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 ملخص الدراسة

روء فاعلية استراتيجية الخريطة الداللية في تنمية مهارات فهم المقالدراسة إلى التعرف على ت هدف   
وتكونةت ، واعتمدت الدراسةة مةنها التجريبةي او التمةميم اةبج التجريبةي، ى طالبات المرحلة المتوسطةلد

، وتةةم ( طالبةة91( طالبةة، وتجريبيةة )91( طالبةة تةم تقسةميه  إلةةى مجمةوعتي  )ةابطة )83)العينةة مة  
نةات الدراسةة، ابي، وتةم اسةتخدام اختبةار مةا  ويتنةي واختبةار ويلككسةو  لتحلية  إعداد اختبةار فهةم المقةروء

بةي  متوسةطي رتةر درجةات  (α=0.05)فةرو  اات داللةة إحمةاجية عنةد مسةتوى وجةود  نتةاجاالوأظهةرت 
، الرهةةةةةم البعةةةةةدا لمهةةةةةارات )الرهةةةةةم المبااةةةةةر المجموعةةةةةة التجريبيةةةةةة، والمجموعةةةةةة ال)ةةةةةابطة فةةةةةي االختبةةةةةار

القراجي كك  لمالح المجموعةة  همي، الرهم النقدا، الرهم التاوقي، الرهم اإلبداعي( ومهارات الراالستنتاج
بي  متوسةطي رتةر درجةات القياسةي   (α=0.05) التجريبية، كما وجدت فرو  دالة إحماجيا عند مستوى

 القبلي والبعدا للمجموعة التجريبية. 

 . ، طالبات المرحلة المتوسطةاستراتيجية الخريطة الداللية، مهارات فهم المقروءالكلمات المفتاحية: 
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the effectiveness of semantic mapping strategy in developing 

reading comprehension skills for intermediate school female 

students 

 

Abstract: 
     The study aimed to identify the effectiveness of semantic mapping strategy 

in developing reading comprehension skills for intermediate school female 

students.  The quasi-experimental design involved to experimental method 

was used. The study sample consisted of (38) female students and divided into 

two groups: first, a control group (N=19) and second, an experimental group 

(N=19). To accomplish the study objectives, a reading comprehension test was 

prepared. The data collected was analyzed using Mann-Whitney and Wilcoxon 

test. The findings of the study showed that there were statistically significant 

differences at (0.05) level between the mean rank of the experimental group 

and the control group in thepost-test in each skill of forthright comprehension, 

referential comprehension, critical comprehension, palatalizing comprehension 

and creative comprehension separately and overall of reading comprehension 

skills in favor of the experimental group. Also there were statistically 

significant differences at (0.05) level between mean rank of the experimental 

group in pretest and posttest in favor of post-test. 

Keywords: Semantic Mapping Strategy, Reading Comprehension Skills, 

intermediate SchoolFemaleStudents.  
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 مقدمة
 َّ خاتم الّرس  مةلى   عليةج وسةلم كةا  ا أفهي وعاء الّدي ، وكراها ارف   ؛للغة العربية أسمى مكانة    
، وأ َّ القةةر   الكةةريم الةةاا تعهةةدف   بةةالحرظ نةةغ  بهةةاف الّلغةةة، فهةةي الّلغةةة الخالةةد  إلةةى يةةوم القيامةةة؛ عربيًّةةا

نَّةةا لْةةجز ْلْحةةاِفظزو    الحجةةر ألّنهةةا محروظةةة بحرةةظ القةةر   الكةةريم، قةةا  تعةةالى    ُكْر ْواِه ُلْنةةا الةةاِّ [، 1ِإنَّةةا ْنُحةة ز ْنغَّ
 لبة.وهي ركيغ  أساسية لح)ار  المجتمع، مما استوجر االهتمام بمهاراتها و)رور  إكسابها للط

ها وتعد القراء  بأنواعها المختلرة الّنافا  المرتوحة على المحيط المحّلي للررد، والعالم الخارجي فب    
يكتسر الررد المعارف والمعلومات، والخبرات م  خال  اطالعج على الركر البارا في ك  العمور، 

-Agustina et al.,  2013, 23))ويؤكد أوقاستينا و خرو فهي توّسع مدارك الررد إلى  فا  أرحر. 
المواد الدراسية،  ي كافةبة فأ  تنمية قدرات القراء  يعد حجر الغاوية الرتراع مستويات تحمي  الطل 26
م  النظر إلى القراء  كأحد األناطة الحياتية المهمة التي بمقدورها لعر دور بارغ في إتاحة  طالق اان

الررمة أمام الطالر الستخالص المعلومات المطلوبة، وبناء المعنى م  النموص المكتوبة بأكبر قدر 
 ممك  م  الكراء ، والراعلية، والجود .

معقد  متاعبة تنقسم إلى مهارتي التعرف على الكلمة وفهم المقروء؛ ويزعدُّ اقترا   والقراء  عملية  
الرهم مع القراء  عملية عقلية تتدرج م  السه  إلى المعر، وم  البسيط إلى المركر، فعند قراء  
النص يحدث تراع  بي  القارئ والنص، تتخللج عمليات عقلية، فيها ارح وترسير وتحلي  واستنتاج، 

للقراء  وفهم المقروء مهارات يجر إتقانها م  أج  عملية التحمي  بأهدافها المختلرة، وهي مهارات و 
 (. 73 -74، 9001فهم ال يمك  أ  نم  بدونها إلى فهم ما نريدف بالمستوى المطلور )حبير  ، 

راء ؛ ب  إنج ولرهم المقروء أهمية بالغة فهو أساس عملية القراء ، والغاية الرجيسة م  درس الق 
المهار  المحورية التي يهدف تعليم القراء  إلى تنميتها، ويتطلر هاا الرهم تراع  القارئ مع المقروء، 

، 9092ا أكدف غاير، وعهود هاام )(. وهاا م98ص، 9090حتى يتمك  م  فهم المعنى )عبد البارا، 
ء  قيمتها الحقيقية، إا تتحّو  م  ( بقولهما  "إ  فهم المقروء أساس القراء ، وبدونج ترقد القرا30ص

عملية عقلية معرفية، إلى عملية فسيولوجية، هدفها التعرف على الرموغ وفك اررات الحروف، وفهم 
المقروء هدف رجيس م  أهداف القراء ، وبخامة فيما يخص تحديد السيا ، وتنمية مهارات النقد، 

 والتاو ، واإلبداع، واستخالص األفكار والمعاني". 

، وأجريت عدد م  الدراسات التي هدفت إلى تنمية رهم المقروء وتنميتجبيو  التربو  أهتم  هاا م
والتي  الخريطة الداللية كاستراتيجيةم  خال  استخدامها الستراتيجيات حديثة  مهارات فهم المقروء

دراسة  الدراساتوم  هاف ، في تنمية فهم المقروءالخريطة الداللية ومت جميعها باستخدام استراتيجية أ
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 9099Pعموش، ؛ و 9099؛ وعبد الكريم،9003، وحس ، 9003وحافظ،  ؛9004)عكور،ك  م 
وعلي جاني  ؛Abdelrahman, 2013 عبد الرحمن؛ Sari, 2013ساريو ؛9098عبابنة،و 

-Al)الغزو و ؛Rosdayanti, 2014روسدايانتي  ؛Alijani&Keshavarz, 2014وكيشافارز 

Ghazo, 2015      

ا ألهمية فهم المقروء فقد أمبحت تنميتج م  أهم أهداف وغار  التعليم في المملكة العربية، حيث ونظر  
نمت وثيقة منها اللغة العربية المادر  ع  وغار  التعليم في المملكة العربية السعودية للمرحلتي  

ر  تدرير الطالبات االبتداجية والمتوسطة، على أهمية مهارات فهم المقروء، م  خال  التأكيد على )رو 
على اكتااف معاني الكلمات الجديد  م  خال  الت)اد والترادف والسيا  وجار الكلمة، وتمنيف 
الكلمات تمنيرات داللية، وتعرف معاني امطالحية تستخدم في مجاالت علمية مختلرة، واختيار 

يلية حو  النص، واستنتاج المعنى المناسر لكلمة متعدد  المعاني في القاموس، واإلجابة ع  أسجلة ترم
مما يزقرأ ما يد  على مااعر وردت في النص، وكاف القيم المريحة وال)منية الوارد  في النص، 
وتحلي  المقروء، والربط بي  مكونات ما يزقرأ، واستخالص األفكار الرجيسة والررعية وال)منية، وتحديد 

وي  مناسبة للنص، وتكوي  رأا حو  األلراظ، مغغى النص، والربط بي  األسبار والنتاجا، واقتراح عنا
 (.970-984م، 9004والمعاني، واألخيلة المختار  في نص )وغار  التربية والتعليم، 

في تدريس القراء  أدى  نمية مهاراتج، إال أ  هناك قموروبالرغم م  أهمية فهم المقروء، و)رور  ت 
يزتعام  مع الجم  والعبارات والكلمات لمعرفة إلى عدم االهتمام بتنمية مهارات فهم المقروء؛ حيث 

جاءت معناها فقط ويزهم  فهم المقروء، فنتا ع  الك تراي ال)عف في القراء  بي  الطالبات؛ ولاا 
الخريطة الداللية لتنمية مهارات فهم المقروء لدى  للكاف ع  مدى فاعلية استراتيجية هاف الدراسة

تي الخالد ، والتركيغ أثناء الدراسة على جوانر القمور لعالجها طالبات المرحلة المتوسطة في مقرر لغ
وجوانر القو  لدعمها وتطويرها وتحسينها؛ حيث إ  المرحلة المتوسطة مرحلة ن)ا فكرا للطالبات 

 وم  ال)رورا الوقوف على الرقي برهمه  فيها.

 مشكلة الدراسة

حيث تعم  معلمة  -لميدا  التربواال  ممارستها في ااستاعرت الباحثة بماكلة الدراسة م  خ 
حيث الحظت )عف الطالبات في تحديد العنوا  الرجيس  - لماد  اللغة العربية في المرحلة المتوسطة

في المو)وع، والقمور في تحديد تراميلج، وعدم القدر  على استنتاج الركر  للرقر  المقروء ، وعدم 
ت أ  اهتمام الطالبات على تنمية المرهوم البسيط القدر  على التعبير ع  رأيها في المقروء، فالحظ

هما  تنمية مهارات فهم المقروء العليا في مستوياتها المختلر  ة.للقراء  المتمث  في التعرف على النط  واه
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وللتأكد م  وجود ال)عف بي  طالبات المرحلة المتوسطة في فهم المقروء، أجرت الباحثة دراسة    
ا ( طالبة م  طالبات المف الث89م  ) استطالعية على عينة مكونة اني المتوسط، وقدمت نمًّ

للطالبات، يليج مجموعة م  األسجلة، استهدفت تحديد مدى إلمامه  ببعض مهارات فهم المقروء، 
وأظهرت نتيجة الدراسة االستطالعية أ  المتوسط النسبي المجوا إلجابات الطالبات ع  أسجلة فهم 

ف النسبة تؤكد تدني مستوى الطالبات في مهارات فهم المقروء، وقد يكو  %(، وها99،7المقروء كانت )
سبر هاا ال)عف هو استخدام الطريقة المعتاد  في التدريس المعتمد  على اإللقاء، وعدم استخدام 

، األمر الاا دفع الباحثة إلى االهتمام بتنمية فهم س حديثة تنمي مهارات فهم المقروءاستراتيجيات تدري
 ء ع  طري  تجرير استراتيجيات تدريس حديثة. المقرو 

