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 الملخص:

دور تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة  فً تنمٌة مستوى تلفهم هدفت تلدرتسة تعرؾ 

تلقرتبً لدى طالج تلمرحلة تلمتوسطة من وجهة نظرهم فً ضوء بعض تلمتؽٌرتت، وتستخدمت 

ثنة فً جمع تلبٌثنثت، حٌث تكونت تالستبثنة من تلدرتسة تلمنهج تلوصفً بثالعتمثد على تالستب

دور تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تلمبثشر، أربع محثور، تهتم تألول ب

بٌنمث تهتم تلثثنً بدور تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تلنثقد، وركز 

تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تإلبدتعً، أمث تلمحور  تلثثلث على دور تلتدرٌس بثستخدتم

تلرتبع وتألخٌر فثهتم بدور تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تالستنتثجً، 

( طثلبثً وطثلبة من طالج تلمرحلة تلمتوسطة، وتوصلت 204وطبقت تالستبثنة على عٌنة بلؽت )

موتفقة على مجمل تلمحثور )مرتفعة( من وجهة نظر عٌنة تلدرتسة، وكثنت درجة تل تلنتثبج إلى أن

تلمحور تلثثلث تلخثص بدور تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى  ترتٌبهث كثلتثلً

بدور تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة ، ثم تلمحور تلثثنً تلخثص تلفهم تإلبدتعً

بدور تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة ثم تلمحور تألول تلخثص قد، مستوى تلفهم تلنث

بدور تلتدرٌس بثستخدتم ، وفً تلمرتبة تألخٌرة تلمحور تلرتبع تلخثص مستوى تلفهم تلمبثشر

متوسط تألوزتن تلنسبٌة لعبثرتت ، فقد ترتوحت تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تالستنتثجً

(، وأنه ال توجد فروق بٌن تستجثبثت عٌنة تلدرتسة تعزى 2.679(، )2.613بٌن ) رتلك تلمحثو

 .لمتؽٌري تلنوع أو تلمحثفظة

Teaching Via Mental Maps for Developing the Level of Reading 

Comprehension among Middle School Students from their Viewpoints 

in the Light of some Variables 

ABSTRACT: 

The main purpose of the current study was to investigate the role of 

teaching via mental maps in developing the level of reading comprehension 

among middle school students from their viewpoints in the light of some 

variables. The study made use of the descriptive method and utilized a 

questionnaire as a data collection technique. The questionnaire consisted of 

four main dimensions, namely, the first dimension: the role of teaching via 

mental maps in developing the level of direct comprehension, the second 

dimension: the role of teaching via mental maps in developing the level of 

critical comprehension, the third dimension: the role of teaching via mental 

maps in developing the level of creative comprehension and the fourth 

dimension: the role of teaching via mental maps in developing the level of 

inductive comprehension. The questionnaire was administered to a sample 

consisting of (402) middle school students. The results of the study showed 
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that the degree of approval concerning all the questionnaire dimensions 

was (high) from the viewpoints of the study participants. The dimensions 

degrees of approval were respectively as follows: the third dimension, the 

second dimension, the first dimension, and the fourth dimension. The 

relative weights of the items mean ranged between (2.613) and (2.679), and 

there were no differences among the study participants that may be 

attributed to the gender or the district variable. 

 المقدمة:

تلقرتءة من تلعوتمل تلتً تنمى ثقة تلمرء فً نفسه، كمث تجعله أكثر كفثءة فً إنجثز أعمثله 

وأكثر قدرة على تتخثذ قرترتت سلٌمة، كمث تجعله أكثر إدرتكثً وفهمثً لألمور وأكثر لبثقة فً 

تلتً ٌطل منهث  محثدثة تَخرٌن، كمث أنهث تزٌد من قدرة تلمرء على تحمل تلمسبولٌة، وهً تلنثفذة

 تلمرء على تلعثلم تلخثرجً.

وتلقرتءة مجثل من مجثالت تلنشثط تللؽوي، ومهثرة من مهثرتت تللؽة، وأسثس من تألسس 

تلتً ٌقوم علٌهث بنثء تلفكر تإلنسثنً، وقدرته على تالبتكثر، وقد حظٌت فً تَونة تألخٌرة بثهتمثم 

حثً فً تلمإسسثت تلتربوٌة؛ حٌث تقوم بدور مهم بثلػ فً كثٌر من دول تلعثلم، وؼدت مٌدتنثً فسٌ

فً تلعملٌة تلتربوٌة وتلتعلٌمٌة؛ نظرتً لكونهث تمثل تألرض تلخصبة تلتً ٌقوم علٌهث بنثء تلتلمٌذ؛ 

فهً وسٌلة لتعلم تللؽة، وفرع تلمعرفة تألخرى تلتً ٌتلقثهث تلتلمٌذ فً تلمإسسة تلتربوٌة وتلتعلٌمٌة 

( تعد كونهث عملٌة عقلٌة 24، 4002ة لالبتكثر وتالخترتع )زهري، أو خثرجهث، كمث أنهث وسٌل

تشمل تفسٌر تلرموز تلتً ٌتلقثهث تلقثرئ عن طرٌق عٌنٌه، ممث ٌتطلج فهم تلمعثنً وتلربط بٌن 

 تلخبرة تلشخصٌة وهذه تلمعثنً.

 وتلفهم تلقرتبً عملٌة تفثعل بٌن تلقثرئ وتلكثتج، وهو عملٌة معّقدة تعتمد على تإلدرتك

تلعقلً أكثر من تعتمثدهث على تإلدرتك تلحسً؛ لذت ٌتطلج تلفهم تلقرتبً تلّتركٌز، وتالنتبثه، 

 وتلّتحلٌل، وتالستنتثج، وتلّربط، وتلّنقد، وإصدتر تألحكثم.

ٌمثل تلفهم تلقرتبً تلؽثٌة من تلقرتءة، ولذت ٌسعى كل معلم لتنمٌته بمهثرتته تلمختلفة، و

(، ومن خالل مهثرتت 402، 4000تلؾ تلمرتحل تلدرتسٌة )تلحالق، ومستوٌثته لدى تلطلبة فً مخ

تلفهم تلقرتبً ٌإدي تلطثلج كثٌرتً من تلعملٌثت تلعقلٌة، مثل: تلتحلٌل، وتلتعمٌم، وتلتجرٌد، 

وتإلدرتك، وتلحكم وتالستنتثج، وتلربط. فبمقدتر مث ٌقرأ تلفرد ٌسمو فكره، وتظهر موهبته، وتتسع 

ته، فثرتقثء تإلنسثن وثقثفته لم ٌعد ٌتوقؾ على كمٌة تلمقروء فقط، بل على آفثقه، وتبرز تبتكثرت

 (.44، 4000أسلوج تلقرتءة نفسه، وتستثمثره للمقروء وسٌلته لهذت تالرتقثء )تلحمٌد، 

وٌعد تلفهم تلقرتبً بمثثبة تلبنٌة تألسثسٌة تلتً ٌنطلق تلمتعلم من خاللهث إلى تستٌعثج 

(، وبثلتثلً فإن تفثعل تلمتعلمٌن مع 402، 4003)عبد تلوهثج، موضوعثت تلقرتءة وتلمعرفة

تلنصوص تلقرتبٌة تلمتنوعة ٌتٌح تلفرصة أمثمهم؛ لتوظٌؾ تلعملٌثت تلعقلٌة وتالستفثدة من 

تلخبرتت تلسثبقة، فً فهم مث ٌتضمنه تلنص من معثن الستٌعثج تلمفثهٌم تلتً تمثل تألسثس 
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، وتعد ضرورٌة لتنظٌم تلمعرفة وبٌبة تلتعلم Cognitive structureتلمنهجً للبنٌة تلمعرفة 

Nussbaum,2009, 28).) 

كمث أن فهم تلنص تلمقروء وتستٌعثبه ونقده، وفهم ؼرض تلكثتج تلظثهر، وتلخفً، ومقدتر 

هذت تالستٌعثج، وتلفهم هو تلذي ٌحدد قٌمة هذه تلقرتءة وأهمٌتهث؛ ألن تلفهم ٌشكل محور تلقرتءة، 

هو تلذي ٌستطٌع تلوصول إلى تلمعنى وفهم تلنص بؽض تلنظر عن كون تلمعنى وتلقثرئ تلجٌد 

ظثهرٌثً أو ضمنٌثً أو بعدٌثً، وتلقرتءة بؽٌر ذلك تفقد قٌمتهث، وتصبح عملٌة آلٌة ال معنى 

( فبدون فهم تلمقروء تبقى مسؤلة إؼنثء فكر تلمتعلم بثلمعرفة 4002032لهث.)عثشور ومحمد، 

( ولكً ٌحدث تلفهم تلقرتبً البد للقثرئ من 434: 4002)تلجبوري وحمزة، تإلنسثنٌة محدودة جدتً 

ٌُسَتعَمل تسترتتٌجٌثت تلقرتءة تلمالبمة لكل موقؾ أو نص قرتبً وٌؽٌر وٌوجه أسلوبه تلقرتبً  أن 

تعتمثدتً على طبٌعة تلنص موضوع تلقرتءة وتلؽرض منهث ودرجة تعقٌد تلمثدة تلمقروءة، ومدى 

تمٌز به تلمثدة تلمقروءة، ألن تلفهم ٌتوقؾ على قدرة تلطثلج على مث ٌقرأ من ألفته بهث، ومث ت

تلمثدة، ومث تستدعٌه من معثن، وهذت بدوره ٌتوقؾ على تلخبرة تلسثبقة فإذت كثنت تلمعثنً تلمتدتعٌة 

حٌة ووتسعة ٌكون فهم تلقثرئ لمث ٌقرأ أكمل ولكن إذت كثنت تلمعثنً تلمتدتعٌة ضبٌلة فإنه 

معثنً قلٌلة أو ال ٌفهم مث ٌقرأ. كمث أن قدرة تلقثرئ على فهم تلمعثنً تلقرٌبة وتلبعٌدة ٌستوعج 

وقدرته على تلتقوٌم وتلنقد وقدرته على تستعمثل مث ٌقرأ كلهث أمور مرتبطة بمعثرفه وخبرتت 

 ( 031: 4000تلقثرئ تلسثبقة. )تلحالق، 

ٌسعى تلّنظثم تلتعلٌمً إلى إكسثبه محور تلعملٌة تلقرتبٌة تلتً ولذت ٌعد تلفهم تلقرتبً 

للطالج؛ لٌرتقً بهم إلى درجة تلوعً وتإلدرتك، فٌعّد قثربثً ٌمتلك مهثرتت تلقرتءة تلفعلٌة 

تلوظٌفٌة تلتً تمكنه من تستٌعثج تلمقروء، ضمن تلمستوٌثت تلمتقدمة، تلتً تقوده ألن ٌكون على 

لى فهم هدؾ تلكثتج وتحلٌله؛ إلصدتر درجة من تلوعً، وتالستٌعثج تألدق للمقروء وتلقدرة ع

 (.2004أحكثم موضوعٌة على مث ٌقرأه فً ضوء مث ٌتسم به من فهم قرتبً عثٍل )تلّسٌد، 

وٌتطلج تلفهم تلقرتبً من تلقثرئ تكتشثؾ تلمعنى تلمطلوج بمث ٌحقق هدفه من تلقرتءة 

بل تلقرتءة وأثنثبهث وبعدهث، وتفسٌره لهذت تلمعنى. وعلٌه، فثلقثرئ تلجٌد ٌتصؾ بثلمرونة تلذهنٌة ق

وتلك تلمرونة تلتً تإهل تلقثرئ بشكل دتبم و مستمر من تعدٌل مسثره تلقرتبً وفق عدة أمور 

منهث: تلقدرة تلعقلٌة للقثرئ، وخبرته بموضوع تلقرتءة، وصعوبة تلّنص ،وتلؽرض من تلقرتءة 

 .  (2010)عبد تلبثري، 

دتخل فٌهث عوتمل فسٌولوجٌة، وعقلٌة، وتنفعثلٌة، عملٌة تتومن ثم ٌتبٌن أن تلفهم تلقرتبً 

ٌُكمل بعضهث بعضثً؛ فثلقثرئ حٌن ٌقرأ؛ ٌتعرؾ تلرموز تلمكتوبة أو  ٌإثر بعضهث فً بعض، و

تلمطبوعة، وٌمٌز بٌنهث بصرٌثً أو سمٌعثً، وٌفهم تلمعثنً وٌستخلص تألفكثر تلصرٌحة وتلضمنٌة 

عن طرٌق تحلٌله ونقده وتقوٌمه؛ فً ضوء  تلتً ٌشتمل علٌهث تلنص، وٌتفثعل مع تلمقروء

 .خبرتته، وأخٌرتً ٌنبؽً أن ٌطبق تألفكثر وتالتجثهثت، ووجهثت تلنظر تلتً ٌكتسبهث من تلقرتءة

تعد تلخرتبط تلذهنٌة تسترتتٌجٌة تدرٌسٌة تنسجم ومعطٌثت تلتربٌة تلحدٌثة فً كون و

عملٌة تلتعلم، وقد أكدت بحوث  تلطثلج محور تلعملٌة تلتعلٌمٌة، وصثحج تلدور تلربٌسً فً
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تربوٌة عدٌدة أن تلخرتبط تلذهنٌة تسترتتٌجٌة تدرٌسٌة فثعلة فً تمثٌل تلمعرفة وتلبنثء علٌهث، وأنهث 

أدتة لتنمٌة مهثرتت تلنثقد وتإلبدتعً، وتسثعد فً تحقٌق تلتعلم ذي تلمعنى، وهو تلتعلم تلحقٌقً 

كمث تلخرتبط تلذهنٌة لدى تلمتعلم منهجث للتفكٌر تلذي نبتؽٌه نمطث من أنمثط تلتعلم تلمدرسً، 

 .تلمنظم ٌٍتوتءم مع طبٌعة تلدمثغ

ٌجٌة تدرٌسٌة ٌعمل بهث تلعقل كوحدة متكثملة ٌتنثؼم فٌهث توتعد تلخرتبط تلذهنٌة تسترت

تلنصؾ تألٌمن مع تلنصؾ تألٌسر، وذلك لمث تحوٌه تلخرتبط من ألفثظ ورسومثت وصور، 

خ؛ ألنهث تستخدم تلصور وتأللوتن وتلخٌثل، وكلهث تمثل مهثرتت تلشق فثلخرتبط تشرك شقً تلم

تألٌمن من تلدمثغ، بثإلضثفة إلى تلكلمثت وتألعدتد، وهً تمثل مهثرتت تلشق تألٌسر من تلدمثغ، 

كمث أن تلطرٌقة تلتً ترسم بهث تحفز تلتفكٌر، البتكثر تلمزٌد من تألفكثر، وتلتً تكون مرتبطة 

ٌسثعد تلعقل على عمل قفزتت من تلفهم وتلتخٌل من خالل تلترتبط تلذهنً،  ببعضهث تلبعض، ممث

، 12، ص4002وهً بذلك تطلق تلعنثن للقدرتت تلعقلٌة وتعكس تلموجود دتخل تلعقل )بوزتن، 

12 .) 

وتستند تلخرتبط تلذهنٌة تسترتتٌجٌة على نظرٌة أوزبل فً تلتعلم ذي تلمعنً وتلتً تركز 

( إلى " 00، ٕ٘ٓٓرتسٌة وعلى تلتعلم تلسثبق، فقد أشثر قطثمً، وتلروسثن )على تنظٌم تلمثدة تلد

أن أوزبل دمج فً نظرٌته بٌن فكرتً برونر وجثنٌٌه بثلتركٌز على تلبنٌة تلمعرفٌة تلسثبقة لدى 

تلمتعلم؛ إذ قسم أوزبل تلتعلم إلى تعلم تستقبثلً وآخر تكتشثفً حٌث ٌتم تلتعلم ذو تلمعنى إذت مث تم 

لمثدة تلتعلٌمٌة بثلخبرتت تلسثبقة للمتعلم، وذلك بإتثحة تلفرصة أمثم تلمتعلم إلٌجثد روتبط ربط ت

حقٌقة ولٌست عشوتبٌة بٌن تلمفثهٌم تلجدٌدة وتلك.)تلتً تم تكوٌنهث مسبقثً فً تلبنثء تلمعرفً"(، 

كثرهث من ( أن أفكثر أوزبل تلك تعد مدخال للخرتبط تلذهنٌة، وتلتً تم تبت٢ٕٓٓوٌإكد تلنثشؾ )

م، فقد تستفثدت من فكرة أوزبل حول تلتعلم ذي تلمعنى، وتلذي ٣٢ٙٔقبل نوفثك وجوٌن فً عثم 

 ٌإكد فٌه أوزبل فكرة تلروتبط تلوسطٌة، تلتً تضم تحتهث مفثهٌم أو أفكثر أخرى.

وعلى ذلك فثلتدرٌس تلموجه بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة  ٌعمل على تلتكثمل بٌن كل من تقدٌم 

ومثت تلتً تتعثرض مع أفكثر تلتالمٌذ، وتوضٌح أفكثر تلتالمٌذ تلبدٌلة وتقدٌم تلمفهوم تلجدٌد تلمعل

(. Tsai, 2003تلمرتد درتسته. ومن تلدرتسثت تلتً تستخدمت تسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة درتسة )

تلبدٌلة  وقد أظهرت نتثبجهث أن تلخرتبط تلذهنٌة سثعدت تالمٌذ تلصؾ تلثثمن على تصحٌح تلمفثهٌم

 لدٌهم، وعلى تكوٌن إطثر مفثهٌمً ؼنى ومتكثمل عن تلدتبرة تلكهربٌة. 

( إلى أن تتثبع تلتدرٌس تلمستخدم فً هذه تلخرٌطة ٌمكن أن ٌسثعد Tsai, 2003وقد أشثر )

(؛ حٌث ٌقوم تلتالمٌذ بتوضٌح Tsai, 2003, 311تلتالمٌذ على تستخدتم أسلوج تلتعلم تلعمٌق )

فً تفسٌرتتهم وشرح تلعالقة بٌن تلسبج وتلنتٌجة، وتإلشثرة إلى خبرتتهم تلشخصٌة  أفكثرهم، وتلتوسع

وتلتسثإل عندمث ٌرٌدون تلوصول إلى تلتفسٌرتت وتألسبثج وتلتنبإتت أو حل تلمتنثقضثت، وعلى 

 (. Chin & Brown, 2000 , 109تلنقٌض منهم تلتالمٌذ تلذٌن ٌستخدمون تلنمط تلسطحً فً تلتعلم )

 

 



 

 م9109لسنة  العشرونالعدد                                      مجلة البحث العلمى فى التربٌة

 

17 

 اس بمشكلة الدراسة:اإلحس

كثٌرتً من تلمدترس مث تزتل تقؾ عند تلمفهوم َّ ( إلى أن000، 4004أشثرت درتسة الفً )

تلمحدود للقرتءة، ولم تلتفت إلى تلفهم تلقرتبً كهدؾ حقٌقً لعملٌة تلقرتءة، فحل تلمشكالت أو ربط 

ظفهث فً حل مث ٌوتجهه من تلمعلومثت تلتً ٌكتسبهث تلقثرئ من تلقرتءة بمعلومثته تلسثبقة، وال ٌو

مشكالت أو خبرتت، كمث أن ضعؾ فهم تلُمدرس لطبٌعة تلقرتءة، وتقتصثره فً تلنشثط تلقرتبً 

 بثلنثحٌة تلشكلٌة أدى إلى إخفثقه فً تؤسٌس عثدتت تلقرتءة وتلمٌل إلٌهث.

ة تلمشكلة تلتً توتجه تلفهم تلقرتبً تتمثل فً تلطرٌقَّ ( أن041، 4000وٌرى عبد تلحمٌد )

تلتقلٌدٌة تلتً دَرَج علٌهث تلمدرسون فً تدرٌس تلقرتءة؛ فهً طرٌقة آلٌة جثفة ال تكترث بذتتٌة 

تلمتعلم فً تلتعلّم وتلتفكٌر، ودوره فً معثلجة وفهم تلنص تلمقروء، وسبر أؼوتره، وال تبعث فٌه 

إلى تلنص نظرة  روح تلتشوٌق وتإلثثرة، فضالً عن أنهث ال تتضمن أنمثط تلتفكٌر تلجٌد، وال تنظر

د على تلتقلٌد وتلسطحٌة فً تلتفكٌر، وهو  تؤمل وتدبُّر، وبهذت ٌكون تلمتعلم ُمتلقٌثً ال منتجثً؛ فٌتعوَّ

بهذه تلسطحٌة ال ٌوّظؾ مضثمٌن تلمقروء فً بنثء فكره، وتطوٌر خبرتته، وحّل تلمشكالت تلتً 

به على تلعملٌثت  تلعقلٌة، وتإلدرتكٌة تلتً ُتسهم فً إكسثبه توتجهه فً حٌثته تلٌومٌة، ومن ثم ال ُتدرِّ

 مهثرتت تستٌعثج تلمقروء.

أن تلوتقع تلحثلً لتعلم تلقرتءة ٌشهد ضعًفث وتضًحث فً مستوٌثت تلطالج فً جمٌع كمث 

مرتحل تلتعلٌم تلعثم وهذت مث أكدته عدٌد من تلدرتسثت تلتً أُجرٌت فً مهثرتت تلفهم تلقرتبً 

 (.4004(، وتلشهري )4004(، وتلعذٌقً )4002ومنهث درتسة كل من رتشد )

وٌضثؾ إلى مث أسفرت عنه نتثبج تلدرتسثت تلسثبقة قصور تألسثلٌج تلتً ٌستخدمهث 

(، وبتتبع 4002تلمعلمون فً تنمٌة مهثرتت تلفهم تلقرتبً كمث أظهرت نتثبج درتسة تلحثرثً )

لقرتبً، وتلقصور فً أسثلٌج تلدرتسثت تلسثبقة ٌتضح أن تلضعؾ فً مستوٌثت تلطالج فً تلفهم ت

تنمٌتهث من قبل تلمعلمٌن من شؤنه تلتؤثٌر على مستوى تطورهث لدى تلطالج فً مرتحل تلتعلٌم 

ث فً تعلٌم تللؽة  ًٌ تلمختلفة، وخثصة تلطالج تلمتخصصون فً تللؽة تلعربٌة؛ حٌث ٌمثل هدًفث أسثس

 (.4003)تلقحطثنً،  تلعربٌة وإعدتد معلمٌهث

ضعؾ مستوى طالج تلصؾ تألول ( 4003أكدت درتسة تألسمر )وفً نفس تلسٌثق 

 تلمتوسط فً تلفهم تلقرتبً.

درتسة ومن ثم سعت درتسثت عدٌدة لتنمٌة مستوى تلفهم تلقرتبً لدى تلطالج، ومنهث: 

تلتً تستخدمت تلحثسوج لتنمٌة مهثرتت تلفهم تلقرتبً لدى طالج تلصؾ تلحثدي  (4002موسً )

دولة تإلمثرتت، وتلنهوض بثلمستوى تلمتدنً لطالج تلمرحلة تلثثنوٌة، ومنهث عشر للتعلٌم تلثثنوي ب

تلتً تستخدمت نموذج تؤملً فً تلتثرٌخ لتنمٌة تلفهم تلقرتبً ومهثرتت  (4003أٌضثً درتسة علً )

(، تلتً 4004تلصؾ تألول تلثثنوي، ودرتسة زهري ) تلتفكٌر وتلوعً بمث ورتء تلمعرفة لطالج

جٌة تلقرتءة تلتبثدلٌة، وذلك لمث لهث من عالقة وثٌقة بطبٌعة تلقرتءة تالبتكثرٌة تستخدمت تسترتتٌ

 Lubawski, Caitlynومرتحلهث، عالوة على مالءمتهث لطالج تلمرحلة تلثثنوٌة، ودرتسة 

( وتلتً تستخدمت مجموعة من تالسترتتٌجٌثت لتنمٌة تلفهم تلقرتبً لطالج تلمرحلة 4000)
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تلتً تستخدمت تلوسثبط تلفثبقة لتنمٌة  Abuseileek, Ali Farhan (4000)تلثثنوٌة، ودرتسة 

 تلفهم تلقرتبً لطالج تلمرحلة تلثثنوٌة.

وتلبٌة لتطورتت ومستجدتت تلعصر، تشهد عملٌة تلتدرٌس فً جمٌع مستوٌثتهث تهتمثم 

من  تلعدٌد من تلدول تلعربٌة وتلعثلمٌة، بثكتشثؾ وتجرٌج تلطرق وتلوسثبل تلحدٌثة لالنتقثل

طرتبق تلتدرٌس تلتقلٌدٌة إلى تلطرتبق تلتً تتالءم مع عقل تلمتعلم وكٌفٌة عمله، للوصول بثلتلمٌذ 

 (.00، 4004ألعلى مستوى من تلكفثءة وتلفثعلٌة )حسن، 

بجثنج مث سبق فإن تلبثحث ال حظ تدنً مستوى تلفهم تلقرتبً لدى طالج تلمرحلة 

تلدرتسٌة لهم بجثنج مالحظته تركٌز تلمعلمٌن تلمتوسطة وذلك من خالل حضوره بعض تلحصص 

 على تلطرتبق تلتقلٌدٌة فً تلتدرٌس.

 مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة تلدرتسة فً تدنً مستوى تلفهم تلقرتبً لدى تلطالج بصفة عثمة وطالج 

تلمرحلة تلمتوسطة بصفة خثصة، وفق مث أكدته نتثبج عدٌد من تلدرتسثت تلسثبقة، وبنثء على 

تلبثحث لهذت تلمستوى لدى طالج تلمرحلة تلمتوسطة، وفً ضوء توصٌثت تلدرتسثت مالحظة 

تلسثبقة بضرورة تلعمل على تنمٌة هذت تلمستوى بثستخدتم تلطرتبق وتالسترتتٌجٌثت تلتدرٌسٌة  

تؤتً هذه تلدرتسة محثولة بٌثن دور تسترتتٌجٌة تلخرتبط لذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تلقرتبً لدى 

 مرحلة تلمتوسطة فً دولة تلكوٌت، من خالل تإلجثبة عن تلتسثإالت تلتثلٌة:طالج تل

 أسئلة الدراسة:

تحثول تلدرتسة تإلجثبة عن تلتسثإل تلربٌس تلتثلً: مث دور تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة 

مستوٌثت تلفهم تلقرتبً لدى طالج تلمرحلة تلمتوسطة من وجهة نظرهم؟ وٌتفرع عنه تلتسثإالت 

 تلتثلٌة:

مث دور تلتدرٌس بثسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تلمبثشر لددى طدالج  .0
 تلمرحلة تلمتوسطة من وجهة نظرهم؟

مث دور تلتدرٌس بثسترتتٌجٌة تلخدرتبط تلذهنٌدة فدً تنمٌدة مسدتوى تلفهدم تلنثقدد لددى طدالج  .4
 تلمرحلة تلمتوسطة من وجهة نظرهم؟

رتبط تلذهنٌددة فددً تنمٌددة مسدتوى تلفهددم تالسددتنتثجً لدددى مدث دور تلتدددرٌس بثسددترتتٌجٌة تلخد .2
 طالج تلمرحلة تلمتوسطة من وجهة نظرهم؟

مث دور تلتدرٌس بثسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تإلبدتعً لدى طالج  .2
 تلمرحلة تلمتوسطة من وجهة نظرهم؟

لددة تلمتوسددطة لدددور مددث مدددى تددؤثٌر متؽٌددري )تلنددوع/ تلمحثفظددة( فددً رإٌددة طددالج تلمرح .1
 تلتدرٌس بثسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تلقرتبً لدٌهم؟
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 أهداف الدراسة:

هدفت تلدرتسة تعرؾ دور تسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوٌثت تلفهم تلقرتبً 

 لدى طالج تلمرحلة تلمتوسطة من وجهة نظرهم، وذلك من خالل تعرؾ مث ٌلً:

تلتدرٌس بثسدترتتٌجٌة تلخدرتبط تلذهنٌدة فدً تنمٌدة مسدتوى تلفهدم تلمبثشدر لددى طدالج  دور .0
 تلمرحلة تلمتوسطة من وجهة نظرهم.

دور تلتدددرٌس بثسددترتتٌجٌة تلخددرتبط تلذهنٌددة فددً تنمٌددة مسددتوى تلفهددم تلنثقددد لدددى طددالج  .4
 تلمرحلة تلمتوسطة من وجهة نظرهم.

فً تنمٌة مستوى تلفهم تالستنتثجً لدى طدالج دور تلتدرٌس بثسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة  .2
 تلمرحلة تلمتوسطة من وجهة نظرهم.

دور تلتدرٌس بثسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مسدتوى تلفهدم تإلبددتعً لددى طدالج   .2
 تلمرحلة تلمتوسطة من وجهة نظرهم.

لتددرٌس مدى تؤثٌر متؽٌري )تلنوع/ تلمحثفظة( فً رإٌة طالج تلمرحلة تلمتوسطة لددور ت .1
 بثسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تلقرتبً لدٌهم.

 أهمٌة الدراسة:

 تنبع أهمٌة تلدرتسة من عدة تعتبثرتت ٌمكن إٌجثزهث على تلنحو تلتثلً:

 أهمٌة تلفهم تلقرتبً وتَثثر تإلٌجثبٌة تلمترتبة علٌه ممث ٌتطلج مزٌدتً من تالهتمثم به. .0

تلسثبقة بضرورة تنمٌة مسدتوى تلفهدم تلقرتبدً وتسدتخدتم تلمددتخل توصٌة بعض تلدرتسثت  .4
 وتالسترتتٌجٌثت تلحدٌثة فً ذلك.

تَثددثر تإلٌجثبٌددة السددتخدتم تلخددرتبط تلذهنٌددة فددً عالقتهددث بددبعض تلمتؽٌددرتت تألخددرى فددً  .2
تلمجددثل تلتعلٌمددً ممددث ٌتطلددج تعددرؾ دور تسددتخدتمهث تدرٌسددٌثً فددً تنمٌددة مسددتوى تلفهددم 

 تلقرتبً.

أن تفٌد معلمً تللؽة تلعربٌة، من خالل مث تسفر عنه من نتثبج، ٌمكن تألخدذ بهدث فدً ٌمكن  .2
 تطوٌر ممثرسثتهم تلتدرٌسٌة.

ٌمكن أن تفٌد مخططً ومصممً تلمنثهج، من خالل مث تسفر عنه من نتثبج، ٌمكدن تألخدذ  .1
 بهث فً عملٌثت تطوٌر وتصمٌم منثهج تللؽة تلعربٌة وتسترتتٌجٌثت تدرٌسهث.

 دراسة: اقتصرت الدراسة على الحدود التالٌة:حدود ال

تستخدتم تسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة فً تلتدرٌس ودورهث فً تنمٌدة مسدتوى الحدود الموضوعٌة: 

 تلفهم تلقرتبً.

مدرسددتث )عبددد تلحمٌددد صددثلح فددرس تلمتوسددطة بنٌن/قددثرورة تتلمتوسددطة بنددثت( الحدددود المكانٌددة: 

بد تلرحمن تلقبٌصً تلمتوسطة بنٌن/هثجر تلمتوسدطة بندثت( بمحثفظة تألحمدي ومدرستث )ؼثزي ع

 بمحثفظة تلفروتنٌة، بثلكوٌت.

 تلمرحلة تلمتوسطة تلمحددٌن بعٌنة تلدرتسة. طالجالحدود البشرٌة: 
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 م.4004/ 4003تلعثم تلدرتسً الحدود الزمانٌة: 

 مفاهٌم الدراسة:

 الفهم القرائً: .0

تلقثرئ من خالل محتوى قرتبً؛ بؽٌة تستخالصه عملٌة عقلٌة بنثبٌة تفثعلٌة، ٌمثرسهث هو 

للمعنى تلعثم للموضوع، وٌستدل على هذه تلعملٌة من خالل تمتالك تلقثرئ مجموعة من 

 (.20، 20، 4000تلمإشرتت تلسلوكٌة، تلمعبرة عن هذت تلفهم )عبد تلبثري، 

، من خالل وٌعرؾ إجرتبٌثً بؤنه عملٌة عقلٌة نثتجة عن تفثعل تلطالج مع تلنص تلمقروء

خبرتتهم تلسثبقة، وهو ٌمر بثلعدٌد من تلعملٌثت تلعقلٌة تلعلٌث، وٌندرج فً مستوٌثت تبدأ من تعرؾ 

تلمعثنً، وتألفكثر، وتلترتكٌج تللؽوٌة تلمتضمنة فً تلنص تلمقروء، وتذوقهث، ونقدهث إلى تالستفثدة 

 منهث، وتطبٌقهث فً تلممثرسة تلفعلٌة حثضرتً ومستقبالً.

 لفهم القرائً: مهارات ا .9

( بؤنهث: " عملٌة عقلٌة تشمل تفسٌر تلرموز تلتً 202، 4002عرفهث شحثتة وتلنجثر )

ٌتلقثهث تلقثرئ عن طرٌق عٌنه، وتتطلج فهم تلمعثنً وتلربط بٌن تلخبرة تلشخصٌة، وهـذه 

للفهم،  تلمعـثنً، وتلنقـد، وتلتذوق، وتلتفثعل، وتلتطبٌق، وتكون فٌهث تلكلمة هً تلوحدة تألسثسٌة

وهً تلرمز تلذي ٌمكن من خالله إدرتك تلمتعلم للمعثنً تلضمنٌة للنص، وتألفكثر تلربٌسة، 

  وتلقدرة على تتبع تلتسلسل، وتصور تلنتثبج تلمتوقعة".

ث بؤنهث: مجموعة من تألدتءتت وتلممثرسثت تلتً ٌقوم ًٌ بهث طالج تلمرحلة  وتعرؾ إجرتب

فً فهـم تلنص تلمقروء فهمثً حرفٌثً، وتستنتثجٌثً، ونقدٌثً،  تلمتوسطة بثلكوٌت بدقة وسهولة وسرعة

 وتذوقث، وإبدتعٌثً، وإدرتك تلعالقثت تلمختلفة بٌن مفردتت تلنص وحصٌلتهم من تلخبرتت تلسثبقة.

 الخرائط الذهنٌة: .3

( بؤنهث تقوم على مبدأ تلتكثمل وتلترتبط بٌن تألفكثر، كً 022، 4002ٌعرفهث )بوزتن، 

تلقدرة على تلتصور أو تلتخٌل من خالل صورة مركزٌة أسثسٌة، ٌخرج منهث تعمل على حفز 

فروع أسثسٌة أخرى مرتبطة بثلصورة تألسثسٌة فً تلمركز، وهذه تلفروع تؤخذ شكل منحنٌثت، 

 ألن تلعقل ٌفضل تلبنٌة تلعضوٌة تلطبٌعٌة ولٌس تألشكثل تلجثمدة تلمستقٌمة.

رتج فٌهث مفثهٌم تلمثدة تلدرتسٌة بطرٌقة متسلسلة وتعرؾ إجرتبٌث بؤنهث: أشكثل تخطٌطٌة تت

ومترتبطة، متدرجة من تلمفثهٌم تألكبر شمولٌة وتألقل خصوصٌة، إلى تلمفثهٌم تألقل شمولٌة 

 وتألكثر خصوصٌة.

 الدراسات السابقة:

هدفت تنمٌة بعض مهثرتت تلفهم تلقرتبً لطالج تلصؾ تألول (: 4003درتسة تألسمري ) .0

تلعربٌة تلسعودٌة بثستخدتم تسترتتٌجٌة تلقرتءة تلتعثونٌة، ولتحقٌق ذلك تم  تلمتوسط بثلمملكة
إعدتد قثبمة بمهثرتت تلفهم تلقرتبً تلالزمة لهإالء تلطالج، وكمث تم تصمٌم وبنثء تختبثر 
لقٌثس هذه تلمهثرتت، وأٌضثً أعد تلبثحث دلٌالً للمعلم ٌوضح كٌفٌة تستخدتم تسترتتٌجٌة 
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لالسترشثد به أثنثء تدرٌس موضوعثت تلقرتءة، وتم تجرٌج هذه تلدرتسة تلقرتءة تلتعثونٌة 
على عٌنة من تلطالج بلػ عددهث ستون طثلبثً من طالج تلصؾ تألول تلمتوسط، قسمت هذه 
تلعٌنة إلى مجموعتٌن: تجرٌبٌة وعددهث ثالثون طثلبثً، وضثبطة وعددهث ثالثون طثلبثً، وقد 

سترتتٌجٌة تلقرتءة تلتعثونٌة فً تنمٌة مهثرتت تلفهم تلقرتبً أثبتت تلدرتسة تألثر تإلٌجثبً ال
 بشكل إجمثلً، وفً تنمٌة كل مهثرة من مهثرتت تلفهم تلقرتبً على حدة.

تحدٌد مهثرتت تلفهم تلقرتبً تلالزمة لطالج تللؽة   (: هدفت4003درتسة تلقحطثنً ) .4

ٌهم، وقد تُستخدم فٌه تلمنهج تلعربٌة فً جثمعة تلملك خثلد وتعرؾ مستوى تلفهم تلقرتبً لد
تلوصفً تلتحلٌلً؛ حٌث ُطبق تختبثر تلفهم تلقرتبً على عٌنة من طالج وطثلبثت تللؽة 

( طثلًبث وطثلبة، وقد ظهرت تلنتثبج على تلنحو تَتً: مستوى تلفهم 421تلعربٌة بلؽت )

فهم تلقرتبً تلقرتبً للطالج وتلطثلبثت كثن ضعًٌفث؛ حٌث بلػ تلمستوى تلكلً لمستوٌثت تل
ث عند مستوى )42,22) ًٌ ( بٌن نتثبج مستوى تلفهم تلقرتبً 000,0(،  هنثك فرق دتل إحصثب

ث عند مستوى ) ًٌ ( بٌن 000,0للطالج وتلطثلبثت لصثلح تلطثلبثت، هنثك فرق دتل إحصثب

نتثبج مستوى تلفهم تلقرتبً للبنٌن وفق تلسنوتت تلدرتسٌة لصثلح تلسنة تلرتبعة، هنثك فرق 

ث عند مستوى ) دتل ًٌ ( بٌن نتثبج مستوى تلفهم تلقرتبً للبنثت وفق تلسنوتت 000,0إحصثب

 تلدرتسٌة لصثلح تلسنة تلرتبعة.

أثر تسترتتٌجٌة عثدتت تلعقل فً (: هدفت تعرؾ 4001درتسة تلسلطثنً وتلجبوري ) .2

تالستٌعثج تلقرتبً لدى طثلبثت تلصؾ تلرتبع تلعلمً. ولتحقٌق هدؾ تلبحث، تختثرت 
بثحثة عشوتبٌثً إعدتدٌة تلحورتء للبنثت تلتثبعة للمدٌرٌة تلعمة لتربٌة محثفظة بثبل، تل

وبثلطرٌقة نفسهث تختثرت شعبة )أ( لتمثل تلمجموعة تلتجرٌبٌة تلتً تدرس طثلبثتهث مثدة 
تلمطثلعة على وفق عثدتت تلعقل، وشعبة )ج( لتمثل تلمجموعة تلضثبطة تلتً تدرس 

( طثلبًة، بوتقع 21ة على وفق تلطرٌقة تالعتٌثدٌة، بلؽت عٌنة تلبحث )طثلبثتهث مثدة تلمطثلع

( طثلبًة فً شعبة )ج(، أجرت تلبثحثة تكثفإتً إحصثبٌثً بٌن 24( طثلبًة فً شعبة )أ(، و)21)

طثلبثت مجموعتً تلبحث فً تلمتؽٌرتت تَتٌة: )تلعمر تلزمنً للطثلبثت محسوبثً بثلشهور، 
ن، ودرجثت مثدة تللؽة تلعربٌة فً نصؾ تلسنة للعثم وتلتحصٌل تلدرتسً للوتلدٌ

س فً أثنثء مدة َّدت تلبثحثة تلموضوعثت تلدرتسٌة تلتً سُتدرَّم(. حد4002-4002تلدرتسً

( 000تلتجربة وهً ثمثن موضوعثت، وصثؼت أهدتفثً سلوكٌة لهذه تلموضوعثت، فكثنت )

تلبثحثة نفسهث مجموعتً  ت خططثً تدرٌسٌة لهذه تلموضوعثت، دّرستَّهدٍؾ سلوكً، وأعد
تلبحث فً أثنثء مدة تلتجربة تلتً تستمرت فصالً درتسٌثً كثمالً، وتنتهْت بتطبٌق تختبثر 

، وبعد تحلٌل تلنتثبج إحصثبٌثً 42/2/4002تالستٌعثج تلقرتبً فً ٌوم تلخمٌس تلموتفق 

ً تختبثر توصلت إلى: تفوق طثلبثت تلمجموعة تلتجرٌبٌة على طثلبثت تلمجموعة تلضثبطة ف
 تالستٌعثج تلقرتبً.

(: هدفت بٌثن فثعلٌة بعض تالسترتتٌجٌثت تلتعلٌمٌة فً تنمٌة تلفهم 4001درتسة تلزترع ) .2

( 04) تلقرتبً لدى بعض تلتالمٌذ ذوي صعوبثت تلتعلم بجدة، وتكونت عٌنة تلدرتسة من

( تالمٌذ 2)( مدترس من مدترس تلتعلٌم تلعثم فً منطقة جدة بوتقع 2تلمٌذت موزعٌن على )

بكل مدرسة، تم تطبٌق تالسترتتٌجٌثت تلثالث تلتثلٌة علٌهم وهً )تلخرٌطة تلداللٌة، 
وتلتدرٌس تلتبثدلً، وتلتعلم تلتعثونً( لمعرفة تؤثٌرهث على تنمٌة مهثرتت تلفهم تلقرتبً 

ة تلكلٌة تلثالث )تلفهم تلقرتبً تلمبثشر وتلفهم تلقرتبً تالستنتثجً وتلفهم تلقرتبً تلنثقد وتلدرج
نتثبج تلدرتسة: وجود فرق دتل إحصثبٌثً عند للفهم تلقرتبً( على تلترتٌج، وكثن من أبرز 
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( فً تلقٌثسٌن تلقبلً وتلبعدي فٌمث ٌتعلق بثلفهم تلقرتبً تلمبثشر وتلفهم 0000مستوى )

لبعدي تلقرتبً تالستنتثجً وتلفهم تلقرتبً تلنثقد وتلدرجة تلكلٌة للفهم تلقرتبً لصثلح تلقٌثس ت
وهذت ٌشٌر تلى فعثلٌة وتضحة للبرنثمج تلتدرٌبً تلمستخدم فً تلدرتسة، وعدم وجود فرق 
دتلة إحصثبٌثً فً تلقٌثسٌن تلبعدي وتلتتبعً فٌمث ٌتعلق بثلفهم تلقرتبً تلمبثشر وتلفهم تلقرتبً 

دي وهذت تالستنتثجً وتلفهم تلقرتبً تلنثقد وتلدرجة تلكلٌة للفهم تلقرتبً لصثلح تلقٌثس تلبع
ٌشٌر إلى فعثلٌة وتضحة للبرنثمج تلتدرٌبً وعدم تؤثره بعثمل تلوقت وتلخبرة تلمكتسبة من 

 تلطالج.  

تقصً أثر تسترتتٌجٌة تلّتعلٌم تلّتبثدلً فً تحسٌن (: هدفت 4002درتسة أبو سرحثن ) .1

مهثرتت تالستٌعثج تلقرتبً تلنثقد وتإلبدتعً لدى طلبة تلّصؾ تلعثشر، ولتحقٌق هدؾ 
لّدرتسة صمم تلبثحث أدتة تلّدرتسة تلمتمثلة فً تختبثر مهثرتت تالستٌعثج تلقرتبً تلنثقد ت

( طثلبث وطثلبة موزعٌن على أربع شعج: 144وتإلبدتعً، وتكون أفرتد تلّدرتسة من )

( من طلبة تلّصؾ 72(، وشعبتٌن ضثبطتٌن ومجموعهم )72شعبتٌن تجرٌبٌتٌن ومجموعهم )

، وقد تختٌر أفرتد تلّدرتسة 4002/ 4002رقثء تألولى للعثم تلّدرتسً تلعثشر من مدٌرٌة تلزّ 

( α=0.05وأظهرت تلّنتثبج وجود فرق ذي داللة إحصثبٌة عند مستوى ) بطرٌقة قصدٌة،

بٌن تلمجموعتٌن، لصثلح تلمجموعة تلتجرٌبٌة تلذٌن درسوت بثستخدتم تسترتتٌجٌة تلّتعلٌم 
رق ذي داللة إحصثبٌة ٌعزى ألثر تلنوع، ولصثلح تلتبثدلً. كمث أظهرت تلّنتثبج وجود ف

 تإلنثث.

(: درتسة هدفت تعرؾ مدى تمكن طلبة تلصؾ تلثثنً تلثثنوي من 4002أجرت تألعور ) .1

مهثرتت تلفهم تلقرتبً بثلجمهورٌة تلٌمنٌة؛ حٌث قثم تلبثحث ببنثء تختبثر ٌقٌس مهثرتت تلفهم 
صفً تلتحلٌلً، وتوصل تلبحث إلى تلخروج تلقرتبً عند تلطلبة. وتستخدم تلبحث تلمنهج تلو

بقثبمة لمهثرتت تلفهم تلقرتبً تلالزمة لطلبة تلصؾ تلثثنً تلثثنوي بثلجمهورٌة تلٌمنٌة. كمث 
( بٌن متوسطثت درجثت 0001توصل أنه ال توجد فروق دتلة إحصثبٌثً عند مستوى داللة )

تلفهم تلقرتبً ككل تعزي إلى طلبة تلصؾ تلثثنً تلثثنوي )ذكور وإنثث( فً تختبثر مهثرتت 
 تلنوع. 

(: هدفت تعرؾ أثر تستخدتم تسترتتٌجٌة تلتدرٌس تلتبثدلً فً تنمٌة 4002درتسة تلمٌعثن ) .2

تلفهم تلقرتبً وتالتجثه نحو تلقرتءة لدى طثلبثت تلصؾ تلسثبع بدولة تلكوٌت وأسفرت نتثبج 
ثت فً تلمجموعة تلدرتسة عن وجود فروق دتلة تحصثبٌث بٌن متوسط درجثت تلطثلب

تلتجرٌبٌة ومتوسط درجثت تلطثلبثت فً تلمجموعة تلضثبطة فً تالختبثر تلبعدي للفهم 
تلقرتبً وذلك لصثلح تلطثلبثت فً تلمجموعة تلتجرٌبٌة. وأسفرت تلدرتسة كذلك عن عدم 
وجود فروق دتلة إحصثبٌثً بٌن متوسط درجثت تلطثلبثت فً تلمجموعة تلتجرٌبٌة ومتوسط 

 طثلبثت فً تلمجموعة تلضثبطة فً مقٌثس تالتجثه نحو تلقرتءة. درجثت تل

أثر تسترتتٌجٌة تلتسثإل تلذتتً فً تنمٌة بعض مهثرتت (: هدفت تعرؾ 4002درتسة نهثبة ) .3

تلفهم تلقرتبً لدى طالج تلصؾ تلثثنً تلمتوسط، وتستخدم تلبثحث تلمنهج تلتجرٌبً، حٌث 
لًبث من تلصؾ تلثثنً تلمتوسط فً محثفظة بثبل. ( طث10ُطـبق تلبحث على عٌنة بلػ حجمهث )

( طثلًبث درست وفًقث إلسترتتٌجٌة 20تم توزٌعهم على مجموعتٌن تجرٌبٌة مكونة من )

( طثلًبث درست بثلطرٌقة تالعتٌثدٌة، وتمثلت أدوتت 20تلتسثإل تلذتتً، وضثبطة مكونة من )

ة للطالج، وتم تالقتصثر على تلدرتسة وموتدهث فً قثبمة مهثرتت تلفهم تلقرتبً تلمنثسب
تلمهثرتت تلتً تتفقت علٌهث تلدرتسثت تلسثبقة، وتختبثر لقٌثسهث بعد تلتؤكد من صدقه وثبثته. 
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وتختبر تلبحث تلفرض تلذي كثن نصه: ال توجد فروق ذتت داللة إحصثبٌة بٌن طالج 
رتت تلفهم تلمجموعتٌن تلتجرٌبٌة وتلضثبطة فً متوسطـثت درجثت تلتحصٌل تلبعدي فً مهث

تلقرتبً تلخمس )تلفهم تلحرفً، وتلفهم تالستنتثجً، وتلفهم تلنقدي، وتلفهم تلتذوقً، وتلفهم 
تالبدتعً(، وبعد إجرتء تلتحلٌالت تإلحصثبٌة تلمنثسبة توصل تلبثحث إلى وجود فروق ذتت 

( فً تلتحصٌل تلبعدي فً مهثرتت تلفهم تلحرفً، ٠ٓ٘ٓداللة إحصثبٌة عند مستوى )
ت تلفهم تالستنتثجً، ومهثرتت تلفهم تلنقدي، ومهثرتت تلفهم تلتذوقً، ومهثرتت تلفهم ومهثرت

تإلبدتعً، بعد ضبط تلتحصٌل تلقبلً لصثلح طالج تلمجموعة تلتجرٌبٌة. ووفًقث لتلك تلنتثبج 
ٌمكن تلقول تن إسترتتٌجٌة تلتسثإل تلذتتً أثرت فً تنمٌة مهثرتت تلفهم تلقرتبً لدى تلطلبة 

 .بثلطرٌقة تلتقلٌدٌة ممث زتد من دتفعتٌهم وإثثرة تنتبثههم وتشوٌقهم للدرسمقثرنة 

( تعرؾ أثر تستخدتم خرتبط تلمفثهٌم فً تلتحصٌل تلدرتسً، 4004هدفت درتسة تلشثري ) .4

وبقثء أثر تلتعلم فً مثدة تلنحو لدى متعلمثت تللؽة تلعربٌة تلنثطقثت بؽٌرهث، وتعتمدت 

( طثلبة من تلمستوى 04جرٌبً، وتكونت عٌنة تلدرتسة من )تلدرتسة على تلمنهج شبه تلت

تلرتبع بمعهد تعلٌم تللؽة تلعربٌة بجثمعة تألمٌرة نورة بنت عبد تلرحمن بثلرٌثض، وتم 
تختٌثر تلعٌنة بطرٌقة قصدٌة؛ فً حٌن تم توزٌع تلطثلبثت بطرٌقة عشوتبٌة إلى مجموعتٌن، 

تلنحوٌة بطرٌقة تقلٌدٌة، ومجموعة  ضثبطة تمثل تلطثلبثت تلالتً درسن تلموضوعثت
تجرٌبٌة تمثل تلطثلبثت تلالتً درسن تلموضوعثت تلنحوٌة بثستخدتم إسترتتٌجٌة خرتبط 
تلمفثهٌم، وتوصلت نتثبج تلدرتسة إلى وجود فروق ذتت داللة إحصثبٌة بٌن تلمجموعة 

ٌة عند تلضثبطة وتلمجموعة تلتجرٌبٌة فً تالختبثر تلبعدي لصثلح تلمجموعة تلتجرٌب
مستوٌثت )تلتذكر، وتلفهم، وتلتطبٌق( مجتمعة. ووجود فروق ذتت داللة إحصثبٌة فً تختبثر 
تالحتفثظ بٌن تلمجموعة تلتجرٌبٌة وتلمجموعة تلضثبطة لصثلح تلمجموعة تلتجرٌبٌة عند 

 مستوٌثت )تلتذكر، وتلفهم، وتلتطبٌق( مجتمعة.

