت، ويف �سَ

ا�ستنباُط النقاط التالية:

للة ا�سرتاتيجيٌه تدري�سيٌة ي�ستخدمها املعلم؛ لإعادة بناء الن�صِّ املقروء يف اإطار  الدِّ خريطة 

جديد، ي�سمل العالقات الديناميكية بني املفاهيم العامة وتفا�سيلها اجلزئية.

ا�ستثارتها من خالل مناق�سة املعلم لهم يف �سوء خرباتهم  متَّ  التي  املعلومات  التالميذ  �ُسر  ُيفِّ

ال�سابقة واملختزنة؛ ل�ستخدامها يف ا�ستيعاب معلومات ومعارف جديدة.
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منطقيٌة بني مهارات الفهم القرائي، ومتطلبات تكوين هذه اخلريطة، وكلُّ ما  عالقٌة  توُجد 

يتعلمه املتعلم يختزنه يف اأبنية افرتا�سية.

للة ا�سرتاتيجيٌه مفتوحُة النهاية ول حدود لها، ولي�ص لها �سكٌل معنٌي، بل اإنه ميكن  خريطة الدِّ

اإ�سافة مزيد من العنا�سر والأفكار والبيانات مع زيادة املناق�سات بني املعلم والتالميذ.

3.�أمناط ��سرت�تيجيه خريطة �لدللة:

للة لي�ص لها منٌط حمدٌد، اإمنا قد توجد يف �سكل اأمناط عديدة     اإن ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

منها ما يلي:

�أ- خريطة تتابعية: تت�سمن الن�صَّ الذي ُيعربِّ عن اأحداث متتابعة؛ كاخلريطة التي تت�سمن 

تتابع دورات وجمموعات العنا�سر الكيميائية يف اجلدول الدوري.

ب- خريطة و�سفية: ُت�ْسَتْخَدُم مع الن�سو�ص التي تت�سمن تفا�سيل عن مو�سوع معني، ُوْتر�َسُم 

ثم  فرعيٌة،  اأفكاٌر  عنها  تتفرع  ثم  اخلريطة،  مركز  يف  الرئي�سة  الفكرة  بو�سع  اخلريطُة  هذه 

والتفا�سيل عن  الفرعية  والأفكار  الرئي�سة  الفكرة  العالقات بني  بيان  ثم  الداعمة،  التفا�سيل 

طريق ر�سم اأ�سهم تو�سح تلك املعلومات، مثل و�سف الروابط الكيميائية. 

متناق�سة  معلومات  على  حتتوى  التي  املو�سوعات  مع  ُت�ْسَتْخَدُم  مقارنة– تباين:  خريطة  ج- 

اأو مت�سابهة؛ لبيان اأوجه ال�سبه والختالف املت�سمنة يف الن�ص املقروء، ُوْتر�َسُم هذه اخلريطة 

بو�سع العنوان الرئي�ص يف مقدمة اخلريطة اأو و�سطها، ثُم تو�سع يف اأحد جانبي اخلريطة نواحي 

اأوجه  ُع يف اجلانب الأخر  اإىل اتفاق املعلومات، وُتْو�سَ اأ�سهٌم ت�سرُي  اأوجه الت�سابه وَتْرِبُط بينها 

الختالف. 

يف  التابعة  واملتغريات  امل�ستقلة  املتغريات  بني  العالقة  ت�سف  و�لنتيجة:  �ل�سبب  خريطة  د- 

ح اأثر العامل احلافز على �سرعة التفاعل الكيميائي. الن�ص املقروء. ومثال ذلك: خريطة تو�سِّ

ُت�ْسَتْخَدُم مع الن�سو�ص التي ت�ستمل على ت�سنيفاٍت وخ�سائ�ص تدور  ه- خريطة �لت�سنيف: 

الن�ص  ملحتوى  طبقًا  يختلف  اخلريطة  �سكل  اأن  ذلك  من  ويت�سُح  متنوعٍة،  مو�سوعاٍت  حول 

الرئي�سة يف  الأفكار  اأمناط اخلرائط هو و�سع  العاْم يف  الإجراء  املقروء، والهدف منه، ولكنَّ 

كلُّ عن�سٍر من  يو�سع  اأن  الن�ص، على  يت�سمنها  التي  والتفا�سيل  الفرعية  الأفكار  مع  ارتباط 

؛ مربٍع، دائرةٍ، ويربط بينها خرائُط اأو اأ�سهٌم، فهي ديناميكيٌة  هذه العنا�سر يف �سكٍل هند�سيِّ

.)Norris,et al., 2008 متطورٌة وُغري ثابتة. )الأدغم،2004؛
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للة يف تدري�س �لن�سو�س �لعلمية: 4. خطو�ت ��سرت�تيجيه خريطة �لدِّ

 )Nagy, 1998; Mihogic, 1990( يوجز كلٍّ من ناجي وميهوجيك

 هذه اخلطوات يف الإجراءات التالية:

الدر�ص على  وكتابة عنوان  للمو�سوع،  املنا�سبة  بالتهيئة  املعلم  يقوم  املو�سوع: حيث  تقدمُي 

ال�سبورة.

1. الع�سُف الذهني: حيث ي�ستثري املعلم معارف التالميذ ال�سابقة عن املو�سوع بطرح جمموعة 

من الأ�سئلة، ويقوم التالميذ بالإجابة عنها، كما يقومون بتقدمي معلومات واأفكار واإجابات 

ترتبط باملو�سوع، ويقوم املعلم بت�سجيل اإجاباتهم. 

يف  وو�سعها  لت�سنيفها  املطروحة؛  املعلومات  يف  التالميذ  املعلم  يناق�ص  حيث  الت�سنيُف:   .2

جمموعات.

ال�سبورة،  على  املقرتحة  بالت�سنيفات  خريطة  املعلم  ير�سم  القراءة:  قبل  اخلريطة  ر�سم   .3

اأو  الرئي�سة  الفكرة  ون  ويدِّ الدر�ص،  باختالف مو�سوع  ومكوناتها  �سكل اخلريطة  وتختلف 

املفهوم يف مكانه الذي ميثل مركز اخلريطة، وكتابة جمموعٍة من الكلمات، اأو الأفكار ذات 

رُب عن خ�سائ�َص، اأو وظائف، اأو تركيب.. الخ يف اأماكنها من اخلريطة،  ال�سلة، التي تعِّ

هم باخلرائط  ويطلب املعلم من التالميذ اأن ير�سموا اخلريطة نف�سها يف كرا�ساتهم، اأو ميدَّ

جاهزًة، ويطلب منهم اأن يفعلوا ذلك يف اخلرائط التي بني اأيديهم اأثناء القراءة.

العلوم  حمتوى  يف  املو�سوع  الن�ص  قراءة  تالميذه  من  املعلم  يطلب  العلمي:  الن�ص  قراءة   .4

حول  املعلومات  من  املزيد  وجمع  اخلريطة  ل�ستكمال  فاح�سًة؛  قراءًة  املدر�سي  بالكتاب 

ُنوه مع احلر�ص على تقدمي التوجيهات التي تعينهم على  مو�سوع اخلريطة، ومراجعة ما دوَّ

القراءة املدققة ملحتوى الدر�ص.

لهم  دُم  ويقِّ ال�سابقة،  اخلطوة  يف  التالميذ  عمل  املعلُم  يتابُع  الراجعة:  التغذية  تقدمي   .5

التوجيهات الالزمة، وقد تتمثل يف اإعادة قراءة الفقرة، اأو املناق�سة اجلماعية التي ميكن 

اأن ت�ساعدهم يف ا�ستنتاج املعلومات ور�سم اخلريطة.

اأجنزوها  التي  املعلم مع تالميذه اخلرائط اجلديدة  يناق�ص  القراءة:  بعد  ر�سم اخلريطة   .6

بعد قراءتهم للن�ص مربزًا جوانَب القوِة، وجوانب الق�سور فيها. ويف هذه اخلطوة ميكن 

ت قبل القراءة، اأو اإعداد خريطة جديدة. للتالميذ تطوير وا�ستكمال اخلريطة التي اأُِعدَّ

7. املقارنة: يقارن التالميذ اخلريطتني لتحديد اأوجه ال�سبه والختالف بينهما.

لهم  ويعطيها  للخريطة،  متكامل  منوذج  لر�سم  تالميذه  املعلم  يوجه  النهائية:  اخلريطة   .8

لرياجعوا الدر�ص من خاللها.
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9. التطبيق: حيث يكلف املعلم التالميذ بعمل خرائط ملو�سوعات اأخرى كن�ساط بيتي.

خطوات  الباحثة  ق�سمت  حيث  التايل،  املخطط  خالل  من  اخلطوات  هذه  تو�سح  وميكن 

للة ح�سب وقت احل�سة الدرا�سية: ا�سرتاجتية خريطة الدِّ

للة يف تدري�ص الن�سو�ص العلمية التي مت عر�سها  يت�سح من خطوات ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

للة قبل القراءة واأثناء  �سابقًا الدوُر الن�سُط للتلميذ، والدوُر الفعاُل للمعلم يف تكوين خريطة الدِّ

القراءة وبعدها، وتو�سح الباحثة دور املعلم والتلميذ يف مراحل التطبيق باجلدول التايل:

اأدوار التلميذاأدوار املعلممراحل التطبيق

قبل القراءة

*يقدم املفهوم الذي يدور حوله مو�سوع اخلريطة.
تقدمي  على  ت�ساعد  التي  ال�ستنباطية  الأ�سئلة  يعدُّ   *
املعلومات واملقرتحات من التالميذ؛ لو�سعها يف خريطة 

ما قبل القراءة.