وفي )وء ما سب  تحددت ماكلة الدراسة الحالية في وجود مؤارات )عف في مستوى طالبات     
المف الثاني المتوسط في تنمية فهم المقروء؛ مما حدا بالباحثة إلى إجراء الدراسة الحالية؛ للوقوف 

 لمقروء، والك باستخدام استراتيجية  الخريطة الداللية. على حقيقة مستوى الطالبات في تنمية فهم ا

 أسئلة الدراسة

 تم مياغة ماكلة الدراسة بالسؤا  الرجيس اآلتي  

د  لةدى الخريطةة الدالليةة فةي تنميةة فهةم المقةروء فةي مقةرر لغتةي الخالة ما فاعلية استخدام اسةتراتيجية
 لة الررعية التالية  ويتررع ع  هاا السؤا  األسج طالبات المرحلة المتوسطة؟

 ما مهارات فهم المقروء المناسبة لطالبات المف الثاني المتوسط؟  -9
الخريطةةةة الدالليةةةة فةةةي تنميةةةة مهةةةارات فهةةةم المقةةةروء عنةةةد المسةةةتوى مةةةا فاعليةةةة اسةةةتخدام اسةةةتراتيجية  -9

 المباار لدى طالبات المف الثاني المتوسط؟
تنميةةةة مهةةةارات فهةةةم المقةةةروء عنةةةد المسةةةتوى  الخريطةةةة الدالليةةةة فةةةي مةةةا فاعليةةةة اسةةةتخدام اسةةةتراتيجية -8

 االستنتاجي لدى طالبات المف الثاني المتوسط؟
الخريطة الداللية في تنمية مهارات فهم المقروء عند المستوى النقدا ما فاعلية استخدام استراتيجية  -7

 لدى طالبات المف الثاني المتوسط؟
تنميةةةة مهةةارات فهةةةم المقةةةروء عنةةةد المسةةةتوى مةةا فاعليةةةة اسةةةتخدام اسةةةتراتيجية  الخريطةةة الدالليةةةة فةةةي  -5

 التاّوقي لدى طالبات المف الثاني المتوسط؟
الخريطةةةة الدالليةةةة فةةةي تنميةةةة مهةةةارات فهةةةم المقةةةروء عنةةةد المسةةةتوى  مةةةا فاعليةةةة اسةةةتخدام اسةةةتراتيجية -2

 اإلبداعي لدى طالبات المف الثاني المتوسط؟
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ميةة مهةارات فهةم المقةروء ككة  لةدى طالبةات الخريطةة الدالليةة فةي تنما فاعلية استخدام اسةتراتيجية  -4
 المف الثاني المتوسط؟ 

 فروض الدراسة
 اختبرت الدراسة الرروض التالية 

ي  متوسةةةطي رتةةةةر درجةةةةات بةةةة (α=0.05)ال توجةةةد فةةةةرو  اات داللةةةة إحمةةةةاجية عنةةةةد مسةةةتوى داللةةةةة  -
م المقةروء عنةد المجموعة التجريبية، والمجموعةة ال)ةابطة فةي التطبية  البعةدا الختبةار مهةارات فهة

 مستوى الرهم المباار؛ بعد )بط التطبي  القبلي.

بةةةةي  متوسةةةطي رتةةةةر درجةةةةات  (α=0.05)ال توجةةةد فةةةةرو  اات داللةةةة إحمةةةةاجية عنةةةةد مسةةةتوى داللةةةةة  -
المجموعة التجريبية، والمجموعةة ال)ةابطة فةي التطبية  البعةدا الختبةار مهةارات فهةم المقةروء عنةد 

 التطبي  القبلي.  مستوى الرهم االستنتاجي؛ بعد )بط

بةةةةي  متوسةةةطي رتةةةةر درجةةةةات  (α=0.05)ال توجةةةد فةةةةرو  اات داللةةةة إحمةةةةاجية عنةةةةد مسةةةتوى داللةةةةة  -
عنةد  المجموعة التجريبية، والمجموعةة ال)ةابطة فةي التطبية  البعةدا الختبةار مهةارات فهةم المقةروء

 مستوى الرهم النقدا؛ بعد )بط التطبي  القبلي. 

بةةةةي  متوسةةةطي رتةةةةر درجةةةةات  (α=0.05)مةةةةاجية عنةةةةد مسةةةتوى داللةةةةة ال توجةةةد فةةةةرو  اات داللةةةة إح -
المجموعة التجريبية، والمجموعةة ال)ةابطة فةي التطبية  البعةدا الختبةار مهةارات فهةم المقةروء عنةد 

 مستوى الرهم التاوقي؛ بعد )بط التطبي  القبلي.

درجةةةةات  بةةةةي  متوسةةةطي رتةةةةر (α=0.05)ال توجةةةد فةةةةرو  اات داللةةةة إحمةةةةاجية عنةةةةد مسةةةتوى داللةةةةة  -
المجموعة التجريبية، والمجموعةة ال)ةابطة فةي التطبية  البعةدا الختبةار مهةارات فهةم المقةروء عنةد 

 مستوى الرهم اإلبداعي؛ بعد )بط التطبي  القبلي. 

بةةةةي  متوسةةةطي رتةةةةر درجةةةةات  (α=0.05)ال توجةةةد فةةةةرو  اات داللةةةة إحمةةةةاجية عنةةةةد مسةةةتوى داللةةةةة  -
 .ة في التطبي  البعدا الختبار مهارات فهم المقروء كك المجموعة التجريبية، والمجموعة ال)ابط

بةةةةي  متوسةةةطي رتةةةةر درجةةةةات  (α=0.05)ال توجةةةد فةةةةرو  اات داللةةةة إحمةةةةاجية عنةةةةد مسةةةتوى داللةةةةة  -
القياسي  القبلي والبعدا للمجموعة التجريبية على اختبار مهارات فهم المقروء )المستويات والدرجةة 

 .الكلية(
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 أهداف الدراسة
 لى  إاسة الدر ت هدف

 تحديد مهارات فهم المقروء المناسبة لطالبات المف الثاني المتوسط.  -
الخريطةةة الدالليةةة فةةي تنميةةة مهةةارات فهةةم المقةةروء عنةةد المسةةتوى  اسةةتراتيجيةتعةةرُّف فاعليةةة اسةةتخدام  -

 المباار لدى طالبات المف الثاني المتوسط.
تنميةةة مهةةارات فهةةم المقةةروء عنةةد المسةةتوى  الخريطةةة الدالليةةة فةةياسةةتراتيجية تعةةرُّف فاعليةةة اسةةتخدام  -

 االستنتاجي لدى طالبات المف الثاني المتوسط.
الخريطةةة الدالليةةة فةةي تنميةةة مهةةارات فهةةم المقةةروء عنةةد المسةةتوى  اسةةتراتيجيةتعةةرُّف فاعليةةة اسةةتخدام  -

 النقدا لدى طالبات المف الثاني المتوسط.
ليةةة فةةي تنميةةة مهةةارات فهةةم المقةةروء عنةةد المسةةتوى الخريطةةة الدالاسةةتراتيجية تعةةرُّف فاعليةةة اسةةتخدام  -

 التاّوقي لدى طالبات المف الثاني المتوسط.
الخريطةةة الدالليةةة فةةي تنميةةة مهةةارات فهةةم المقةةروء عنةةد المسةةتوى اسةةتراتيجية تعةةرُّف فاعليةةة اسةةتخدام  -

 اإلبداعي لدى طالبات المف الثاني المتوسط.
الدالليةةةة فةةةي تنميةةةة مهةةةارات فهةةةم المقةةةروء ككةةة  لةةةدى  الخريطةةةةاسةةةتراتيجية تعةةةرُّف فاعليةةةة اسةةةتخدام  -

 طالبات المف الثاني المتوسط.

 أهمية الدراسة
 فاجد  علمية في الجانبي  اآلتيي   برغت أهمية الدراسة فيما سوف تقدمج نتاججها م     

ت مةة  خةةال  تقةةديم دراسةةة علميةةة تسةةهم فةةي إثةةراء األدر النظةةرا حةةو  تنميةةة مهةةارا األهميةةة النيريةةة:-
 الخريطة الداللية. استراتيجيةفهم المقروء باستخدام 

وتتحقةة  مةة  خةةال  تقةةديم الدراسةةة قاجمةةة بمهةةارات فهةةم المقةةروء الالغمةةة لطالبةةات  األهميةةة التطبيقيةةة:-
لرهةم المقةروء للوقةوف )ةوجها، كمةا تقةدم الدراسةة اختبةار المف الثاني المتوسط، لتخطةيط المنةاها فةي 

ال)ةةعف، كمةةا تقةةدم دليةة  ، وعةةالج جوانةةر ثةةم تعغيةةغ ودعةةم جوانةةر القةةو  علةةى مسةةتوى الطالبةةات؛ ومةة 
الخريةةةة الدالليةةةة لالستراةةةاد بةةةج فةةةي تخطةةةيط وتنريةةةا وتقةةةويم دروس لغتةةةي، اسةةةتراتيجية بكيريةةةة اسةةةتخدام 

 باإل)افة إلى إفاد  الباحثي  في مجا  المناها وطر  التدريس؛ ع  طري  تقديم مقترحات وتوميات. 

ثةاني المتوسةط فةي المتوسةطة ثلت حدود الدراسة باآلتي  عينة م  طالبات المةف التم حدود الدراسة:
 ه.9784-ه2897والعارو  بمدينة الطاجف؛ خال  الرم  الدراسي الثاني م  العام الدراسي  الثامنة
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 :مصطلحات الدراسة
 ورد في هاف الدراسة ممطلحي  يمك  تعريرهما كما يلي    

عزرفةةةةت بأنهةةةةا "مةةةةور  مةةةة  مةةةةور المعرفةةةةة، وممةةةةدر مةةةة  ممةةةةادرها، ة: اسةةةةتراتيجية الخريطةةةةة الدالليةةةة
يستخدمها المعلم/المعلمة في العملية التعليمية، ينمي م  خاللها كثير م  المهارات كالتحلي ، والترسةير، 

مدار األحكام"  (.921م، ص9098اللقاني والجم ، ) واالستنتاج واه

اد  تنظةةيم معلومةةات الةةنص المقةةروء فةةي اةةك  رسةةوم تةةدريس إلعةة   بأنهةةا اسةةتراتيجيةفةةي الدراسةةةوتزعةةرف 
تخطيطيةةة، تقةةوم علةةى و)ةةع الترامةةي  الجغجيةةة فةةي عالقةةة مةةع األفكةةار الرجيسةةة، والمرةةاهيم األساسةةية فةةي 
ارتبةاط مةع المرةةاهيم الررعيةة، وتحةةاط هةاف المرةاهيم بةةأطر يةرتبط بع)ةةها بةبعض بأسةهم، والةةك مة  خةةال  

 طالبات لمعلومات النص المقروء، ومعلومات الطالبات السابقة. المناقاة المتبادلة بي  المعلمة وال
عزرفت بأنها  "عمليةة تركيةر متعةدد  األبعةاد، وتراعة  بةي  القةارئ والةنص والسةيا ، مهارات فهم المقروء: 

عمليةةة معقةةد  وهةةي والرهةةم عمليةةة اسةةتراتيجية تمكةة  القةةارئ مةة  اسةةتخالص المعنةةى مةة  الةةنص المكتةةور، 
م، 9099والنجةةةةةار، ،عةةةةدد مةةةة  ممةةةةادر المعلومةةةةات اات العالقةةةةة المتبادلةةةةة" )اةةةةحاتجتتطلّةةةةر التنسةةةةي  ل

 (.989ص
في الدراسة  عملية عقلية تقوم م  خاللها طالبات المف الثاني المتوسط بالتراع  مع وتزعرف 

النص المقروء؛ م  خال  الربط بي  الخبرات السابقة والمعلومات الوارد  في النص؛ بهدف استخالص 
المطلور، والتي تقاس بالدرجة التي تحم  عليها الطالبة في االختبار المعد لقياس مهارات فهم  المعنى

 المقروء المتمثلة في )الرهم المباار، االستنتاجي، النقدا، التاوقي، اإلبداعي( في هاف الدراسة.
 