برنثمج قـثبم علـى تستخدتم نشثطثت هـ( تلوقوؾ على فثعلٌة ٕٖٗٔهدفت درتسة تلشهري ) .00
تلقرتءة فً تنمٌة مهثرتت تلفهم تلقرتبً بمستوٌثته )تلحرفً، تالستنتثجً، تلنقدي، تلتذوقً، 
تإلبدتعً(، وفً تكوٌن تالتجثهثت نحو تلقرتءة لدى تالمٌذ تلصؾ تلسثدس تالبتدتبً؛ 

على  - ١ٔ -لدرتسـة ولتحقٌق أهدتؾ تلدرتسة تستخدم تلمنهج شبه تلتجرٌبً، حٌث طبقت ت

( تلمٌذتً من تالمٌذ تلصؾ تلسثدس تالبتدتبً بمكة تلمكرمة، وتوصل ٔٙعٌنة بلػ حجمهث )
( فً ٓ.٘ٓتلبحث إلى نتثبج عدة، مـن أهمهث وجود فروق ذتت داللة إحصثبٌة عند مستوى )

تعً( تألدتء تلبعدي لمسـتوى مهثرتت تلفهم )تلحرفً، تالستنتثجً، تلنقدي، تلتذوقً، تإلبد
 وفً مقٌثس تالتجثه نحو تلقرتءة بعد ضبط تلقٌثس تلقبلً لصثلح تالمٌذ تلمجموعة تلتجرٌبٌة. 

( هدفت تعرؾ أثر تسترتتٌجٌة تلتدرٌس تلتبثدلً على تلفهم Choo &.et.al,2011درتسة ) .00

تلقرتبً لدى تلطالج منخفضً تلكفثءة فً تللؽة تإلنجلٌزٌة. ولتحقٌق أهدتؾ تلدرتسة تُستخدم 
( تلمٌذتً من تالمٌذ تلصؾ 13منهج تلتجرٌبً، ُطبق على عٌنة عشوتبٌة بلػ عددهث )تل

تلسثدس ذوي تلكفثءة تلمنخفضة فً تللؽة تإلنجلٌزٌة، و أظهرت تلنتثبج فثعلٌة تسترتتٌجٌة 
 تلتدرٌس تلتبثدلً فً تنمٌة تلفهم تلقرتبً وتلتفكٌر لدى طالج تلمجموعتٌن تلتجرٌبٌتٌن.

فحص أثر تسترتتٌجٌة تلّتعلٌم تلّتبثدلً فً تلوعً تلقرتبً  2011)حثولت درتسة حرج) .04

( طثلبثً من 77لطالج تلّصؾ تلعثشر تألسثسً فً تألردّن، وقد تؤلفت عٌنة تلدرتسة من )

: تجرٌبٌة وضثبطة، درست مجموعتٌن تلّصؾ تلعثشر تألسثسً فً تألردن، تّم تقسٌمهم إلى
ٌة تلّتعلٌم تلّتبثدلً، وأعّد تلبثحث تختبثر تلوعً تلمجموعة تلتجرٌبٌة بثستخدتم تسترتتٌج
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فقرًة موزعًة على أربعة مجثالت: تلتخطٌط للقرتءة، وتنظٌم  20)تلقرتبً تلمكون من )

تلوعً تلقرتبً، وتنظٌم تلّنشثط تلقرتبً، وتلّتقوٌم، وتلمعرفة تلّشرطٌة. وأظهرت تلّنتثبج 
بمجثالته تألربعة، لصثلح تلمجموعة  وجود فروق ذتت داللة إحصثبٌة فً تلوعً تلقرتبً

 تلّتجرٌبٌة تلتً درست  تلّنصوص تلقرتبٌة بثسترتتٌجٌة تلّتعلٌم تلّتبثدلً.

(:  هدفت تعرؾ تؤثٌر تستخدتم خرتبط تلمفثهٌم على تعلم تلمهثرتت 4000درتسة شعلة ) .02

من  ( طثلبة21تألسثسٌة لرٌثضة هوكً تلمٌدتن، وقد أجرٌت تلدرتسة على عٌنة قوتمهث )

طثلبثت تلفرقة تألولى وتلثثنٌة بكلٌة تلتربٌة تلرٌثضٌة جثمعة تلمنوفٌة، وقد تستخدمت تلبثحثة 
تلمنهج تلتجرٌبً بثستخدتم تلتصمٌم تلتجرٌبً ذو تلقٌثس تلقبلً وتلبعدى لثالث مجموعثت 
 مجموعتٌن تجرٌبٌتٌن وثثلثة ضثبطة، وقد أظهرت تلنتثبج تؤثٌرت إٌجثبٌثً لخرتبط تلمفثهٌم
تلمبرمجة وتلورقٌة فً تعلم تلمهثرتت تلحركٌة وتلتحصٌل تلمعرفً لرٌثضة هوكً تلمٌدتن 

 أكثر من تألسلوج تلتقلٌدي. 

على تسترتتٍجٍة خرتةط تلمفثهٍم ( تلتحقق من فثعلٌة 4000درتسة مقثبلة وفالحثت )هدفت  .02

تلبترتء فً فً لوتء فً مثدة قوتعد تللؽة تلعربٍة تألسثسً ة تلصؾ تلثثمن ـطلبل تحصٍ

( طثلبثً وطثلبة موزعٌن على مجموعة تجرٌبٌة 042تألردن، وتكونت عٌنة تلدرتسة من )

درست بثلطرٍقة درست بثستخدتم تلخرتبط تلمفثهٌمٌة وتكونت من شعبتٌن، وضثبطة  
مثدة تعلٍمٍة  منظمة بثستخدتم تلخرتةط ومكونة من شعبتٌن، وتم تستخدتم تالعتٍثدٍة  

وجود فروق ذتت داللة إحصثةٍة لصثلح تلمجموعة ت نتثبج تلدرتسة ، وبٌنةـتلمفثهٍمٍ
 لتً درست بثستخدتم تسترتتٍجٍة خرتةط تلمفثهٍم.تتلتجرٍبٍة 

 التعلٌق على الدراسات السابقة:

ٌتضح من تلعرض تلسثبق تنوع وثرتء تلدرتسثت تلتً تنثولت متؽٌري تلدرتسة، فمنهث مث 

ثرتته أو من حٌث مستوٌثته، كمث أنهث تنثولته من حٌث وتقع تنثول تلفهم تلقرتبً سوتء من حٌث مه

لدى بعض تلفبثت من تلطالج من مرتحل درتسٌة مختلفة، إضثفة إلى أن منهث مث ربطه ببعض 

تلمتؽٌرتت تألخرى فً محثولة لبٌثن مدى تؤثره بهث، ومن هذه تلدرتسثت مث تنثول تسترتتٌجٌة 

مهث فً عالقتهث ببعض تلمتؽٌرتت تألخرى فً مرتحل تلخرتبط تلذهنٌة من حٌث فثعلٌة تستخدت

درتسٌة مختلفة، وأكدت معظم هذه تلدرتسثت على أهمٌة تلفهم تلقرتبً وتلحثجة لتنمٌته من جهة 

وأهمٌة تسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة وفثعلٌتهث من جهة أخرى، ومن هنث تؤتً هذه تلدرتسة مستجٌبة 

ى تلفهم تلقرتبً بثستخدتم تسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة، ولذت لهذه تلدرتسثت حٌث تسعى لتنمٌة مستو

فهً تتمٌز عن هذه تلدرتسثت فً هدفهث تلربٌسً وفً ربطهث بٌن تلمتؽٌرٌن من جهة وفً 

مجتمعهث وعٌنتهث من جهة أخرى، وأفثدت تلدرتسة تلحثلٌة من تلك تلدرتسثت فً عرض تإلطثر 

 تد تألدتة وتفسٌر تلنتثبج ومنثقشتهث.تلنظري وفً بعض تإلجرتءتت تلمنهجٌة وإعد

 اإلطار النظري للدراسة: وٌشمل:

 المحور األول: الخرائط الذهنٌة 

 مفهوم الخرائط الذهنٌة: .0

هً تسترتتٌجٌة تدرٌسٌة تتم فً صورة خطوتت لمسثعدة تلتالمٌذ على تستٌعثج تلمفثهٌم 

أن وتتطلج  تخطٌطً مرتج ومنظم،فً شكل ً بتمثٌل تلبنثء تلمعرف، ٌنهمثبوتلعالقثت تالرتبثطٌة 
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وٌتطلج بنثء  مثٌالت بصرٌة لمعلومثت لفظٌة،توهى تسثعد تلتالمٌذ على بنثء تلتلمٌذ نشطثً،  ٌكون

، 4000)تلسٌد، بٌنهمثسة تلمنثسبة وتلعالقثت بٌتلخرٌطة تلذهنٌة من تلتالمٌذ تحدٌد تلمفثهٌم تلر

ستخدمهث تلدمثغ لتنظٌم تألفكثر ( أنهث وسٌلة 200ٌ، 4001. وترى )وقثد، (4000، 404

وصٌثؼتهث بشكل ٌسمح بتدفق تألفكثر، وٌفتح تلطرٌق وتسعثً أمثم تلتفكٌر تإلشعثعً تلذي ٌعنً 

 تنتشثر تألفكثر من تلمركز إلى كل تالتجثهثت.

( بؤنهث رسم تخطٌطً ثنثبً تلبعد ٌوضح مستوٌثت تلعالقة تلهرمٌة 4000وذكر )عبد تلسالم،

مفثهٌم بهدؾ مسثعدة تلطالج على تحقٌق تلتعلم ذي تلمعنى، وبقثء هذه تلمفثهٌم فً تلمتبثدلة بٌن تل

 بنٌتهم تلمعرفٌة.

( بؤنهث مخطط ثنثبً تلبعد أحد تلبعدٌن ٌوضح تلمفثهٌم 4002فً حٌن عرفهث )عبٌد، 

وتسلسلهث تلهرمً )من تألكثر عمومٌة إلى تألقل أو تلعكس( وتلبعد تَخر ٌوضح تلترتبط 

 ت بٌن هذه تلمفثهٌم.وتلعالقث

( بؤنهث عبثرة عن أشكثل تخطٌطٌة تربط تلمفثهٌم 4000وعرفهث )تلشربٌنً وتلطنثوي٠ 

ببعضهث تلبعض عن طرٌق خطوط أو أسهم ٌكتج علٌهث كلمثت تسمى كلمثت تلربط لتوضٌح 

ومٌة تلعالقة بٌن مفهوم وآخر ،كمث إنهث تمثل بنٌة هرمٌة متسلسلة توضع فٌهث تلمفثهٌم تألكثر عم

وشمولٌة عند قمة تلخرٌطة وتلمفثهٌم تألكثر تحدٌدت عند قثعدة تلخرٌطة، وٌتم ذلك فً صورة 

تفرٌعة تشٌر إلى مستوى تلتمثٌز بٌن تلمفثهٌم أي مدى ترتبثط تلمفثهٌم تألكثر تحدٌدت بثلمفثهٌم 

لى تألكثر عمومٌة، وتمثل تلعالقثت بٌن تلمفثهٌم عن طرٌق كلمثت أو عبثرتت وصل تكتج ع

تلخطوط تلتً تربط بٌن أي مفهومٌن وٌمكن تستخدتمهث كؤدوتت منهجٌة وتعلٌمٌة بثإلضثفة إلى 

 تستخدتمهث كؤسلوج للتقوٌم.

( "بؤنهث عبثرة عن مخطط شبكً ٌهدؾ إلى تمثٌل ٗ٘، ص ٕٙٓٓوٌعرفهث )تلبشر، 

طالع على تلمفثهٌم تلمفثهٌم وتلعالقثت تلترتبطٌة بٌنهث بطرٌق تلرسم ممث ٌتٌح للمعلم وتلمتعلم تإل

وتسلسلهث وترتبطهث، وتقوم على ترتٌج تلمفثهٌم من تألكثر عمومٌة إلى تألقل عمومٌة وتلربط 

 بٌنهث بكلمثت دتلة بحٌث تصبح ذتت معنى" 

ٌالحظ أن جمٌع تلتعثرٌؾ تلسثبقة متشثبه فً تلفكرة وتلمضمون وإن تختلفت فً تأللفثظ، 

قثت بٌن تلمفثهٌم ٌتم ترتٌبهث بطرٌقة معٌنة، بحٌث ٌكون حٌث أكدت تلك تلتعثرٌؾ على وجود عال

تلمفهوم تلعثم فً تلمستوى تألعلى وبقٌة تلمفثهٌم تلتً ترتبط به فً تلمستوٌثت تلتثلٌة مع مرتعثة 

أن توضع تلمفثهٌم ذتت تلعمومٌة تلمتسثوٌة بجوتر بعضهث تلبعض، وٌتم تلربط بٌنهث بطرق مختلفة 

 هل على تلمتعلم إدرتكهث.سوتء بؤسهم أو خطوط لٌس

ٌتضح ممث سبق أن خرتبط تلمفثهٌم هً مخطط ٌتكون من مجموعة من تلمفثهٌم تلتقً فً 

تلقمة لمفهوم شثمل لمث دونه فً تلترتٌج تلهرمً، وتوصل هذه تلمفثهٌم بؤسهم محددة ٌكتج علٌهث 

 لة.كلمثت تشكل مع تلمفثهٌم تلموجودة على جثنبٌهث جمل تعبٌرٌة ذتت معنى ودال

 أهمٌة الخرائط الذهنٌة: .9
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تسددهم تلخددرتبط تلذهنٌددة فددً بنددثء منددثهج مدرسددٌة متتثبعددة ومترتبطددة للمرتحددل تلتعلٌمٌددة، 

تلمختلفددة ومفهددوم تلتكثمددل تلمعرفددً ال ٌمكددن أن ٌتحقددق إال إذت تددم ربددط تلمددوتد تلدرتسددٌة تلمختلفددة 

ثن أسثس تختالفهمث تلمفهدوم بعضهث ببعض بوتسطة تلمفثهٌم. فإذت تختلؾ تثنثن على شًء، فربمث ك

تلذي ٌتحدثون عنه، كمث تسثعد تلمفدثهٌم تلطدالج علدى زٌدثدة فهمهدم للمدوتد تلعلمٌدة وطبٌعدة تلعلدم؛ 

ألنهث أكثر ثبثًتث وأقل عرضة للتؽٌر من تلمعلومثت تلقثبمة على مجموعة مدن تلحقدثبق وتلمعلومدثت 

طالج بمثدة تلعلوم وتحفزهم إلى تلتعمق فً تلمحدودة، ودرتسة تلمفثهٌم تألسثسٌة تزٌد من تهتمثم تل

درتسددتهث وتلتخصددص فٌهددث، وهددى بثلتددثلً ُتسددهم فددً تسددهٌل تنتقددثل أثددر تلددتعلم للموتقددؾ تلتعلٌمٌددة 

 (. 23، 4004تألخرى تلجدٌدة. )عقل، 

 ( أن أهمٌة تستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة تكمن فً:022، 4004وتذكر )عثبد تلمولى 

  تلذي ٌسثعد تلدمثغ على تلعمل وتإلبدتع.تنمٌة تلقدرة على تلتركٌز 

  تنمٌة مهثرة تلفهم تلعمٌق للنص تلمقروء وشد تالنتبثه فٌمث تقرأ، ومن ثم تلتركٌز على شًء
 محدد أو فكرة محددة حتى تكون منطلقثً لرسم تلخرٌطة تلذهنٌة.

 مثت تنمٌة تلقدرة على تنظٌم وتصنٌؾ تلمعلومثت وتالستنتثج، ثم محثولة تلبحث عن معلو
 جدٌدة أعمق فً تلنص ممث ٌسثعد على تإلبدتع فً تلرسم أو تلتصمٌم.

( أن أهمٌة تلخرتبط تلذهنٌة تنبع من أنهث تسثعد تلطالج 02، 4004وترى )تلعمودي، 

على تستنتثج وتستنبثط تلمعرفة تلعلمٌة وتحقٌق تلترتبط بٌن تلمعثرؾ تلسثبقة وتلالحقة ووضع 

 تالفترتضثت تلالزمة.

لمفثهٌم تلذهنٌة لهث أهمٌتهث فً عملٌة تلتعلم؛ حٌدث تسدثعد تلمدتعلم علدى تدذكر مدث وخرتبط ت

ٌتعلمه وتلحثجة للتعلم تلمستمر، وتسهٌل عملٌة تلتعلم، فهً تعتمد فً تكوٌنهدث علدً تلخبدرة تلسدثبقة 

للفرد، كمث أنهدث تندتظم فدً تصدنٌؾ هرمدً مدن حٌدث تلبسدثطة وتلتعقٌدد، وهدذت تلتصدنٌؾ ٌمكدن أن 

فقٌث ورأسٌث؛ فبعض تلمفثهٌم تكون أكثر تعقٌدتً مدن ؼٌرهدث وفقدث لترتٌبهدث فدً هدرم تلتجرٌدد، ٌزدتد أ

وتلمفثهٌم تستخدم بطرٌقتٌن، تألولً منهمث تالستخدتم تلعثم وٌنطبدق علدى تلحدثالت تلتدً ٌشدٌع فٌهدث 

م تالعترتؾ بثلمصطلحثت تلتً تكون وتضحة لكل من ٌشثهد تلشدًء أو تلحددث، وتلثثنٌدة تالسدتخدت

تلخثص، وٌختلؾ من شخص َخر، وفٌده ٌحددد تلمفهدوم لددى كدل فدرد نتٌجدة للخبدرتت تلشخصدٌة 

 (440، 440، 4002تلذتتٌة تلمصثحبة لتكوٌنه. )منسً، 

كمث أن تلخرتبط تلذهنٌة تستخدم بفثعلٌة لتدعٌم مستوٌثت تلتفكٌر تلعلٌث، إضثفة إلى أنهث أدتة 

ج، وتعمل تلخرتبط تلذهنٌة علدى تنظدٌم وى تلمطلولمسثعدة منخفضً تلتحصٌل حتى ٌصلوت للمست

تلمحتوى تلتعلٌمً بشكل ؼٌر خطً )متشعج( وذلك عن طرٌق وضع تلمفهوم تلربٌسً فً تلوسط 

وعمل فروع متصلة منه بشكل متسلسل، وهذت ٌجل تلتعلم قوٌثً وذت معنى، فثلخرتبط تلذهنٌة تمثثدل 

تقلٌدٌددة بسددبج صددٌؽتهث تلشددعثعٌة بثإلضددثفة وتسددهل عمددل تلدددفثع أكثددر مددن تإلنشددثءتت تلخطٌددة تل

  (Henson, M. & Henson P. 2003 ).الستعمثل تأللوتن وتلرسومثت

وتسمح أن تلخرتبط تلذهنٌة للمعلمٌن وتلمتعلمٌن بتبثدل وجهثت تلنظر، وتلمنثقشة وتلحوتر 

فدً تحقٌدق  حول تلمفثهٌم تلمتضمنة فدً تلخرٌطدة تلذهنٌدة، وإدرتك تلعالقدثت بٌنهدث، ممدث ٌسدثعدهم
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تلتعلم تلمستمر تلفعثل، إضثفة إلى أنهث تقدم تلمدثدة تلتعلٌمٌدة فدً صدورة شدبكٌة تسدثعد علدى فهمهدث 

وتلكشؾ عن تلتالمٌذ تلمبدعٌن من خالل تصورتتهم لعالقدثت وروتبدط ؼٌدر تقلٌدٌدة بدٌن تلمفدثهٌم، 

أو مؤلوفدة )تلبرعدً، فثإلبدتع ال ٌنشؤ من فرتغ وإنمث ٌقفز إلى تصور عالقدثت جدٌددة ؼٌدر تقلٌدٌدة 

4000 ،02.) 

وتسثعد تلخرتبط تلذهنٌدة فدً زٌدثدة سدرعة وكفدثءة تلدتعلم، وجعلده أكثدر سدهولة وٌسدر فدً 

تذكر تلمعلومثت وفهمهث، وتلربط بٌن تلموضوعثت تلمختلفة، وتكتشدثؾ عالقدثت جدٌددة، ومرتعدثة 

ٌددرتً، وفٌهددث ٌقددوم تلمددتعلم تلفددروق تلفردٌددة عنددد تلمتعلمددٌن، فثلخرٌطددة تلذهنٌددة ٌرتددثح لهددث تلعقددل كث

بثستخدتم تلدمثغ بجثنبٌده تألٌمدن وتألٌسدر، فٌحددث تكثمدل بدٌن تلنصدفٌن تلكدروٌٌن ممدث ٌدإدي إلدى 

 (.02، 01، 4001إنتثج لؽة متوتزنة )جون النؽرٌهر، 

 خطوات إعداد الخرائط الذهنٌة: .3

 ( سبع خطوتت لخرتبط تلمفثهٌم تلذهنٌة، وهً:21، 20، 4002حدد )بوزتن، 

 بثنً ورقة بٌضثء من جمٌع جوتنبهث، وأبدأ فً منتصفهث، ألننث عندمث نبدأ فً تلمنتصؾ فإننث  قم
 نعطً تلحرٌة لذهننث للتحرك فً جمٌع تالتجثهثت.

  تستخدم أحد تألشكثل أو إحدى تلصور للتعبٌر عدن تلفكدرة تلمركزٌدة، ألن تلصدورة أفضدل مدن
وتلصددورة تلمركزٌددة تشددكل إثددثرة أكبددر ألددؾ كلمددة، كمددث أنهددث تسددثعدك علددى تسددتخدتم خٌثلددك، 

 وتجعلك تحثفظ على موتصلة تنتبثهك وتسثعد على تلتركٌز.

  تستخدم تأللوتن أثنثء رسم خرتبط تلعقل، ألن تأللوتن تعمل على إثثرة تلذهن مثل تلصور، كمدث
 أنهث تضفً تلقوة وتلحٌثة على خرتبط تلعقل، وتمنح تفكٌرك تإلبدتعً طثقة هثبلة.

 تلربٌسددٌة بثلشددكل تلمركددزي، وِصددل فددروع تلمسددتوٌٌن تلثددثنً وتلثثلددث بفددروع  ِصددل تلفددروع
 تلمستوٌٌن تألول وتلثثنً وهكذت، ألن تلذهن ٌعمل بطرٌقة تلربط تلذهنً.

  تجعددل تلفددروع تتخددذ تلمنحنددى بدددالً مددن تلخطددوط تلمسددتقٌمة، ألن تالقتصددثر علددى تلخطددوط
تلمنحنٌدة وتلمترتبطدة مثدل فدروع تألشدجثر تلمستقٌمة وحدهث ٌصٌج تلذهن بثلملل، أمدث تلفدروع 

 فهً أكثر جثذبٌة للعٌن وأكثر إثثرة النتبثهنث.

( بعض تلخطوتت تلتً ٌجج مرتعثتهث عند 34، 4001وقد ذكرت )عبٌدتت، وأبو تلسمٌد، 

 إعدتد تلخرٌطة تلذهنٌة تتمثل فً:

 جددة تفددوق إؼنددثء تلخرٌطددة بثلرسددوم أو تلصددور وتلرمددوز، فثلصددور تسددثعد علددى تلتددذكر بدر
تلكلمثت ولٌس من تلضروري أن تكون تلرسوم بشكل متقن، فٌجج قبول تلرسم مدن تلمتعلمدٌن 

 مهمث كثنت درجة إتقثنه.

  إذت تسددتخدمت كلمددة فددً تلمركددز بدددالً مددن تلصددورة ٌستحسددن أن تكددون تلكلمددة كبٌددرة ملونددة أو
 ثالثٌة تألبعثد.

 ٌمكن أن تكدون ثالثٌدة تأللدوتن، كمدث  تستخدتم تأللوتن فً دتخل تلخرٌطة، فثلصورة فً تلمركز
 أن تإلشعثعثت تلصثدرة عنهث ٌمكن أن تكون ملونة أٌضثً.

 .تستخدتم تألسهم وتلرموز لتوضٌح تلعالقثت بٌن أجزتء تلخرٌطة 
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 .تستخدتم مسثحة وتسعة وجعل تلخرٌطة مفتوحة تسمح بإضثفثت حدٌثة 

 ٌسٌة تلمفردة تمنح تلعقل تلمزٌدد مدن تستخدتم كلمة ربٌسٌة وتحدة فً كل سطر، ألن تلكلمة تلرب
 تلقوة وتلمرونة.

  تستخدتم تلصور أثنثء رسم خرٌطة تلعقل ألن كل صورة مثل تلثورة تلمركزٌة أفضل من ألدؾ
 كلمة.

 تؤخذ تلخرتبط تلذهنٌة أشكل وصور متعددة منهث: أشكال الخرائط الذهنٌة: .2

 تدددوٌن تلمالحظددثت وتلنقددثط  تؤخددذ شددكل تلمدددونثت أو نددوت تلمالحظددة تلصددؽٌرة، وتعتمددد علددى
 تلمهمة وهذت تلنوع ٌفٌد فً تولٌد تألفكثر.

  تلخرتبط عثلٌة تإلبدتع أو تلمبتكرة، وهً ال تنتمً إلى رسم أو شدكل محددد، وتتدرك للمتعلمدٌن
إلنشثبهث حسج رإٌتهم تلخثصة دون تلتقٌد بشكل أو نمط أو قثلج محدد، وٌترك تلعنثن لإلبدتع 

 وتلتخٌل.

 هنٌة تالستقرتبٌة، وتعد بشكل سرٌع أثنثء تلموقؾ تلتعلٌمً لٌقرج تلمعلومثت بشكل تلخرتبط تلذ
 سرٌع سوتء للطثلج أو تلمعلم )كروكً(.

  تلخرتبط تلذهنٌة تلعنكبوتٌة، وهً من أول نظرة لهث تشبه بشكل تلعنكبوت، وهذت تلندوع ٌتمثثدل
 مع شكل تلخرتبط تلذهنٌة.