ترتبط  التي  واملعلومات  واملفاهيم  الأفكار  يقدم   *
باملفاهيم الرئي�سة التي يقدمها املعلم.

* يقوم بت�سنيف الأفكار يف جمموعات مت�سابهة.
* ي�ساهم يف ر�سم �سكل خريطة ما قبل القراءة.

اأثناء القراءة
* توجيه التالميذ لقراءة املو�سوع قراءًة �سامتة.

* يحدد لهم كيف يقروؤون وملاذا يقروؤون؟ 
* يحدد الزمن الذي يلزمهم للقراءة .

من  مزيد  ل�ستخراج  القراءة  اأثناء  يف  يركز   *
املعلومات والتفا�سيل.

القراءة  قبل  ما  والتفا�سيل  املعلومات  اإ�سافة   *
ل�ستكمالها.

بعد القراءة

املعلومات  من  مزيد  لإ�سافة  التالميذ  ي�ستثري   *
للخريطة ال�سابقة.

* يطلب من التالميذ ت�سميم اأو تطوير خريطة اأخرى 
ومقارنتها باخلريطة ال�سابقة.

اأخرى  ملو�سوعات  دللية  خرائط  لعمل  توجيههم   *
كن�ساط بيتي.

* يبني اأو ي�ساعد يف بناء خريطة اأخرى.
بعد  ما  بخريطة  القراءة  قبل  ما  خريطة  يقارن   *

القراءة 
* يحدد اأوجه ال�سبه والختالف بينهم.

* التو�سل اإىل خريطة دللية مكتملة ملو�سوع القراءة.
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للة يف تنمية     وقد اهتمت العديُد من الدرا�سات بالتعرف على فعالية ا�ستخدام خريطة الدِّ

 Gaddy, Bakkn & Fulk,( وفولك  وباكن  جادي  درا�سُة  منها  القرائي؛  الفهم  مهارات 

2008( التي هدفت اىل الك�سف عن فعالية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيه اخلريطة الدللية يف تدري�ص 

ن�سو�ص عملية للتالميذ ذوي �سعوبات التعلم باملرحلة الثانوية، ولتحقيق ذلك اختار الباحث 

الن�سو�ص  در�ست  جتريبيٌة  اإحداهما  جمموعتني،  اإىل  َمُهْم  َق�سَّ تلميذًا   )40( قوامها  عينًة 

العلمية با�ستخدام ا�سرتاتيجيه اخلريطة الدللية، والأخرى �سابطٌة در�ست الن�سو�ص نف�سها 

بالطريقة املعتادة، وقد اأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن تفوق اأفراد املجموعة التجريبية عن اأقرانهم 

باملجموعة ال�سابطة يف مهارات الفهم القرائي، اأما درا�سُة كيفني )Keven, 2009( فهدفت 

وحدٍة من مقرر  تدري�ص  الدللية يف  ا�سرتاتيجيه اخلريطة  ا�ستخدام  فعالية  الك�سف عن  اإىل 

الÎبة" لعينٍة قوامها )74( تلميذًا بال�سف ال�ساد�ص، واأ�سفرت  "احلفاظ على  العلوم بعنوان 

نتائج الدرا�سة عن حت�سن حت�سيل التالميذ للعلوم، وا�ستيعابهم للمفاهيم العلمية، وكذا فعالية 

)Linda, 1995(  هذه ال�سرتاتيجيه يف تنمية مهارات الفهم القرائي. كما هدفت درا�سُة لندا

اإىل معرفة اأثر ا�سرتاتيجيه اخلريطة الدللية يف تنمية الفهم القرائي، ولتحقيق هدف الدرا�سة 

قامت الباحثة ببناء ا�سرتاتيجيه اخلريطة الدللية، ثم اختارت جمموعة من تالميذ ال�سف 

اخلريطة  با�ستخدام  جتريبيٌة ُتْدر�ُص  جمموعتني، اإحداهما  اإىل  متها  وق�سَّ البتدائي،  الثالث 

الدللية؛ والأخرى �سابطة تدر�ص بالطريقة املعتادة، وطبقت عليهما اختبارا يف الفهم القرائي 

قبليا وبعديًا، وكان من اأهم النتائج زيادة اأداء تالميذ املجموعة التجريبية الذين ا�ستخدموا 

ا�سرتاتيجيه اخلريطة الدللية يف مهارات الفهم القرائي، كما اأو�ست ب�سرورة تدريب املعلمني 

على بع�ص ا�سرتاتيجيات تدري�ص القراءة مثل: ا�سرتاتيجيه اخلريطة الدللية، والت�ساوؤل الفعال. 

الت�ساوؤلت  منط  تنمية  يف  للة  الدِّ خريطة  ا�سرتاتيجيه  اأهميُة  تت�سُح  ذلك  اإىل  وا�ستنادًا 

الناقدة لدى التالميذ، مما ي�سهم يف توجيهم نحو العلم التطبيقي الذي يفيد يف حل امل�سكالت 

العلمية وحتقيق نواجت تعلم العلوم، وحثهم على ا�ستطالع املزيد من جمع املعلومات وتنقيحها، 

مبا يفيدهم يف القراءة الواعية، واكت�ساب مهارات الفهم القرائي.

للة و�كت�ساب �ملفاهيم �لكيميائية: 5. ��سرت�تيجيه خريطة �لدِّ
من  ُتَعدُّ  حيث  �سحيحٍة،  بطريقٍة  املفاهيم  اكت�ساب  �سرورة  على  العلمية  الرتبية  توؤكد 

اأ�سا�سيات العلم واملعرفة التي تفيد يف هيكلة العلم ب�سورٍة �سليمٍة، ويف انتقال اأثر التعلم، فهي 

اأبو جالله )2005( باأنها جتريٌد للعنا�سر  تكون للتالميذ مبثابِة ح�سيلٍة من املعرفة ويعرفها 

اأو عنوانًا يدل  ا�سمًا  التجريد  ياأخذ هذا  اأو �سفاٍت وعادًة ما  التي ت�سرتك يف عدة خ�سائ�ص 

ُد باملفهوم م�سمون هذا ال�سم وما يعنيه. عليه، وُيْق�سَ
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التلميذ  لدى  وتنميتها  خا�سًة  الكيميائية  واملفاهيم  عامًة  العلمية  املفاهيم  تكوين  وُيعدُّ 

ومن  املختلفة،  التعليم  مراحل  جميع  يف  العلوم  تدري�ص  اأهداف  اأحد  معنى،  ذات  بطريقة 

ويف  والنظريات،  والقوانني  املبادئ  من  املنظمة  العلمية  املعارف  لفهم  الأ�سا�سية  املتطلبات 

انتقال اثر التعلم. واملتتبع لأهداف تدري�ص الكيمياء يف اململكة ب�سكٍل خا�ص ويف بع�ص الدول 

العربية ب�سكل عام يالحُظ اأن معظمها تتبنىَّ هدف اإك�ساب املتعلم القدر املنا�سب من املفاهيم 

العقلية  والقدرات  التخيل  على  تعتمد  جمردٌة  مفاهيُم  هي  الغالب  يف  باأنها  علمًا  الكيميائية، 

املفاهيم  اكت�ساب  اإىل وجود �سعوباٍت يف  ال�سيد علي وعبده )1999(  وتو�سلُت درا�سة  العليا، 

 )2009( واملرزوقي  واجلهوري،  ال�سعيدي،  درا�سُة  وبينت  الثانوي،  الأول  بال�سف  الكيميائية 

اأمناط الفهم اخلطاأ لبع�ص املفاهيم الكيميائية مرتفعٌة وخا�سًة بني املفاهيم  اأن ن�سبة �سيوع 

املتقابلة واملتقاربة الألفاظ.

مما  للتالميذ،  بالن�سبة  الكيميائية  املفاهيم  تعّلم  يف  �سعوبة  هناك  اأن  �سبق  مما  ويت�سح 

تُم التفكري يف كيفية اإك�سابها لهم با�ستخدام طرائق تدري�سيٍة منا�سبٍة تنمي اجتاهًا اإيجابيًا  يحِّ

نحوها.

للة لبيان اأثرها يف  وقد ا�ستخدمت درا�سة �سالم وغازي )2008( ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

هة نحو املفاهيم على حت�سيل املفاهيم العلمية لدى طالب ال�سف الثاين  تعليم القراءة املوجَّ

خريطة  با�ستخدام  در�ست  التي  التجريبية  املجموعة  تفوق  الدرا�سة  نتائج  وبينت  الإعدادي، 

�سوا بالطريقة التقليديةيف حت�سيل املفاهيم  للة على طالب املجموعة ال�سابطة الذين َدرِّ الدِّ

للة؛ ملا لها من دوٍر مهٍم يف تنمية  العلمية. وميكن ملعلمة العلوم ا�ستخداُم ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

مهارات الفهم القرائي للن�سو�ص الكيميائية؛ وذلك من خالل مناق�ستها مع التلميذات لأهمية 

املفاهيم  اكت�ساب  اإىل  يوؤدي  قد  الذي  الأمر  املقروء،  الن�ص  ونقد  الواعية،  القراءة  ممار�سة 

الكيميائية املت�سمنة بهذه الن�سو�ص، وي�سري دروزة )1995،�ص14( اإىل اأن "اكت�ساب املفاهيم 

للة اللفظية للمفهوم، واكت�ساب فهم  ُد بها اكت�ساب تعريف املفهوم )تذكر( اأي حتديد الدِّ ُيْق�سَ

املفهوم، واكت�ساب تطبيق املفهوم يف مواقف حياتيٍة جديدٍة".