 اإلطار النيري للدراسة
 اسةتراتيجية أنهةا " (Avrianti, 2015, 95)عرفهةا أفريةانتي  الخريطةة الدالليةة:اسةتراتيجية مفهةوم     

تدريسةية متكاملةةة األركةا  لتةةدريس الكلمةةات المةراد تعلمهةةا باسةتخدام أدوات أقةةرر مةةا تكةو  إلةةى المنظمةةات 
البمرية التي تو)ح األفكار، والمعلومات المتعلقة بالعالقةات االرتباطيةة بةي  المرةاهيم المختلرةة التةي يةتم 

 .لم"التركيغ عليها أثناء التع
مناقاةةة المعلمةةة بنوعيهةةا )مناقاةةة السةةتثار  الخبةةرات السةةابقة، ومناقاةةة معلومةةات  وتةةرى الباحثةةة بةةأ       

النص المقروء( لها دور فعا  في استنتاج اك  الخريطة الداللية، وخبر  الطالبات السابقة تقوم بدور مهم 
لبات السابقة ع  المو)وع، كانت الخريطة الخريطة الداللية، فكلما اتسعت خبر  الطا استراتيجيةفي بناء 

مرتوحةةة لتنظةةيم المعلومةةات، عةة  طريةة  عةةرض العالقةةات بةةي   اسةةتراتيجيةالدالليةةة أكثةةر إثةةراء ، كمةةا أنهةةا 
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المراهيم، واألفكار وتراميلها الجغجية، لالك لةيس لهةا اةك  معةي ، بة  متغيةر  ومرنةة، كمةا تمثة  الخريطةة 
نج يجر أ  تتعرف الطالبة الرجةوات الحادثةة فةي خريطةة مةا قبة  الةدرس الداللية نااط فجو  المعلومات أل

 وفي الخريطة الاخمية لمو)وع التعلم بعد قراءتج.

الدراسةةة مةة  خطةةوات ومراحةة  الخريطةةة الدالليةةة فةةي األدبيةةات والدراسةةات السةةابقة، وخرجةةت ت اسةةتراد   
 بالخطوات اإلجراجية التالية  

 لتهيجة المناسبة للمو)وع، وكتابة عنوا  الدرس على السبور .تقوم المعلمة با تقديم الموضوع: -1

 مرحلة )ما قبل القراءة(: وتتضمن هذه المرحلة ما يلي:  -9

حيث تستثير المعلمة معةارف الطالبةات السةابقة عة  الةنص القراجةي، عة  طرية   العصف الذهني: -أ 
لومةات وأفكةار ومرةاهيم...إل ، طرح بعض األسةجلة التةي تتعلة  بةالنص القراجةي، فتقةوم الطالبةات بتقةديم مع
 ترتبط بالمو)وع، وعلى المعلمة تسجي  إجاباته  على جانر م  السبور . 

حيةةث تنةةاقش المعلمةةة الطالبةةات فةةي المعلومةةات المطروحةةة؛ بهةةدف تمةةنيرها وو)ةةعها التصةةنيف:  -ب 
 في مجموعات، ثم ربط المعلومات وو)عها في اك  خريطة داللة للمو)وع. 

 ءة(: وتتضمن هذه المرحلة ما يلي:مرحلة )أثناء القرا -3

والةةةك بتوجيةةةج الطالبةةةات لقةةةراء  المو)ةةةوع قةةةراء  مةةةامتة، ثةةةم تأكيةةةد معلومةةةات تشةةةخيص الخريطةةةة:  - أ
 الخريطة والك باإل)افة والحاف.

وهنا تقوم المعلمة والطالبات بتحديد المجموعةات المتاةابهة، ثةم )ةمها مةع بع)ةها إعادة التجميع:  - ب
بةةط المجموعةةات مةةع بع)ةةها الةةبعض إلةةى خريطةةة مةةا قبةة  القةةراء  الةةبعض فةةي مجموعةةات عامةةة، ور 
 للتوم  إلى الاك  المتكام  لها. 

 وتت)م  هاف المرحلة مرحلة )بعد القراءة(:  -4

   تكلف المعلمة الطالبات بتمميم خريطة داللية م  خال  فهمها للمو)وع.التطبيق

 الخريطة الداللية:استراتيجية أدوار المعلم في 
م، ص 9097الخريطةةةة الدالليةةةة عنةةةد الربةةةاط ) اسةةةتراتيجيةيةةةد أدوار المعلةةةم فةةةي تةةةدريس ويمكةةة  تحد  
 ( في الخطوات التالية  805-802
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حيةةةث يوجةةةج المعلةةةم لقةةةراء  مو)ةةةوعات أو كتةةةر معينةةةة الكتسةةةار خلريةةةة معرفيةةةة عةةة  قبةةةل القةةةراءة:  -1
ثةةةةم يعةةةةد األسةةةةجلة  المو)ةةةةوع، ثةةةةم يختةةةةار المرةةةةردات واألفكةةةةار الرجيسةةةةة التةةةةي يةةةةدور حولهةةةةا المو)ةةةةوع،

االستنباطية التي تساعد على تقديم المعلومات والمقترحات م  الطالر؛ لو)عها في خريطةة مةا قبة  
 القراء .

كيةةف ثةةم يبةةي  قةةراء  المو)ةةوع قةةراء  مةةامتة ويتمثةة  دورف فةةي توجيةةج الطةةالر ل فةةي أثنةةاء القةةراءة: -9
 يقرءو ؟ ولمااا يقرءو ؟ وكم م  الغم  يلغمهم للقراء ؟

يقةةةوم المعلةةةم باسةةةتثار  الطةةةالر إل)ةةةافة مغيةةةد مةةة  المعلومةةةات للخريطةةةة السةةةابقة، وكةةةاا  عةةةد القةةةراءة:ب-3
لعمة  خةراجط دالليةة لمو)ةوعات أخةرى  ههما بالخريطة السابقة، وتةوجيلتمميم خريطة أخرى ومقارنته

 كنااط بيتي.

 الخريطة الداللية:استراتيجية أدوار المتعلم في 

الخريطةةة الدالليةة خةةال  مراحةة  اسةتراتيجية ( فةةي 802، ص9097اط )ات)ةح دور الطالةةر عنةد الربةة
 الدرس على النحو التالي 

حيةةث يقةةدم األفكةةار والمرةةاهيم والمعلومةةات التةةي تةةرتبط بالمرةةاهيم الرجيسةةة التةةي يقةةدمها قبةةل القةةراءة:  -1
 قراء .المعلم، كما يقوم بتمنيرها في مجموعات متاابهة، ويساهم في رسم اك  خريطة ما قب  ال

حيةث يركةغ فةي أثنةاء القةراء  المةامتة؛ السةتخراج مغيةد مة  المعلومةات األساسةية  في أثناء القراءة: -9
كمالها.  والترامي  ال)رورية إل)افتها لخريطة ما قب  القراء  واه

حيث يبني أو يساعد في بناء خريطة أخرى، ثةم يقةار  خريطةة مةا قبة  القةراء  بخريطةة بعد القراءة:  -3
القراء ؛ لبيا  أوجج الاةبج واالخةتالف بينهمةا والتومة  إلةى خريطةة دالليةة مكتملةة لمو)ةوع  ما بعد
 القراء .

 مفهوم فهم المقروء:
( فهةةم المقةةروء بأنةةج  "مجموعةةة مةة  األناةةطة والممارسةةات التةةي 990 ،9095عةةرف عبةةد الحميةةد )  

جةةي عةة  طريةة   تحديةةد معنةةى يقةةوم بهةةا مجموعةةة مةة  التالميةةا، والةةك مةة  خةةال  التراعةة  مةةع الةةنص القرا
الكلمةةات وم)ةةاداتها مةة  خةةال  السةةيا ، وتحديةةد العنةةوا  الةةرجيس للةةنص، ومعنةةى الجملةةة، ومعنةةى الرقةةر ، 

 .وتقاس هاف المور  م  خال  مقياس فهم المقروء للغة العربية المخمص لهاا الهدف

 



 م2019 ( أغسطس6)العدد                                    اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 

12 
 

 الطلحي  دمحم الرحمن الباحثة/ صالحة عبد...                     فهم .... فاعلية استخدام استراتيجية الخريطة الداللية في تنمية

 أهمية فهم المقروء: 
  أا قةةةراء  بةةةال فهةةةم، والقةةةارئ الةةةاا يةةةتمك  مةةة  يعةةةد فهةةةم المقةةةروء الغايةةةة لكةةة  قةةةراء ، وال فاجةةةد  مةةة  

، وتغيةةد ثقتةةج بنرسةةج، ويمةةبح مهةةارات فهةةم المقةةروء يحقةة  األهةةداف التةةي يقةةرأ مةة  أجلهةةا؛ فتتوسةةع مداركةةج
عةاد  مة  إ  الطالةر يمكة وفهةم المقةروء على النقد، والتةاو  واإلبةداع،  قادر عةاد  تنظةيم الةنص المقةروء، واه

يتم قراءتج م  نموص مختلرة، ومق  المجا  الثقافي والركرا والتعليمي هيكلة أفكارف، وفهم محتوى ما 
 والنرسي واالنرعالي لديج. 