 رة ذتت تألفرع تلمتعددة.تلشكل تلشجري تلمتفرع وهً تشبه تلشج 

  ،(.22، 4002تألشكثل تلتخطٌطٌة تلعثدٌة )تلسٌد 

 استخدامات الخرائط الذهنٌة فً التدرٌس:  .5

( أهم تلمجثالت تلتً ٌمكن أن 41، 4001( نقالً عن )تلصوٌنع، ٌٕٕٔٓلخص تلشمري )

 تستخدم فٌهث تلخرتبط تلذهنٌة فً مجثل تلتربٌة وتلتعلٌم: 

فً تخطٌط وتنظٌم محتوى أي منهج درتسً ممث ٌزٌد من فهم تلمتعلمٌن تستخدم أدتة منهجٌة  -أ 
وتقدمهم، حٌث ٌتم تنظٌم تلمعرفة تلمتضمنة فً محتوى تلمنهج تلدرتسً من خالل تستخرتج 
تلمفثهٌم من تلنص تلدرتسً وترتٌبهث وفقث لدرجة شمولٌتهث وعمومٌتهث، فعند تلقمة تقع تلمفثهٌم 

 وبثلتثلً ٌكون تلمنهج مترتبطثً ومتكثمال بثلنسبة للمعلمٌن. تلعثمة ثم تتدرج تلمفثهٌم،

تستخدم أدتة تعلٌمٌة لتوضٌح تلعالقثت تلهرمٌة بٌن تلمفثهٌم تلمتضمنة فً موضوع أو فً  -ج 
وحدة أو فً مقرر درتسً وٌمكن تستخدتمهث كؤدتة للتدرٌس تسثعد تلمتعلمٌن على ربط 

نهث تسثعد على توضٌح وإبرتز تلمفثهٌم وتألفكثر تلتً تلمفثهٌم تلجدٌدة بثلمفثهٌم تلقبلٌة، كمث أ
ٌتم تعلمهث وٌتم تلتركٌز علٌهث فً تلمنثقشة بٌن تلمعلم وتلمتعلمٌن على أن ٌشثرك تلمتعلمون فً 
بنثء خرتبط تلمفثهٌم حٌث ٌقومون بثختبثر تلمفثهٌم وترتٌبهث ممث ٌسثعد على تلدقة فً تلتفكٌر 

 لم على تولٌد تألفكثر عند تلمتعلمٌن وتوصٌثتهث وخثصة تألفكثر.وزٌثدة تلفهم، فهً تسثعد تلمع

تستخدم أدتة تقوٌمٌة حٌث تستخدم فً تشخٌص وتقوٌم تعلم تلطالج للموضوع أو تلدرس تلذي  -ج 
تعلموه بدال من تالختبثرتت تلتقلٌدٌة تلمكتوبة فبثستخدتمهمث ٌمكن تقوٌم مدى تعلم تلطثلج 

 ٌم مع بعضهث تلبعض فً شكل هرمً. للمفهوم وتلقدرة على ربط تلمفثه
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 دور المعلم والمتعلم فً الخرائط الذهنٌة:  .6

لكً نصل إلى تستخدتم أمثل للخرتبط تلذهنٌة، ولكً نحقق تلهدؾ تلمنشود منهث فً مجثل 

 تلتربٌة وتلتعلٌم ٌنبؽً على كل من تلمعلم وتلمتعلم أن ٌعً دوره فً تلخرتبط تلذهنٌة.

( فً هذت تلجثنج أن لكٍل من تلمعلم، وتلمتعلم دور فً ١ٓ ،ٖٓٗٔوٌذكر )أبو رٌثش 

تلخرتبط تلذهنٌة، ٌسثعد على تالستفثدة منهث بشكل أفضل فً تلعملٌة تلتعلٌمٌة، وهو مث ٌوضحه 

 تلجدول تلتثلً: 

 ( دور تلمعلم وتلمتعلم فً تلخرتبط تلذهنٌٌة0جدول )

 تلخرٌطة تنظٌم للبنى تلمعرفٌة

 ورد تلمتعلم دور تلمعلم

 ٌتفثعل مع تلخبرتت وتلموتقؾ ٌقدم خبرتت

 ٌنظم تلموقؾ لكً ٌسهل علٌه تستٌعثبه ٌعرض موتقؾ

 ٌشثرك فً تلمنثقشة وتولٌد تلقضثٌث ٌوفر فرص منثقشة

ٌهٌا فرصث للوصول على 

 تستنتثجثت

ٌبنً جدتول تسترجثع للوصول إلى تستنتثجثت 

 معرفٌة ذكٌة

 ٌبنً جدتول لالسترجثع

ٌل تلقول فً ذلك بؤن تلتدرٌس بثلخرتبط تلذهنٌة ٌنطوي على عدة مرتحل وٌمكن تفص

 (: 43، 42، 4001وهً )تلصوٌنع، 

مرحلة تقدٌم منظم تلخبرة تلمتقدمة: وتنطوي تلك تلمرحلة على ثالث خطوتت، أو أنشطة ٌقوم  -أ 
طالج وهً: بهث تلمعلم بعد تنظٌمه للمثدة تلتعلٌمٌة بطرٌقة مبسطة، وتحدٌده للسلوك تلمدخلً لل

توضٌح تألهدتؾ تلتدرٌسٌة، وتقدٌم منظم تلخبرة تلمتقدمة، وتستثثرة تلوعً للتؤكد من تستٌعثج 
 تلطثلج للخبرتت.

مرحلة تقدٌم مثدة تلتعلم: تتؤتى من خالل عمل ترتٌج منطقً للتعلم، لتوضٌح بنٌة تلمحتوى  -ج 
ة وتلنوعٌة، ثم تقدٌم تلمحتوى تلتعلٌمً، وتحلٌل هذت تلمحتوى الستخرتج قثبمة للمفثهٌم تلربٌسٌ

 بطرٌقة تجذج تنتبثه تلطثلج، وتسثعده على إدرتك تلعالقثت بٌن تلمفثهٌم.

مرحلة تدعٌم تلبنٌة تلمعرفٌة: تتم من خالل ممثرسة تألنشطة تلتً من شؤنهث تؤكٌد تلبنٌة  -ج 
لتكثملً للربط تلمعرفٌة تلتً تم إضثفة مفثهٌم جدٌدة لدٌهث، وٌتطلج ذلك تستخدتم مبدأ تلتوفٌق ت

بٌن تلمفثهٌم تلجدٌدة وتقدٌمه، وتلتمثٌز تلمتقدم إلضثفة أبعثد ومعثن جدٌدة للمفثهٌم، وتشجٌع 
تلخرٌطة تنظٌم للبنى تلمعرفٌة أسلوج تلتفكٌر تلنقدي، وتستخدتم تلخرتبط كمنظمثت بعدٌة ثم 

ومحثولة تلتقوٌم للموقؾ تلتعلٌمً ككل لتشخٌص نقثط تلقوة وتدعٌهمث، ونقثط تلضعؾ 
 ( ١ٗم،  ٕٕٓٓعالجهث. )أبو جبر، 
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 المحور الثانً: الفهم القرائً:

 مفهوم الفهم القرائً: .0

  Alshayeتلفهم تلقرتبً هو تلقدرة على بنثء وتستٌعثج تلمعنى من تلنص تلمكتوج )

,4004) 

( أن تلفهم تلقرتبً ٌشمل تلربط بٌن تلرمز تللؽوي وتلمعنى ٠211 4000ٌرى ٌونس )و

تلمعنى فً تلسٌثق وتختٌثر تلمعنى تلمنثسج وتنظٌم تألفكثر تلمقروءة وتذكر هذه تألفكثر وإٌجثد 

 وتستخدتمهث فً تلنشثطثت تلحثضرة وتلمستقبلٌة.

( بؤنه: "عملٌة مركبة ومعقدة، تتضمن عملٌثت عقلٌة علٌث، 42، 4002ٌعرفه جثد )و

( ثم تالستنتثجً، ثم تلنثقد، ثم وٌندرج تحتهث مستوٌثت تبدأ بثلفهم تلحرفً للنص )أي تلمبثشر

 تلتذوقً، وختثمثً تلفهم تإلبدتعً" 

وتلفهم تلقرتبً: هو عملٌة تلربط بٌن تلرمز وتلمعنى وإخرتج تلمعنى من تلسٌثق وتختٌثر 

تلمعنى تلمنثسج وتنظٌم تألفكثر تلمقروءة وتذكر هذه تألفكثر وتستخدتمهث وتوظٌفهث فً تألحدتث 

 (.42 ،4004وتألنشطة. )تلبهى 

( بؤنه: " نشثط عقلً ٌتم فٌه تلربط بٌن تلمعلومثت تلمربٌة 13، ٕٓٔٓوعرفه تلسٌد )

تلمكتوبة، وتلمعلومثت تلمخزنة عنهث فً تلذتكرة، وإحدتث موتءمة وممثثلة بٌنهمث لكً ٌتمكن 

ك تلقثرئ من تلتفثعل مع تلنص تلمقروء، وتحلٌله وتستنتثج تلمعثنً تلضمنٌة فٌه، وتالنتهثء من ذل

 بمعرفـة تلفكرة تلعثمة للموضوع تلمقروء، ومعرفة تتجثهثت تلكثتج منه".

بهث تلطثلج بثالنتقثل مـن تلفهـم  ( بؤنه: "عملٌة عقلٌة ٌقوم441، ٕٔٔٓوعرفه شعالن)

تلسطحً للنص تلذي ٌشمل تعرؾ تلرمز وتلنطق بثلمقروء، إلى تلفهم تلعمٌق للنص تلـذي ٌشمل 

 وتلنقد". تلتحلٌل وتلربط وتالستنتثج

: على أنه عملٌة تلربط بٌن Reading Comprehensionكمث ٌنظر إلى تلفهم تلقرتبً 

تلرمز وتلمعنى وإخرتج تلمعنى من تلسٌثق وتختٌثر تلمعنى تلمنثسج وتنظٌم تألفكثر تلمقروءة 

 (41، 4004وتذكر هذه تألفكثر وتستخدتمهث وتوظٌفهث فً تألحدتث وتألنشطة. )تلبهى 

تلفهم تلقرتبً عملٌة عقلٌة تقوم على تفسٌر تلمعثنً تلمتضمنة فً تلمقروء بنثًء ومن ثم فإن 

على خبرة تفثعلٌة بٌن تلخبرة تلسثبقة للقثرئ وتلمعلومثت تلجدٌدة تلمتضمنة فً تلنص تلمقروء 

 .وتلمتمثلة فً مستوٌثت تلفهم تلمختلفة

 مٌز بعدة خصثبص منهث:وفً ضوء تلتعرٌفثت تلسثبقة ٌمكن تلقول بؤن تلفهم تلقرتبً ٌت

أنه عملٌة عقلٌة تتم دتخل عقل تإلنسثن، وبثلتثلً ال ٌمكن رإٌتهث أو مالحظتهدث بشدكل مبثشدر،  -أ 

للفددرد، وأن تلفهددم  Reading Performanceوإنمددث نسددتدل علٌهددث مددن خددالل تألدتء تلقرتبددً 



 

 م9109لسنة  العشرونالعدد                                      مجلة البحث العلمى فى التربٌة

 

78 

معرفدة معثنٌهدث عملٌة تفكٌر، هذه تلعملٌة تقوم على)تلتعرؾ علدى تلكلمدثت، وفهدم مددلوالتهث، و
 من خالل تلسٌثق، وتستنتثج تألفكثر تلعثمة، وتلربٌسة، وتلفرعٌة(

أنده عملٌدة بنثبٌدة علدى تعتبدثر أن تلقدثرئ ٌستحضدر مددث لدٌده وتلبندثء علدى مدث لدٌده مدن رصددٌد  -ج 
 معرفً فً ضوء تستفثدته بثلمقروء.

ٌثته تلقرتبٌدة وفقدثً أنه عملٌة تسترتتٌجٌة، بمعنى أن تلقثرئ تلكؾء هو تلذي ٌنوع مدن تسدترتتٌج -ج 
 لطبٌعة تلنص تلقرتبً، وتلموقؾ تلقرتبً ذتته

 :أهمٌة الفهم القرائً .9

 :ٌسثعد تلفهم تلقرتبً تلطالج على

 .تالستفثدة من تلمقروء بؤفضل صورة ممكنة -أ 

 .تلتمكن من فنون تللؽة -ج 

 .إدرتك تلعالقثت بٌن تألسبثج وتلنتثبج وبثلتثلً تستنتثج تألدلة -ج 

 .حل تلمشكالتتستخدتم تلمقروء فً  -د 

 .تلتفوق تلدرتسً فً جمٌع تلمجثالت، حٌث أنه ٌعد من أهم تلعوتمل تلتً تإثر فً ذلك -ه 

لذت ٌنبؽً على تلمعلم تهٌبة تلبٌبة تلصفٌة تلمنثسبة تلتً توفر للتالمٌذ عوتمل تلقرتءة تلجٌدة  -و 

 (.440، 4000وتوجٌههم إلى كٌفٌة تالستفثدة من تلمقروء )حسن، 

 ً الفهم القرائً.العوامل المؤثرة ف .3

 تلعوتمل وتلّتؤثٌرتت من بثلعدٌد ٌتؤثر تلقرتبً إلى أن تلفهم تلدرتسثتأشثرت بعض 

 تعّدد من تلّرؼم على. أو إٌجثبثً  سلبثً  تلقثرئ تستٌعثج على لتإثر بعضهث مع تتفثعل تلتً تلّدٌنثمٌكٌة

تتلخص فً  جملتهث فً َرتء،ت هذه أنّ  تلفهم تلقرتبً، إاّل  عملٌة فً تلمإثرة تلعوتمل حول تَرتء

 :تَتً

ٌُقصدد بدذلك  :تلمقدروء خصدثبص تلدّنص -أ   ومعدثنً تلمفدردتت تلدّنص، دتخدل تلجمدل جتركٌد و
مددن قدرتدده علددى فهددم  ٌحسددن وتلّنظددثم تلنحددوي، تللؽددة بقوتعددد تلقددثرئ فمعرفددة ،ودالالتهددث

 عثنٌهدثلم ومعرفتده تلمفدردتت، مدن وتفدرة لحصدٌلة تلنصوص، بثإلضثفة إلى تمدتالك تلقدثرئ 
 فصعوبة تلمفردتت  .تلّنصوص بشكل أفضل فهم من لٌتمكن توتفرهث ٌجج ودالالتهث ضرورة

 عملٌدة تكدون مؤلوفدة ؼٌدر تحتدوي مفدردتت تلتدً فثلجملدة ،تلفهدم عملٌدة إعثقة فً كبٌر أثر لهث
 (.2010، نصر وتلمنثصر) مثل هذه تلمفردتت تشتمل ال تلتً تلك من صعوبة أكثر تستٌعثبهث

 وقوتعددهث، مدن تللّؽدة وتلدّتمكن تلمعرفٌدة، خلفٌدةتلو ّذكثء،تلد بدذلك وٌقصدد:  لقدثرئت خصثبص -ج 
وتالستقصدثء، وقدد وجدد أّن تلقدّرتء تألصدؽر سدنث و خبدرة  ،لوتلّتحلٌد تلّتركٌدز علدى وتلقددرة

ٌركزون على خصثبص تلّنص بدرجة أقّل، ألّنهم ال ٌعرفون أهّمٌة بنٌدة تلدّنص ودورهدث فدً 
أظهرت تلّدرتسثت أّن تلقّرتء تلمحترفٌن ٌنفدذون عدثدة مهدثرة أو أكثدر مدن  تلفهم تلقرتبً، وقد

تلمهددثرتت فددوق تلمعرفٌددة أثنددثء قددرتءتهم. وأّن تلقددّرتء تلّضددعثؾ ال ٌفهمددون مددث ٌقددرإون وال 
ددة) ٌّ ؛ Swanson& Delapaz,1998ٌسددتطٌعون تمٌٌددز تألفكددثر تلّربٌسددة مددن تألفكددثر تلفرع

   (. 2003تلحٌلوتنً،
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مسدثعدة  فدً مهّمدة تلّتددرٌس تسدترتتٌجٌة أنّ  إلى تلّدرتسثت تشٌر إذ فهم تلمقروء: تسترتتٌجٌثت -ج 
 لتسهل طرتبق تدرٌسه بتنوٌع تلمعلم ٌنصح علٌه، لذت تعرض تلتً تلّنصوص فهم تلقثرئ على

 .2014)؛ تلّدلٌمً، 2010تالستٌعثج بشكل أفضل) عبد تلبثري،  عملٌة

 :منهدث متنّوعدة وأهددؾ متعدددة، ألؼدرتض صدوصتلنّ  ٌقدرإون تلهددؾ مدن تلقدرتءة: فثلّطلبدة -د 
لالسدتٌعثج وتلفهدم،  وتلقدرتءة مدث، مهّمدة ألدتء وتلقدرتءة جدٌددة، معلومدثت الكتسدثج تلقدرتءة

 ( 2012تلّسلٌتً،وتلقرتءة للمتعة، وتلقرتءة للّدرتسة وتلّتحصٌل )

تددرتبط  تلعوتمددل تلتددً تددإثر فددً عملٌددة تلفهددم تلقرتبددًومددن خددالل مددث سددبق ٌمكددن تلقددول بددؤن 

بجثنبٌن ربٌسٌن، همث تلقدثرئ وتلمدثدة تلمقدروءة، فهندثك عوتمدل تتعلدق بثلقدثرئ مدن حٌدث )قدرتتده 

تلعقلٌة وتلتعلٌمٌة وتللؽوٌة، ومٌوله ودتفعٌته، وخبرتته تلسثبقة(، وتألخرى تتعلق بثلمثدة تلمقدروءة، 

ٌدددهث(، وتعددد تلقدددرة مددن حٌددث )مفردتتهددث، وترتكٌبدده، وأفكثرهددث وتنظٌمهددث، ودرجددة سددهولتهث أو تعق

 تللؽوٌة للطثلج من أهم تلعوتمل تلتً تحدد كٌفٌة تفثعله مع تلمثدة تلمقروءة وتستٌعثبه لهث.

 مستوٌات الفهم القرائً: .4

( بؤنهث مظثهر تألدتء تلمقثسة وتلتً ٌعبر فٌهث تلتلمٌذ 4001عرفهث تلعٌسوي وتلطنخثنً )

بثر تلمعد لهذت تلؽرض، وتشمل مجموعة من عن مدى فهمه للمقروء، وتلتً تقثس عن طرٌق تالخت

 تلمهثرتت تلمتعددة وتلمتنوعة كمث أوضحتهث بعض تألدبٌثت، وهً:

 يستىيانفهىانقشائٍانًجبشش: -أ

وٌقصد به فهم تلكلمثت وتلجمل وتألفكثر وتلمعلومثت وتألحدتث فهمثً مبثشرتً كمث ورد 

مفهوم تلربٌس من تلنص، وتحدٌد ذكرهث صرتحة بثلنص، وٌتضمن ثالث مهثرتت هً )تحدٌد تل

تلمعلومثت تلمطلوبة من تلنص تلمقروء، وتحدٌد تعرٌؾ للمفهوم من خالل تلنص تلمقروء. )عمر، 

 ( مثل أسبلة تلمفرد وتلجمع وتلمضثد وتلمرتدؾ.4002وتلعتٌبً 

 يستىيانفهىانقشائٍاالستُتبخٍ: -ة

قة تلتً أرتدهث تلكثتج ولم وٌقصد به قدرة تلقثرئ على تلتقثط تلمعثنً تلضمنٌة تلعمٌ

ٌصرح بهث تلنص وقدرته على تلربط بٌن تلمعثنً وتستنتثج تلعالقثت بٌن تألفكثر وتلقٌثم 

بثلتخمٌنثت وتالفترتضثت لفهم مثبٌن ومث ورتء تلسطور، وٌتضمن أربع مهثرتت هً )تستنتثج 

خالل مجموعة من تلعالقة بٌن مفهومٌن من خالل تلنص تلمقروء، ومهثرة تلتوصل للنتثبج من 

تلمقدمثت، ومهثرة تحدٌد أوجه تالختالؾ بٌن مفهومٌن، ومهثرة تستنتثج عالقثت تلسبج وتلنتٌجة. 

 (.4002)عمر، وتلعتٌبً 

 يستىيانفهىانقشائٍانُبقذ: -ج

وٌقصد به إصدتر حكم على تلمثدة تلمقروءة لؽوٌثً وداللٌثً ووظٌفٌثً، وتقوٌمهث من حٌث 

ومستوى وضوحهث وقوة تؤثٌرهث على تلقثرئ وفقثً لمعثٌٌر منثسبة  جودتهث ودقتهث وصٌثؼتهث

حٌث ٌتضمن مستوى تلفهم تلقرتبً تلنثقد ثالث مهثرتت فرعٌة: )مهثرة تلتمٌٌز بٌن ومضبوطة، 

مفهومٌن من خالل تلنص أو تلشكل تلمقروء، ومهثرة إبدتء تلرأي حول مفهومٌن من خالل تلنص 
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)تلطثهر،  ح تلفوتبد من تلمفهوم من خالل تلنص تلمقروء(أو تلشكل تلمقروء، ومهثرة توضٌ

4000) 

(  مهثرتت تلفهم تلقرتبً ضمن تلمستوٌثت تلتثلٌة: 423، 424، 4002وحدد عبد تلسالم )

مستوى تلفهم تلمبثشر، ومستوى تلفهم تلتفسٌري، ومستوى تلفهم تالستنتثجً، ومستوى تلفهم 

تلفهم تلتذوقً، ومستوى تلفهم تإلبدتعً )تالبتكثري(، تلتطبٌقً، ومستوى تلفهم تلنثقد، ومستوى 

 .وٌندرج تحت كل مستوى مجموعة من تلمستوٌثت تلفرعٌة

 ( فقد قسمث مستوٌثت تلفهم لمث ٌلً:403-401،4002أمث تلنثقة وحثفظ )

 مستوى الفهم المباشر، وٌضم ما ٌلً: (أ 

 تحدٌد تلمعنى تلمنثسج للكلمة من تلسٌثق. -

 تحدٌد مرتدؾ تلكلمة. -

 تحدٌد مضثد تلكلمة. -

 تحدٌد أكثر من معنى للكلمة )تلمعنى تلمشترك(. -

 تحدٌد تلفكرة تلعثمة تلمحورٌة للنص. -

 تحدٌد تلفكرة تلربٌسة للفقرة. -

 تحدٌد تألفكثر تلجزبٌة وتلتفثصٌل تلدتعمة فً تلنص. -

 إدرتك تلترتٌج تلزمثنً. -

 إدرتك تلترتٌج تلمكثنً. -

 إدرتك تلترتٌج حسج تألهمٌة. -

 لفهم االستنتاجً، وٌتضمن:مستوى ا (ب 

 تستنتثج أوجه تلشبه وتالختالؾ. -

 تستنتثج عالقثت تلسبج بثلنتٌجة. -

 تستنتثج أؼرتض تلكثتج ودوتفعه. -

 تستنتثج تالتجثهثت وتلقٌم تلشثبعة فً تلنص. -

 تستنتثج تلمعثنً تلضمنٌة فً تلنص. -

 مستوى الفهم النقدي: (ج 

 تلتمٌٌز بٌن تألفكثر تلثثنوٌة، وتألسثسٌة. -

 ٌٌز بٌن تلحقٌقة وتلرأي.تلتم -

 تلتمٌٌز بٌن مث ٌتصل بثلموضوع، وبٌن مثال ٌتصل به. -

 تلتمٌٌز بٌن تلمعقول وؼٌر تلمعقول من تألفكثر. -
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 تلتمٌٌز بٌن تلفكرة تلشثبعة وتلفكرة تلمبتكرة. -

 تحدٌد مدى منطقٌة تألفكثر وتسلسلهث. -

 تحدٌد مدى مصدتقٌة تلكثتج. -

 رتهث.تلحكم على مدى أصثلة تلمثدة ومعثص -

 مستوى الفهم التذوقً، ومن مهاراته: (د 

 ترتٌج تألبٌثت حسج قوة تلمعنى. -

 إدرتك تلقٌمة تلجمثلٌة وتلداللة تإلٌحثبٌة فً تلكلمثت وتلتعبٌرتت. -

 إدرتك تلحثلة تلشعورٌة وتلمزتجٌة تلمخٌمة على جو تلنص. -

 تختٌثر أقرأ تألبٌثت معنى إلى بٌت معٌن. -

 مستوى الفهم اإلبداعً:  (ه 

 رتٌج أحدتث تلقصة، أو ترتٌج شخصٌثتهث بصورة مبتكرة.إعثدة ت -

 تقترتح حلول جدٌدة لمشكالت وردت فً موضوع أو قصة. -

 تلتوصل إلى توقعثت لألحدتث بنثء على فرضٌثت معٌنة. -

 تلتنبإ بثألحدتث وحبكة تلموضوع أو تلقصة قبل تالنتهثء من قرأتهث. -

 تحدٌد نهثٌة لقصة مث، لم ٌحدد تلكثتج نهثٌة لهث. -

 مسرحة تلنص تلمقروء وتمثٌله. -

ٌتضح من تلتقسٌمثت تلسثبقة لمستوٌثت تلفهم تلقرتبً أن هنثك عالقة وثٌقة بٌن هذه 

تلمستوٌثت؛ فثلطثلج ٌنبؽً أن ٌتقن تلفهم تلمبثشر، لٌصل إلى تلمستوٌثت تألعلى، وٌنبؽً أن ٌفهم 

ملة، ٌمكنه تلربط بٌن تلجمل تلكلمة وتلجملة لٌفهم تلفقرة، ومن خالل فهمه لمعنى تلكلمة وتلج

 ومعرفة تألفكثر تلربٌسة، وربط تألسبثج بثلنتثبج، وصوالً ألعلى مستوٌثت تلفهم تلقرتبٌة.

 مهارات الفهم القرائً: .5

 ( أن مهثرتت تلفهم تلقرتبً تصنؾ إلى: 013، 4002ٌذكر بهلول )

مثت تلوتردة فً تلنمط تلحرفً للفهم: وٌقصد به قدرة تلطثلج على تعرؾ تلحقثبق وتلمعلو -أ 
 تلموضوع تلمقروء.

تلنمط تلتفسٌري للفهم: وٌقصد به قدرة تلطثلج على فهم تلعوتمل وتألسبثج وتلعالقثت وتلقدرة على  -ج 
 تلتوقع وتفسٌر تللؽة تلمجثزٌة، وتكتشثؾ معثنى تلكلمثت  من تلسٌثق.