)تذكر-  الكيميائية  املفاهيِم  اكت�ساِب  يف  للة  الدِّ خريطة  ا�سرتاتيجيه  دور  الباحثُة  وتبني 

فهم– تطبيق( على النحو التايل:

للة �خلريطة يف �كت�ساب  تذكر �ملفهوم: دور��سرت�تيجيه خريطة �لدِّ

ُن الذاكرة: فاخلريطة ترمز وت�سنف املعلومات الواردة يف  �سِّ للة حُتَ ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

الن�ص املقروء يف �سكٍل بياين يبني العالقة بني الكل واجلزء، وهذا الرتميز ي�سع املعلومات يف 
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اأذهان التالميذ حتت عنوان معني، مما ي�ساعده على �سرعة تذكرها؛ لأن الذاكرة عبارة عن 

ٌم اإىل ن�سفني: الن�سف الأي�سر ويخت�صُّ  زٍة،  وكما هو معلوٌم اأن العقل الب�سري ُمَق�سَّ وحداٍت ُمَرمَّ

باملعلومات اللفظية، واللغة، وعمليات التفكري املنطقي، اأما الن�سف الأمين فيخت�صُّ بالعالقات 

املكانية، وال�سوراملرئية، وهومركزالإبداع والتخيل، فاإذا عر�ص على العقل معلوماٌت لفظيٌة قام 

الن�سف الأي�سربعمله دون الن�سف الأمين، واإذا ُعر�َص على التلميذ �سور، واأ�سكال مرئية قام 

الن�سف الأمين بعمله دون الن�سف الأي�سر، ومن اأجل اأن يعمل العقل كوحدة متكاملة يجب اأن 

يتناغم الن�سف الأمين مع الن�سف الأي�سر، وذلك من خالل بناء خرائط دلليٍة للمو�سوعات 

التي حتتوي على �سوٍر ور�سوم بيانية بالإ�سافة اإىل األفاظ وتراكيب لغوية.

للة �خلريطة يف �كت�ساب فهم �ملفهوم: دور��سرت�تيجيه خريطة �لدِّ

املكتوب  العلميِّ  الن�صِّ  بتحليل  يقوم  فالقارئ  والفهم:  التعليل  القدرة على  تزيد  اخلريطُة 

يقوم بربطها  وتفا�سيل �سغرية، ثم  اإىل عنا�سر  يت�سمنه من مفاهيم علمية )كيميائية(  وما 

مع بع�سها البع�ص، وينظمها مبينًا �سبب التنظيم الذي اختاره، وهذا يزيُد قدرة القارئ على 

يحدث  والتي  الكلية  العملية  الطريقة  للة؛  الدِّ خريطة  مييُزا�سرتاتيجيه  وما  والتعليل،  الفهم 

بها التكامل بني جوانب نظرية املخطط العقلي، فاخلريطة الدللية بهذه الطريقة تقرتح فهم 

املفاهيم العلمية املت�سمنة بالن�ص العلمي، وذلك بربطها مع مايوجد يف املخطط العقلي من 

املعلومات.

للة �خلريطة يف �كت�ساب تطبيق �ملفهوم: دور��سرت�تيجيه خريطة �لدِّ

اخلريطة،  ببناء  عندمايقوم  فالقارئ  التفكري  مهارات  تنمي  للة  الدِّ خريطة  ا�سرتاتيجيه 

ْنُه من اإعادة تنظيم الأفكار واملعلومات، وربطها مع  فاإنه يختارت�سميمًا تنظيميًا لالأفكار، ميكِّ

ْوِء ما لديه من خرباٍت  بع�سها البع�ص يف اإطاٍر ت�سنيفي، ثم تقومي هذه الأفكار واملعلومات يف �سُ

�سابقة، مما ُي�ْسِهُم يف تطبيق املفهوم يف مواقَف حياتيٍة اأخرى. وبناًء على ذلك فاإن الدرا�سة 

ل  فهي  التدري�ص،  جمال  يف  مزايا  من  لها  ملا  للة؛  الدِّ خريطة  ا�سرتاتيجيه  ت�ستخدم  احلالية 

حتتاج اإىل تدريٍب طويل من قبل م�ستخدميها، كما اأنها ل تتطلُِّب اأكرث من مكان منا�سب و�سبورة 

، والثقة بالنف�ص من  وبع�ص الأوراق والأقالم، عالوًة على اأنها م�سليٌة، وتنمي التفكري البتكاريَّ

خالل طرح الآراء بحرية، باأ�سلوٍب علميٍّ فّعال، ويحدث تعلم ذو معنى لدى التلميذات، ويحثهنَّ 

على اتباع الأ�سلوب العلميِّ يف التفكري.
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�إجر�ء�ت �لدر��سة
�أوًل:�ختيار �ملحتوى �لعلمي

الثالث  ال�سف  تلميذات  على  املقررة  الكيميائية  والتفاعالت  الروابط  وحدة  اختيار  متَّ 

املتو�سط مبادة العلوم، وذلك لالأ�سباب التالية:

للة، ومن  الدِّ ْوء ا�سرتاتيجيه خريطة  الروابط والتفاعالت ميكن �سياغتها يف �سَ اأن وحدة  اأ. 

املفاهيم  واكت�ساب  الكيميائية  للن�سو�ص  القرائي  الفهم  مهارات  تنمية  ميكن  خاللها 

الكيميائية.

ب. تت�سمن الوحدة عددًا وفريًا من الن�سو�ص العلمية التي جتد التلميذُة �سعوبًة يف قراءتها، 

مما ي�سهم يف حتقيق نواجت التعلم املرجوة.

ج. حتتوي هذه الوحدة على مو�سوعات اأ�سا�سية يف الكيمياء، ينبغي اأن ت�ستوعبها التلميذات من 

اأجل ممار�سة القراءة احلرة وال�ستعداد لكيمياء املرحلة الثانوية، بالإ�سافة لوجود معرفٍة 

بناء  ت�ساعدهنَّ يف  الذرة،  تركيب  التلميذات عن  لدى  املتو�سط  الثاين  ال�سف  من  �سابقٍة 

اخلرائط.
ثانيًا: �إعد�د دليل �ملعلمة

قامت الباحثة باإعداد دليل املعلمة لوحدة الروابط والتفاعالت الكيميائية يف مقرر العلوم 

للة، وقد ا�ستمل الدليل على َخْلفيٍة معرفيٍة لكلِّ  لل�سف الثالث املتو�سط با�ستخدام خريطة الدِّ

للة ومهارات الفهم القرائي، والأهداف العامة للوحدة وخطوات التدري�ص لكل  من خريطة الدِّ

للة، وقد مت عر�ص الدليل على جمموعة من املحكمني ومت  در�ص وفقًا ل�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

اإجراء التعديالت املطلوبة.
ثالثًا: �إعد�د �أدو�ت �لدر��سة

1. قائمة مهار�ت �لفهم �لقر�ئي لن�سو�س كيميائية

هدفت هذه القائمة اإىل حتديد مهارات الفهم القرائي للن�سو�ص الكيميائية الالزمة لتعلُّم 

مَتَّ عر�ص  العلوم، وقد  الثالث املتو�سط يف مادة  الكيمياء املقرر على تلميذات ال�سف  حمتوى 

مهارات الفهم القرائي ب�سكٍل عاٍم ومهارات الفهم القرائي للن�سو�ص العلمية ب�سكٍل خا�ٍص يف 

الإطار النظري، واإبراز اأهمَّ ما تت�سم به الن�سو�ُص الكيميائية، وقد تطلبت هذه الدرا�سة �سياغة 

الن�ص  قراءة  متطلبات  يلبي  مهارات مبا  من  يلزم  ما  واإ�سافة  القرائي  الفهم  مهارات  بع�ص 

الكيميائي، وتكونت القائمُة ب�سورٍة مبدئيٍة من )16( مهارة مت عر�سها على )15( حمكمًا، 

لتحديد مدى مالئمة مهارات الفهم القرائي للن�سو�ص الكيميائية، ومدى دقة �سياغتها وكذلك 

حتديد املتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي لكلِّ مهارة بناًء على ا�ستجابات املحكمني، ومتَّ اختيار 
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ذلك  �سوء  ويف  تنازليا،  ترتيبها  بعد  فاأكرث،   )%80( ن�سبي  وزٍن  على  ح�سلت  التي  املهارات 

الثالث  ال�سف  تلميذات  على  املقرر  الكيمياء  حمتوى  لتعلُّم  منا�سبة  مهارات  ع�سر  اعتماُد  مت 

اأ�سئلة الدرا�سة،واجلدول  املتو�سط يف مادة العلوم، وبالتايل مت الإجابة عن ال�سوؤال الأول عن 

)1( يبني ذلك.