 مهارات فهم المقروء ومستوياته:
( بةةأ  مهةةارات فهةةم المقةةروء "هةةي المهةةارات المسةةتهدفة فةةي 33، 9092غايةةر، وعهةةود هااةةم ) أاةةار   

ومعنةةى الجملةةةة وربةةط المعةةةاني بع)ةةها بةةةبعض، تعلةةيم القةةراء ، وتعنةةةي تمكةةي  القةةةارئ مةة  معرفةةةة الكلمةةة 
وتنظيمهةةا فةةي تتةةةابع منطقةةي متسلسةة ، كمةةةا تعنةةي االحترةةةاظ بةةالمعنى واألفكةةار، واسةةةتخدامها فةةي أناةةةطة 

 .الحيا "

( أنةةج يمكةة  تمةةنيف 998، 9099وسةةناء أحمةةد ) ،(38 -39، 9090ورأى كةة  مةة  عبةةد البةةارا )    
  مستويات فهم المقروء إلى المستويات التالية

أواًل: مسةةةتوى الفهةةةم الحرفةةةي أو المباشةةةر أو السةةةطحي أو اليةةةاهريو واشةةةتمل هةةةذا المسةةةتوى 
 المهارات التالية:

 ح  الكلمة إلى جارها اللغوا.-

 التمييغ بي  السواب  واللواح  للكلمة.-

 تحديد المعنى المعجمي للكلمة.-

 تعرف الماترك اللرظي للكلمة.-

 .اكر بعض الحقاج  الوارد  في النص-

 مستوى الفهم التفسيري أو االستنتاجيو واشتمل هذا المستوى على ما يلي: ثانًيا

 استنتاج األفكار الرجيسة للمو)وع.-

 التمييغ بي  األفكار الررعية واألفكار الرجيسة.-

 المو)وع.ع   نوان ا معبر او)ع ع-
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 استنتاج أسلور الكاتر.-

 استنباط العاطرة الساجد  في النص.-

 لهدف العام للكاتر.استنتاج ا-

 ثالثًا: مستوى الفهم الناقدو واشتمل على المهارات التالية:

 التمييغ بي  مالج ملج بالمو)وع وما ليس لج ملج.-

 التمييغ بي  الواقع والخيا .-

 تحديد مواط  إجاد  الكاتر.-

 الترري  بي  الرروض والمسلمات.-

 تمييغ مظاهر الجد  في النص.-

 م التذوقيو واشتمل على المهارات التالية:رابعًا: مستوى الفه

 تحديد القيم الساجد  في النص.-

 تحلي  المور األدبية إلى عنامرها.-

 استنتاج القيمة اإليحاجية لأللراظ.-

 الكاف ع  داللة بعض الكلمات الرمغية في العم  األدبي.-

  خامسًا: مستوى الفهم اإلبداعيو واشتمل على المهارات التالية

 الطالر عنوانا  أميال  للنص.و)ع -

 تقديم حلو  مبتكر  لبعض الماكالت الوارد  في النص.-

 إعاد  مياغة النص بمور  جديد .-

 التنبؤ بنهاية المو)وع بناء  على مقدماتج.-

 الدراسات السابقة:
التةةي كانةةت تهةةدف إلةةى فاعليةةة التةةدريس  (Abdelrahman, 2013)اكةةرت دراسةةة عبةةد الةةرحم     
وتعلةم المرةردات اللغويةة وتومةلت  الخراجط الداللية في االرتقاء بمسةتويات اكتسةار،استراتيجية  باستخدام
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الخةةةةراجط الدالليةةةة فةةةةي االرتقةةةةاء بمسةةةةتويات اكتسةةةةار، وتعلةةةةم  اسةةةةتراتيجيةإلةةةى فاعليةةةةة التةةةةدريس باسةةةةتخدام 
ريس باسةتخدام للوقةوف علةى فاعليةة التةد (Rosdayanti, 2014) ، ودراسة روسدايانتيغويةالمرردات الل

الماةاركي   إلةى تمتةع خامة مهارات فهم المقروء، وتومةلتوب -الخراجط الداللية في تنمية قدرات القراء 
وبخامة مهارات فهم المقروء، ودراسة علي جاني وكياةافارغ  -بمستويات مرترعة في نمو قدرات القراء 

(Alijani&Keshavarz, 2014)  التةةدريس باسةةتخدام قةةالبي  التةةي هةةدفت إلةةى الوقةةوف علةةى فاعليةةة
الخةةةراجط الدالليةةةة فةةةي تنميةةةة مهةةةارات فهةةةم المقةةةروء، وتومةةةلت إلةةةى فاعليةةةة اسةةةتراتيجية مختلرةةةي  لتطبيةةة  

التةةدريس باسةةتخدام الخةةراجط الدالليةةة القاجمةةة علةةى التراعةة  بةةي  المعلةةم، والطالةةر فةةي تنميةةة مهةةارات فهةةم 
التي هدفت إلى  (Puspita & Kusumarasdyati, 2015) المقروء، ودراسة بوسبيتاوكوسوماراسدياتي
نمةةوص الخةةراجط الدالليةةة فةةي تنميةةة مهةةارات قةةراء  ال اسةةتراتيجيةالوقةةوف علةةى فاعليةةة التةةدريس باسةةتخدام 

 الخراجط الداللية في تنمية مهارات استراتيجيةإلى فاعلية التدريس باستخدام التحليلية الاارحة، وتوملت 
( للوقوف على فاعلية التةدريس Al-Ghazo, 2015، ودراسة الغغو )قراء  النموص التحليلية الاارحة

 ،( فةةي االرتقةةاء بمسةةتويات تعلةةم مهةةارات فهةةم المقةةروءSQ3Rالخةةراجط الدالليةةة، و)اسةةتراتيجية باسةةتخدام 
وتومةةةلت إلةةةى إتقةةةا  المهةةةارات المطلوبةةةة لرهةةةم المقةةةروء لطةةةالر المجموعةةةة التجريبيةةةة، مقارنةةةة  بةةةأقرانهم 

م يدرسةوا بالخريطةة الدالليةة فةي المجموعةة ال)ةابطة الةاي  تلقةوا تدريسةا  بالطريقةة القاجمةة اآلخري  الاي  ل
 على الحرظ، والتلقي .

وبعد فقد تناو  هاا الرم  الجغء األو  وهو اإلطار النظرا لرهةم المقةروء بةدءا  مة  مهةار  القةراء  
، وأنواعهةةا ومهاراتهةةا فةةي المرحلةةة مة  حيةةث مرهومهةةا، وأهميتهةةا، وأهةداف تعليمهةةا فةةي المرحلةةة المتوسةطة

سةتراتيجيات تنميتةج،  المتوسطة، كما تناو  مرهوم فهم المقةروء، وأهميتةج وأهدافةج، ومسةتوياتج ومهاراتةج، واه
واالنتهةةاء مةة  الةةك كلةةج باسةةتخالص قاجمةةة بمهةةارات فهةةم المقةةروء ومسةةتوياتج المناسةةبة لطالبةةات المرحلةةة 

، ومرهومهةا، اسةية السةتخدام المنظمةات التخطيطيةة )أو البمةرية(المتوسطة، ثم المرتكغات التربوية األس
والخمةةاجص الماةةتركة التةةي تميةةغ مرهومهةةا، وأبةةرغ محطةةات تطورهةةا التةةاريخي، والم)ةةامي  والتطبيقةةات 
التدريسية الستخدامها، وفاعلية التدريس باسةتخدامها، وأنواعهةا، ثةم تنةاو  أبةرغ أنواعهةا وهةي إسةتراتيجية 

النظريةةةات، والنمةةااج التربويةةة التةةةي ترتكةةغ علةةةى دعاجمهةةا فاعليةةةة مرهومهةةا، و  ة، وتنةةةاو الخريطةةة الدالليةة
وقوالر تمةميم  ،أهمية استخدامها في التدريس، و وأبرغ محطات تطورها التاريخي، التدريس باستخدامها
يهةةةةا، أدوار المعلةةةةم والمةةةةتعلم فوفاعليةةةةة التةةةةدريس باسةةةةتخدامها، و ، وخطةةةةوات تطبيقهةةةةاالخةةةةراجط الدالليةةةةة، 

وفيما يلي تنتق  الدراسةة وخماجص نمو طالبات المف الثاني المتوسط، وعالقتها بتنمية فهم المقروء، 
إلةةى عةةرض الجةةغء الثةةاني مةة  الرمةة  الثةةاني فيهةةا، وتنةةاو  أهةةم البحةةوث والدراسةةات السةةابقة التةةي أمكةة  

 الومو  إليها وتتم  بمو)وع الدراسة الحالية.
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 :للدراسة اإلجراءات الميدانية
 منهج الدراسة: أوالً 
 على التمميم ابج التجريبي األنسر لهاف الدراسة.  المنها التجريبي القاجم تم استخدام    

وسةط فةي مدينةة تمثة  مجتمةع الدراسةة فةي طالبةات المةف الثةاني المت: مجتمةع الدراسةة وعينتهةا: ثانياً 
مثة  المجموعةة التجريبيةة وعةددها ( طالبة، ومثة  هةاا العةدد فمةلي ، أحةدهما ت83)م   الطاجف، وتكونت

 ( طالبة.91تمث  المجموعة ال)ابطة وعددها ) ( طالبة، واألخرى91)

 أدوات الدراسة وموادها البحثية: ثالثاً 

حيث عةدت المهةارات التةي  قائمة مهارات فهم المقروء المناسبة لطالبات الصف الثاني المتوسط: :أوالً 
 ( مهار . 94) ر% فأكث30باترا  المحكمي  بنسبة حظيت 

 ( محتوى قائمة مستويات فهم المقروء في صورتها النهائية4جدول )

 عدد المهارات في كل مستوى المستويات

 4 مستوى الفهم المباشر

 3 مستوى الفهم االستنتاجي

 3 مستوى الفهم النقدي

 4 مستوى الفهم التذوقي

 3 مستوى الفهم اإلبداعي

 71 المجموع

ك تم اعتماد مهارات فهم المقروء المناسبة لطالبات المف الثاني المتوسط على وفي )وء ال     
 النحو التالي  

 تحديد معنى الكلمة في النص المقروء.-9

 تحديد الركر  الرجيسة في النص المقروء.-9

 تحديد األفكار الجغجية الوارد  في النص المقروء.-8

 ترتير تتابع أفكار النص المقروء.-7

 عالقات السبر بالنتيجة في النص المقروء. استنتاج-5

 استنتاج هدف الكاتر م  النص المقروء.-2

 استنتاج بعض المعاني ال)منية في النص المقروء.-4
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 التمييغ بي  ما يتم  بمو)وع النص المقروء وما ال يتم . -3

 الحكم على بعض األفكار المطروحة في النص المقروء.-1

 تر أو تحيغف بالنص المقروء.الحكم على مو)وعية الكا-90

 تحديد القيم الداللية لبعض ألراظ النص المقروء.-99

 تحديد الداللة اإليحاجية لأللراظ الوارد  في النص المقروء.-99

 تحديد الداللة اإليحاجية للتعبيرات الوارد  في النص المقروء.-98

 تحديد العاطرة المسيطر  على النص المقروء.-97

 عدد م  الحلو  المبتكر  لماكلة تناولها النص المقروء. اقتراح أكبر-95

 اقتراح نهايات جديد  وغير متوقعة ألحداث النص المقروء.-92

 إعطاء عناوي  مبتكر  ومريد  للنص المقروء.-94

وبالتوم  إلى قاجمة مهارات فهم المقروء في مورتها النهاجية تكو  الدراسة قد أجابت ع     
جلة الدراسة، والاا ينص على  ما مهارات فهم المقروء المناسبة لطالبات المف السؤا  األو  م  أس
 الثاني المتوسط؟

الظةةةاهرا لالختبةةةار )مةةةد   المةةةد  اختبةةةار فهةةةم المقةةةروء لطالبةةةات الصةةةف الثةةةاني المتوسةةةط:-ثانيةةةاً 
المحكمي ( عرض علةى مجموعةة مة  المتخممةي  فةي المنةاها وطةر  تةدريس اللغةة العربيةة، حيةث تةم 

بمةةةةورتج النهاجيةةةةة للتجربةةةةة االسةةةةتطالعية، تةةةةم تطبيةةةة  ( مرةةةةرد  لالختبةةةةار، وأمةةةةبح 87مةةةةو  علةةةةى )الح
( طالبةةة مةة  طالبةةات المةةف الثةةاني 87االختبةةار علةةى االسةةتطالعية )غيةةر عينةةة الدراسةةة( مكونةةة مةة  )

( 70)المتوسةةط، للتأكةةد مةة  و)ةةوح تعليمةةات األختبةةار، ولتحديةةد غمةة  االختبةةار، ليمةةبح الةةغم  النهةةاجي 
وبة دقيقة، ولحسار معامالت السهولة والمعوبة والتمييغ حيث ات)ةح أ  قةيم معةامالت السةهولة والمةع