ٌفهث  وتنظٌمهث لكً تلنمط تالستٌعثبً للفهم: وٌقصد به قدرة تلطثلج على معثلجة تلمعلومثت بتصن -ج 
ٌتم فهمهث كجزء من معنى كلً معقد، وتقسٌم تلمثدة تلمقروءة حسج مث بٌنهمث من عالقثت، 

 وترتٌج تألحدتث حسج ظهورهث، وتصنٌؾ تلعنثصر تحت تلعنثوٌن تلعثمة.

تلنمط تلتطبٌقً للفهم: وٌقصد به قدرة تلطثلج على تطبٌق تلمعلومثت تلوتردة  فً تلموضوع  -د 
 مجثالت جدٌدة وفً حل تلمشكالت. تلمقروء فً
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ٗٝقظذ -ٓ ٗذحذٝذاىَْؾاىْقذٛىيفٌٖ: اىَقشٗء ٝرؼيقتَادج اىطاىةػيٚئطذاسحنٌ قذسج تٔ

 ّ٘احٜاىقظ٘سٗاىع٘دجفٖٞا.
اىَْؾاى٘ظذاّٜٗٝقظذتٔاىقذسجػيٚامرشافاىَشاػش،ٗاىرؼثٞشػِاإلػعاب. -ٗ

 ( عدة مهثرتت للفهم تلقرتبً منهث:4002لٌفة )كمث حدد تلخ

 .إعطثء تلرمز معنثه 

 .فهم تلوحدتت تألكبر من مجرد تلرمز، كثلعبثرة وتلجملة وتلفقرة وتلقطعة كلهث 

 .تلقرتءة فً وحدتت فكرٌة 

 .فهم تلكلمثت من تلسٌثق وتختٌثر تلمعنى تلمنثسج 

 .فهم تلمعثنً تلمتعددة للكلمثت 

 فكثر تلربٌسٌة وفهمهث.تلقدرة على تختٌثر تأل 

 .تلقدرة على إدرتك تلتنظٌم تلذي تتبعه تلكثتج 

 .تلقدرة على تالستنتثج 

 .تلقدرة على فهم تتجثه تلكثتج 

 تلقدرة على تالحتفثظ بثألفكثر 

( مهثرتت تلفهم تلقرتبً إلى خمس مستوٌثت هً: تلفهم تلحرفً، وتلفهم 4004قسم موكلً)و

( تلفهم 4002هم تلتذوقً، وتلفهم تالبتكثري، بٌنمث قسم )طلبة تالستنتثجً، وتلفهم تلنقدي، وتلف

 . تلقرتبً إلى أربعة مستوٌثت هً: تلفهم تلمبثشر، وتلفهم تالستنتثجً، وتلفهم تلنثقد، وتلفهم تإلبدتعً

 ( أن مهثرتت  تلفهم تلقرتبً ٌمكن تقسٌمهث إلى:4002م( ونهثبة )4004تلُعذٌفً ) ذكروقد 

   مهثرة تلفهم تلحرفً: وتتضمن تحدٌد تلمعنى تلمنثسج للكلمة من تلسٌثق، وتعٌٌن مضثد
 تلكلمة، وتوضٌح تلعالقة بٌن تلجمل.

   مهثرة تلفهم تالستنتثجً: وتتضمن  مهثرتت تختٌثر عنوتن منثسج للموضوع، وتستنتثج
ط تلمعثنً تألفكثر تلربٌسة تلتً تشتمل علٌهث تلموضوع، وبٌثن ؼرض تلكثتج، تستنبث

 تلضمنٌة تلتً لم ٌصرح بهث تلكثتج.

   مهثرة تلفهم تلنقدي: وتتضمن تلتمٌٌز بٌن تلحقٌقة وتلرأي، وتلحكم على تلمقروء فً ضوء
تلخبرة تلسثبقة، وتكوٌن رأي حول تلقضثٌث وتألفكثر تلمطروحة فً تلنص، وتلتمٌٌز بٌن مث 

 ٌتصل بثلموضوع ومث ال ٌتصل به.

  وتتضمن توضٌح تلعثطفة تلمسٌطرة على تلنص تلقرتبً، وتحدٌد مهثرة تلفهم تلتذوق  :ً
 تلصور تلبٌثنٌة تلتً تضمنهث تلنص تلقرتبً، وذكر تلداللة تإلٌحثبٌة للكلمثت وتلتعبٌرتت.

   مهثرة تلفهم تإلبدتعً: وتتضمن تقترتح حلول جدٌدة لمشكالت وردت فً تلموضوع، وتلتنبإ
 بثألحدتث بنثًء على مقدمثت معٌنة.
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وعلى تلرؼم من تختالؾ هذه تلتصنٌفثت فً تلشكل إال أنهث تتفق فً تلمضمون وقد تستفثد 

 تلبثحث منهث فً تحدٌد مهثرتت تلفهم تلقرتبً لطالج تلمرحلة تلمتوسطة.

 

 

 

 منهجٌة الدراسة وإجراءاتها:

مدن  تستخدمت تلدرتسدة تلمدنهج تلوصدفً بثعتبدثره تألنسدج لتحقٌدق أهددتفهث، حٌدث منهج الدراسة:

خالل أمكن وصؾ وتشخٌص دور تستخدتم تسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة تدرٌسٌثً فً تنمٌة مسدتوى 

 تلفهم تلقرتبً لدى طالج تلمرحلة تلمتوسطة.

 طالج وطثلبثت تلمرحلة تلمتوسطة بثلكوٌت. مجتمع الدراسة:

بوتقع مثبة  ( طثلبثً وطثلبة من طالج تلمرحلة تلمتوسطة، من أربع مدترس204) عٌنة الدراسة:

طثلج/ طثلبة من كل مدرسة، موزعٌن على محثفظتً تألحمدي وتلفروتنٌة على تلنحو تلتثلً: 

مدرستث )عبد تلحمٌد صثلح فرس تلمتوسطة بنٌن/قثرورة تلمتوسطة بنثت( بمحثفظة تألحمدي 

ة، ومدرستث )ؼثزي عبد تلرحمن تلقبٌصً تلمتوسطة بنٌن/هثجر تلمتوسطة بنثت( بمحثفظة تلفروتنٌ

 بثلكوٌت.

 وصف عٌنة الدراسة:

 ( ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب )النوع(0جدول )

 انُسجةانًئىَة انتكشاس انُىع

 50% 201 ذكور

 50% 201 إنثث

 100% 402 انًدًىع

( أن نسبة تلعٌنة من طالج تلمرحلة تلمتوسطة بثلكوٌت حسج تلنوع 0ٌتضح من تلجدول )

 (.50%ٌة حٌث بلؽت تلنسبة لكل منهمث )من تلذكور وتإلنثث جثءت متسثو

 ( ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب )المحافظة(9جدول )  

 انُسجةانًئىَة انتكشاس انًحبفظة

 50.5% 203 تألحمدي

 49.5% 199 تلفروتنٌة

 100% 402 انًدًىع
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( أن أعلى نسبة من إجمثلً تلعٌنة من طالج تلمرحلة تلمتوسطة 4ٌتضح من تلجدول )

حٌث بلؽت تلنسج على تلترتٌج  تلفروتنٌةثم نسبة  تألحمديٌت حسج تلدرجة هً نسبة بثلكو

(%50.5( ،)%49.5.) 

  أداة الدراسة:

تستبثنة بهدؾ تعرؾ دور تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم 

وتلدرتسثت تلسثبقة  تلقرتبً، وتم بنثء تالستبثنة بثلرجوع إلى تإلطثر تلنظري وتألدبٌثت تلتربوٌة

ذتت تلصلة بموضوع تلدرتسة بثإلضثفة لالسترشثد بآرتء تلخبرتء وتلمتخصصٌن فً مجثل 

تلمنثهج وطرق تلتدرٌس بصفة عثمة ومنثهج وطرق تدرٌس تللؽة تلعربٌة بصفة خثصة، وتكونت 

توضح  تالستبثنة فً صورتهث تلنهثبٌة من أربعة محثور، جثء تلمحور تألول ٌضم تلعبثرتت تلتً

( 04دور تستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة تدرٌسٌثً فً تنمٌة مستوى تلفهم تلمبثشر لدى تلطالج، وشمل )

عبثرة، وجثء تلمحور تلثثنً ٌضم تلعبثرتت تلتً تدل على دور تستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة تدرٌسٌثً 

تلثثلث ٌضم  ( عبثرة، بٌنمث جثء تلمحور04فً تنمٌة مستوى تلفهم تلنثقد لدى تلطالج، وشمل )

تلعبثرتت تلتً تدل على دور تستخدتم تسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة تدرٌسثً فً تنمٌة مستوى تلفهم 

( عبثرة، وأخٌرتً جثء تلمحور تلرتبع ٌضم تلعبثرتت تلتً تدل 04تإلبدتعً لدى تلطالج، وشمل )

ثجً لدى تلطالج، وشمل على دور تستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة تدرٌسثً فً تنمٌة مستوى تلفهم تالستنت

( الستبثنة بجمٌع محثورهث، وأمث كل عبثرة مقٌثس ثالثً متدرج ٌدل 23( عبثرة، بإجمثلً )04)

على درجة تلدور ٌترتوح مث بٌن )مرتفعة( وتعطى ثالث درجثت، و )منخفضة( وتعطى 

ث بٌن )درجتثن( و)منخفضة( وتعطى درجة وتحدة، وتترتوح تلدرجة تلكلٌة على تلمحور تألول م

( درجة، وتترتوح على 21إلى  04( درجة، بٌنمث تترتوح على تلمحور تلثثنً مث بٌن )21إلى  04)

إلى  04( درجة، بٌنمث تترتوح على تلمحور تلرتبع مث بٌن )21إلى  04تلمحور تلثثلث مث بٌن )

مرتفعة ( درجة، وتدل تلدرجة تل022إلى  23( درجة، وتترتوح على تالستبثنة تلكلٌة مث بٌن )21

على ترتفثع دور تسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تلقرتبً لدى تلطالج بٌنمث 

 تدل تلدرجة تلمنخفضة على تلعكس.

 صدق األداة:

 الصدق الظاهري: -أ 

من خالل عرضهث على  تلصدق تلظثهريتم حسثج صدق تالستبثنة فً تلبدتٌة بثستخدتم 

ثص وتلخبرة للقٌثم بتحكٌمهث، وذلك بعد أن ٌطلع هإالء ذوي تالختص مجموعة من تلمحكمٌن

إلبدتء آرتبهم ومالحظثتهم حول كل تستبثنة تلمحكمون على عنوتن تلدرتسة، وتسثإالتهث، وأهدتفهث 

وفقرتتهث من حٌث مدى مالءمة تلفقرتت لموضوع تلدرتسة، وصدقهث فً تلكشؾ عن تلمعلومثت 

ط كل فقرة بثلمحور تلتً تندرج تحته، ومدى وضوح تلمستهدفة للدرتسة، وكذلك من حٌث ترتب

تلفقرة وسالمة صٌثؼتهث؛ وذلك بتعدٌل تلفقرتت أو حذؾ ؼٌر تلمنثسج منهث أو إضثفة مث ٌرونه 

 منثسًبث من فقرتت، بثإلضثفة إلى تلنظر فً تدرج كل تستبثنة، وؼٌر ذلك ممث ٌرته تلخبرتء منثسًبث.

 الصدق الذاتً: -ب 
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حسثج تلجذر تلتربٌعً لمعثمل )ترتبثط بٌرسون(، وكثنت  بثستخدتم تم حسثج تلصدق تلذتتً

 درجة تلصدق تلذتتً كمث بثلجدول تلتثلً:

 

 

 

( ٌوضح تلجذر تلتربٌعً لمعثمل ترتبثط بٌرسون بٌن إجمثلً محثور تالستبثنة وبعضهث 2جدول )

 (204)ن=

 ػذدانؼجبسات انًحىس
يؼبيماستجبط

 ثُشسىٌ

اندزسانتشثُؼٍنًؼبيم

 الستجبط)انصذق(ا

دسخة

 انصذق

 مرتفعة 933. **871. 12 األٗه

 مرتفعة 963. **928. 12 اىصاّٜ

 مرتفعة 941. **883. 12 اىصاىس

 مرتفعة 916. **839.   12 اىشاتغ

( أن معثمل تلصدق تلذتتً لالستبثنة ٌقترج من تلوتحد تلصحٌح 2ٌالحظ من تلجدول )

ث وبذلك ت ًٌ تمتع تالستبثنة بدرجة عثلٌة من تلصدق، وٌمكن تالعتمثد على وهى درجة مقبولة إحصثب

 نتثبجهث فً تلدرتسة تلحثلٌة. 

 ثبات األداة:

بدور تلتدرٌس بثلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة تلفهم تم حسثج تلثبثت ألدتة تلدرتسة تلخثصة 

كرونبثخ لدي طالج وطثلبثت تلمرحلة تلمتوسطة بثلكوٌت بثستخدتم طرٌقتً معثمل تلفث  تلقرتبً

وتلتجزبة تلنصفٌة، وتقتصر حسثج ثبثت تلمكونثت تلفرعٌة على طرٌقة معثمل تلفث، وٌتضح ذلك 

 من خالل تلجدول تلتثلً:

 بدور التدرٌس بالخرائط الذهنٌة فً تنمٌة( معامالت الثبات ألداة الدراسة الخاصة 4جدول )

 (419)ن=لدي طالب وطالبات المرحلة المتوسطة بالكوٌت  الفهم القرائً 

 تالستبثنة
عدد 

 تلعبثرتت

معثمل تلفث 

 كرونبثخ

 تلتجزبة تلنصفٌة

تالرتبثط بٌن 

 نصفى تالستبثنة

معثمل تلثبثت بعد 

 Guttmanتلتصحٌح

 910. 836. 919. 12 تلمحور تألول
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 862. 761. 933. 12 تلمحور تلثثنً

 918. 850. 928. 12 تلمحور تلثثلث

 904. 825. 939. 12 تلمحور تلرتبع

 907. 833. 972. 48 إجمثلً تالستبثنة

بدور ألدتة تلدرتسة تلخثصة ( أن قٌمة معثمل ألفث كرونبثخ لثبثت 2ٌتضح من تلجدول )

 لدي طالج وطثلبثت تلمرحلة تلمتوسطة بثلكوٌت تلتدرٌس بثلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة تلفهم تلقرتبً

( 833.لمحثور تلفرعٌة لالستبثنة جثءت )( مرتفعة، كمث أن معثمالت تلثبثت ل972.قد بلؽت )

( ممث ٌشٌر إلى تلثبثت تلمقبول 907.) Guttmanمرتفعة؛ كمث بلػ معثمل تلثبثت بعد تلتصحٌح ل

 .ألدتة تلدرتسة

 تصحٌح االستبانة:

(، 4(، وتالستجثبة )متوسطة( تعطً تلدرجة )2تعطى تالستجثبة )مرتفعة( تلدرجة )

(، وعكس تلك تلدرجثت فً حثلة تلعبثرتت تلسلبٌة، 0جة )وتالستجثبة )منخفضة( تعطً تلدر

(، 4(، وتالستجثبة )متوسطة( تعطً تلدرجة )0حٌث، تعطى تالستجثبة )مرتفعة( تلدرجة )

(، وبضرج هذه تلدرجثت فً تلتكرتر تلمقثبل لكل 2وتالستجثبة )منخفضة( تعطً تلدرجة )

ٌعطً مث ٌسمى بـ)تلوسط تلمرجح(، تلذي  تستجثبة، وجمعهث، وقسمتهث على إجمثلً أفرتد تلعٌنة،

 ٌعبر عن تلوزن تلنسبً لكل عبثرة على حدة كمث ٌلً:

تلتقدٌر تلرقمً لكدل عبدثرة  

= 

تكرتر ×  0تكرتر متوسطة( + )×  4تكرتر مرتفعة( + )×  2)

 منخفضة(

 عدد  أفرتد تلعٌنة
 

ة تلتً ٌمكن من خاللهث وقد تحدد مستوى تلموتفقة لدى عٌنة تلدرتسة )تقدٌر طول تلفتر

 تلحكم على تلموتفقة من حٌث كونهث كبٌرة، أم متوسطة، أم منخفضة من خالل تلعالقة تلتثلٌة:

 مستوى تلموتفقة =

 0  -ن  

 ن

( وٌوضح تلجدول تلتثلً مستوى ومدى 2حٌث تشٌر )ن( إلى عدد تالستجثبثت وتسثوى )

 ن تستجثبثت تالستبثنة:موتفقة تلعبثرة لدى عٌنة تلدرتسة لكل تستجثبة م

 ( ٌوضح مستوى الموافقة لدى عٌنة الدراسة5جدول )

 اىَذٙ ٍغر٘ٙاىَ٘افقح

 ذقشٝثا 1.00(أ6.00ٛ+1ٗحرٚ)1ٍِ ٍْخفؼح
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 ذقشٝثا 3.22(أ6.00ٛ+1.01ٗحرٚ)1.01ٍِ ٍر٘عطح

 ذقشٝثا 2(أ6.00ٛ+3.22ٗحرٚ)3.22ٍِ ٍشذفؼح

 

 

 

 ا:نتائج الدراسة ومناقشته

 أوالً: نتائج اإلجابة عن محاور االستبانة مجملة

تلنتثبج تلخثصة بترتٌج محثور تالستبثنة من حٌث متوسط تألوزتن تلنسبٌة لكل محور 

 ونسبة تلموتفقة علٌه، وتلجدول تلتثلً ٌوضح تستجثبثت أفرتد تلعٌنة على تلمحثور مجملة:

االستبانة من حٌث إمكانٌة الكشف عن ( ٌوضح استجابات أفراد العٌنة لمجموع محاور 6جدول )

دور التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً تنمٌة مستوى الفهم القرائً من وجهة نظرهم فً 

 ضوء بعض المتغٌرات.

 تلمحور ً

متوسط تألوزتن 

تلنسبٌة لعبثرتت 

 تلمحور

تلنسبة 

تلمبوٌة 

لدرجة 

تلموتفقة على 

 تلمحور

ترتٌج تلمحور 

على حسج 

ن متوسط تألوزت

تلنسبٌة لعبثرتت 

 تلمحور

درجة تلموتفقة 

على كل محور 

من محثور 

تالستبثنة 

 ومجموعهث

 مرتفعة 3 87.64 2.629 تألول  1

 مرتفعة 2 87.92 2.638 تلثثنً 2

 مرتفعة 1 89.32 2.679 تلثثلث 3

 مرتفعة 4 87.11 2.613 تلرتبع 4

 مرتفعة 87.99 2.639 إجمثلً تالستبثنة

( أن درجة تلموتفقة على مجمل تلمحثور )مرتفعة( من وجهة نظر 1)ٌتضح من تلجدول 

تلمحور تلثثلث تلخثص بدور تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط  عٌنة تلدرتسة وكثنت ترتٌبهث كثلتثلً

بدور تلتدرٌس بثستخدتم ، ثم تلمحور تلثثنً تلخثص تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تإلبدتعً

بدور تلتدرٌس بثستخدتم ثم تلمحور تألول تلخثص وى تلفهم تلنثقد، تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مست

بدور ، وفً تلمرتبة تألخٌرة تلمحور تلرتبع تلخثص تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تلمبثشر

متوسط ، حٌث ترتوحت تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تالستنتثجً

 (.2.679(، )2.613بٌن ) تت تلك تلمحثورتألوزتن تلنسبٌة لعبثر



 

 م9109لسنة  العشرونالعدد                                      مجلة البحث العلمى فى التربٌة

 

788 

وٌمكن تفسٌر هذه تلنتٌجة فً ضوء أن تلتدرٌس تلموجه بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة  ٌعمل على 

تلتكثمل بٌن كل من تقدٌم تلمعلومثت تلتً تتعثرض مع أفكثر تلتالمٌذ، وتوضٌح أفكثر تلتالمٌذ تلبدٌلة 

 وتقدٌم تلمفهوم تلجدٌد تلمرتد درتسته.

( إلى أن تتثبع تلتدرٌس تلمستخدم فً هذه تلخرٌطة ٌمكن أن ٌسثعد Tsai, 2003) أشثر كمث

(؛ حٌث ٌقوم تلتالمٌذ بتوضٌح Tsai, 2003, 311تلتالمٌذ على تستخدتم أسلوج تلتعلم تلعمٌق )

أفكثرهم، وتلتوسع فً تفسٌرتتهم وشرح تلعالقة بٌن تلسبج وتلنتٌجة، وتإلشثرة إلى خبرتتهم تلشخصٌة 

تلتسثإل عندمث ٌرٌدون تلوصول إلى تلتفسٌرتت وتألسبثج وتلتنبإتت أو حل تلمتنثقضثت، وعلى و

 (. Chin & Brown, 2000 , 109تلنقٌض منهم تلتالمٌذ تلذٌن ٌستخدمون تلنمط تلسطحً فً تلتعلم )

كمث أنه ٌمكن تفسٌر هذه تلنتٌجة فً ضوء مث أشثرت إلٌه تلدرتسثت تلسثبقة من حٌث 

تتفق هذه ستخدتم تالسترتتٌجٌثت تلتدرٌسٌة تلحدٌثة فً تنمٌة مستوى تلفهم تلقرتبً، ومن فثعلٌة ت

( من حٌث فثعلٌة تستخدتم تلطرق وتالسترتتٌجٌثت تلحدٌثة 4003تلنتٌجة مع نتٌجة درتسة تألسمري )

ة تلقرتءة أثبتت تلدرتسة تألثر تالٌجثبً السترتتٌجٌفً تلتدرٌس فً تنمٌة مهثرتت تلفهم تلقرتبً، حٌث 

تلتعثونٌة فً تنمٌة مهثرتت تلفهم تلقرتبً بشكل إجمثلً، وفً تنمٌة كل مهثرة من مهثرتت تلفهم 

 تلقرتبً على حدة.

( من فثعلٌة 4001كمث تتفق هذه تلنتٌجة مع مث توصلت إلٌه درتسة تلسلطثن وتلجبوري )

 تبع تلعلمً.تسترتتٌجٌة عثدتت تلعقل فً تالستٌعثج تلقرتبً لدى طثلبثت تلصؾ تلر

( تلتً أثبتت فثعلٌة بعض تالسترتتٌجٌثت تلتعلٌمٌة فً تنمٌة 4001وكذلك درتسة تلزترع )

( 4002تلفهم تلقرتبً لدى بعض تلتالمٌذ ذوي صعوبثت تلتعلم بجدة، ومع درتسة أبو سرحثن )

تلنثقد تسترتتٌجٌة تلّتعلٌم تلّتبثدلً فً تحسٌن مهثرتت تالستٌعثج تلقرتبً تلتً أكدت فثعلٌة 

 وتإلبدتعً لدى طلبة تلّصؾ تلعثشر.

( فثعلٌة تسترتتٌجٌة تلتدرٌس تلتبثدلً فً 4002وفً نفس تلسٌثق أكدت درتسة تلمٌعثن )

تنمٌة تلفهم تلقرتبً وتالتجثه نحو تلقرتءة لدى طثلبثت تلصؾ تلسثبع بدولة تلكوٌت، كمث تتفق كذلك 

ٌجٌة تلتسثإل تلذتتً فً تنمٌة بعض مهثرتت تسترتت( تلتً أكدت فثعلٌة 4002مع درتسة نهثبة )

 تلفهم تلقرتبً لدى طالج تلصؾ تلثثنً تلمتوسط

كمث تفسر هذه تلنتٌجة فً ضوء مث أشثرت إلٌه بعض تلدرتسثت تلسثبقة من فثعلٌة 

تلشثري وإٌجثبٌة تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة على بعض تلمتؽٌرتت تألخرى، ومنهث درتسة 

تستخدتم خرتبط تلمفثهٌم فً تلتحصٌل تلدرتسً، وبقثء أثر تلتعلم فً  دت فثعلٌة(تلتً أك4004)

 مثدة تلنحو لدى متعلمثت تللؽة تلعربٌة تلنثطقثت بؽٌرهث.

تستخدتم خرتبط تلمفثهٌم على تعلم ( فثعلٌة 4000وفً نفس تلسٌثق أكدت درتسة شعلة )

 تلمهثرتت تألسثسٌة لرٌثضة هوكً تلمٌدتن.

على تسترتتٍجٍة خرتةط تلمفثهٍم  ( فثعلٌة4000ة مقثبلة وفالحثت )كمث أكدت درتس

 .فً لوتء تلبترتء فً تألردنفً مثدة قوتعد تللؽة تلعربٍة تألسثسً ة تلصؾ تلثثمن ـطلبل تحصٍ
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 ثانٌاً: نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة

اتٌجٌة الخرائط الذهنٌة ما دور التدرٌس باستراإلجابة عن السؤال األول الذي نص على ما ٌلً: 

 فً تنمٌة مستوى الفهم المباشر لدى طالب المرحلة المتوسطة من وجهة نظرهم؟

ىإلظاتحػِٕزااىغإاهذٌذشذٞةػثاساخاىَح٘ساألٗهاىخاصتذٗساىرذسٝظتاعرخذاً

رىلاىخشائؾاىزْٕٞحفٜذَْٞحٍغر٘ٙاىفٌٖاىَثاششحغةأٗصاّٖااىْغثٞحٗاىعذٗهاىراىٜٝ٘ػح

ػهًانًحىساألولانخبصثذوسانتذسَسثبستخذاوانخشائط(دسخةويستىيانًىافقة1خذول)

(787يٍوخهةَظشأفشادانؼُُة)ٌ=انزهُُةفٍتًُُةيستىيانفهىانًجبشش

 العبارة م

 درجة الموافقة

الوزن 

 النسبً

ترتٌب 

العبارات 

وفق 

الوزن 

 النسبً

مستوى 

 الموافقة

 منخفضة طةمتوس مرتفعة

 % ك % ك % ك

0 

ٌمكنندددددددً التددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددددة فددددً تحدٌددددد 

المعنددددددددى المناسددددددددب 

 للكلمة من السٌاق.