�جلدول )1(
�ملهار�ت �لتي ح�سلت على وزن ن�سبي )80%( فاأكرث بعد ترتيبها تنازليًا

الوزن الن�شبياملهارةالرقم

92.00يحدد املفاهيم الكيميائية الواردة يف الن�ص.1

90.00ي�سع عنوانًا معربًا للفكرة الرئي�سة التي يدور حولها الن�ص املقروء.2

88.00يربط بني ا�سم عن�سر ما ورمزه الكيميائي.3

4
عن  يعرب  لفظي  و�سف  واملنحنيات(اإىل  التخطيطية  )الر�سوم  الب�سرية  الن�سو�ص  يحول 

84.00العالقة املعرب عنها بيانيًا.

84.00يطبق بع�ص الأفكار املت�سمنة بالن�ص يف مواقف مرتبطة باملادة العلمية اأو يف املواقف احلياتية.5

82.00ي�ستخدم الأرقام احل�سابية للتعبري عن فكرة اأو ظاهرة معينة.6

7
الن�ص  يف  الأ�سباب  تلك  عن  البحث  خالل  من  معينة  ظاهرة  اأو  ما  حدث  وقوع  �سبب  يحدد 

80.00املقروء.

80.00ي�ستنتج معنى حمدًدا ملفردة معينة يف �سوء �سياق الن�ص امل�ساغ بلغة الكيمياء.8

80.00ي�ستقرئ بع�ص املعلومات واحلقائق امل�سترتة واملعاين اخلفية وراء العبارات بالن�ص.9

10
يربط بني املفاهيم املت�سمنة بالن�ص ومعلوماته ال�سابقة ليقدم حلول جديدة لبع�ص امل�سكالت 

80.00الواردة يف الن�ص.

2. �ختبار مهار�ت �لفهم �لقر�ئي للن�سو�س �لكيميائية

�أ. حتديد �لهدف من �لختبار

هدف هذا الختبار اإىل قيا�ص مهارات الفهم القرائي لتلميذات ال�سف الثالث املتو�سط، 

للة يف تنمية هذه املهارات. والتعرف اإىل فاعلية التدري�ص با�ستخدام خريطة الدِّ

ب. �سياغة مفرد�ت �لختبار

ن الختبار ثالث مفردات  متَّ اختيار مفردات الختبار من نوع الختيار من متعدد؛ حيث ت�سمَّ

لكلِّ مهارة من قائمة املهارات يف جمال الكيمياء، ومت اإعداد حمتوى الن�سو�ص الكيميائية بحيث 

تكون متحررًة من املحتوى الدرا�سي املقرر على التلميذات، حتى يقي�ص الختبار فعاًل مهارات 

الفهم القرائي، بعيدًا عن التح�سيل الدرا�سي ويلي كلَّ مفردٍة اأربعة بدائل، ُيطلب من التلميذة 

اختيار اأحد هذه البدائل، ومت �سياغة تعليمات الختبار ب�سورة وا�سحة.
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ج. �سدق �لختبار 

لعينة  ومالءمته  �سدقه  من  للتاأكد  وذلك  املحكمني؛  من  جمموعة  على  الختبار  عُر�ص 

البدائل  مالئمة  ومدى  بها،  املرتبطة  للمهارة  املفردة  انتماء  مدى  اإىل  والتعرف  الدرا�سة 

املقرتحة، ومت تعديل الالزم يف �سوء اآراء املحكمني.

د. �لتجربة �ل�ستطالعية لالختبار

ال�سف  تلميذات  من  تلميذة  ثالثني  من  عينة  على  الأولية  �سورته  يف  الختبار  تطبيق  مت 

الثالث املتو�سط باملدر�سة املتو�سطة )116( ف�سل )اأ( مبنطقة الريا�ص لالأغرا�ص التالية:

 )40( الختبار  مفردات  جميع  عن  الإجابة  زمن  متو�سط  اأنَّ  تبني  الختبار:   زمن  حتديد   -

دقيقة.

- ح�ساب معامل ثبات الختبار: مت ح�ساب معامل الثبات با�ستخدام معادلة كيودر ريت�سارد�سون 

ال�صيغة )21( وبلغ معامل الثبات )0.83(، مما ي�سري اإىل اأن الختبار يتمتع بدرجٍة مقبولٍة 

من الثبات.

لالختبار  ال�سعوبة  معامل  ح�ساب  مت  الختبار:  ملفردات  ال�سيكومرتية  اخل�سائ�ص  ح�ساب   -

 )0.44( بني  التمييز  معامل  تراوح  حني  0.70(،يف   ( و   )0.33( بني  ما  تراوح  حيث 

و)0.78(، مما ي�سري اإىل مالئمة املفردات ومتيُّزها بني التلميذات، 

- ال�سورة النهائية لالختبار: بلغ عدد مفردات الختبار يف �سورته النهائية كما هو مبني مبلحق 

)4(، ثالثني مفردًة بواقع ثالث مفردات لكل مهارة. وبذلك تكون الدرجة النهائية لالختبار 

ثالثني درجة مبقدار درجة لكل مفردة جتيب عليها التلميذة اإجابًة �صحيحًة.

3. حتديد �ملفاهيم �لكيميائية

املفاهيم  لتحديد  الكيميائية  والتفاعالت  الروابط  وحدة  حمتوى  بتحليل  الباحثة  قامت 

ومت  2013م/2014م،  للعام  الأول  الدرا�سي  بالف�سل  تعلُّمها  فيهاواملراد  املت�سمنة  الكيميائية 

ها على جمموعة من املحكمني حيث بلغ عدد املفاهيم )28( مفهومًا، وبغر�ص التحقق من  َعْر�سُ

ثبات التحليل ا�ستخدمت الباحثة ثبات التحليل عرب الأفراد، حيث اختارت الباحثة معلمة علوم 

لل�سف الثالث املتو�سط، وطلبت منها القيام بعملية التحليل ب�سكٍل م�ستقل، ومت ح�ساب معامل 

الثبات با�ستخدام معادلة هول�ستي كما يلي: 

معامل الثبات = نقاط التفاق / نقاط الختالف + نقاط التفاق *%100 
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جدول )2(
يبني حتليل �ملحتوى من قبل �لباحثة ومعلمة علوم

املفاهيم الناجتة

معامل الثباتنقاط االختالفنقاط االتفاقحتليل املعلمةحتليل الباحثة

2830282%93

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن معامل الثبات بلغ )93%( وهذا يدلُّ على ثباٍت عاٍل، وبناًء 

ثمانية  وعددها  الكيميائية  والتفاعالت  الروابط  بوحدة  الكيميائية  املفاهيم  حتديد  مت  عليه 

وع�سرين مفهومًا.

4. �ختبار �كت�ساب �ملفاهيم �لكيميائية
�أ. حتديد �لهدف من �لختبار

الكيميائية  املفاهيم  اكت�ساب  على  التلميذة  قدرة  مدى  قيا�ص  اإىل  الختبار  هذا  يهدف 

املت�سمنة بوحدة الروابط والتفاعالت الكيميائية املقررة على تلميذات ال�سف الثالث املتو�سط 

يف مادة العلوم.

ب. �سياغة مفرد�ت �لختبار

مفهومًا،  وع�سرين  ثمانية  عددها  وبلغ  بالوحدة  املت�سمنة  الكيميائية  املفاهيم  حتديد  مت 

اإنه يوجد �ستُة مفاهيم �سمن قائمة املفاهيم التي مت حتديدها لدى التلميذات معرفة  وحيث 

�سابقة عنها، حيث كانت مت�سمنًة بوحداٍت �سابقة للوحدة املختارة وبالتايل مت حذفها. ومن 

ثم قامت الباحثة باإعداد مفردات الختبار للمفاهيم اجلديدة والبالغ عُددها اثنان وع�سرون 

مفهومًا، حيث مت اإعداد ثالث مفردات لكل مفهوم من نوع الختيار من متعدد. تقي�ص املفردة 

للة اللفظية للمفهوم، وتقي�ص املفردة الثانية )الفهم( اأي  الأوىل )تعريف املفهوم( اأي حتديد الدِّ

متييز املفهوم، وتقي�ص املفردة الثالثة )تطبيق املفهوم( اأي ا�ستخدام املفهوم يف مواقف جديدة. 

بدائل ميثل  اأربعة  على  مفردة حتتوي  وكل  مفردة  الختبار )66(  مفردات  بلغ عدد  وبالتايل 

م الختبار اإىل ثالثة اأجزاء: اجلزء الأول وي�سمل الأ�سئلة التي  اإحداها الإجابة ال�سحيحة، وُق�سِّ

تقي�ص تعريف املفهوم )تذكر( وعددها )22( �سوؤاًل، وتقي�ص اأ�سئلة اجلزء الثاين م�ستوى الفهم 

وعددها )22�سوؤاًل(، وتقي�ص اأ�سئلة اجلزء الثالث م�ستوى التطبيق وعددها اأي�سًا )22�سوؤاًل(.