وتقةةةع جميعهةةةا فةةةي المةةةدى المقبةةةو  لمعةةةامالت المةةةعوبة  0230-0290تراوحةةةت بةةةي  لمرةةةردات االختبةةةار 
بةةةو  المةةةدى المق وكلهةةةا تقةةةع فةةةي 0250 – 0270قةةةيم معةةةامالت التمييةةةغ تراوحةةةت بةةةي  كمةةةا أ   والسةةةهولة،

قةيم معةامالت االرتبةاط تم التحق  مة  مةد  االتسةا  الةداخلي لالختبةار، وات)ةح أ   لمعامالت التمييغ،
وكلهةةا قةةيم  0221 -0288  بةي  درجةةة المرةةرد  والدرجةةة الكليةة لمهةةار  الرهةةم الظةةاهرا المبااةر، تتةةراوح بةةي

سج المهار  وهةو مؤاةر مما يعني أ  المرردات تقيس ما تقي( 0.05)=α &( α=0.01)مستوى دالة عند 
مسةةةتوى  وكلهةةةا قةةةيم دالةةةة عنةةةد 0253 -0283لمهةةةار  الرهةةةم االسةةةتنتاجي، تتةةةراوح بةةةي  علةةةى المةةةد . أمةةةا 
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(0.01=α )& (0.05=α)  ، ممةةا يعنةةي أ  المرةةردات تقةةيس مةةا تقيسةةج المهةةار  وهةةو مؤاةةر علةةى المةةد
 &( α=0.01)لةةة عنةةد مسةةتوى وكلهةةا قةةيم دا 0229 -0285النقةةدا، تتةةراوح بةةي  الرهةةم  لمهةةار باإل)ةةافة 

(0.05=α)  ممةا يعنةةي أ  المرةردات تقةةيس مةا تقيسةةج المهةةار  وهةو مؤاةةر علةى المةةد . أمةا مهةةار  الرهةةم
ممةا يعنةي  (0.05=α) &( α=0.01)وكلهةا قةيم دالةة عنةد مسةتوى  0251 -0285التةاوقي، تتةراوح بةي  

افة إلةةى مهةةار  الرهةةم اإلبةةداعي أ  المرةةردات تقةةيس مةةا تقيسةةج المهةةار  وهةةو مؤاةةر علةةى المةةد ، باإل)ةة
ممةةةةا يعنةةةةي أ   (0.05=α)  &( α=0.01) وكلهةةةةا قةةةةيم دالةةةةة عنةةةةد مسةةةةتوى 0225 -0282تتةةةةراوح بةةةةي  

، أمةا مة  ناحيةة قةيم معةامالت االرتبةاط بةي  ر علةى المةد المرردات تقيس ما يقيسج المستوى وهةو مؤاة
 وكلهةةا قةةيم دالةةة عنةةد مسةةتوى 0234 -0245الدرجةةة الكليةةة للمهةةار  والدرجةةة الكليةةة لالختبةةار تتةةراوح بةةي  

(0.01=α ). ثةم تةم التحقة   مما يعني أ  المهةارات تقةيس مةا يقيسةج االختبةار، وهةو مؤاةر علةى المةد
، وقةةد تةةم التحقةة  مةة  ثبةةات االختبةةار بطريقةةة ألراكرونبةةار للمسةةتويات والدرجةةة الكليةةة مةة  ثبةةات االختبةةار

كمةا بلغةت قيمةة الثبةات  0233 -0245حةت للمهةارات بةي  أ  قيم معامالت الثبةات لالختبةار تراو وات)ح 
تةم التحقة   ، أمةا مة  ناحيةة المةد  الةااتي لالختبةاروهي قيم ثبات عالية ومقبولةة 0233لالختبار كامال 

 م  المد  الااتي لالختبار بحسار الجةار التربيعةي لمعامة  الثبةات، والةك للمسةتويات واالختبةار كةامال  
وكلها قيم عالية  0217 -0234الااتي للمهارات واالختبار كامال تتراوح بي   تقيم معامالت المد  وجاء

 وتاير إلى المد .

وتمت مياغة مرردات االختبار في )وء مهارات فهم المقروء التي تم التوم  إليها بالدراسة، وقد 
 املت مرردات االختبار النوعي  التاليي  

روعي فيج الو)وح والدقة ومناسبتج لطالبات المف الثاني أسجلة االختيار م  متعدد والترتير الاا  -9
المتوسط، وت)م  االختبار أربعة نموص قراجية، يعقر ك  نص تسع أو ثما  أسجلة لقياس 
مهارات فهم المقروء، ثم أربعة بداج  تختار الطالبة بديال  محيحا ، وتقيس هاف األسجلة مهارات الرهم 

لتاوقي( بواقع سؤالي  لك  مهار ، وقد روعي في هاف األسجلة )المباار، االستنتاجي، النقدا، ا
الو)وح والدقة، ومناسبة النموص القراجية لمهارات فهم المقروء، ولمستوى الطالبات، وقد بلغ 

 سؤاال  تقيس أربع عار  مهار  فرعية. 93مجموع األسجلة في هاا النوع  

بداعي، بواقع سؤالي  لك  مهار  فرعية، وقد روعي األسجلة المقالية  وتقيس مهارات مستوى الرهم اإل -9
في هاف األسجلة الو)وح والدقة، ومناسبة النموص القراجية لمهارات الرهم اإلبداعي، ولمستوى 
الطالبات، وقد بلغ مجموع األسجلة في هاا النوع ستة أسجلة تقيس ثالث مهارات فرعية، وبالك 

( سؤاال ، والجدو  التالي يو)ح مهارات فهم المقروء 87) يمبح العدد اإلجمالي ألسجلة االختبار هو
 واألسجلة التي تقيسها  



 م2019 ( أغسطس6)العدد                                    اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 

18 
 

 الطلحي  دمحم الرحمن الباحثة/ صالحة عبد...                     فهم .... فاعلية استخدام استراتيجية الخريطة الداللية في تنمية

 ( عدد وأرقام األسئلة لكل مهارة من مهارات فهم المقروء5)جدول 

 رقم السؤال عدد األسئلة مهارات فهم المقروء المستويات

 الفهم

 الظاهري

 المباشر

 11  1 2 تحديد معنى الكلمة في النص المقروء.

 22 2 2 تحديد الفكرة الرئيسة في النص المقروء.

 11 11 2 تحديد األفكار الجزئية الواردة في النص المقروء.

 11 21 2 ترتيب تتابع أفكار النص المقروء.

 الفهم

 االستنتاجي

 21 12 2 استنتاج عالقات السبب بالنتيجة في النص المقروء.

 21 3 2 .استنتاج هدف الكاتب من النص المقروء

 31 4 2 استنتاج بعض المعاني الضمنية في النص المقروء.

 الفهم

 النقدي

التمييز بين ما يتصل بموضوع النص المقروء وما ال 

 يتصل.
2 5 21 

الحكم على بعض األفكار المطروحة في النص 

 المقروء.
2 13 31 

الحكم على موضوعية الكاتب أو تحيّزه للنص 

 المقروء.
2 6 22 

 فهمال

 التّذوقي

 32 23 2 تحديد القيم الداّلليّة لبعض ألفاظ النص المقروء.

تحديد الداللة اإليحائية لأللفاظ الواردة في النص 

 المقروء.
2 14 33 

تحديد الداللة اإليحائية للتعبيرات الواردة في النص 

 المقروء.
2 15 24 

 34 25 2 تحديد العاطفة المسيطرة على النص المقروء.

 الفهم

 اإلبداعي

اقتراح أكبر عدد من الحلول المبتكرة لمشكلة تناولها 

 النص المقروء.
2 16 2 

اقتراح نهايات جديدة وغير متوقعة ألحداث النص 

 المقروء.
2 1 26 

 12 1 2 إعطاء عناوين مبتكرة ومفيدة للنص المقروء.

 34 المجموع الكلي
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 الطلحي  دمحم الرحمن الباحثة/ صالحة عبد...                     فهم .... فاعلية استخدام استراتيجية الخريطة الداللية في تنمية

 تكافؤ أفراد العينة:
ؤ المجمةةوعتي  التجريبيةةة هةةو )ةةبط العوامةة  غيةةر التجريبيةةة )الدخيلةةة( للتأكةةد مةة  تكةةاف الهةةدف منهةةا     

، أا عغ  المتغيرات التي يكو  لها تأثير على المتغيرات التابعة، حتى يمك  إرجةاع التغيةرات وال)ابطة
 التي تطرأ على المتغير التابع للمتغير المستق ، وت)منت عملية ال)بط المتغيرات التالية 

 نظرا لكو  الطالبةات فةي مةف دراسةي واحةد وال يوجةد بيةنه  طالبةات باقيةات ل عةاد   لعمر الزمني:ا
 فإ  أعمار الطالبات متقاربة عند تطبي  التجربة.  

  قبلي ةةةا علةةى المجمةةوعتي ، وأسةةةررت  فهةةم المقةةروءتةةم تطبيةة  اختبةةةار  :فهةةم المقةةةروءمسةةتوى مهةةةارات
 .، مما يؤكد على تكافؤ المجموعتي النتاجا ع  عدم وجود فرو  دالة إحماجي ا

 :قامت معلمة الرمة  بتةدريس المجمةوعتي  التجريبيةة وال)ةابطة بعةد تةدريبها علةى  القائمة بالتدريس
جراءات التدريس وفقا للخريطة الداللية.   خطوات واه

 :دزرست المجموعتي  نرس المحتوى الدراسي.  المحتوى الدراسي 
 :التجريبية وال)ابطة في نرس الرتر  الغمنية. دزرست المجموعتي  الفترة الزمنية 

دليةة  المعلمةةة ودليةة  الطالبةةة تةةم االطةةالع علةةى  :ةمةةواد المعالجةةة التجريبيةةة دليةةل المعلةةم ودليةةل الطالبةة
إ)ةافة إلةى  م(،9095م؛ والعةايقي 9095عبةد القةادر) بعض الدراسات السابقة، إلعةداد الةدليلي  كدراسةة

ليلي ، تم عر)ةهما علةى مجموعةة مة  المتخممةي  فةي المنةاها وطةر  األدبيات، وبعد االنتهاء م  الد
تدريس اللغة العربية؛ للتعرف على  راجهم وفي )وجها تم إجراء التعديالت الالغمةة، وأمةبح الةدليلي  فةي 

 مورتهما النهاجية. 
مةةاجية تةةم اسةةتخدام حغمةةة البةةراما اإلح األسةةاليب اإلحصةةائية المسةةتخدمة فةةي الدراسةةة الحاليةةة:  رابعةةا  

اختبار ما  ويتني لمجمةوعتي  مسةتقلتي ،  للعلوم التربوية واالجتماعية باتباع األسالير اإلحماجية التالية 
 حجم التأثير لالختبارات الالبارمترية. ومعادلةواختبار ويلكوكسو  لمجموعتي  مرتبطتي ، 

  ومناقشتهانتائج الدراسة عرض 
الخريطةةة الدالليةةة فةةي تنميةةة فهةةم المقةةروء فةةي  اسةةتراتيجيةدام مةةا فاعليةةة اسةةتخالسةةؤال الةةرئيس للدراسةةة:  

؛ تمت اإلجابة ع  األسجلة المرتبطة عنها ول جابة مقرر لغتي الخالد  لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟"
 بج على النحو التالي  