 مرتفعة 9 2.6269 6.50% 26 24.40% 98 69.20% 278

9 

ٌكسددددددبنً التدددددددرٌس 

باستخدام الخرائط فً 

الذهنٌدددة القددددرة علدددى 

 تحدٌد مرادف الكلمة.

 مرتفعة 10 2.5721 5.20% 21 32.30% 130 62.40% 251

3 

ٌسددهل علددً التدددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددة تحدٌددد مضدداد 

 الكلمة.

 مرتفعة 2 2.7662 6.00% 24 11.40% 46 82.60% 332

4 

ٌكسددددددبنً التدددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددة مهددارة تحدٌددد 

أكثر من معنى للكلمدة 

 )المعنى المشترك(.

 مرتفعة 1 2.8035 4.50% 18 10.70% 43 84.80% 341

5 

ٌعٌننددددددددً التدددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌدددة علدددى تحدٌدددد 

الفكددددددددددددرة العامددددددددددددة 

 مرتفعة 11 2.3706 19.40% 78 24.10% 97 56.50% 227
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 العبارة م

 درجة الموافقة

الوزن 

 النسبً

ترتٌب 

العبارات 

وفق 

الوزن 

 النسبً

مستوى 

 الموافقة

 منخفضة طةمتوس مرتفعة

 % ك % ك % ك

 المحورٌة للنص.

6 

بواسددددددطة التدددددددرٌس 

بدددددددالخرائط الذهنٌدددددددة 

أتمكدددددن مدددددن تحدٌدددددد 

الفكدددددددددرة الرئٌسدددددددددة 

 للفقرة.

 مرتفعة 4 2.6866 4.20% 17 22.90% 92 72.90% 293

7 

ٌجعلندددددددً التددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددددددددة أسددددددددتطٌع 

تحدٌد األفكار الجزئٌة 

والتفاصددددٌل الداعمددددة 

 فً النص.

 مرتفعة 7 2.6592 5.20% 21 23.60% 95 71.10% 286

8 

ٌمكنندددددددً التددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددددددة مددددددن إدراك 

 الترتٌب الزمانً.

 مرتفعة 3 2.6990 5.50% 22 19.20% 77 75.40% 303

9 

ٌكسددددددبنً التدددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددة مهددارة إدراك 

 الترتٌب المكانً.

 مرتفعة 5 2.6816 4.50% 18 22.90% 92 72.60% 292

01 

ٌفٌدددددددددنً التدددددددددرٌس 

باسدددددددتخدام الخدددددددراط 

الذهنٌددددددة فددددددً إدراك 

الترتٌددددددددددب حسددددددددددب 

 األهمٌة.

 عةمرتف 8 2.6567 4.70% 19 24.90% 100 70.40% 283

00 

ٌمكنندددددددً التددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددددة مددددن وضددددع 

تعرٌددف للمفهددوم مددن 

 خالل النص المقروء

 مرتفعة 12 2.3632 23.40% 94 16.90% 68 59.70% 240

09 

ٌكسددددددبنً التدددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌدددة القددددرة علدددى 

 االحتفاظ باألفكار

 مرتفعة 6 2.6642 4.20% 17 25.10% 101 70.60% 284

( أن أكثر تلعبثرتت موتفقة من وجهة نظر عٌنة تلدرتسة تلعبثرتت 2ٌتضح من تلجدول )

(، حٌث وقعت هذه تلعبثرتت فً نطثق تلموتفقة بدرجة مرتفعة، وذلك حسج ترتٌج 3(، )2(، )2)

تلوزن تلنسبً وتلوتقعة فً تإلربثعً تألعلى من عبثرتت تلمحور وتشٌر تلك تلعبثرتت على 

 تلترتٌج إلى:
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 ْٚاىَؼ( ىينيَح ٍؼْٚ ٍِ أمصش ذحذٝذ ٍٖاسج اىزْٕٞح اىخشائؾ تاعرخذاً اىرذسٝظ ٝنغثْٜ

(ٍشذفؼح2.8035ترقذٝشسقَٜ)اىَشرشك(

 بتقدٌر رقمً  ٌسهل علً تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة تحدٌد مضثد تلكلمة
 ( مرتفعة2.7662)

 بتقدٌر رقمً  ترتٌج تلزمثنًٌمكننً تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة من إدرتك تل
 ( مرتفعة2.6990)

( أن أقل تلعبثرتت موتفقة من وجهة نظر عٌنة تلدرتسة 2كمث ٌتضح من تلجدول )

(، حٌث وقعت هذه تلعبثرتت فً نطثق تلموتفقة بدرجة مرتفعة، وذلك 4(، )1(، )00تلعبثرتت )

تلمحور وتشٌر تلك  حسج ترتٌج تلوزن تلنسبً وتلوتقعة فً تإلربثعً تألدنى من عبثرتت

 تلعبثرتت على تلترتٌج إلى:

 َٝنْْٜاىرذسٝظتاعرخذاًاىخشائؾاىزْٕٞحٍِٗػغذؼشٝفىيَفًٍِٖ٘خالهاىْضاىَقشٗء

(ٍشذفؼح2.3632ترقذٝشسقَٜ)

 ٌعٌننً تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة على تحدٌد تلفكرة تلعثمة تلمحورٌة للنص 
 فعة( مرت2.3706بتقدٌر رقمً )

 ٌكسبنً تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط فً تلذهنٌة تلقدرة على تحدٌد مرتدؾ تلكلمة 
 ( مرتفعة2.5721بتقدٌر رقمً )

ما دور التدرٌس باستراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة اإلجابة عن السؤال الثانً الذي نص على ما ٌلً: 

 ظرهم؟فً تنمٌة مستوى الفهم الناقد لدى طالب المرحلة المتوسطة من وجهة ن

ىإلظاتحػِٕزااىغإاهذٌذشذٞةػثاساخاىَح٘ساىصاّٜاىخاصتذٗساىرذسٝظتاعرخذاً

اىخشائؾاىزْٕٞحفٜذَْٞحٍغر٘ٙاىفٌٖاىْاقذحغةأٗصاّٖااىْغثٞح،ٗاىعذٗهاىراىٜٝ٘ػحرىل

ئطػهًانًحىسانثبٍَانخبصثذوسانتذسَسثبستخذاوانخشا(دسخةويستىيانًىافقة7خذول)

(787يٍوخهةَظشأفشادانؼُُة)ٌ=انزهُُةفٍتًُُةيستىيانفهىانُبقذ

 العبارة م

 درجة الموافقة

الوزن 

 النسبً

ترتٌب 

العبارات 

وفق 

الوزن 

 النسبً

مستوى 

 الموافقة

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

03 

ٌجعلنددددددددً التدددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

دددددز بدددددٌ  ٌ ن الذهنٌدددددة أزمب

األفكددددددددار الثانوٌدددددددددة، 

 واألساسٌة.

 مرتفعة 4 2.6915 5.20% 21 20.40% 82 74.40% 299

04 

ٌكسدددددددبنً التددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌة مهارة التمٌٌدز 

 بٌن الحقٌقة والرأي.

 مرتفعة 10 2.5721 8.50% 34 25.90% 104 65.70% 264
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 العبارة م

 درجة الموافقة

الوزن 

 النسبً

ترتٌب 

العبارات 

وفق 

الوزن 

 النسبً

مستوى 

 الموافقة

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

05 

ٌمكننددددددددً التدددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

ز الذهنٌدددة مدددن التمٌٌددد

بددددددددٌن مددددددددا ٌتصددددددددل 

بالموضددددددوع، وبددددددٌن 

 ماال ٌتصل به.

 مرتفعة 9 2.6070 7.20% 29 24.90% 100 67.90% 273

06 

ٌفٌدددددددددنً التدددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددددة فددددً التمٌٌددددز 

بددددٌن المعقددددول و ٌددددر 

 المعقول من األفكار.

 مرتفعة 7 2.6368 6.00% 24 24.40% 98 69.70% 280

07 

ٌكسدددددددبنً التددددددددرٌس 

الخددددددرائط باسددددددتخدام 

الذهنٌددددددددددة  مهددددددددددارة 

التمٌٌددددز بددددٌن الفكددددرة 

الشدددددددددائعة والفكدددددددددرة 

 المبتكرة.

 مرتفعة 11 2.5050 15.20% 61 19.20% 77 65.70% 264

08 

ٌمكننددددددددً التدددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددددة  مددددن تحدٌددددد 

مدددى منطقٌددة األفكددار 

 وتسلسلها.

 مرتفعة 8 2.6318 4.00% 16 28.90% 116 67.20% 270

09 

التددددددددرٌس  بواسدددددددطة

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌدددددددددة أسدددددددددتطٌع 

تحدٌددد مدددى مصددداقٌة 

 الكاتب.

 مرتفعة 3 2.6990 4.20% 17 21.60% 87 74.10% 298

91 

ٌمكننددددددددً التدددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددددة  مددددن الحكددددم 

علدددددى مددددددى أصدددددالة 

 المادة ومعاصرتها.

 مرتفعة 12 2.4851 17.70% 71 16.20% 65 66.20% 266

90 

التددددددددرٌس ً ٌعطٌنددددددد

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

القددددرة علدددى الذهنٌدددة 

إبدددددداء الدددددرأي حدددددول 

مفهدددومٌن مدددن خدددالل 

الدددددددددنص أو الشدددددددددكل 

 المقروء

 مرتفعة 6 2.6567 5.50% 22 23.40% 94 71.10% 286

 مرتفعة 2 2.7313 %3.70 15 %19.40 78 %76.90 309التددددددرٌس ٌسددددداعدنً  99
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 العبارة م

 درجة الموافقة

الوزن 

 النسبً

ترتٌب 

العبارات 

وفق 

الوزن 

 النسبً

مستوى 

 الموافقة

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

توضددٌح الذهنٌددة علددى 

الفوائدددد مدددن المفهدددوم 

مددددددن خددددددالل الددددددنص 

 المقروء

93 

التدددددددددرٌس ٌمكننددددددددً 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

اكتشدداف الذهنٌددة  مددن 

مشدددداعر الكاتددددب مددددن 

 خالل النص المقروء

 مرتفعة 5 2.6866 4.00% 16 23.40% 94 72.60% 292

94 

التددددددددرٌس ٌكسدددددددبنً 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددددددددددة  مهددددددددددارة 

توضددٌح نددواحً القددوة 

والضدددعف فدددً الدددنص 

 ءالمقرو

 مرتفعة 1 2.7488 4.00% 16 17.20% 69 78.90% 317

( أن أكثر تلعبثرتت موتفقة من وجهة نظر عٌنة تلدرتسة تلعبثرتت 3ٌتضح من تلجدول )

(، حٌث وقعت هذه تلعبثرتت فً نطثق تلموتفقة بدرجة مرتفعة، وذلك حسج 04(، )44(، )42)

عبثرتت تلمحور وتشٌر تلك تلعبثرتت على ترتٌج تلوزن تلنسبً وتلوتقعة فً تإلربثعً تألعلى من 

 تلترتٌج إلى:

 ْٜٝنغث ٍٖاسج اىخشائؾاىزْٕٞح ٗاىؼؼففٜاىْضاىرذسٝظتاعرخذاً ذ٘ػٞحّ٘احٜاىق٘ج

(ٍشذفؼح2.7488اىَقشٗءترقذٝشسقَٜ)

  ًتوضٌح تلفوتبد من تلمفهوم من تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة على ٌسثعدن
 ( مرتفعة2.7313بتقدٌر رقمً ) خالل تلنص تلمقروء

 بوتسطة تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة أستطٌع تحدٌد مدى مصدتقٌة تلكثتج 
 ( مرتفعة2.6990بتقدٌر رقمً )

( أن أقل تلعبثرتت موتفقة من وجهة نظر عٌنة تلدرتسة 3كمث ٌتضح من تلجدول )

تلموتفقة بدرجة مرتفعة، وذلك  (، حٌث وقعت هذه تلعبثرتت فً نطثق40(، )02(، )02تلعبثرتت )

حسج ترتٌج تلوزن تلنسبً وتلوتقعة فً تإلربثعً تألدنى من عبثرتت تلمحور وتشٌر تلك 

 تلعبثرتت على تلترتٌج إلى:

 ٍٗؼاطشذٖا اىَادج ٍذٙأطاىح ػيٚ اىحنٌ ٍِ  اىزْٕٞح اىخشائؾ اىرذسٝظتاعرخذاً َٝنْْٜ

(ٍشذفؼح2.4851ترقذٝشسقَٜ)
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 بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة  مهثرة تلتمٌٌز بٌن تلفكرة تلشثبعة وتلفكرة  ٌكسبنً تلتدرٌس
 ( مرتفعة2.5050بتقدٌر رقمً ) تلمبتكرة

 بتقدٌر  ٌكسبنً تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة مهثرة تلتمٌٌز بٌن تلحقٌقة وتلرأي
 ( مرتفعة2.5721رقمً )

ر التدرٌس باستراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة ما دواإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص على ما ٌلً: 

 فً تنمٌة مستوى الفهم االستنتاجً لدى طالب المرحلة المتوسطة من وجهة نظرهم؟

ىإلظاتحػِٕزااىغإاهذٌذشذٞةػثاساخاىَح٘ساىصاىستذٗساىرذسٝظتاعرخذاًاىخشائؾ

ذٗهاىراىٜٝ٘ػحرىلاىزْٕٞحفٜذَْٞحٍغر٘ٙاىفٌٖاإلتذاػٜحغةأٗصاّٖااىْغثٞح،ٗاىع

ػهًانًحىسانثبنجانخبصثذوسانتذسَسثبستخذاوانخشائط(دسخةويستىيانًىافقة7خذول)

(787يٍوخهةَظشأفشادانؼُُة)ٌ=انزهُُةفٍتًُُةيستىيانفهىاإلثذاػٍ

 العبارة م

 درجة الموافقة

الوزن 

 النسبً

ترتٌب 

العبارات 

وفق 

الوزن 

 النسبً

مستوى 

 فقةالموا

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

95 

ٌسدددددداعدنً التدددددددرٌس 

باسدددددددتخدام الخدددددددرائط 

الذهنٌدددددة فدددددً إعدددددادة 

ترتٌدب أحددداث القصددة، 

أو ترتٌدددب شخصدددٌاتها 

 بصورة مبتكرة.

 مرتفعة 10 2.6368 3.50% 14 29.40% 118 67.20% 270

96 

ٌمكننددددددددً التدددددددددرٌس 

باسدددددددتخدام الخدددددددرائط 

 الذهنٌدددة  مدددن اقتدددرا 

حلول جدٌددة لمشدكالت 

وردت فً موضدوع أو 

 قصة.

 مرتفعة 11 2.5896 3.00% 12 35.10% 141 61.90% 249

97 

ٌسدددددداعدنً التدددددددرٌس 

باسدددددددتخدام الخدددددددرائط 

الذهنٌدددة فدددً التوصدددل 

إلددى توقعدددات ل حدددداث 

بندددداء علددددى فرضددددٌات 

 معٌنة.

 مرتفعة 6 2.6940 4.20% 17 22.10% 89 73.60% 296

98 

ٌكسددددددددبنً التدددددددددرٌس 

خدام الخدددددددرائط باسدددددددت

الذهنٌددة مهددارة التنبددؤ 

باألحدددددددددداث وحبكدددددددددة 

الموضددددوع أو القصددددة 

قبددددددل االنتهدددددداء مددددددن 

 قرأتها.

 مرتفعة 4 2.7164 5.20% 21 17.90% 72 76.90% 309

ٌفٌددددددددددنً التددددددددددرٌس  99

باسدددددددتخدام الخدددددددرائط 
 مرتفعة 9 2.6592 4.20% 17 25.60% 103 70.10% 282
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 العبارة م

 درجة الموافقة

الوزن 

 النسبً

ترتٌب 

العبارات 

وفق 

الوزن 

 النسبً

مستوى 

 فقةالموا

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

الذهنٌددددة  فددددً تحدٌددددد 

نهاٌدددة لقصدددة مدددا، لدددم 

ٌحدددددد الكاتددددب نهاٌددددة 

 لها.

31 

ٌجعلنددددددددً التدددددددددرٌس 

باسدددددددتخدام الخدددددددرائط 

الذهنٌدددة أمتلدددك مهدددارة 

مسدددددددددددرحة الدددددددددددنص 

 المقروء وتمثٌله.

 مرتفعة 5 2.7164 3.00% 12 22.40% 90 74.60% 300

30 

ٌمكننددددددددً التدددددددددرٌس 

باسدددددددتخدام الخدددددددرائط 

الذهنٌددددددة  مددددددن إدراك 

القٌمددددددددددة الجمالٌددددددددددة 

والداللددة اإلٌحائٌددة فددً 

 عبٌرات.الكلمات والت

 مرتفعة 3 2.7313 2.20% 9 22.40% 90 75.40% 303

39 

ٌسدددددداعدنً التدددددددرٌس 

باسدددددددتخدام الخدددددددرائط 

الذهنٌددددة  علددددى إدراك 

الحالدددددددددة الشدددددددددعورٌة 

والمزاجٌدددددة المخٌمدددددة 

 على جو النص.

 مرتفعة 7 2.6667 3.70% 15 25.90% 104 70.40% 283

33 

التدددددددددرٌس ٌمكننددددددددً 

باسدددددددتخدام الخدددددددرائط 

فهدددددددم الذهنٌدددددددة مدددددددن 

وحدددددات األكبددددر مددددن ال

مجرد الرمدز، كالعبدارة 

والجملدددددددددة والفقدددددددددرة 

 والقطعة كلها.

 مرتفعة 12 2.5746 5.50% 22 31.60% 127 62.90% 253

34 

التدددددددددرٌس ٌكسددددددددبنً 

باسدددددددتخدام الخدددددددرائط 

القددددرة علدددى الذهنٌدددة 

إدراك التنظدددددٌم الدددددذي 

 اتبعه الكاتب

 مرتفعة 8 2.6642 4.20% 17 25.10% 101 70.60% 284

35 

التدددددددددرٌس ٌنددددددددً ٌعط

باسدددددددتخدام الخدددددددرائط 

القددددرة علدددى الذهنٌدددة 

القدددددراءة فدددددً وحدددددداة 

 فكرٌة

 مرتفعة 2 2.7338 1.70% 7 23.10% 93 75.10% 302

التدددددددددرٌس ٌمكننددددددددً  36

باسدددددددتخدام الخدددددددرائط 
 فعةمرت 1 2.7736 1.50% 6 19.70% 79 78.90% 317
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 العبارة م

 درجة الموافقة

الوزن 

 النسبً

ترتٌب 

العبارات 

وفق 

الوزن 

 النسبً

مستوى 

 فقةالموا

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

وضددددع الذهنٌددددة  مددددن 

المعندددددددددى المناسدددددددددب 

للرمددوز الموجددودة فددً 

 النص المقروء

( أن أكثر تلعبثرتت موتفقة من وجهة نظر عٌنة تلدرتسة تلعبثرتت 4ٌتضح من تلجدول )

(، حٌث وقعت هذه تلعبثرتت فً نطثق تلموتفقة بدرجة مرتفعة، وذلك حسج 20(، )21(، )21)

ترتٌج تلوزن تلنسبً وتلوتقعة فً تإلربثعً تألعلى من عبثرتت تلمحور وتشٌر تلك تلعبثرتت على 

 إلى: تلترتٌج

 ٍَِْْٜٝن اىخشائؾاىزْٕٞح فٜاىرذسٝظتاعرخذاً ٗػغاىَؼْٚاىَْاعةىيشٍ٘صاىَ٘ظ٘دج

(ٍشذفؼح2.7736اىْضاىَقشٗءترقذٝشسقَٜ)

  ًتلقدرة على تلقرتءة فً وحدتة فكرٌة بتقدٌر تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة ٌعطٌن
 ( مرتفعة2.7338رقمً )

 لخرتبط تلذهنٌة  من إدرتك تلقٌمة تلجمثلٌة وتلداللة ٌمكننً تلتدرٌس بثستخدتم ت
 ( مرتفعة2.7313بتقدٌر رقمً ) تإلٌحثبٌة فً تلكلمثت وتلتعبٌرتت

( أن أقل تلعبثرتت موتفقة من وجهة نظر عٌنة تلدرتسة 4كمث ٌتضح من تلجدول )

فعة، وذلك (، حٌث وقعت هذه تلعبثرتت فً نطثق تلموتفقة بدرجة مرت41(، )41(، )22تلعبثرتت )

حسج ترتٌج تلوزن تلنسبً وتلوتقعة فً تإلربثعً تألدنى من عبثرتت تلمحور وتشٌر تلك 

 تلعبثرتت على تلترتٌج إلى:

 ْْٜفٌٖاى٘حذاخاألمثشٍٍِعشداىشٍض،ماىؼثاسجاىرذسٝظتاعرخذاًاىخشائؾاىزْٕٞحٍَِٝن

(ٍشذفؼح2.5746ترقذٝشسقَٜ)ٗاىعَيحٗاىفقشجٗاىقطؼحميٖا

  ٌمكننً تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة  من تقترتح حلول جدٌدة لمشكالت وردت

 ( مرتفعة2.5896بتقدٌر رقمً ) فً موضوع أو قصة

  ٌسثعدنً تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة فً إعثدة ترتٌج أحدتث تلقصة، أو
 مبتكرة( مرتفعة 2.6368بتقدٌر رقمً )ترتٌج شخصٌثتهث بصورة 

ما دور التدرٌس باستراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة عن السؤال الرابع الذي نص على ما ٌلً: اإلجابة 

 فً تنمٌة مستوى الفهم اإلبداعً لدى طالب المرحلة المتوسطة من وجهة نظرهم؟

ىإلظاتحػِٕزااىغإاهذٌذشذٞةػثاساخاىَح٘ساىشاتغتذٗساىرذسٝظتاعرخذاًاىخشائؾ

اىفٌٖاالعرْراظٜحغةأٗصاّٖااىْغثٞح،ٗاىعذٗهاىراىٜٝ٘ػحرىلاىزْٕٞحفٜذَْٞحٍغر٘ٙ

ػهًانًحىسانشاثغانخبصثذوسانتذسَسثبستخذاو(دسخةويستىيانًىافقة78خذول)

 (787يٍوخهةَظشأفشادانؼُُة)ٌ=انخشائطانزهُُةفٍتًُُةيستىيانفهىاالستُتبخٍ
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 العبارة م

 درجة الموافقة

الوزن 

 النسبً

ترتٌب 

العبارات 

وفق 

الوزن 

 النسبً

مستوى 

 الموافقة

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

37 

ٌسددددداعدنً التددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌة علدى اسدتنتاج 

أوجدددددددددددددده الشددددددددددددددبه 

 واالختالف.

 مرتفعة 4 2.6468 5.00% 20 25.40% 102 69.70% 280

38 

ٌفٌدددددددددنً التدددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

لذهنٌددة فددً اسددتنتاج ا

عالقددددددددددات السددددددددددبب 

 بالنتٌجة.

 مرتفعة 12 2.5398 4.50% 18 37.10% 149 58.50% 235

39 

ٌجعلندددددددً التددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌدددة  قدددادراً علدددى 

اسدددددددتنتاج أ دددددددراض 

 الكاتب ودوافعه.

 مرتفعة 3 2.6517 3.50% 14 27.90% 112 68.70% 276

41 

ٌكسدددددددبنً التددددددددرٌس 

ط باسددددددتخدام الخددددددرائ

الذهنٌددددددددددة  مهددددددددددارة 

اسدددددتنتاج االتجاهدددددات 

والقددددٌم الشددددائعة فددددً 

 النص.

 مرتفعة 9 2.5846 6.00% 24 29.60% 119 64.40% 259

40 

ٌفٌدددددددددنً التدددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددة فددً اسددتنتاج 

المعددانً الضددمنٌة فددً 

 النص.