ج. �سدق �لختبار 

لعينة  ومالءمته  �سدقه  من  للتاأكد  وذلك  املحكمني  من  جمموعة  على  الختبار  عُر�ص 

الدرا�سة والتعرف اإىل مدى �سالحية املفردة للم�ستويات املراد قيا�سها )تعريف، تطبيق، فهم( 

ْوء اآراء املحكمني. لكلِّ مفهوم، ومدى مالئمة البدائل املقرتحة، ومت تعديُل الالزم يف �سَ
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د. �لتجربة �ل�ستطالعية لالختبار

مت تطبيق اختبار اكت�ساب املفاهيم الكيميائية على عينة ا�ستطالعية وفقًا لنف�ص الإجراءات 

التي مت تطبيقها لختبار الفهم القرائي وقد تبني اأن زمن تطبيق الختبار )60( دقيقة، ومعامل 

الثبات )0.93(، مما ي�سري اإىل اأن لالختبار درجًة مقبولًة من الثبات، وتراوح معامل ال�سعوبة 

ما بني )0.33( و )0.77(، يف حني تراوح معامل التمييز ما بني )0.44( و )0.80(، مما 

ي�سرُي اإىل مالئمة املفردات ومتيزها بني التلميذات، وامللحق )3( يبني معامل ال�سهولة ومعامل 

التمييز لكل مفردة من مفردات الختبار. وبلغ عدد مفردات الختبار يف �سورته النهائية )66( 

اأ�سئلة   )44-23( من  واملفردات  التعريف،  اأ�سئلة   )22-1( من  املفردات  متثل  حيث  مفردة 

تكون  وبذلك   .)7( بامللحق   ٌ ُمَبنيَّ هو  كما  التطبيق.  اأ�سئلة   )66-45( من  واملفردات  الفهم. 

الدرجة النهائية لالختبار )66( درجة مبقدار درجة لكل مفردة جتيب عليها التلميذة اإجابة 

�صحيحة.

ر�بعًا: �ختيار عينة �لدر��سة

املدر�سة  من  املتو�سط  الثالث  ال�سف  تلميذات  من  تلميذة  عددها)60(  عينة  اختيار  مت 

َل املجموعة ال�سابطة  املتو�سطة 169 احلكومية مبنطقة الريا�ص. ومت اختيار ف�سل )1/3( لِيمثِّ

َل املجموعة التجريبية، وعدده )30( تلميذة وذلك  وعدده )30( تلميذة. وف�سل )4/3( ليمثِّ

بعد حذف التلميذات اللواتي تغينب اأثناء التطبيق القبلي اأو البعدي للدرا�سة.

خام�سًا:�لتطبيق �لقبلي لأدو�ت �لدر��سة

الكيميائية قبليًا على  اكت�ساب املفاهيم  القرائي واختبار  الفهم  مت تطبيق اختبار مهارات 

املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف الوقت نف�سه بهدف حتديد م�ستوى اأداء التلميذات 

لعينتني  الدرا�سة، وا�سُتخِدم اختبار ت  الأدوات، ولبيان مدى تكافوؤ املجوعتني عينة  على تلك 

م�ستقلتني ويو�سح اجلدول التايل نتائج التطبيق القبلي.

جدول )3(
نتائج �لتطبيق �لقبلي لختبار �لفهم �لقر�ئي و�ختبار �كت�ساب �ملفاهيم �لكيميائية

املتو�شط العدداملجموعةاالأداة
احل�شابي

االنحراف 
تاملعياري

القيمة 
االحتمالية 
)Sig(

م�شتوى 
الداللة

اختبار
الفهم القرائي

3011.663.03ال�سابطة

0.2840.778
غري دال 
اإح�سائيًا 3011.433.32التجريبية

اختبار اكت�ساب
املفاهيم الكيميائية

3018.704.33ال�سابطة

0.3290.743
غري دال 
اإح�سائيًا 3019.033.45التجريبية
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وهذا   )0.05( من  اأكرب  الختبارين  يف  الحتمالية  القيمة  اأن   )3( اجلدول  من  يت�سح 

ال�سابطة  املجموعتني  تلميذات  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائيًا  دالٌة  فروٌق  لتوجد  اأنه  يعني 

والتجريبية يف كل من اختبار الفهم القرائي واختبار اكت�ساب املفاهيم الكيميائية، مما ي�سري 

اإىل تكافوؤ املجموعتني التجريبية وال�سابطة قبل تدري�ص الوحدة مو�سع التجريب.

�ساد�سًا: �لتدري�س ملجموعتي �لدر��سة

ر�ُص تلميذات املجموعتني لتو�سيح  اأ. تدريب معلمة العلوم: التقت الباحثة مبعلمة العلوم التي �َسُتدِّ

الدرا�سة،  اأهداف  لتحقيق  للة  الدِّ ا�ستخدام خريطة  الدرا�سة، وتدريبها على  الغر�ص من 

وتزويدها بالدليل الذي مت اإعداده.

با�ستخدام  التجريبية  املجموعة  لتلميذات  الكيميائية  والتفاعالت  الروابط  وحدة  تدري�ص  ب. 

ا�سرتاتيجيه خريطة الدللة، وتدري�ص حمتوى نف�ص الوحدة لتلميذات املجموعة ال�سابطة 

عملية  ومالحظة  مبتابعة  الباحثة  قامت  وقد  نف�سها،  املعلمة  قبل  من  املعتادة  بالطريقة 

التدري�ص ب�سفة دورية.

�سابعًا: �لتطبيق �لبعدي لأدو�ت �لدر��سة

املجموعتني  على  لأدواتها  البعدي  التطبيق  مت  الدرا�سة  لعينة  التدري�ص  من  النتهاء  بعد 

التجريبية وال�سابطة يف الوقت نف�سه.

ثامنًا: �لأ�ساليب �لإح�سائية �مل�ستخدمة

ا�سُتخِدم اختبار ت لعينتني م�ستقلتني للمقارنة بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية 

املجموعة  درجات  متو�سطي  بني  للمقارنة  م�ستقلتني  غري  لعينتني  ت  واختبار  وال�سابطة، 

التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي، ومعامل اإيتا لإيجاد حجم التاأثري لفاعلية ا�ستخدام 

للة. ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

نتائج �لدر��سة ومناق�ستها
للة يف تنمية مهار�ت �لفهم �لقر�ئي لن�سو�س كيميائية  �أوًل: فاعلية ��ستخد�م خريطة �لدِّ

1. نتائج اختبار مهارات الفهم القرائي لن�سو�ص كيميائية يف التطبيق البعدي لدى تلميذات 

املجموعتني التجريبية وال�سابطة.

يو�سُح اجلدوُل)4( دللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف 

التطبيق البعدي، حيث ا�سُتخِدم اختبار ت لعينتني م�ستقلتني.
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جدول )4(
نتائج �ختبار مهار�ت �لفهم �لقر�ئي يف �لتطبيق �لبعدي للمجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة

مهارات الفهم القرائي للن�شو�س 
الكيميائية

املجموعة 
ال�شابطة

املجموعة 
م�شتوى  )Sig(تالتجريبية

الداللة
عمعم

1.330.802.560.507.1300.0000.01يحدد املفاهيم الكيميائية الواردة يف الن�ص.

ي�سع عنوانًا معربًا للفكرة الرئي�سة التي يدور 
1.760.772.330.663.0500.0030.01حولها الن�ص املقروء.

1.530.772.430.565.1250.0000.01يربط بني ا�سم عن�سر ما ورمزه الكيميائي.

ــوم  ــس ــر� ــحــول الــنــ�ــســو�ــص الــبــ�ــســريــة )ال ي
لفظي  و�سف  اإىل  واملنحنيات(  التخطيطية 

يعرب عن العالقة املعرب عنها بيانيًا.
1.560.972.460.734.0560.0000.01

يف   بالن�ص  املت�سمنة  الأفــكــار  بع�ص  يطبق 
مواقف مرتبطة باملادة العلمية اأو يف املواقف 

احلياتية.
1.301.022.060.693.400.0010.01

ي�ستخدم الأرقام احل�سابية للتعبري عن فكرة 
1.700.83.2.300.703.0090.0040.01اأو ظاهرة معينة.

اأو ظاهرة معينة  يحدد �سبب وقوع حدث ما 
من خالل البحث عن تلك الأ�سباب يف الن�ص 

املقروء.
1.331.022.500.505.5700.0000.01

ي�ستنتج معنى حمدًدا ملفردة معينة يف �سوء 
1.400.852.400.724.8890.0000.01�سياق الن�ص امل�ساغ بلغة الكيمياء.

ي�ستقرئ بع�ص املعلومات واحلقائق امل�سترتة 
1.530.812.330.664.1630.0000.01واملعاين اخلفية وراء العبارات بالن�ص.

بالن�ص  املت�سمنة  املــفــاهــيــم  بــني  ــربــط  ي
جديدة  حــلــوًل  ليقدم  ال�سابقة  ومعلوماته 

لبع�ص امل�سكالت الواردة يف الن�ص
1.730.782.530.684.2150.0000.01

15.203.3923.931.7712.4710.0000.01املهارات ككل )املجموع الكلي لالختبار(

يعني وجود فروٍق  اأقل من )0.01( مما  القيم الحتمالية  اأن  ال�سابق  يت�سح من اجلدول 

دالٍة اإح�سائيا عند م�ستوى دللة )0.01( بني متو�سطي درجات تلميذات املجموعتني ال�سابطة 

والتجريبية يف التطبيق البعدي لالختبار ككل ولكل مهارة من مهارات الفهم القرائي للن�سو�ص 

ُيْقَبُل الفر�ص الأول  الكيميائية ل�سالح تلميذات املجموعة التجريبية، وبناًء على هذه النتيجة 

يف الدرا�سة.