الصف الثةاني عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  ما مهارات فهم المقروء المناسبة لطالبات : أوالً 
ول جابة ع  هاا السؤا ، تم االطالع علةى األدبيةات اات المةلة والدراسةات السةابقة، ثةم تةم  المتوسط؟ 
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 الطلحي  دمحم الرحمن الباحثة/ صالحة عبد...                     فهم .... فاعلية استخدام استراتيجية الخريطة الداللية في تنمية

عر)ةةها علةةى مجموعةةة مةة  المتخممةةي  فةةي المنةةاها وطةةر  التةةدريس، وأسةةرر الةةك عةة  تحديةةد قاجمةةة 
 .( مستويات ولك  مستوى عدد م  المهارات5ت)منت )

الخريطةة الدالليةة  اسةتراتيجيةمةا فاعليةة اسةتخدام لقةة بالسةؤال الثةاني:  عرض النتائج المتع: ثانياً 
ل جابةة   في تنمية مهارات فهم المقروء عند المستوى المباشر لدى طالبةات الصةف الثةاني المتوسةط؟

تم استخدام اختبةار )مةا  ويتنةي( للمجموعةات المسةتقلة لتعةرف الرةرو  بةي  المجمةوعتي   ع  هاا السؤا 
 وال)ابطة في القياس البعدا لمستوى الرهم المباار وجاءت النتاجا كما بالجدو  التالي  التجريبية

( وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي u( قيمة )1دول )ج

 لمستوى الفهم المباشر

 العدد المجموعة المهارات
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

(u) 

مستوى 

 لةالدال

تحديددد معنددى الكلمددة 

 في النص المقروء

 421.5 24.12 11 تجريبية
21.5 1.11 

 261.5 14.11 11 ضابطة

تحديددددددددددد الفكددددددددددرة 

الرئيسددة فددي الددنص 

 المقروء

 431.5 23.11 11 تجريبية

112.5 1.11 
 312.5 15.12 11 ضابطة

تحديدددددددددد األفكدددددددددار 

الجزئية الدواردة فدي 

 النص المقروء

 442.5 23.55 11 تجريبية

113.5 1.11 
 213.5 15.45 11 ضابطة

ترتيدددب تتدددابع أفكدددار 

 النص المقروء

 461.5 24.21 11 تجريبية
11.5 1.11 

 221.5 14.21 11 ضابطة

 الدرجة الكلية
 411.5 26.24 11 تجريبية

52.5 1.11 
 242.5 12.26 11 ضابطة

موعتي  التجريبيةة وال)ةابطة فةي القيةاس ( للررو  بي  متوسطي رتر درجات المجuيت)ح أ  قيم ) 
البعةةدا لمسةةتوى الرهةةم المبااةةر جةةاءت دالةةة فةةي جميةةع المهةةارات الررعيةةة والدرجةةة الكليةةة، ولتعةةرف اتجةةاف 
الرةةةرو  يقةةةار  متوسةةةطي رتةةةر درجةةةات المجمةةةوعتي  حيةةةث يت)ةةةح مةةة  خةةةال  المقارنةةةة أ  متوسةةةط رتةةةر 

)ةابطة وبنةاء علةى الةك فةإ  الرةرو  تكةو  فةي المجموعة التجريبيةة أكبةر مة  متوسةط رتةر المجموعةة ال
 اتجاف المجموعة التجريبية.

الخريطةة الدالليةة فةي  اسةتراتيجيةمةا فاعليةة اسةتخدام  تعلقة بالسةؤال الثالةث: عرض النتائج الم: ثالثاً 
ل جابةة   تنمية مهارات فهم المقروء عند المستوى االستنتاجي لةدى طالبةات الصةف الثةاني المتوسةط؟

تم استخدام اختبةار )مةا  ويتنةي( للمجموعةات المسةتقلة لتعةرف الرةرو  بةي  المجمةوعتي   السؤا ع  هاا 
 التجريبية وال)ابطة في القياس البعدا لمستوى الرهم االستنتاجي وجاءت النتاجا كما بالجدو  التالي 
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البعدي  ( وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسu( قيمة )2جدول )

 لمستوى الفهم االستنتاجي

 العدد المجموعة المهارات
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

(u) 

مستوى 

 الداللة

اسددتنتاج عالقددات 

السدددبب بالنتيجدددة 

فددددددددددي الددددددددددنص 

 المقروء.

 451 24.12 11 تجريبية

12.1 1.11 
 212 14.14 11 ضابطة

اسدددددتنتاج هددددددف 

الكاتب مدن الدنص 

 المقروء

 446.5 23.5 11 تجريبية

114.5 1.11 
 214.5 15.5 11 ضابطة

اسدددددتنتاج بعدددددض 

المعدداني الضددمنية 

فددددددددددي الددددددددددنص 

 المقروء

 446.5 23.5 11 تجريبية

114.5 1.11 
 214.5 15.5 11 ضابطة

 الدرجة الكلية
 411.5 26.21 11 تجريبية

51.5 1.11 
 241.5 12.21 11 ضابطة

ر درجةةةات المجمةةةوعتي  التجريبيةةةة وال)ةةةابطة فةةةي ( للرةةةرو  بةةةي  متوسةةةطي رتةةةuأ  قةةةيم )يت)ةةةح   
القيةةةاس البعةةةدا لمسةةةتوى الرهةةةم االسةةةتنتاجي جةةةاءت دالةةةة فةةةي جميةةةع المهةةةارات الررعيةةةة والدرجةةةة الكليةةةة، 
ولتعةةرف اتجةةاف الرةةرو  يقةةار  متوسةةطي رتةةر درجةةات المجمةةوعتي ، حيةةث يت)ةةح مةة  خةةال  المقارنةةة أ  

رتر المجموعة ال)ابطة وبناء على الك فإ  الررو   متوسط رتر المجموعة التجريبية أكبر م  متوسط
 تكو  في اتجاف المجموعة التجريبية.

وبناء على النتيجة السةابقة يةتم رفةض الرةرض المةررا الةاا يةنص علةى  ال توجةد فةرو  اات داللةة 
المجموعةة جةات طالبةات المجموعةة التجريبيةة و بةي  متوسةطي رتةر در ( α=0.05)مسةتوى إحماجية عند 

فةةي التطبيةة  البعةةدا الختبةةار مهةةارات فهةةم المقةةروء عنةةد مسةةتوى الرهةةم االسةةتنتاجي، بعةةد )ةةبط  ال)ةةابطة
التطبيةةةة  القبلةةةةي، وقبةةةةو  الرةةةةرض البةةةةدي  الةةةةاا يةةةةنص علةةةةى  توجةةةةد فةةةةرو  دالةةةةة إحمةةةةاجيا عنةةةةد مسةةةةتوى 

(0.05=α)  بةةي  متوسةةطي رتةةر درجةةات طالبةةات المجمةةوعتي  التجريبيةةة وال)ةةابطة فةةي القيةةاس البعةةدا
 لرهم االستنتاجي م  اختبار مهارات فهم المقروء في اتجاف المجموعة التجريبية.لمستوى ا

الخريطةةة  اسةةتراتيجيةمةةا فاعليةةة اسةةتخدام عةةرض النتةةائج المتعلقةةة بالسةةؤال الرابةةع: ويةةنص علةةى:   -
  الداللية في تنمية مهارات فهم المقروء عند المسةتوى النقةدي لةدى طالبةات الصةف الثةاني المتوسةط؟

تةةم اسةةةتخدام اختبةةار )مةةةا  ويتنةةي( للمجموعةةةات المسةةتقلة لتعةةةرف الرةةرو  بةةةي  بةةة عةةة  هةةاا السةةةؤا  ل جا
المجموعتي  التجريبية وال)ابطة فةي القيةاس البعةدا لمسةتوى الرهةم النقةدا وجةاءت النتةاجا كمةا بالجةدو  

 التالي 
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لقياس البعدي ( وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اu( قيمة )3جدول )

 لمستوى الفهم النقدي

 العدد المجموعة المهارات
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

(u) 

مستوى 

 الداللة

التمييززززززز بززززززين مززززززا يت زززززز  

بموضوع النص المقروء ومزا 

 ال يت  .

 417.4 94.11 71 تجريبية

04 4.47 
 914.4 74.97 71 ضابطة

الحكزززم علزززا بعززز  ا فكزززار 

المطروحزززززززة فزززززززي الزززززززنص 

 مقروء.ال

 413.9 99.11 71 تجريبية

91.9 4.47 
 941.9 73.43 71 ضابطة

الحكم علا موضوعية الكاتب 

 أو تحيّزه للنص المقروء.

 419.9 99.43 71 تجريبية
19.9 4.47 

 9.9.9 73.11 71 ضابطة

 الدرجة الكلية
 4..99 0..91 71 تجريبية

99.4 4.47 
 979.4 77.39 71 ضابطة

( للررو  بةي  متوسةطي رتةر درجةات المجمةوعتي  التجريبيةة وال)ةابطة فةي القيةاس uيم )أ  قيت)ح 
البعةةدا لمسةةتوى الرهةةم النقةةدا جةةاءت دالةةة فةةي جميةةع المهةةارات الررعيةةة والدرجةةة الكليةةة، ولتعةةرف اتجةةاف 
الرةةةرو  يقةةةار  متوسةةةطي رتةةةر درجةةةات المجمةةةوعتي  حيةةةث يت)ةةةح مةةة  خةةةال  المقارنةةةة أ  متوسةةةط رتةةةر 

كةو  فةي لتجريبيةة أكبةر مة  متوسةط رتةر المجموعةة ال)ةابطة وبنةاء علةى الةك فةإ  الرةرو  تالمجموعة ا
وبناء علةى النتيجةة السةابقة يةتم رفةض الرةرض المةررا الةاا يةنص علةى  ال اتجاف المجموعة التجريبية، 

بةي  متوسةطي رتةر درجةات المجموعةة  (α=0.05)توجةد فةرو  اات داللةة إحمةاجية عنةد مسةتوى داللةة 
بيةةة والمجموعةةةة ال)ةةةابطة فةةةي التطبيةةة  البعةةةدا الختبةةةار مهةةةارات فهةةةم المقةةةروء عنةةةد مسةةةتوى الرهةةةم التجري

النقةدا؛ بعةد )ةبط التطبية  القبلةي، وقبةو  الرةرض البةدي  الةاا يةنص علةى  توجةد فةرو  دالةة إحمةةاجيا 
بةةةي  متوسةةةطي رتةةةر درجةةةات طالبةةةات المجمةةةوعتي  التجريبيةةةة وال)ةةةابطة فةةةي  (α=0.05)عنةةةد مسةةةتوى 

 س البعدا لمستوى الرهم النقدا م  اختبار مهارات فهم المقروء في اتجاف المجموعة التجريبية.القيا

 اسةةتراتيجية مةةا فاعليةةة اسةةتخدام عةةرض النتةةائج المتعلقةةة بالسةةؤال الخةةامس: ويةةنص علةةى:   :خامسةةاً 
ثةاني الخريطة الداللية في تنميةة مهةارات فهةم المقةروء عنةد المسةتوى التةذوقي لةدى طالبةات الصةف ال

تةةم اسةةتخدام اختبةةار )مةةا  ويتنةةي( للمجموعةةات المسةةتقلة لتعةةرف ول جابةةة عةة  هةةاا السةةؤا    المتوسةةط؟
الررو  بي  المجمةوعتي  التجريبيةة وال)ةابطة فةي القيةاس البعةدا لمسةتوى الرهةم التةاوقي وجةاءت النتةاجا 

 كما بالجدو  التالي 
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لتجريبية والضابطة في القياس البعدي ( وداللتها للفروق بين المجموعتين اu( قيمة )4جدول )

 لمستوى الفهم التذوقي

 العدد المجموعة المهارات
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

(u) 

مستوى 

 الداللة

تحديددد القدديم الداّلليّددة لددبعض ألفدداظ 

 النص المقروء.