 مرتفعة 1 2.6841 7.50% 30 16.70% 67 75.90% 305

49 

ٌمكنندددددددً التددددددددرٌس 

دام الخددددددرائط باسددددددتخ

الذهنٌددة مددن اسددتنتاج 

العالقة بدٌن مفهدومٌن 

مددددددن خددددددالل الددددددنص 

 المقروء

 مرتفعة 5 2.6368 6.00% 24 24.40% 98 69.70% 280

43 

ٌكسدددددددبنً التددددددددرٌس 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌدددددددددددة مهدددددددددددارة 

التوصدددل للنتدددائج مدددن 

خدددالل مجموعدددة مدددن 

 المقدمات

 مرتفعة 2 2.6692 6.50% 26 20.10% 81 73.40% 295

التددددددرٌس ٌسددددداعدنً  44

باسددددددتخدام الخددددددرائط 
 مرتفعة 11 2.5498 9.50% 38 26.10% 105 64.40% 259
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 العبارة م

 درجة الموافقة

الوزن 

 النسبً

ترتٌب 

العبارات 

وفق 

الوزن 

 النسبً

مستوى 

 الموافقة

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

فهدددددم الذهنٌدددددة علدددددى 

المعددددددددانً المتعددددددددددة 

 للكلمات

45 

التدددددددددرٌس ٌفٌدددددددددنً 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

اختٌددددار الذهنٌددددة فددددً 

عنددددددددددوان مناسددددددددددب 

 للموضوع

 

 مرتفعة 8 2.5970 7.20% 29 25.90% 104 66.90% 269

46 

التددددددددرٌس ندددددددً ٌمكن

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

اسدتنتاج الذهنٌة  مدن 

 ددددرض الكاتددددب مددددن 

 النص المقروء

 مرتفعة 7 2.6169 7.00% 28 24.40% 98 68.70% 276

47 

التدددددددددرٌس ٌفٌدددددددددنً 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌددة فددً اسددتنتاج 

العالقددددة بددددٌن الددددنص 

المقدددروء والنصدددوص 

 المشابهة

 مرتفعة 10 2.5597 11.70% 47 20.60% 83 67.70% 272

48 

التددددددددرٌس ٌكسدددددددبنً 

باسددددددتخدام الخددددددرائط 

الذهنٌدددددددددددة مهدددددددددددارة 

اسدددددددددتنتاج الحلدددددددددول 

لددددددددددبعض القضدددددددددداٌا 

المطروحددة فددً الددنص 

 المقروء

 مرتفعة 6 2.6194 4.00% 16 30.10% 121 65.90% 265

( أن أكثر تلعبثرتت موتفقة من وجهة نظر عٌنة تلدرتسة تلعبثرتت 00ٌتضح من تلجدول )

حٌث وقعت هذه تلعبثرتت فً نطثق تلموتفقة بدرجة مرتفعة، وذلك حسج  (،24(، )22(، )20)

ترتٌج تلوزن تلنسبً وتلوتقعة فً تإلربثعً تألعلى من عبثرتت تلمحور وتشٌر تلك تلعبثرتت على 

 تلترتٌج إلى:

 ترقذٝشسقَٜٝفٞذّٜاىرذسٝظتاعرخذاًاىخشائؾاىزْٕٞحفٜاعرْراضاىَؼاّٜاىؼَْٞحفٜاىْض

(ٍشذفؼح2.6841)

  ٌكسبنً تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة مهثرة تلتوصل للنتثبج من خالل مجموعة
 ( مرتفعة2.6692بتقدٌر رقمً ) من تلمقدمثت
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  ٌجعلنً تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة  قثدرتً على تستنتثج أؼرتض تلكثتج
 ( مرتفعة2.6517بتقدٌر رقمً ) ودوتفعه

( أن أقل تلعبثرتت موتفقة من وجهة نظر عٌنة تلدرتسة 00كمث ٌتضح من تلجدول )

(، حٌث وقعت هذه تلعبثرتت فً نطثق تلموتفقة بدرجة مرتفعة، وذلك 22(، )22(، )23تلعبثرتت )

حسج ترتٌج تلوزن تلنسبً وتلوتقعة فً تإلربثعً تألدنى من عبثرتت تلمحور وتشٌر تلك 

 تلعبثرتت على تلترتٌج إلى:

 اىرذسٝظت فٜاعرْراضػالقاخاىغثةتاىْرٞعحٝفٞذّٜ اىزْٕٞح اىخشائؾ ترقذٝشسقَٜاعرخذاً

(ٍشذفؼح2.5398)

  ًبتقدٌر  فهم تلمعثنً تلمتعددة للكلمثتتلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة على ٌسثعدن
 ( مرتفعة2.5498رقمً )

  ًلمقروء تلتدرٌس بثستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة فً تستنتثج تلعالقة بٌن تلنص تٌفٌدن
 ( مرتفعة2.5597بتقدٌر رقمً ) وتلنصوص تلمشثبهة

ما مدى تأثٌر متغٌري )النوع/ المحافظة( اإلجابة عن السؤال الخامس الذي نص على ما ٌلً: 

فً رؤٌة طالب المرحلة المتوسطة لدور التدرٌس باستراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة فً تنمٌة 

 مستوى الفهم القرائً لدٌهم؟

 انخبصة إلخًبنٍاالستجبَةانُتبئح ػهًيذيانًىافقة انؼُُة ثبنفشوقثٍُاستدبثبتأفشاد

إَبث(-ويحبوسهبثحستيتغُشانُىع)ركىس

أوضحت نتثبج تلدرتسة تلمٌدتنٌة أنه ال توجد فروق ذتت داللة إحصثبٌة بٌن تستجثبثت أفرتد 

 ٌن ذلك:تلعٌنة على إجمثلً تالستبثنة ومحثورهث تلفرعٌة، وتلجدول تلتثلً ٌب

إلظهار داللة الفروق بٌن  t – test ( ٌوضح نتائج اختبار )ت( لعٌنتٌن مستقلتٌن00جدول )

استجابات أفراد العٌنة المستفتاة نحو الموافقة على إجمالً االستبانة ومحاورها حسب متغٌر 

 (419النوع )ن=

 اىَر٘عؾ ُ اىْ٘ع اىَح٘س
االّحشاف

 اىَؼٞاسٛ
 قَٞحخ

ٍغر٘ٙ

 اىذالىح

لتألو  
 6.34050 31.2786 201 ذكور

-1.022 
.308

 4.05188 31.8209 201 إنثث غٞشداىح

 تلثثنً
 6.44120 31.4527 201 ذكور

-.723 
.470

 4.41221 31.8507 201 إنثث غٞشداىح

 تلثثلث
 5.38836 31.9751 201 ذكور

-.761 
.447

 4.09451 32.3383 201 إنثث غٞشداىح
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 اىَر٘عؾ ُ اىْ٘ع اىَح٘س
االّحشاف

 اىَؼٞاسٛ
 قَٞحخ

ٍغر٘ٙ

 اىذالىح

 تلرتبع
 6.54428 31.1493 201 ذكور

-.737 
.462

 4.50415 31.5622 201 إنثث غٞشداىح

 تإلجمثلً
 22.69436 125.8557 201 ذكور

-.920 
.358

 13.56120 127.5721 201 إنثث غٞشداىح

 

 

 

 ( 00ٌتضح من تلجدول )

 دداىَر ٞددشاىْدد٘ع -)رمدد٘سالذ٘ظددذفددشٗتراخدالىددحئحظددائٞحتددِٞاعددرعاتاخأفددشاداىؼْٞددحذثؼ 

(,ٕٗدٜقَٞدحغٞدشداىدح920.-حٞدسظداءخقَٞدح)خ(،)،ئّاز(،تاىْغدثحإلظَداىٜاالعدرثاّح

(.0.05ئحظائٞ اػْذٍغر٘ٙدالىح)

 دداىَر ٞددشاىْدد٘ع)رمدد٘س -الذ٘ظددذفددشٗتراخدالىددحئحظددائٞحتددِٞاعددرعاتاخأفددشاداىؼْٞددحذثؼ 

اًاىخددشائؾاىزْٕٞددحفددٜذَْٞددحئّدداز(،تاىْغددثحىيَحدد٘ساألٗهاىخدداصتددذٗساىرددذسٝظتاعددرخذ

(,ٕٜٗقَٞحغٞشداىحئحظائٞ اػْدذ1.022-حٞسظاءخقَٞح)خ(،)،ٍغر٘ٙاىفٌٖاىَثاشش

 (.0.05ٍغر٘ٙدالىح)
 دداىَر ٞددشاىْدد٘ع)رمدد٘س -الذ٘ظددذفددشٗتراخدالىددحئحظددائٞحتددِٞاعددرعاتاخأفددشاداىؼْٞددحذثؼ 

عرخذاًاىخشائؾاىزْٕٞحفٜذَْٞحٍغر٘ٙاىفٌٖئّاز(،تاىْغثحىيَح٘ساىصاّٜتذٗساىرذسٝظتا

(,ٕٗدٜقَٞدحغٞدشداىدحئحظدائٞ اػْدذٍغدر٘ٙدالىدح723.-حٞدسظداءخقَٞدح)خ(،)،اىْاقذ

(0.05.) 
 دداىَر ٞددشاىْدد٘ع)رمدد٘س -الذ٘ظددذفددشٗتراخدالىددحئحظددائٞحتددِٞاعددرعاتاخأفددشاداىؼْٞددحذثؼ 

ردذسٝظتاعددرخذاًاىخدشائؾاىزْٕٞدحفدٜذَْٞددحئّداز(،تاىْغدثحىيَحد٘ساىصاىددساىخداصتدذٗساى

(,ٕٜٗقَٞحغٞشداىحئحظدائٞ اػْدذ761.-حٞسظاءخقَٞح)خ(،)،ٍغر٘ٙاىفٌٖاإلتذاػٜ

 (.0.05ٍغر٘ٙدالىح)
 دداىَر ٞددشاىْدد٘ع)رمدد٘س -الذ٘ظددذفددشٗتراخدالىددحئحظددائٞحتددِٞاعددرعاتاخأفددشاداىؼْٞددحذثؼ 

اصتدذٗساىردذسٝظتاعددرخذاًاىخدشائؾاىزْٕٞدحفدٜذَْٞددحئّداز(،تاىْغدثحىيَحد٘ساىشاتددغاىخد

(,ٕٗدٜقَٞدحغٞدشداىدحئحظدائٞ ا737.-حٞسظداءخقَٞدح)خ(،)،ٍغر٘ٙاىفٌٖاالعرْراظٜ

 (.0.05ػْذٍغر٘ٙدالىح)

وٌمكن تفسٌر ذلك فً ضوء أن أفرتد عٌنة تلدرتسة من تلذكور وتإلنثث من طلبة تلمرحلدة 

لبٌبة تلتعلٌمٌة وبثلتثلً تتثح لهم نفدس تلفدرص وتإلمكثندثت سدوتء مدن تلمتوسطة ٌدرسون فً نفس ت

حٌث تلممثرسثت تلتدرٌسٌة أو من حٌث تلتدرٌج، وبثلتثلً جثءت رإٌتهم متشثبهة فٌمث ٌتعلق بدور 

 تلتدرٌس بثستخدتم تسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تلقرتبً.
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ال توجدد ( تلتدً أكددت أنده 4002لٌده درتسدة تألعدور )وتتفق هذه تلنتٌجة مع مدث توصدلت إ

( بٌن متوسطثت درجثت طلبة تلصؾ تلثثنً تلثثنوي 0001فروق دتلة إحصثبٌثً عند مستوى داللة )

 )ذكور وإنثث( فً تختبثر مهثرتت تلفهم تلقرتبً ككل تعزي إلى تلنوع

ن هندثك فرقدثً دتل ( من أ4003وتختلؾ هذه تلنتٌجة مع مث توصلت إلٌه درتسة تلقحطثنً )

ث عنددد مسددتوى ) ًٌ ( بددٌن نتددثبج مسددتوى تلفهددم تلقرتبددً للطددالج وتلطثلبددثت لصددثلح 000,0إحصددثب

( تلتً أظهرت وجود فرق ذي داللة إحصثبٌة 4002تلطثلبثت، كمث تختلؾ مع درتسة أبو سرحثن )

تحسٌن مهثرتت  فً ٌعزى ألثر تلجنس، ولصثلح تإلنثث فٌمث ٌتعلق بؤثر تسترتتٌجٌة تلّتعلٌم تلّتبثدلً

 .تالستٌعثج تلقرتبً تلنثقد وتإلبدتعً لدى طلبة تلّصؾ تلعثشر

 

 

 

 إلخًبنٍاالستجبَة ػهًيذيانًىافقة انؼُُة ثبنفشوقثٍُاستدبثبتأفشاد انخبصة انُتبئح

(انفشواَُة-األحًذٌويحبوسهبثحستيتغُشانًحبفظة)

وق ذتت داللة إحصثبٌة بٌن تستجثبثت أفرتد أوضحت نتثبج تلدرتسة تلمٌدتنٌة أنه ال توجد فر

 تلعٌنة على إجمثلً تالستبثنة ومحثورهث تلفرعٌة، وتلجدول تلتثلً ٌبٌن ذلك:

إلظهار داللة الفروق بٌن  t – test ( ٌوضح نتائج اختبار )ت( لعٌنتٌن مستقلتٌن09جدول )

نة ومحاورها حسب متغٌر استجابات أفراد العٌنة المستفتاة نحو الموافقة على إجمالً االستبا

 (419المحافظة )ن=

 اىَر٘عؾ ُ اىَحافظح اىَح٘س
االّحشاف

 اىَؼٞاسٛ
 قَٞحخ

ٍغر٘ٙ

 اىذالىح

 تألول
 5.14630 31.5665 203 تألحمدي

.064 
.949

 5.50644 31.5327 199 تلفروتنٌة غٞشداىح

 تلثثنً
 5.20601 31.4877 203 تألحمدي

-.602 
.548

نٌةتلفروت غٞشداىح  199 31.8191 5.82640 

 تلثثلث
 4.84051 31.8276 203 تألحمدي

-1.395 
.164

 4.71176 32.4925 199 تلفروتنٌة غٞشداىح

 تلرتبع
 5.37774 31.2906 203 تألحمدي

-.234 
.815

 5.85884 31.4221 199 تلفروتنٌة غٞشداىح
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 تإلجمثلً
 17.78961 126.1724 203 تألحمدي

-.586 
.558

 19.59655 127.2663 199 تلفروتنٌة غٞشداىح

 ( 04ٌتضح من تلجدول )

 ددداىَر ٞدددشاىَحافظدددح الذ٘ظدددذفدددشٗتراخدالىدددحئحظدددائٞحتدددِٞاعدددرعاتاخأفدددشاداىؼْٞدددحذثؼ 

(,ٕٗد586ٜ.-حٞدسظداءخقَٞدح)خ(،)،(،تاىْغثحإلظَداىٜاالعدرثاّحاىفشٗاّٞح-األحَذٛ)

(.0.05ٍغر٘ٙدالىح)قَٞحغٞشداىحئحظائٞ اػْذ

 ددداىَر ٞدددشاىَحافظدددح الذ٘ظدددذفدددشٗتراخدالىدددحئحظدددائٞحتدددِٞاعدددرعاتاخأفدددشاداىؼْٞدددحذثؼ 

(،تاىْغددثحىيَحدد٘ساألٗهاىخدداصتددذٗساىرددذسٝظتاعددرخذاًاىخددشائؾاىفشٗاّٞددح-األحَددذٛ)

داىح(,ٕٜٗقَٞحغٞش064.حٞسظاءخقَٞح)خ(،)،اىزْٕٞحفٜذَْٞحٍغر٘ٙاىفٌٖاىَثاشش

 (.0.05ئحظائٞ اػْذٍغر٘ٙدالىح)
 ددداىَر ٞدددشاىَحافظدددح الذ٘ظدددذفدددشٗتراخدالىدددحئحظدددائٞحتدددِٞاعدددرعاتاخأفدددشاداىؼْٞدددحذثؼ 

(،تاىْغثحىيَحد٘ساىصداّٜتدذٗساىردذسٝظتاعدرخذاًاىخدشائؾاىزْٕٞدحفدٜاىفشٗاّٞح-األحَذٛ)

ٕٗدٜقَٞدحغٞدشداىدحئحظدائٞ ا(,602.-حٞدسظداءخقَٞدح)خ(،)،ذَْٞحٍغر٘ٙاىفٌٖاىْاقذ

 (.0.05ػْذٍغر٘ٙدالىح)
 ددداىَر ٞدددشاىَحافظدددح الذ٘ظدددذفدددشٗتراخدالىدددحئحظدددائٞحتدددِٞاعدددرعاتاخأفدددشاداىؼْٞدددحذثؼ 

(،تاىْغددثحىيَحدد٘ساىصاىددساىخدداصتددذٗساىرددذسٝظتاعددرخذاًاىخددشائؾاىفشٗاّٞددح-األحَددذٛ)

(,ٕٜٗقَٞحغٞدش1.395-خقَٞح)خ(،)حٞسظاء،اىزْٕٞحفٜذَْٞحٍغر٘ٙاىفٌٖاإلتذاػٜ

 (.0.05داىحئحظائٞ اػْذٍغر٘ٙدالىح)
 ددداىَر ٞدددشاىَحافظدددح الذ٘ظدددذفدددشٗتراخدالىدددحئحظدددائٞحتدددِٞاعدددرعاتاخأفدددشاداىؼْٞدددحذثؼ 

(،تاىْغددثحىيَحدد٘ساىشاتددغاىخدداصتددذٗساىرددذسٝظتاعددرخذاًاىخددشائؾاىفشٗاّٞددح-األحَددذٛ)

(,ٕٜٗقَٞحغٞش234.-حٞسظاءخقَٞح)خ(،)،ىفٌٖاالعرْراظٜاىزْٕٞحفٜذَْٞحٍغر٘ٙا

 (.0.05داىحئحظائٞ اػْذٍغر٘ٙدالىح)

وٌمكن تفسٌر ذلك فً ضوء أن جمٌع تلظروؾ وتإلمكثنثت تلخثصة بثلبٌبة تلتعلٌمٌة تعد 

 شبه متسثوٌة بٌن كل من محثفظة تألحمدي ومحثفظة تلفروتنٌة، وذلك من حٌث خبرتت تلمعلمٌن

بهمث ومن حٌث تلعدد ومن حٌث تإلمكثنثت وتلتجهٌزتت تلمتطلبة للعلمٌة تلتدرٌسٌة، ومن ثم جثءت 

 رإٌة تلطلبة متشثبهة لدور تلتدرٌس بثسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة فً تنمٌة مستوى تلفهم تلقرتبً.

 توصٌات الدراسة:

 تدرٌس بمرتحله تلمختلفة.ضرورة توفٌر متطلبثت تستخدتم تسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة فً تل .0

تطوٌر محتوى تلمنثهج تلدرتسٌة بمث ٌتمثشدً مدع متطلبدثت تسدتخدتم تالسدترتتٌجٌثت تلتدرٌسدٌة  .4
 تلحدٌثة فً تدرٌسهث.

تلعمل على تدرٌج تلمعلمٌن بصورة مسدتمرة علدى توظٌدؾ تالسدترتتٌجٌثت تلتدرٌسدٌة تلحدٌثدة  .2
 تلذهنٌة.فً تلعملٌة تلتعلٌمٌة بمث فٌهث تسترتتٌجٌة تلخرتبط 

تقددددٌم مكثفدددآت مثدٌدددة ومعنوٌدددة للمتمٌدددزٌن مدددن تلمعلمدددٌن وتلمعلمدددثت مدددن حٌدددث توظٌدددؾ  .2
 تالسترتتٌجٌثت تلحدٌثة فً تلعملٌة تلتعلٌمٌة.
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 مقترحات الدراسة:

تصددور مقتددرح لتوظٌددؾ تسددترتتٌجٌة تلخددرتبط تلذهنٌددة فددً تلتدددرٌس لتنمٌددة مهددثرتت تلضددبط  .0
 تلنحوي بثلمرحلة تلمتوسطة.

ؾ تسترتتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌدة فدً تلتددرٌس لتنمٌدة مهدثرتت تلتحددث بثلمرحلدة متطلبثت توظٌ .4
 تألسثسٌة من وجهة نظر تلمعلمٌن.

 معوقثت توظٌؾ تسترتٌجٌة تلخرتبط تلذهنٌة فً تلتدرٌس وآلٌثت تلتؽلج علٌهث. .2

دور تستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة فً تلتدرٌس على تنمٌة مستوى تلتحصٌل تلدرتسً وتالتجثه نحو  .2
 تلمثدة لدى تلطالج فً مقرر تللؽة تلعربٌة.

دور تسددتخدتم تلخددرتبط تلذهنٌددة فددً تنمٌددة مسددتوى تلدتفعٌددة للددتعلم وتلثقددة بددثلنفس لدددى طددالج  .1
 تلمرحلة تلمتوسطة فً ضوء بعض تلمتؽٌرتت.

 

 

 مراجع الدراسة

عالٍٞح(.فؼاىٞحاعرخذاًخشائؾاىَفإٌٞػيٚذحظٞوؽيثحاىعاٍؼحاإل٢٠٠٢أت٘ظثش،ٍحَذ.) .0

ت ضجفٍٜادجاىعشاححٗاىثاؽْحاىرَشٝؼٞحٗاذعإاذٌّٖحٕ٘ا.سعاىحٍاظغرٞشغٞشٍْش٘سج،

اىعاٍؼحاإلعالٍٞح:غضج.

(.أط٘هاعرشاذٞعٞاخاىرؼي٢٠٠٢ٌأت٘سٝاػ،حغِٞ؛ششٝف،عيٌٞ؛اىظافٜ،ػثذاىحنٌٞ.) .4

 ٗاىرؼيٌٞ.ػَاُ:داساىصقافحىيْششٗاىر٘صٝغ.

أثر تسترتتٌجٌة تلّتعلٌم تلّتبثدلً فً تحسٌن مهثرتت (. 4002د. )أبو سرحثن، عثٌد عٌ .2

تالستٌعثج تلقرتبً تلّنثقد وتإلبدتعً لدى طلبة تلّصؾ تلعثشر تألسثسً، مجلة تلمنثرة، تلمجلد 
 ( تلعدد تلثثلث.40)

(. أثر تسترتتٌجٌة تلقرتءة تلتعثونٌة فً تنمٌة مهثرتت 4003تألسمري، علً موسى منصور. ) .2

تلقرتبً لدى طالج تلمرحلة تلمتوسطة بمنطقة عسٌر تلتعلٌمٌة، مجلة تلبحث تلعلمً، كلٌة تلفهم 
 تلبنثت، جثمعة عٌن شمس، تلعدد تلتثسع عشر.

1. ( ٝحٞٚ. حَٞش ٍٖاساخاىف4002ٌٖاألػ٘س، اىصاٍِّ٘ٛ اىظفاىصاّٜ ؽيثح "ٍذٙذَنِ .)

 .402-032(،صص2)اىقشائٜفٜاىعَٖ٘سٝحاىَْٞٞح"،ٍعيحظاٍؼحاىْاطش،اىؼذد

(. تعلٌم تلدرتسثت تالجتمثعٌة وتعلمهث: تلوتقع وتلمؤمول، 4000تلبرعً، إمثم محمد علً. ) .1

 مصر، دسوق، دتر تلعلم وتإلٌمثن. 

(. تتجثهثت حدٌثة فً تسترتتٌجٌثت مث ورتء تلمعرفة فً تعلٌم 4002بهلول، إبرتهٌم أحمد. ) .2

 (.20تلقرتءة، مجلة تلقرتءة وتلمعرفة، تلعدد )

(. أثر تستخدتم بعض تسترتتٌجٌثت تلتدرٌس تلعالجٌة فً تحسٌن 4004تلبهً، أحمد تلسٌد. ) .3

مستوى تلفهم تلقرتبً لدى ذوي صعوبثت تلقرتءة من تالمٌذ تلصؾ تلرتبع تالبتدتبً، مجلة 
 .02بحوث تلتربٌة تلنوعٌة بثلمنصورة، تلعدد 



 

 م9109لسنة  العشرونالعدد                                      مجلة البحث العلمى فى التربٌة

 

777 

: ترجمة مكتبة جرٌر، تلرٌثض، مكتبة (. تلكتثج تألمثل لخرتبط تلعقل4002بوزتن، تونً. ) .4

 جرٌر للطبثعة وتلنشر.

(.فاػيٞحاعرشاذٞعٞحٍقرشححفٜذَْٞحتؼغٍٖاساخاىفٌٖاىقشائ4002ٜظاد،ٍحَذىطفٜ.) .00

ىرالٍٞزاىظفاىصاىساإلػذادٛ"،ٍعيحاىقشاءجٗاىَؼشفح،اىعَؼٞحاىَظشٝحىيقشاءجٗاىَؼشفح،

(.44ىؼذدميٞحاىرشتٞح،ظاٍؼحػِٞشَظ،ا

(. تلمنثهج وطرتبق تدرٌس تللؽة 4002تلجبوري، عمرتن جثسم، وحمزة هثشم تلسلطثنً. ) .00

 تلعربٌة، دتر تلرضوتن للنشر وتلتوزٌع، عمثن.
(. تعلٌم مهثرتت تلتفكٌر، مدتخل وتدرٌبثت عملٌة )دلٌل تلمعلم 4001جون النؽرٌهر. ) .04

 وتلمتعلم، تإلمثرتت، تلعٌن، دتر تلكتثج تلجثمعً.

)ا .02 سٍضٕٛاشٌ. ف4002ٌٖىحاسشٜ، أعاىٞةذَْٞح ٍِ اىؼشتٞح اىي ح ٍؼيَٜ (."ٍغر٘ٙذَنِ

اىرشتٞح ميٞح ٍاظغرٞشغٞشٍْش٘سج، سعاىح اىظفاىغادطاالترذائٜ"، ىذٙذالٍٞز -اىَقشٗء

 ظاٍؼحأًاىقشٙ.

 (. "أثر تسترتتٌجٌة تلتعلٌم تلتبثدلً فً تلوعً تلقرتبً لطالج تلصؾ4000حرج، مثجد. ) .02

 .749-740(، 5) 38تلعثشر تألسثسً فً تألردن" ، مجلة درتسثت، 

(. فثعلٌة خرتبط تلتفكٌر فً تنمٌة تلتحصٌل وتلتنظٌم تلذتتً 4004حسن، ثنثء محمد حسن. ) .01

للتعلم وتالتجثه نحو مثدة تألحٌثء لطالج تلصؾ تألول تلثثنوي تألزهري، مجلة درتسثت فً 
 ، نوفمبر.014صرٌة للمنثهج وطرق تلتدرٌس، تلعدد تلمنثهج وطرق تلتدرٌس، تلجمعٌة تلم

61. ( عْاءأحَذٍحَذ. 1166حغِ، اىرذسٝظاىرثادىٜفٜذَْٞحٍٖاساخ(. فؼاىٞحاعرشاذٞعٞح

اىفٌٖاىقشائٜٗاالذعآّح٘اىؼَواىرؼاّٜٗىذٙذالٍٞزاىظفاىصاىساإلػذادٛ،اىَعيحاىرشت٘ٝح

ْٝاٝش.–اىؼذداىراعغٗاىؼششُٗ–

(. تدرٌس مهثرتت تللؽة تلعربٌة وعلومهث. تلمإسسة تلحدٌثة للكتثج، 4000، علً. )تلحالق .02

 طرتبلس، لبنثن.

(. فثعلٌة برنثمج قثبم على تلقصة فً تنمٌة بعض 4000تلحمٌد، حسن بن أحمد بن علً. ) .03

مهثرتت تلقرتءة تإلبدتعٌة لدى تالمٌذ تلصؾ تلثثلث تلمتوسط، رسثلة مثجستٌر ؼٌر منشورة، 
 تلتربٌة، جثمعة أم تلقرى.كلٌة 

 (. تدرٌس وتقٌٌم مهثرتت تلقرتءة، مكتبة تلفالح، تلكوٌت.4002تلحٌلوتنً، ٌثسر. ) .04

 (.فظ٘هفٜذذسٝظاىي حاىؼشتٞح.اىشٝاع:ٍنرثحاىششذ.4002اىخيٞفح،حغِظؼفش.) .40

(. تسترتتٌجٌثت تلتدرٌس فً تللؽة تلعربٌة، عثلم تلكتج تلحدٌث، 4002تلدلٌمً، طه. ) .40

 .إربد_تألردن

44. ( ٍظطفٚ. حْاُ ذَْٞح4002ساشذ، فٜ اىَؼشفح ٗساء ٍا اعرشاذٞعٞاخ اعرخذاً "أشش .)