2. نتائج اختبار مهارات الفهم القرائي لن�سو�ص كيميائية يف التطبيقني القبلي والبعدي لدى 

درجات  متو�سطي  بني  الفروق  دللة   )5( اجلدول  ويو�سح  التجريبية.  املجموعة  تلميذات 

املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي، حيث ا�سُتخِدم اختبار ت لعينتني غري 

م�ستقلتني.
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جدول )5(
نتائج �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي لختبار مهار�ت �لفهم �لقر�ئي لتلميذ�ت �ملجموعة �لتجريبية

مهارات الفهم القرائي للن�شو�س الكيميائية
التطبيق البعديالتطبيق القبلي

م�شتوى )Sig(ت
الداللة عمعم

1.770.772.560.504.5580.0000.01يحدد املفاهيم الكيميائية الواردة يف الن�ص.

يدور  التي  الرئي�سة  للفكرة  ي�سع عنوانًا معربًا 
0.800.612.330.6610.8220.0030.01حولها الن�ص.

1.470.902.430.564.5680.0000.01يربط بني ا�سم عن�سر ما ورمزه الكيميائي.

ــة )الـــر�ـــســـوم  ــري ــبــ�ــس ــو�ــص ال ــنــ�ــس يـــحـــول ال
التخطيطية واملنحنيات(اإىل و�سف لفظي يعرب 

عن العالقة املعرب عنها بيانيًا.
0.970.612.460.737.8830.0000.01

يطبق بع�ص الأفكاراملت�سمنة بالن�ص يف مواقف 
0.800.852.060.696.8360.0010.01مرتبطة باملادة العلمية اأو يف املواقف احلياتية.

ي�ستخدم الأرقام احل�سابية للتعبري عن فكرة اأو 
0.830.702.300.708.9300.0040.01ظاهرة معينة.

معينة  ظاهرة  اأو  ما  حــدث  وقــوع  �سبب  يحدد 
من خالل البحث عن تلك الأ�سباب يف الن�ص 

املقروء.
1.471.042.500.505.0130.0000.01

�سوء  يف  معينة  ملفردة  حمــدًدا  معنى  ي�ستنتج 
1.270.742.400.726.3780.0000.01�سياق الن�ص امل�ساغ بلغة الكيمياء.

امل�سترتة  واحلقائق  املعلومات  بع�ص  ي�ستقرئ 
1.030.762.330.667.7790.0000.01واملعاين اخلفية وراء العبارات بالن�ص.

يربط بني املفاهيم املت�سمنة بالن�ص ومعلوماته 
ال�سابقة ليقدم حلوًل جديدة لبع�ص امل�سكالت 

الواردة يف الن�ص.
1.030.932.530.687.8830.0000.01

11.433.3323.932.6318.4000.0000.01املهارات ككل )املجموع الكلي لالختبار(

يعني وجود فروٍق  اقل من )0.01( مما  القيم الحتمالية  اأن  ال�سابق  يت�سح من اجلدول 

دالٍة اإح�سائيا عند م�ستوى دللة )0.01( بني متو�سطي درجات تلميذات املجموعة التجريبية 

يف التطبيقني القبلي و البعدي لالختبار ككل ولكل مهارة من مهارات الفهم القرائي للن�سو�ص 

الكيميائية ل�سالح التطبيق البعدي، وبناًء على هذه النتيجة ُيْقَبُل الفر�ص الثاين يف الدرا�سة.

للة يف تنمية مهارات الفهم القرائي لن�سو�ص كيميائية 3. حجم تاأثري ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

يف  للة  الدِّ خريطة  با�ستخدام  التجريب  وحدة  تدري�ص  تاأثري  حجم   )6( اجلدول  يو�سُح 

تنمية مهارات الفهم القرائي لن�سو�ص كيميائية كما يقي�سها الختبار املعد لذلك لدى تلميذات 

 "d" 2" وقيمةµ" املجموعة التجريبية وال�سابطة يف التطبيق البعدي، حيث ا�سُتخِدم مربع اإيتا

لإيجاد حجم التاأثري.
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جدول )6(
للة يف تنمية مهار�ت �لفهم �لقر�ئي لن�سو�س كيميائية حجم تاأثري ��سرت�تيجيه خريطة �لدِّ

درجات املتغري التابعاملتغري امل�شتقل
تاحلرية

2µ حجم مربع ايتا
حجم dالتاأثري

التاأثري

ا�سرتاتيجيه خريطة 
الدللة

مهارات الفهم 
كبري3.3كبري5812.4710.73القرائي

 ) اأكرب من )0.8   d وقيمة   ) من )0.14  اأكرب  ايتا  مربع  اأن  ال�سابق  يت�سح من اجلدول 

فحجُم تاأثرِيهما كبرٌي، وهذا يعني اأنَّ حجم تاأثري املتغري امل�ستقل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيه خريطة 

للة على املتغري التابع مهارات الفهم القرائي لن�سو�ص كيميائية كما يقي�سها الختبار املعد  الدِّ

ُد كبريًا، حيث يرجع )0.73( من التباين الكلي ملهارات الفهم القرائي ككل  يف هذه الدرا�سة يعَّ

اإىل تاأثري ا�ستخدام هذه ال�سرتاتيجيه.

ويف �سوء النتائج التي مت التو�سل اإليها يف اجلداول )4(. )5(،)6( تت�سح فاعلية ا�ستخدام 

للة يف تنمية مهارات الفهم القرائي لن�سو�ص كيميائية لدى تلميذات  ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

ال�سف الثالث املتو�سط عينة الدرا�سة وبهذا متت الإجابة عن ال�سوؤال الثاين للدرا�سة، وميكن 

للة يف تنمية مهارات الفهم القرائي اإىل ما يلي: اإرجاع فاعلية ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

اأثناء درا�ستها للوحدة مو�سع  للة  ا�ستخدام املجموعة التجريبية ل�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

واإىل  للن�ص،  النتباه  تركيز  تتطلُب  التي  املعلومات  اختيار  على  التلميذات  �ساعد  التجريب، 

املعلومات التي لها �سلة به، مما اأ�سهم بتوفرِي الفر�ِص املتعددة لدمج خربات التلميذات ال�سابقة 

يف جمال الكيمياء مع املعلومات اجلديدة يف وحدة الروابط والتفاعالت الكيميائية، واإىل مهارة 

التلميذات يف ت�سميم اأو ا�ستكمال اخلرائط ومناق�ستها من اأجل تطويرها من جانب وا�ستيعاب 

الن�ص املقروء من جانب اآخر.

املحتوى  يف  القراءَة  التلميذاُت  مار�ست  حيث  القراءة،  مهارات  اكت�ساب  يف  املمار�سة  دور 

ْوء توجيهات املعلمة  دم ل�ستخال�ص ما به من مفاهيم، واإبراز العالقات بينهما يف �سَ العلمي املقَّ

من  العديد  التلميذات  اأَك�سب  مما  املقروء،  الكيميائي  للن�ص  اأف�سل  فهم  على  اأعانتهنَّ  التي 

مهارات الفهم القرائي.

ممار�سة الفهم القرائي بطريقٍة مق�سودٍة من خالل عملية قراءة الن�ص وت�سميم خريطة 

للن�ص،  الرئي�سة  الفكرة  حول  املعلمة  مع  والنقا�ص  باحلوار  التلميذاُت  اهتمت  حيث  للة  الدِّ

ال�سابقة باجلديدة وغري ذلك من مهارات الفهم  وحتديد املفاهيم الكيميائية وربط املعارف 

القرائي املت�سمنة يف الختبار. مما اأ�سهم يف تنمية مهارات الفهم القرائي.

َم  املقدَّ الكيميائي  الن�صَّ  التلميذات  َتْقَراأُ  حيت  للقارئ،  وا�سحٍة  باأهداٍف  القراءة  ارتباط 
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، وبالتايل الهدف من القراءة وا�سٌح، وجميعهنَّ ي�سعني  َنُه لإجناز املهام املطلوبة منهنَّ وَيْفَح�سْ

لتحقيقه، مما اأك�سبهن مهارات الفهم القرائي الالزمة.

للة باإجنازمهاٍم تعليميٍة يف اأوراق العمل؛  ارتباط القراءة يف اإطارا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

مبعنى اأنَّ قراءة الن�ص العلمي مرتبٌط بحل م�سكلٍة ُتواَجُه بها التلميذة يف ورقة العمل، ومن ثم 

متار�ص كلَّ ما لديها من مهارات، وتتعلم التلميذات ما هو مطلوٌب منهنَّ لإجناز هذه املهام.

 Keven,( وتتفق النتيجة التي تو�سلت اإليها الدرا�سة احلالية مع  نتائج درا�سات كلٍّ من كيفني

 Linda,( ودرا�سة لندا ،)Gaddy, Bakkn & Fulk, 2008) & 2009( وجادي وباكن وفولك

1995( يف فاعلية ا�سرتاتيجيه اخلريطة الدللية يف تنمية مهارات الفهم القرائي.

للة يف �كت�ساب �ملفاهيم �لكيميائية  ثانيًا: فاعلية ��ستخد�م خريطة �لدِّ

املجموعتني  تلميذات  لدى  البعدي  التطبيق  يف  الكيميائية  املفاهيم  اكت�ساب  اختبار  نتائج   .1

التجريبية وال�سابطة.