 411.5 21.5 11 تجريبية
142.5 

غير 

 332.5 12.5 11 ضابطة دالة

حائيدددة لأللفددداظ تحديدددد الداللدددة اإلي

 الواردة في النص المقروء.

 512.5 22.24 11 تجريبية
33.5 1.11 

 223.5 11.26 11 ضابطة

تحديد الداللدة اإليحائيدة للتعبيدرات 

 الواردة في النص المقروء.

 452.5 24.11 11 تجريبية
13.5 1.11 

 213.5 14.12 11 ضابطة

تحديدددد العاطفدددة المسددديطرة علدددى 

 النص المقروء

 463.5 24.31 11 تجريبية
12.5 1.11 

 222.5 14.61 11 ضابطة

 الدرجة الكلية
 511.5 22.34 11 تجريبية

31.5 1.11 
 221.5 11.66 11 ضابطة

( للرةةةرو  بةةةي  متوسةةةطي رتةةةر درجةةةات المجمةةةوعتي  التجريبيةةةة وال)ةةةابطة فةةةي uيت)ةةةح أ  قةةةيم )  
فةةي جميةةع المهةةارات الررعيةةة والدرجةةة الكليةةة مةةا عةةدا القيةةاس البعةةدا لمسةةتوى الرهةةم التةةاوقي جةةاءت دالةةة 

المهةار   تحديةةد القةةيم الّداللّيةةة لةةبعض ألرةةاظ الةةنص المقةةروء، ولتعةةرف اتجةةاف الرةةرو  يقةةار  متوسةةطي رتةةر 
درجةةات المجمةةوعتي  حيةةث يت)ةةح مةة  خةةال  المقارنةةة أ  متوسةةط رتةةر المجموعةةة التجريبيةةة أكبةةر مةة  

على الك فإ  الررو  تكو  في اتجاف المجموعة التجريبية، وبناء  متوسط رتر المجموعة ال)ابطة وبناء
علةةى النتيجةةة السةةابقة يةةتم رفةةض الرةةرض المةةررا جغجيةةا الةةاا يةةنص علةةى  ال توجةةد فةةرو  اات داللةةة 

بةةي  متوسةةطي رتةةر درجةةات المجموعةةة التجريبيةةة والمجموعةةة  (α=0.05) إحمةةاجية عنةةد مسةةتوى داللةةة 
ختبةةةار مهةةةارات فهةةةم المقةةةروء عنةةةد مسةةةتوى الرهةةةم التةةةاوقي؛ بعةةةد )ةةةبط ال)ةةةابطة فةةةي التطبيةةة  البعةةةدا ال

التطبيةةةة  القبلةةةةي، وقبةةةةو  الرةةةةرض البةةةةدي  الةةةةاا يةةةةنص علةةةةى  توجةةةةد فةةةةرو  دالةةةةة إحمةةةةاجيا عنةةةةد مسةةةةتوى 
(0.05=α)  بةةي  متوسةةطي رتةةر درجةةات طالبةةات المجمةةوعتي  التجريبيةةة وال)ةةابطة فةةي القيةةاس البعةةدا

 هارات فهم المقروء في اتجاف المجموعة التجريبية.لمستوى الرهم التاوقي م  اختبار م

الخريطةة  اسةتراتيجيةمةا فاعليةة اسةتخدام عرض النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: ويةنص علةى:   -
  الداللية في تنمية مهارات فهم المقروء عند المستوى اإلبداعي لدى طالبات الصف الثةاني المتوسةط؟

ام اختبةةار )مةةا  ويتنةةي( للمجموعةةات المسةةتقلة لتعةةرف الرةةرو  بةةي  ول جابةةة عةة  هةةاا السةةؤا  تةةم اسةةتخد
المجموعتي  التجريبية وال)ابطة في القياس البعدا لمستوى الرهم اإلبداعي وجاءت النتاجا كما بالجدو  

  التالي
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( وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي u( قيمة )5جدول )

 هم اإلبداعيلمستوى الف

 العدد المجموعة المهارات
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

(u) 

مستوى 

 الداللة

اقتددددراح أكبدددددر عدددددد مدددددن الحلدددددول 

المبتكددددرة لمشددددكلة تناولهددددا الددددنص 

 المقروء.

 551 21 11 تجريبية

 1.11 صفر
 111 11 11 ضابطة

اقتراح نهايات جديدة وغيدر متوقعدة 

 ألحداث النص المقروء.

 531 21.32 11 تجريبية
12.1 1.11 

 212 11.63 11 ضابطة

إعطدددداء عندددداوين مبتكددددرة ومفيدددددة 

 للنص المقروء

 551.1 21.1 11 تجريبية
 1.11 صفر

 111.1 11.1 11 ضابطة

 الدرجة الكلية
 551.1 21.1 11 تجريبية

 1.11 صفر
 111.1 11.1 11 ضابطة

جات المجموعتي  التجريبية وال)ابطة في القياس ( للررو  بي  متوسطي رتر در uيت)ح أ  قيم )  
البعةدا لمسةةتوى الرهةم اإلبةةداعي جةاءت دالةةة فةةي جميةع المهةةارات الررعيةة والدرجةةة الكليةة، ولتعةةرف اتجةةاف 
الرةةةرو  يقةةةار  متوسةةةطي رتةةةر درجةةةات المجمةةةوعتي  حيةةةث يت)ةةةح مةةة  خةةةال  المقارنةةةة أ  متوسةةةط رتةةةر 

مجموعةة ال)ةابطة وبنةاء علةى الةك فةإ  الرةرو  تكةو  فةي المجموعة التجريبيةة أكبةر مة  متوسةط رتةر ال
اتجاف المجموعة التجريبية، وبناء علةى النتيجةة السةابقة يةتم رفةض الرةرض المةررا الةاا يةنص علةى  ال 

بةةةةي  متوسةةةةطي رتةةةةر درجةةةةات المجموعةةةةة  (α=0.05)توجةةةةد فةةةةرو  اات داللةةةةة إحمةةةةاجية عنةةةةد مسةةةةتوى 
لبعةةدا الختبةةار مهةةارات فهةةم المقةةروء عنةةد مسةةتوى الرهةةم التجريبيةةة، والمجموعةةة ال)ةةابطة فةةي التطبيةة  ا

اإلبداعي؛ بعد )بط التطبي  القبلي، وقبو  الررض البدي  الاا ينص علةى  توجةد فةرو  دالةة إحمةاجيا 
بةةةي  متوسةةةطي رتةةةر درجةةةات طالبةةةات المجمةةةوعتي  التجريبيةةةة وال)ةةةابطة فةةةي  (α=0.05)عنةةةد مسةةةتوى 

   اختبار مهارات فهم المقروء في اتجاف المجموعة التجريبية.القياس البعدا لمستوى الرهم اإلبداعي م

الخريطةة الدالليةة فةي استراتيجية ما فاعلية استخدام  تعلقة بالسؤال السابع: عرض النتائج الم: سابعاً 
تةم السةؤا  ول جابةة عة  هةاا   تنمية مهارات فهةم المقةروء ككةل لةدى طالبةات الصةف الثةاني المتوسةط؟

ما  ويتني( للمجموعات المستقلة لتعرف الررو  بةي  المجمةوعتي  التجريبيةة وال)ةابطة استخدام اختبار )
 في القياس البعدا الختبار مهارات فهم المقروء كك  وجاءت النتاجا كما بالجدو  التالي 
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وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي الختبار   u( قيمة6جدول )

 ات فهم المقروء ككلمهار

 العدد المجموعة المهارات
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

(u) 

مستوى 

 الداللة

 الدرجة الكلية
 551.1 21.1 11 تجريبية

 1.11 صفر
 111.1 11.1 11 ضابطة

( للررو  بي  متوسطي رتر درجات المجموعتي  التجريبيةة وال)ةابطة فةي القيةاس uيت)ح أ  قيم ) 
تبار مهارات فهم المقروء كك  جاءت دالة، ولتعرف اتجاف الررو  يقار  متوسط رتر درجات البعدا الخ

المجموعتي  حيث يت)ح م  خال  المقارنة أ  متوسط رتر المجموعة التجريبية أكبر مة  متوسةط رتةر 
نتيجة كو  في اتجاف المجموعة التجريبية، وبناء على الالمجموعة ال)ابطة وبناء على الك فإ  الررو  ت

السةابقة يةتم رفةض الرةرض المةررا الةاا يةنص علةى  ال توجةد فةرو  اات داللةة إحمةاجية عنةد مسةةتوى 
بةةي  متوسةةطي رتةةر درجةةات المجموعةةة التجريبيةةة والمجموعةةة ال)ةةابطة فةةي التطبيةة   (α=0.05)داللةةة 

دالةةة البعةةدا الختبةةار مهةةارات فهةةم المقةةروء ككةة ، وقبةةو  الرةةرض البةةدي  الةةاا يةةنص علةةى  توجةةد فةةرو  
بي  متوسطي رتةر درجةات طالبةات المجمةوعتي  التجريبيةة وال)ةابطة  (α=0.05)إحماجيا عند مستوى 

 في القياس البعدا الختبار مهارات فهم المقروء كك  في اتجاف المجموعة التجريبية.

بةةين متوسةةطي رتةةب درجةةات  (α=0.05) ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة -
اختبار مهارات فهةم المقةروء )المسةتويات والدرجةة  والبعدي للمجموعة التجريبية على القبليالقياسين 

تم استخدام اختبةار )ويلكوكسةو ( للمجموعةات المرتبطةة لتعةرف الرةرو  بةي  الختبار هاا الررض  الكلية(
لنتةةةاجا كمةةةا القياسةةةي  القبلةةةي والبعةةةدا للمجموعةةةة التجريبيةةةة علةةةى اختبةةةار مهةةةارات فهةةةم المقةةةروء وجةةةاءت ا

 بالجدو  التالي 
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( وداللتها للفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على اختبار z( قيمة )2جدول )

 مهارات فهم المقروء

 Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المستويات
مستوى 

 الداللة

 الفهم المباشر

 15 5 3 السالبة

 156 11.4 15 الموجبة 1.11 3.12

   1 المتساوية

الفهددددددددددددددددددددددددددم 

 االستنتاجي

 1 1 1 السالبة

 153 1 12 الموجبة 1.11 3.21

   2 المتساوية

 الفهم النقدي

 1 1 1 السالبة

 121 1.5 11 الموجبة 1.11 3.22

   1 المتساوية

 الفهم التذوقي

 3 3 1 السالبة

 112 11.31 11 الموجبة 1.11 3.23

   1 المتساوية

 الفهم اإلبداعي

 5.5 5.5 1 السالبة

 165.5 1.24 12 الموجبة 1.11 3.41

   1 المتساوية

 الدرجة الكلية

 1 1 1 السالبة

 111 11.5 11 الموجبة 1.11 3.21

   1 المتساوية

لقبلةةةةي والبعةةةةدا للمجموعةةةةة ( للرةةةةرو  بةةةةي  متوسةةةةطي رتةةةةر درجةةةةات القياسةةةةي  اzيت)ةةةةح أ  قةةةةيم )  
التجريبيةةة علةةى اختبةةار مهةةارات فهةةم المقةةروء جةةاءت دالةةة فةةي جميةةع المهةةارات الررعيةةة والدرجةةة الكليةةة، 
ولتعرف اتجاف الررو  يقار  عدد الرتر الموجبة بعدد الرتر السالبة حيث يت)ح أ  عدد الرتر الموجبة 