اىَظشٝح اىعَؼٞح األصٕشٛ"، اإلػذادٛ األٗه اىظف ؽاىثاخ ىذٙ اىقشائٜ اىفٌٖ ٍٖاساخ

 ىيقشاءجٗاىَؼشفح،اىَإذَشاىؼيَٜاىشاتغ"اىقشاءجٗذَْٞحاىرفنٞش".

ّاٝفتِػثذهللا .42 )اىضاسع، فاػيٞحتؼغاالعرشاذٞعٞاخاىرؼيَٞٞحفٜذَْٞح4001ئتشإٌٞ. .)

ٍٖاساخاىفٌٖاىقشائٜىذٙتؼغاىرالٍٞزرٗٛطؼ٘تاخاىرؼيٌتاىَشحيحاالترذائٞحتعذج،ٍعيح

ميٞحاىثْاخ،ظاٍؼحػِٞشَظ،اىؼذداىغادطػشش.
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ذهنً فً تنمٌة (. فثعلٌة تستخدتم تسترتتٌجٌة تلعصؾ تل4002زهري، عبد تلحمٌد. ) .42

مهثرتت تلقرتءة تالبتكثرٌة لدى تالمٌذ تلصؾ تألول تإلعدتدي ، وتتجثهثتهم نحوهث. مجلة 
 تلقرتءة وتلمعرفة، كلٌة تلتربٌة، جثمعة عٌن شمس، تلعدد تلرتبع وتلستون، مثرس.

ذعآ(.فاػيٞحاىَشاقثحاىزاذٞحفٜذَْٞحٍٖاساخاىفٌٖاىقشائٜ،ٗاال4004صٕشٛ،ػثذاىحَٞذ.) .41

اىؼذد شَظ، ػِٞ ظاٍؼح اىرذسٝظ، ٗؽشت ىيَْإط اىَظشٝح اىعَؼٞح ٍعيح اىقشاءج، ّح٘

(فثشاٝش.022)

أششػاداخاىؼقوفٜ(.4001ٕاشٌٍحَٞٞذ،ٗاىعث٘سٛ،ّعالءػيٜعيطاُ.)حَضجعيطاّٜ، .41

ىيؼي األعاعٞح اىرشتٞح ميٞح ٍعيح اىؼيَٜ، اىشاتغ اىظف ؽاىثاخ ىذٙ اىقشائٜ ً٘االعرٞؼاب

 .04اىرشت٘ٝح،ظاٍؼحتاتو،اىؼذد

(. تلتدرٌس تلتبثدلً وتلقرتءة تلنثقدة: تلمإشرتت، تألنشطة، تلتقوٌم، 4004تلسلٌتً، فرتس. ) .42

    .عثلم تلكتج تلحدٌث، إربد_تألردن

(."أششاعرخذاًاعرشاذٞعٞاخاىؼالظٞحفٜذحغٍِٞغر٘ٙاىفٌٖاىقشائ4000ٜاىغٞذ،أحَذ.) .43

ىقشاءجٍِذالٍٞزاىظفاىشاتغاالترذائٜ"،ٍعيحتح٘زاىرشتٞحاىْ٘ػٞح،ىذٙرٗٛطؼ٘تاخا

 .31-10(،صص02ظاٍؼحاىَْظ٘سج،اىؼذد)

(. فثعلٌة تستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة ؼٌر تلهرمٌة فً 4002تلسٌد، سوزتن محمد حسن. ) .44

لتعلم فً مثدة تصوٌج تلتصورتت تلبدٌلة لبعض تلمفثهٌم تلعلمٌة وتنمٌة تلتحصٌل وبقثء أثر ت
تألحٌثء لدى طثلبثت تلمرحلة تلثثنوٌة بثلسعودٌة، مجلة تلتربٌة تلعلمٌة، تلعدد تلثثنً، تلمجلد 

 تلسثدس عشر.

 (. فً طرتبق تدرٌس تللؽة تلعربٌة، دتر طالس، دمشق.  4002تلسٌد، محمود. ) .20

20.  )اىغٞذ، ذؼا4000ٝغشٍٙظطفٚ. خشائؾاىَفإٌٞ تْاء ئعرشاذٞعٞح فؼاىٞح " فٜذؼيٌ(. ّٗٞا 

اىؼيً٘تاىَشحيحاالترذائٞحتذٗىحاإلٍاساخاىؼشتٞحاىَرحذج"،اىعَؼٞحاىَظشٝحىيرشتٞحاىؼيَٞح،

ٍعيحاىرشتٞحاىؼيَٞح،اىَعيذاىصاىس،اىؼذداىشاتغ،دٝغَثش.

(. فثعلٌة تستخدتم خرتبط تلمفثهٌم فً تدرٌس تلنحو للطثلبثت ؼٌر 4004تلشثري، نجالء. ) .24

بثلعربٌة، رسثلة مثجستٌر ؼٌر منشورة، معهد تعلٌم تللؽة تلعربٌة بجثمعة تإلمثم  تلنثطقثت
 محمد بن سعود بثلرٌثض، تلمملكة تلعربٌة تلسعودٌة.

(.ٍؼعٌاىَظطيحاخاىرشت٘ٝحٗاىْفغٞح،اىقإشج:اىذاس4002شحاذح،حغِٗاىْعاس،صْٝة.) .22

 اىَظشٝحاىيثْاّٞح.

(. مدتخل عثلمٌة فً تطوٌر تلمنثهج تلتعلٌمٌة 4000)تلشربٌنً، فوزي، تلطنثوي، عفت.  .22

 على ضوء تحدٌثت تلقرن تلحثدي وتلعشرٌن، تلقثهرة، مصر، مكتبة تألنجلو تلمصرٌة.

21. ( ٍحَذ. ؽالب4000شؼالُ، ىذٙ اىقشائٜ اىفٌٖ ٍٖاساخ ذَْٞح فٜ اىظ٘س قشاءج "أشش .)

 .421-444صص(،001اىظفاألٗهاىصاّ٘ٛ"،ٍعيحاىقشاءجٗاىَؼشفح،اىؼذد)

(. تؤثٌر تستخدتم خرتبط تلمفثهٌم على تعلم تلمهثرتت تألسثسٌة 4000مثجدة فتحً. )شعلة،  .21

 لرٌثضة هوكى تلمٌدتن، رسثلة دكتورته ؼٌر منشورة، كلٌة تلتربٌة تلرٌثضٌة، جثمعة تلمنوفٌة. 

صْٝة.) .22 اىظ٘سج٢٠٠٢اىشَشٛ، ذنِ٘ٝ فٜ اىَفإَٞٞح اىخشائؾ ئعرشاذٞعٞح فاػيٞح اىفْٞح(.

 اىنراتٞح
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(."فاػيٞحتشّاٍطقائٌػيٚاعرخذاًّشاؽاخاىقشاءجفٜذَْٞح4004اىشٖشٛ،ٍحَذٕادٛ.) .23

ىذٙذالٍٞزاىظفاىغادطاالترذائٜ."سعاىحدمر٘سآ ّحٕ٘ا اىقشائٜٗاالذعآ ٍٖاساخاىفٌٖ

 ظاٍؼحأًاىقشٙ.-غٞشٍْش٘سج،ميٞحاىرشتٞح

(. أثر تستخدتم خرتبط تلمفثهٌم على تلتحصٌل 4001) تلصوٌنع، حمد بن إبرتهٌم نثصر. .24

وتالحتفثظ بثلتعلم فً مثدة تلتجوٌد لدى طالج تلصؾ تلخثمس تالبتدتبً، رسثلة مثجستٌر ؼٌر 
 منشورة، كلٌة تلتربٌة، جثمعة تلملك سعود.

ح(.اىفٌٖاىقشائٜاىَٞراٍؼشفٍٜٗنّ٘اذٔىذٙذالٍٞزٍغر٘ٙاىخاٍغ4000اىطإش،اىرٞعاّٜ.) .20

 .3ٗاىغادعحاترذائٜ،ٍعيحدساعاخ،اىؼذد

(.فؼاىٞحاعرخذاًاعرشاذٞعٞحاىخشٝطحاىذالىٞحاىيفظٞحفٜذَْٞحٍغر٘ٝاخ4002ؽيثح،ئٖٝاب.) .20

 .044اىفٌٖاىقشائٜىيْظ٘صاىفٞضٝائٞح،ٍعيحدساعاخفٜاىَْإطٗؽشتاىرذسٝظ،اىؼذد

ستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة فً تلتدرٌس على (. أثر ت4004عثبد تلمولى، حلٌمة عبد تلقثدر. ) .24

تلتحصٌل لدى طثلبثت تلصؾ تلثثلث تلثثنوي فً مثدة تلجؽرتفٌث، مجلة تلقرتءة وتلمعرفة، 
 .40تلجمعٌة تلمصرٌة للقرتءة وتلمعرفة، تلعددد

22. ( شؼثاُ. ٍإش اىثاسٛ، ٗذطثٞقاذٖا4000ػثذ اىْظشٝح أعغٖا اىَقشٗء، فٌٖ ئعرشاذٞعٞاخ .)

اُ:داساىَغٞشجىيْششٗاىر٘صٝغ.اىؼَيٞح،ػَ

(. فعثلٌة تسترتتٌجٌثت معرفٌة معٌنة فً تنمٌة بعض تلمهثرتت 4000عبد تلحمٌد، عبد هللا. ) .22

تلعلٌث للفهم فً تلقرتءة لدى طالج تلصؾ تألول تلثثنوي، مجلة تلقرتءة وتلمعرفة، تلعدد تلثثنً، 
 ٌن شمس، كلٌة تلتربٌة. تلجمعٌة تلمصرٌة للقرتءة وتلمعرفة، تلقثهرة، جثمعة ع

(. تالتجثهثت تلحدٌثة فً تدرٌس تلعلوم، دتر 4000عبد تلسالم، عبد تلسالم مصطفى. ) .21

 تلفكر تلعربً، تلقثهرة، مصر.

(.فؼاىٞحتؼغئعرشاذٞعٞاخٍاٗساءاىَؼشفحفٜذَْٞحاىف4002ٌٖػثذاىغالً،فاٝضجأحَذ.) .21

ألٗهاىصاّ٘ٛاألصٕشٛ"،سعاىحدمر٘سآ،ميٞحاىقشائٜٗاىَٞ٘هاىقشائٞحىذٙؽاىثاخاىظفا

 اىذساعاخاإلّغاّٞح،ظاٍؼحاألصٕش.

(. أثر تلتدرٌج على تسترتتٌجٌثت مث ورتء تلمعرفة فً 4003عبد تلوهثج، عبد تلنثصر. ) .22

موتقؾ تعثونٌة فً تنمٌة مهثرتت تلفهم تلقرتبً لدى تلتالمٌذ ذوي صعوبثت تلتعلم بثلمرحلة 

 .42تلقرتءة وتلمعرفة، تلعدد،  تالبتدتبٌة، مجلة

(. تعلٌم تلرٌثضٌثت لجمٌع تألطفثل فً ضوء متطلبثت تلمعثٌٌر وثقثفة 4002عبٌد، ولٌم. ) .23

 تلتفكٌر، عمثن، تألردن، دتر تلمسٌرة للنشر وتلتوزٌع.

(. تسترتتٌجٌثت تلتدرٌس فً تلقرن تلحثدي 4001عبٌدتت، ذوقثن، أو تلسمٌد، سهٌلة. ) .24

 معلم وتلمشرؾ تلتربوي، عمثن، دٌبونو للنشر وتلتوزٌع.وتلعشرٌن، دلٌل تل

(. فعثلٌة تسترتتٌجٌة تلتسثإل تلذتتً فً تنمٌة بعض 4004تلعذٌقً، ٌثسٌن محمد عبده. ) .10

مهثرتت تلفهم تلقرتبً لدى طالج تلصؾ تألول تلثثنوي، رسثلة مثجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة 
 دٌة.تلتربٌة، جثمعة أم تلقرى، كلٌة تلتربٌة، تلسعو

(. تقوٌم تعلم تلمفثهٌم، مجلة تلتربٌة، مجلة محكمة تصدر عن تللجنة 4004عقل، أنور. ) .10

 تلوطنٌة تلقطرٌة للتربٌة وتلثقثفة وتلعلوم، تلعدد تلخثمس وتألربعون بعد تلمثبة.
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14. ( اىقشائٍٜٖٗاساخ4003ػيٜ،طفاءٍحَذ. اىفٌٖ َّ٘رضذأٍيٜفٜاىراسٝخىرَْٞح فؼاىٞح .)

ٗاى ىطالباىرفنٞش اىَؼشفح ٗساء دساعاخفٜاىَْإط ٘ػٜتَا ٍعيح اىصاّ٘ٛ، اىظفاألٗه

.402-011،صص4003،دٝغَثش020ٗؽشتاىرذسٝظ،اىؼذد

(.ٍغر٘ٙاىفٌٖاىقشائٜىيَفإٌٞاىنَٞٞائٞحفٜمراب4002ػَش،ع٘صاُحط،ٗاىؼرٞثٜ،سٌٝ.) .12

4،اىؼذد00ىؼيً٘اىرشت٘ٝح،ٍعيذاىؼيً٘ىيظفاىصاىساىَر٘عؾ،اىَعيحاألسدّٞحفٜا

(. فثعلٌة تلخرتبط تلعقلٌة لتدرٌس تلكٌمٌثء فً 4004تلعمودي، هثلة سعٌد أحمد بثقثدر. ) .12

تنمٌة تلتفكٌر تلنثقد وتستٌعثج تلمفثهٌم لدى طثلبثت تلمرحلة تلثثنوٌة ذوتت تألسثلٌج تلمعرفٌة 
سعودٌة، مجلة درتسثت عربٌة فً تلتربٌة تلمختلفة تلتعقٌد/ تلتبسٌط تلمعرفً بثلمملكة تلعربٌة تل

 وعلم تلنفس، تلسعودٌة، مكتبة تلرشٌد، تلمجلد تلثثنً، تلعدد تلثثلث.

11. ( ٍحَذ. ٗاىطْخاّٜ، اىؼٞغ٘ٛ، ظَاه ىذ4001ٙاىؼٞغ٘ٛ، اىقشائٜ ٍغر٘ٝاخاىفٌٖ ذَْٞح .)

ٍعيحدساعاخذيَٞزاخاىظفاىغاتغتَشحيحاىرؼيٌٞاألعاعٜتذٗىحاإلٍاساخاىؼشتٞحاىَرحذج،

 .002فٜاىَْإطٗؽشتاىرذسٝظ،اىؼذد

(. تقوٌم مستوى تلفهم تلقرتبً لدى طالج تللؽة تلعربٌة فً 4003تلقحطثنً، سعٌد هثدي. ) .11

 ، ٌنثٌر.022جثمعة تلملك خثلد، مجلة تلتربٌة، كلٌة تلتربٌة، جثمعة تألزهر، تلعدد 

 تلعربٌة، عثلم تلكتج، تلقثهرة.(. تنمٌة مهثرتت تللؽة 4004الفً، سعٌد عبد هللا. ) .12
(. أثر تلتدرٍس بثستخدتم تلخرتةط تلمفثهٍمٍة  4000مقثبلة، نصر وتلفالحثت، ؼصثٌج. ) .13

مجلة جثمعة تألردن. طلبة تلصؾ تلثثمن تألسثسً لقوتعد تللؽة تلعربٍة   فً ل على تحصٍ
 .140 -114(، 2) 41، دمشق

: ، تلمفهوم، تلنمثذج، تلتطبٌقثت، تلقثهرةتلتعلٌم .(4002منسً، محمود عبد تلحلٌم حثمد. ) .14

 تألنجلو تلمصرٌة.

(.فؼاىٞحاعرخذاًاىحاع٘بفٜذَْٞحٍٖاساخاىفٌٖاىقشائٜىذٙؽالب4002ٍ٘عٚ،ٍحَذ.) .10

اىظفاىحادٛػششىيرؼيٌٞاىصاّ٘ٛتذٗىحاإلٍاساخاىؼشتٞحاىَرحذج،ٍعيحاىقشاءجٗاىَؼشفح،

.20اىؼذد

تْاءاخرثاساخىقٞاطٍٖاساخاىقشاءجاىظاٍرحىذٙؽالباىَشحيح(.4004حغِ.)ٍ٘ميٜ، .10

 اىَر٘عطح،سعاىحٍاظغرٞشغٞشٍْش٘سج،ميٞحاىرشتٞحظاٍؼحاىَيلعؼ٘د.

14. ( أحَذ. ْٕذ اىقشائ4002ٜاىَٞؼاُ، اىرذسٝظاىرثادىٜػيٚاىفٌٖ اعرشاذٞعٞح "أششاعرخذاً .)

اىغات اىظف ؽاىثاخ ىذٙ اىقشاءج ّح٘ اىرشت٘ٝحٗاالذعآ اىذساعاخ ٍعيح اىن٘ٝد"، تذٗىح غ

 .212-222(،صص22(،اىؼذد)2ظاٍؼحاىغيطاُقات٘ط،اىَعيذ)-ٗاىْفغٞح

(.اىَفإٌٞاىؼيَٞحٗؽشائقاىرذسٝظ.ػَاُ:داساىَْإط.٢٠٠٢اىْاشف،عيَٚ.) .12

12. ( ٗحٞذ. ٗحافظ، ماٍو، ٍحَ٘د اىؼ4002اىْاقح، اىرؼيٌٞ فٜ اىؼشتٞح اىي ح ذؼيٌٞ داس(. اً،

 اىَظطفٚىيطثاػح،اىقإشج.

(. "مدى وعً معلمً تللؽة تلعربٌة فً تلصفوؾ 4000ومنثصرة، ٌوسؾ. ) ؛نصر، حمدتن .11

تألولى لمفهوم تلقرتءة ومبثدئ تعلمهث وتعلٌمهث، ومدى ممثرستهم لهث فً موتقؾ تلتعلٌم"، مجلة 
 .283_296، 79مجمع تللؽة تلعربٌة تألردنً، تلعدد
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(."أششاعرشاذٞعٞحاىرغاؤهاىزاذٜفٜذَْٞحٍٖاساخاىفٌٖاىقشائ4002ٜىح.)ّٖاتح،أحَذطا .11

-000(،صص02ظاٍؼحتاتو،اىؼذد)-ىذٙؽيثحاىظفاىصاّٜاىَر٘عؾ"،ٍعيحميٞحاىرشتٞح

041. 

(. فثعلٌة تستخدتم تلخرتبط تلذهنٌة على تحصٌل بعض 4004وقثد، هدٌل أحمد إبرتهٌم. ) .12

ثء لطثلبثت تلصؾ تألول ثثنوي تلكبٌرتت بمدٌنة مكة تلمكرمة، رسثلة موضوعثت مقرر تألحٌ
 مثجستٌر منشورة، كلٌة تلتربٌة، جثمعة أم تلقرى.

13. ( فرحٜػيٜ. اىقإشج:4000ّٝ٘ظ، اىصاّ٘ٝح، اىي حاىؼشتٞحفٜاىَشحيح اعرشاذٞعٞاخذؼيٌٞ .)

ٍطثؼحاىنراباىحذٝس.
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ف دور التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً تنمٌة مستوى الفهم القرائً لدى ر  عب استبانة لتب 

 طالب المرحلة المتوسطة بالكوٌت من وجهة نظرهم

 درجة الموافقة العبارة م

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 الذهنٌة فً تنمٌة مستوى الفهم المباشرالمحور األول: دور التدرٌس باستخدام الخرائط 

ٌمكننً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً تحدٌد المعنى  0

 المناسب للكلمة من السٌاق.

   

ٌكسبنً التدرٌس باستخدام الخرائط فً الذهنٌة القدرة على تحدٌد  9

 مرادف الكلمة.

   

    مضاد الكلمة.ٌسهل علً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة تحدٌد  3

ٌكسبنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة مهارة تحدٌد أكثر من  4

 معنى للكلمة )المعنى المشترك(.

   

ٌعٌننً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة على تحدٌد الفكرة  5

 العامة المحورٌة للنص.

   

بواسطة التدرٌس بالخرائط الذهنٌة أتمكن من تحدٌد الفكرة  6

 رئٌسة للفقرة.ال

   

ٌجعلنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة أستطٌع تحدٌد األفكار  7

 الجزئٌة والتفاصٌل الداعمة فً النص.

   

   ٌمكننً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة من إدراك الترتٌب  8
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 درجة الموافقة العبارة م

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 الزمانً.

ٌكسبنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة مهارة إدراك الترتٌب  9

 مكانً.ال

   

ٌفٌدنً التدرٌس باستخدام الخراط الذهنٌة فً إدراك الترتٌب حسب  01

 األهمٌة.

   

ٌمكننً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة من وضع تعرٌف  00

 للمفهوم من خالل النص المقروء

   

ٌكسبنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة القدرة على االحتفاظ  09

 باألفكار

   

 حور الثانً: دور التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً تنمٌة مستوى الفهم الناقدالم 

ٌ ز بٌن األفكار  0 ٌجعلنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة أزمب

 الثانوٌة، واألساسٌة.

   

ٌكسبنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة مهارة التمٌٌز بٌن  9

 الحقٌقة والرأي.

   

لتدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة من التمٌٌز بٌن ما ٌمكننً ا 3

 ٌتصل بالموضوع، وبٌن ماال ٌتصل به.

   

ٌفٌدنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً التمٌٌز بٌن المعقول  4

 و ٌر المعقول من األفكار.

   

ٌكسبنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة  مهارة التمٌٌز بٌن  5

 ة والفكرة المبتكرة.الفكرة الشائع

   

ٌمكننً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة  من تحدٌد مدى منطقٌة  6

 األفكار وتسلسلها.

   

بواسطة التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة أستطٌع تحدٌد مدى  7

 مصداقٌة الكاتب.

   

ٌمكننً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة  من الحكم على مدى  8

 مادة ومعاصرتها.أصالة ال

   

القدرة على إبداء الرأي التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة ٌعطٌنً  9

 حول مفهومٌن من خالل النص أو الشكل المقروء

   

توضٌح الفوائد التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة على ٌساعدنً  01

 من المفهوم من خالل النص المقروء

   

   اكتشاف مشاعر الخرائط الذهنٌة  من التدرٌس باستخدام ٌمكننً  00
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 درجة الموافقة العبارة م

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 الكاتب من خالل النص المقروء

توضٌح نواحً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة  مهارة ٌكسبنً  09

 القوة والضعف فً النص المقروء

   

 المحور الثالث: دور التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً تنمٌة مستوى الفهم اإلبداعً 

تدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً إعادة ترتٌب ٌساعدنً ال 0

 أحداث القصة، أو ترتٌب شخصٌاتها بصورة مبتكرة.

   

ٌمكننً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة  من اقترا  حلول  9

 جدٌدة لمشكالت وردت فً موضوع أو قصة.

   

ٌساعدنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً التوصل إلى  3

 ل حداث بناء على فرضٌات معٌنة. توقعات

   

ٌكسبنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة مهارة التنبؤ باألحداث  4

 وحبكة الموضوع أو القصة قبل االنتهاء من قرأتها.

   

ٌفٌدنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة  فً تحدٌد نهاٌة لقصة  5

 ما، لم ٌحدد الكاتب نهاٌة لها.

   

التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة أمتلك مهارة مسرحة  ٌجعلنً 6

 النص المقروء وتمثٌله.

   

ٌمكننً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة  من إدراك القٌمة  7

 الجمالٌة والداللة اإلٌحائٌة فً الكلمات والتعبٌرات.

   

ٌساعدنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة  على إدراك الحالة  8

 عورٌة والمزاجٌة المخٌمة على جو النص.الش

   

فهم الوحدات األكبر التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة من ٌمكننً  9

 من مجرد الرمز، كالعبارة والجملة والفقرة والقطعة كلها.

   

القدرة على إدراك التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة ٌكسبنً  01

 التنظٌم الذي اتبعه الكاتب

   

القدرة على القراءة فً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة ٌعطٌنً  00

 وحداة فكرٌة

   

وضع المعنى التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة  من ٌمكننً  09

 المناسب للرموز الموجودة فً النص المقروء

   

 ستنتاجًالمحور الرابع: دور التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً تنمٌة مستوى الفهم اال

ٌساعدنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة على استنتاج أوجه  0

 الشبه واالختالف.
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 درجة الموافقة العبارة م

 منخفضة متوسطة مرتفعة

ٌفٌدنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً استنتاج عالقات  9

 السبب بالنتٌجة.

   

ٌجعلنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة  قادراً على استنتاج  3

 أ راض الكاتب ودوافعه.

   

ٌكسبنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة  مهارة استنتاج  4

 االتجاهات والقٌم الشائعة فً النص.

   

ٌفٌدنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً استنتاج المعانً  5

 الضمنٌة فً النص.

   

ٌمكننً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة من استنتاج العالقة بٌن  6

 الل النص المقروءمفهومٌن من خ

   

ٌكسبنً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة مهارة التوصل للنتائج  7

 من خالل مجموعة من المقدمات

   

فهم المعانً التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة على ٌساعدنً  8

 المتعددة للكلمات

   

اختٌار عنوان التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً ٌفٌدنً  9

 سب للموضوعمنا

   

استنتاج  رض التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة  من ٌمكننً  01

 الكاتب من النص المقروء

   

التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة فً استنتاج العالقة بٌن ٌفٌدنً  00

 النص المقروء والنصوص المشابهة

   

ج الحلول التدرٌس باستخدام الخرائط الذهنٌة مهارة استنتاٌكسبنً  09

 لبعض القضاٌا المطروحة فً النص المقروء

   

 

 

 