يو�سح اجلدول )7( دللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 

يف التطبيق البعدي، حيث ا�سُتخِدم اختبار ت لعينتني م�ستقلتني.

جدول )7(
نتائج �ختبار �كت�ساب �ملفاهيم �لكيميائية يف �لتطبيق �لبعدي للمجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة

اأبعاد االختبار
املجموعة التجريبيةاملجموعة ال�شابطة

م�شتوى (Sig)ت
الداللة عمعم

14.503.2214.963.024.1120.0000.01تذكر

10.902.5916.932.785.8550.0000.01فهم

12.663.0719.032.116.2570.0000.01تطبيق

38.066.6249.734.867.7730.0000.01املجموع الكلي لالختبار

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن القيم الحتمالية اأقل من )0.01( مما يعني  وجود فروق 

دالة اإح�سائيا عند م�ستوى دللة )0.01( بني متو�سطي درجات تلميذات املجموعتني ال�سابطة 

اأبعاد  والتجريبية يف التطبيق البعدي لختبار اكت�ساب املفاهيم الكيميائية ككل ولكل بعد من 

الختبار ل�سالح تلميذات املجموعة التجريبية، وبناًء على هذه النتيجة ُيْقَبُل الفر�ُص الثالث يف 

الدرا�سة.

تلميذات  لدى  والبعدي  القبلي  التطبيقني  يف  الكيميائية  املفاهيم  اكت�ساب  اختبار  نتائج   .2

املجموعة التجريبية.
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يو�سح اجلدول )8( دللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف التطبيقني 

القبلي والبعدي، حيث ا�سُتخِدم اختبار ت لعينتني غري م�ستقلتني.

جدول )8(
نتائج �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي لختبار �كت�ساب �ملفاهيم

�لكيميائية لتلميذ�ت �ملجموعة �لتجريبية

اأبعاد االختبار
التطبيق البعديالتطبيق القبلي

م�شتوى (Sig)ت
الداللة عمعم

8.332.1714.963.0215.4840.0000.01تذكر

5.372.1016.932.7815.7990.0000.01فهم

5.333.3819.032.1122.6000.0000.01تطبيق

19.033.4549.734.8633.8810.0000.01املجموع الكلي لالختبار

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأنَّ القيم الحتمالية اأقلُّ من )0.01( مما يعني وجود فروق دالة 

التجريبية  املجموعة  تلميذات  درجات  متو�سطي  بني   )0.01( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيا 

اأبعاد  من  بعد  ولكل  ككل  الكيميائية  املفاهيم  اكت�ساب  لختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقني  يف 

الختبار ل�سالح التطبيق البعدي، وبناًء على هذه النتيجة يْقَبُل الفر�ص الرابع يف الدرا�سة.

للة يف اكت�ساب املفاهيم الكيميائية  3. حجم تاأثري ا�ستخدام ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

يف  للة  الدِّ خريطة  با�ستخدام  التجريب  وحدة  تدري�ص  تاأثري  حجم   )9( اجلدوُل  يبني 

اكت�ساب املفاهيم الكيميائية كما يقي�سها الختباُر املعدُّ لذلك لدى تلميذات املجموعة التجريبية 

وال�سابطة يف التطبيق البعدي، حيث ا�سُتخِدم مربع اإيتا "2µ" وقيمة "d" لإيجاد حجم التاأثري.

جدول )9(
للة يف �كت�ساب �ملفاهيم �لكيميائية يبني حجم تاأثري ��سرت�تيجيه خريطة �لدِّ

درجات املتغري التابعاملتغري امل�شتقل
تاحلرية

مربع ايتا 
2µ

حجم 
حجم dالتاأثري

التاأثري

ا�سرتاتيجيه خريطة 
الدللة

اكت�ساب املفاهيم 
كبري2.04كبري587.7730.51الكيميائية

 )0.8( من  اأكرب   d وقيمة   )0.14( من  اأكرب  اآيتا  مربع  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 

ا�سرتاتيجيه  )ا�ستخدام  امل�ستقل  املتغري  تاأثري  حجم  اأن  يعني  وهذا  كبري،  تاأثريهما  فحجم 

خريطة الدللة( على املتغري التابع )اكت�ساب املفاهيم الكيميائية كما يقي�سها الختبار املعدُّ يف 

هذه الدرا�سة( كبرٌي، حيث يرجع )0.51( من التباين الكلي لكت�ساب املفاهيم الكيميائية ككلٍّ 

اإىل تاأثري ا�ستخدام هذه ال�سرتاتيجيه.
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ويف �سوء النتائج التي تو�سلنا اإليها يف اجلداول )7(. )8(،)9( تت�سُح فاعليُة ا�ستخدام 

الثالث  ال�سف  تلميذات  لدى  الكيميائية  املفاهيم  اكت�ساب  يف  للة  الدِّ خريطة  ا�سرتاتيجيه 

املتو�سط عينة الدرا�سة وبهذا متت الإجابة عن ال�سوؤال الثالث للدرا�سة، وميكن اإرجاُع فاعلية 

للة يف اكت�ساب املفاهيم الكيميائية اإىل ما يلي: ا�سرتاتيجيه خريطة الدِّ

ْوء نظرية املخطط يعالُج ب�سكٍل  للة جتعُل املتعلم يف �سَ خريطة الدِّ ا�سرتاتيجيه  ا�ستخدام 

ْوء املعرفة ال�سابقة لديه، وهذه  ن�سٍط وبنائيٍّ الن�ص العلمي الكيميائي الذي مت قراءتُه يف �سَ

ما  اأ�سا�ص  وتف�سريها على  املعلومات اجلديدة  ا�ستقبال  بناًء على  املعاجلُة عمليٌة م�ستمرٌة 

يعرفه املتعلم بالفعل وخاللها قد يحدث تعديل للمخططات وتطعيمها باملعلومات اجلديدة 

حتى يتمَّ الو�سول اإىل خمطٍط قويٍّ ي�ستخدمه املتعلم يف ا�ستدعاء املعلومات وتذكرها فيما 

ُز املخططات العقلية لدى املتعلم وجتعلها تظهر كاأبنيٍة  بعد، وبالتايل فاإن ال�سرتاتيجيه حُتفِّ

الذاكرة طويلة  واملفاهيم اجلديدة وحتليلها بعمق يف  املعلومات  بتنظيم  له  ت�سمح  معرفيٍة 

املدى ل�ستنتاج املعنى الكامن وراءها.

للة املعرفة العلمية ب�سورة مغايرة للطريقة املعتادة. مما  الدِّ خريطة  ا�سرتاتيجيه  قدمت 

، و�سجعنَّ على طرح الت�ساوؤلت وامل�ساركة الإيجابية،  َد ن�ساطهنَّ اأثار انتباه التلميذات وجدِّ

واأثار اهتمامهنَّ بالدر�ص،مما اأ�سهم يف اكت�سابهنَّ للمفاهيم الكيميائية املجردة.

اإيجابية التلميذة يف  وكذلك  منطقية،  بطريقة  التلميذات  اأفكار  ترتيب  يف  اخلريطة  دور 

ُل اخلريطة خالل قراءة الن�ص الكيميائي، ومناق�سة املعلمة  البحث عن املعلومات التي ُتكمِّ

لتطبق التلميذات ما مت تعلُِّمُه يف خرائَط جديدٍة.

للة اأثناء قراءة  للة اأتاحت للتلميذات تطويراأوا�ستكمال خريطة الدِّ الدِّ ا�سرتاتيجيه خريطة 

واأتاحت  القراءة،  اأثناء  التنبوؤات  واختبار  وت�سنيف  الن�ص  داخل  التوقعات  وبناء  الن�ص، 

اإىل  اأدى  مما   ، معرفتهنَّ تو�سيع  وبالتايل  اجلديدة،  باملعرفة  ال�سابقة  املعرفة  ربط  اأي�سًا 

تنمية املفاهيم داخل بنائهن املعريف.

َن  للةاأك�سبت التلميذات مهارات الفهم القرائي مما تكوَّ الدِّ خريطة  ا�سرتاتيجيه  ا�ستخدام 

�صٍ وفهٍم، مما  لديهنَّ دافٌع لقراءة الن�سو�ص الكيميائية املت�سمنة يف الكتاب املدر�سي بتمحُّ

اأثرى املادة العلمية املقروءة، واأتاح لهنَّ تن�سيط املعرفة ال�سابقة لديهنَّ وربطها باملفاهيم 

املت�سمنة بالن�ص املقروء وبنائها يف خمططاٍت عقليٍة جديدة، اأمكن ا�ستخداُمها بفاعلية يف 

اكت�ساب املفاهيم الكيميائية.

اأكرث  الكيميائية  املفاهيم  لت�سبَح  منها،  لكل  متبايٍن  بتاأثرٍي  ال�سابقة  التف�سرياُت  ُت�سِهَم  قد 

اأو تطبيقها يف  اأو تناولها ب�سكٍل ذي معنى )الفهم(  فاعليًة لال�سرتجاع )تعريف املفهوم( 

مواقف جديدٍة )تطبيق املفهوم(.
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اخلريطة  ا�سرتاتيجيه  فاعلية  يف  وغازي)2008(  �سالم  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

الدللية يف اكت�ساب املفاهيم العلمية.

�لتو�سيات:
الروابط والتفاعالت  اإعدادها لوحدة  التي مت  للة  الدِّ 1. تعميم خطوات ا�سرتاتيجيه خريطة 

التعليمية  باملراكز  املتو�سطة  املرحلة  يف  العلوم  مدر�سي  على  الدرا�سة  هذه  يف  الكيميائية 

مبنطقة الريا�ص.

للة يف تدري�ص الن�سو�ص  2.ت�سمني اأدلة املعلم بنماذج تو�سيحية خلطوات ا�ستخدام خريطة الدِّ

العلمية.

د يف هذه الدرا�سة يف التقومي امل�ستمر ملهارات الفهم  3. ا�ستخدام اختبار الفهم القرائي املعِّ

القرائي.

4.عقد درو�ص تو�سيحية ملعلمي ومعلمات العلوم بهدف التعرف على خطوات التدري�ص با�ستخدام 

ا�سرتاتيجيه خريطة الدللة.

يتيح فر�َص  املتو�سطة مبا  العلوم لتالميذ املرحلة  العلمية مبقرر  الن�سو�ص  5. تنظيم حمتوى 

القراءة الواعية، وتنمية مهارات الفهم القرائي.

�ملقرتحات:
مراحل  يف  التالميذ  مع  للة  الدِّ خريطة  ا�ستخدام  فاعلية  ملعرفة  مماثلة  دار�سات  اإجراء   .1

درا�سية خمتلفة و يف جمالت معرفية اأخرى ) الفيزياء اأو الأحياء(.

2. اإجراء دار�سات مماثلة مع متغرياتٍ تابعٍة اأخرى مثل )التح�سيل الدرا�سي، التفكري الناقد، 

التفكري البتكاري والجتاه نحو العلوم(.

�ملر�جع:
 ¢ùjQóàdG äÉ«é«JGÎ°SG Aƒ°V ‘ Ωƒ∏©dG ÜQÉŒ ¢ùjQóJ ‘ ójó÷G .)2005( اأبو جاللة، �سبحي

IöUÉ©ŸG. دولة الإمارات العربية املتحدة: مكتبة الفالح للن�سر والتوزيع.
 É¡JÉ≤«Ñ£Jh ájô¶ædG É¡°ù°SCG :Ahô≤ŸG º¡a äÉ«é«JGÎ°SG .)2010( اأبو لنب، وجيه املر�سي

á«∏ª©dG.عمان: دار امل�سرية للن�سر والتوزيع.
 º¡ØdG  á«ªæJ  ‘  ‹OÉÑàdG  ¢ùjQóàdG  ¬«é«JGÎ°SG  á«dÉ©a  .)2006( ح�سن  نعيمة  اأحمد، 
 äÉÑdÉW iód á«Ä«H äÓµ°ûŸ QGô≤dG PÉîJGh á«ª∏Y ¢Uƒ°üæd »FGô≤dG »YƒdGh »FGô≤dG
á«HOC’G áÑ©°ûdG ájƒfÉãdG á∏MôŸG. املوؤمتر العلمي العا�سر للجمعية امل�سرية للرتبية العلمية، 

حتديات احلا�سر وروؤى امل�ستقبل، املجلد الأول، الإ�سماعيلية، 203- 250.



403

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

 iód Ahô≤ŸG º¡a äÉ«é«JGÎ°SG ¢†©H ≈∏Y ÖjQóàdG ôKCG .)2004( الأدغم، ر�سا اأحمد حافظ
 ‘ É¡d º¡eGóîà°SGh º¡HÉ°ùàcG ‘ á«HÎdG äÉ«∏µH á«Hô©dG á¨∏dG áÑ©°T ÜÓW
http:// ،جامعة املنوفية. متاحة على املوقع .á«HÎdG á«∏c  á«∏c á∏› ,IAGô≤dG ¢ùjQóJ

www.angelfire.com/ma4/reda1121/s6.html

 ¢ùjQóJ ‘ º∏©àdG OÉ©HC’ ƒfGRQÉe êPƒ‰ ΩGóîà°SG á«dÉ©a .)الباز، خالد �سالح علي )2001م
 ∞°üdG ÜÓW iód IOÉŸG ƒëf √ÉŒ’Gh ÖcôŸG ÒµØàdGh π«°üëàdG ≈∏Y AÉ«ª«µdG IOÉe
øjôëÑdÉH ΩÉ©dG …ƒfÉãdG ∫hC’G. املوؤمتر اخلام�ص: الرتبية العلمية للمواطنة، الفرتة من 29 
يوليو – 1اأغ�سط�ص، جملد 2، كلية الرتبية، جامعة غني �سم�ص، اجلمعية امل�سرية للرتبية 

العلمية، القاهرة، �ص �ص )447-413(.

لتنمية  املعرفة  وراء  ا�سرتاتيجيه ما  ا�ستخدام  ليلى عبد اهلل )2002(. فاعلية  الدين،  ح�سام 
الفهم القرائي والتح�سيل يف مادة العلوم لدى تالميذ ال�سف الثاين الإعدادي. اجلمعية 

.125-101 ،)4(5 ,á«ª∏©dG á«HÎdG á∏› ،امل�سرية للرتبية العلمية

 á°SGQO  ájOGóYE’G  á∏MôŸG  ‘ á«Hô©dG  á¨∏dG  ègÉæe" .)2006( ح�سن، اإميان فتحي اأحمد
ôjƒ£Jh ó≤fh π«∏–h". ر�سالة دكتوراه ، كلية الرتبية، جامعة الإ�سكندرية.

دروزة، اأفنان ن�سري )1995(. ègÉæŸG º«ª°üJ ‘ äGAGôLEG )ط2(. نابل�ص، فل�سطني:جامعة 
النجاح الوطنية. 

ربيكا اأك�سفورد )1996(. á¨∏dG º∏©J äÉ«é«JGÎ°SG )ترجمة :ال�سيد دعدور(. القاهرة: مكتبة 
الجنلو امل�سرية.

ال�سعيدي، اأحمد حممد واجلهوري،علي نا�سر واملرزوقي،خالد �سلطان )2009(. الفهم اخلطاأ 
العا�سر  ال�سف  طلبة  لدى  �سيوعه  ومدى  الكيميائية  والروابط  املادة  بنية  مو�سوع  يف 
 ±GöTE’Gh ègÉæŸG ‘ äÉ°SGQO á∏› .الأ�سا�سي يف منطقة الباطنة �سمال �سلطنة عمان

ƒHÎdG…, كلية الرتبية، جامعة اأم القرى، 1)2(، 222-185. 
�سالم، علي عبد العظيم، وغازي، اإبراهيم توفيق )2008(. اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجيَتي خريطة 
على حت�سيل  املفاهيم  نحو  هة  املوجَّ القراءة  تعليم  الدللية يف  ال�سمات  الدللة، وحتليل 
املفاهيم العلمية. والجتاه نحو درا�سة العلوم، وا�سرتاتيجيات ا�ستيعاب املقروء، ومهاراته، 
لدى تالميذ ال�سف الثاين الإعدادي، ‹∏á«ª∏©dG á«HÎdG á, م�سر، 11)2( ، 212-141.

ال�سيد علي، حممد وعبده، يو�سف حمرز )1999(. فعالية ا�ستخدام بع�ص ا�سرتاتيجيات جتهيز 
املعلومات يف التح�سيل والقدرة على حل امل�سكالت الكيميائية لدى طالب ال�سف الأول 
 á«HÎdG  á∏› الثانوي ذوي ال�سعات العقلية املختلفة. اجلمعية امل�سرية للرتبية العلمية. 

.72-13 ، )4(2 ,á«∏ª©dG
 .IôgÉ≤dG  ájƒHÎdGh  á«°ùØædG  äÉë∏£°üŸG  ºé©e �سحاتة، ح�سن ؛ النجار زينب)2003(. 

م�سر: الدار امل�سرية اللبنانية للن�سر.

عي�سى، عبد الفتاح اإدري�ص، وفرغل،جمال )2004(. الوعي مبا وراء املعرفة يف عالقته بالفهم 
جامعة   ,á«HÎdG  á∏› تنبوؤية".  "درا�سة  الإعدادي  الثاين  ال�سف  تالميذ  لدى  القرائي 

.90-35 ،)123(1 ê ،الأزهر
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كوجك، كوثر ح�سني )ùjQóàdG ¥ôWh ègÉæŸG ‘ áãjóM äÉgÉŒG .)2001¢.القاهرة: دار عامل 
الكتب للن�سر. 

هة ودورها يف تنمية القراءة الناقدة  مو�سى، م�سطفى اإ�سماعيل )1994(. القراءة احلرة املوجَّ
 º∏Yh  á«HÎdG  ‘  åëÑdG  á∏› الناقد لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية.  والتفكري 

ùØædG¢, جامعة املنيا، )1(، 165-144 .
Bekant, H. (2009). An investigation of student's meaningful causal thinking 

abilities in terms of academic achievement, reading comprehension and 
gender. Educational Sciences Theory & practice, 9(3), 1149-1165.

Berardo, S. (2006(.The Use of Authentic Materials in the Teaching of Reading.
The Reading Matrix, 6(2), 60-69.

Broek, P. & Kendeaou, P. (2008). Cognitive processes in comprehension science 
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Cognitive psychology, 22, 335-351.

Carl, S. (2003). Successful Techniques of Vocabulary.ERIC Topical Bibliography 
and Commentary. (ED480891). Retrieved from: http://wwwieric.ed.gov/
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