رو  تكةةو  فةةي اتجةةاف القيةةاس لةةى الةةك فةةإ  الرةةأكبةةر فةةي كةة  المهةةارات مةة  عةةدد الرتةةر السةةالبة؛ وبنةةاء ع
وبنةةاء علةةى النتيجةةة السةابقة يةةتم رفةةض الرةةرض المةةررا الةاا يةةنص علةةى  ال توجةةد فةةرو  اات البعةدا، 

بةةةي  متوسةةةطي رتةةةر درجةةةات القياسةةةي  القبلةةةي والبعةةةدا  (α=0.05)داللةةةة إحمةةةاجية عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة 
وقبةةةو  الرةةةرض وء )المسةةةتويات والدرجةةةة الكليةةةة(، للمجموعةةةة التجريبيةةةة علةةةى  اختبةةةار مهةةةارات فهةةةم المقةةةر 

بةي  متوسةطي  (α=0.05)  توجد فرو  اات داللة إحمةاجية عنةد مسةتوى داللةة البدي  الاا ينص على
اختبةار مهةارات فهةم المقةروء )المسةتويات  مجموعة التجريبية علىوالبعدا لل رتر درجات القياسي  القبلي

 لبعدا.والدرجة الكلية( في اتجاف القياس ا

فةةي تنميةةة مهةةارات فهةةم المقةةروء تةةم اسةةتخدام معادلةةة حسةةار  سةةتراتيجيةحجةةم تةةأثير االعلةةى تعةةرف لول
 ( التالي 3النتاجا كما بجدو  ) وجاءت، الختبارات الالبارمتريةلحجم التأثير 
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 الخريطة الداللية في تنمية مهارات فهم المقروء استراتيجية تأثير ( قيم حجم 1جدول )

 n (zقيمة ) المستويات
قيمة حجم 

 التأثير

مستوى حجم 

 التأثير

 كبير 1.21 4.4 3.12 الفهم المباشر

 كبير 1.14 4.4 3.21 الفهم االستنتاجي

 كبير 1.16 4.4 3.22 الفهم النقدي

 كبير 1.15 4.4 3.23 الفهم التذوقي

 كبير 1.21 4.4 3.41 الفهم اإلبداعي

 كبير 1.16 4.4 3.21 الدرجة الكلية

ممةا  0232للمستويات وبلغت للدرجةة الكليةة  0232-0240يت)ح أ  قيمة حجم التأثير تراوحت بي  
 الخريطة الداللية. استراتيجية% م  تباي  درجات الطالبات في القياس البعدا يعود ألثر  32يعني أ  

 تفسير النتيجة
لخريطةةة الدالليةةة فةةي تنميةةة فهةةم المقةةروء فةةي مقةةرر اأو)ةةحت النتةةاجا السةةابقة فاعليةةة اسةةتراتيجية    

الخريطةةة  ى هةةاف النتيجةةة إلةةى أ  اسةةتراتيجيةتعةةغ . و لغتةةي الخالةةد  لةةدى طالبةةات المةةف الثةةاني المتوسةةط
الدالليةةةة تعمةةة  علةةةى تناةةةيط المعرفةةةة السةةةابقة للطالبةةةات، واالرتقةةةاء بكرةةةاءته  فةةةي االحترةةةاظ بالمعلومةةةات، 

تابة المسودات، وتنمية المرردات اللغوية، وتوليد وتطةوير األفكةار علةى وتطبيقها، ومهارات التلخيص، وك
(، ودراسززة Buzan, 2000(، ودراسزة بززوزا  )Al-Otaibi, 2011)نحةو مةا أثبتتةج دراسةةات العتيبةي 

الخريطةة الدالليةة فةي تمةميم أناةطة دراسةية  كما تساعد استراتيجية .(Berkowitz, 1986بيركوفيتز )
فةةةي تعغيةةةغ قةةةدر  الطالبةةةات علةةةى بنةةةاء االرتباطةةةات بةةةي  المرةةةاهيم المتعلمةةةة، وبالتةةةالي فعالةةةة والتةةةي تسةةةاعد 

سةتقبال . وكمةا تسةاعد المساهمة في تداي  الابكات الداللية الالغمةة لالحترةاظ بهةا علةى المةدى الطوية  م
بيةة ، الخريطةةة الدالليةةة الطالبةةات علةةى الةةتعلم، فإنهةةا أي)ةةا تسةةاعد المعلمةةة فةةي تخطةةيط، وتطاسةةتراتيجية 

وتقةةويم فاعليةةة المةةواد التعليميةةة المسةةتخدمة فةةي التةةدريس، وتسةةاعدها فةةي اكتاةةاف أيةةة مرةةاهيم خاطجةةة )أو 
مغلوطة(؛ األمر الاا يمك  بالتالي المعلمة مة  الوقةوف بدقةة علةى أيةة معوقةات، أو عراقية  أوليةة تقةف 

 حاجال  في طري  تعلم الطالبات. 

 في  اة وخطواتها المتدرجة تساعد كثير  الخريطة الداللي يجيةا أ  استراترسير النتيجة أي)  ويمك  ت
، أو أكثر م  المراهيم الرجيسة الوارد  اتختار المعلمة واحد   تنمية مهارات فهم المقروء؛ حيث

على نحو يسمح بإمكانية رؤيتها، ومااهدتها  االمقروء  المرغور في عر)ها بمري  بالنموص 
على كتابة مجموعة متنوعة م  الكلمات، أو الجم  والعبارات  بواسطة كافة الطالبات ثم تاجيعه 

اات الملة بالمراهيم الرجيسة مو)ع التناو  بحيث يطلر منه  في أعقار االنتهاء م  أناطة 
عداد هاف القواجم المطلور عقد المقارنات بي  قواجمه  المقترحة، وغيرها م  القواجم  العمف الاهني، واه
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عدتها أقرانه  األخريات، ثم يطلر م  الطالبات بعد الك إبراغ، وتو)يح األخرى المناظر  التي أ 
العالقات التي تربط بي  الكلمات الوارد  بقواجمه  المقترحة عبر ربط الكلمات، أو الجم  والعبارات 

  بها باستخدام الخطوط المرسومة، كما تسهم في تنايط المعرفة السابقة للطالر، ودعم قدرتهم الوارد
لتعلم المتعم  ف)ال  ع  إحداث التغير المراهيمي المناود، ودعم قدر  الطالر على بناء على ا

 المعرفة المطلوبة أثناء التعلم على نحو هادف او معنى.

وتتر  مع نتاجا عدد م  الدراسات التي تناولت فاعلية التدريس وف  الخريطة الداللية على تنمية   
عبد و ؛ 9003،  وحس ؛ 9003وحافظ  ؛9004، عكور)م  مهارات فهم المقروء مث  دراسة ك  

عبد و ؛Sari, 2013وساري  ؛ 9473 ،وعبابنة ؛Amoush, 2012وعموش  ؛9099، الكريم

 ؛Alijani & Keshavarz, 2014وعلي جاني وكيشافارز ؛ Abdelrahman, 2013الرحمن

لية لكاف ع  فاعالتي هدفت إلى ا Al-Ghazo, 2015)الغزو  ؛ Rosdayanti, 2014روسدايانتي 
ا إلى ، وتوملت جميعهلية في تنمية مهارات فهم المقروءالخراجط الدال التدريس باستخدام استراتيجية
 الخراجط الداللية في تنمية مهارات فهم المقروء. فاعلية استخدام استراتيجية

 وقد توملت الدراسة الحالية لمجموعة م  النتاجا يمك  تلخيمها فيما يلي 

إلى خمس مهارات أساسية لرهم المقروء يندرج تحت ك  منها عدد م  المهارات  تم التوم  -9
 ( مهار .94الررعية لتم  إلى )

( بي  متوسطي رتر درجات طالبات المجموعتي  0205توجد فرو  دالة إحماجيا عند مستوى ) -9
المقروء؛ التجريبية وال)ابطة في القياس البعدا لمستوى الرهم المباار م  اختبار مهارات فهم 

 لمالح المجموعة التجريبية

( بي  متوسطي رتر درجات طالبات المجموعتي  0205توجد فرو  دالة إحماجيا عند مستوى ) -8
التجريبية وال)ابطة في القياس البعدا لمستوى الرهم االستنتاجي م  اختبار مهارات فهم المقروء؛ 

 لمالح المجموعة التجريبية.

( بي  متوسطي رتر درجات طالبات المجموعتي  0205مستوى )توجد فرو  دالة إحماجيا عند  -7
التجريبية وال)ابطة في القياس البعدا لمستوى الرهم النقدا م  اختبار مهارات فهم المقروء؛ 

 لمالح المجموعة التجريبية.

( بي  متوسطي رتر درجات طالبات المجموعتي  0205توجد فرو  دالة إحماجيا عند مستوى ) -5
)ابطة في القياس البعدا لمستوى الرهم التاوقي م  اختبار مهارات فهم المقروء؛ التجريبية وال

 لمالح المجموعة التجريبية.



 م2019 ( أغسطس6)العدد                                    اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 

29 
 

 الطلحي  دمحم الرحمن الباحثة/ صالحة عبد...                     فهم .... فاعلية استخدام استراتيجية الخريطة الداللية في تنمية

( بي  متوسطي رتر درجات طالبات المجموعتي  0205توجد فرو  دالة إحماجيا عند مستوى ) -2
م المقروء؛ التجريبية وال)ابطة في القياس البعدا لمستوى الرهم اإلبداعي م  اختبار مهارات فه

 لمالح المجموعة التجريبية.

( بي  متوسطي رتر درجات طالبات المجموعتي  0205توجد فرو  دالة إحماجيا عند مستوى ) -4
التجريبية وال)ابطة في القياس البعدا الختبار مهارات فهم المقروء كك ؛ لمالح المجموعة 

 التجريبية.

( بي  متوسطي رتر درجات القياسي  0205توجد فرو  اات داللة إحماجية عند مستوى داللة ) -3
القبلي والبعدا للمجموعة التجريبية على اختبار مهارات فهم المقروء )المستويات والدرجة الكلية( 

 لمالح المجموعة التجريبية.

( مما 0232( للمستويات، وبلغت للدرجة الكلية )0240-0232تراوحت قيمة حجم التأثير بي  ) -1
درجات الطالبات في القياس البعدا يعود ألثر إستراتيجية الخريطة % م  تباي   32يعني أ  
 الداللية.

 توصيات الدراسة
الخريطةةة اسةةتراتيجية فةةي )ةةوء النتةةاجا، تومةةي الدراسةةة بتنميةةة مهةةارات فهةةم المقةةروء، مسةةتريد  مةة  

 لما يلي الداللية، والك 

ليهةةا مةة  خةةال  الدراسةةة الحاليةةة، توجيةةج معةةدو منةةاها اللغةةة العربيةةة إلةةى المهةةارات التةةي تةةم التومةة  إ -9
 لالستراد  منها عند بناء مناها اللغة العربية للمرحلة المتوسطة.

تاةجيع مةةؤلري المنةاها، ومطوريهةةا إلةةى تخطةيط منةةاها اللغةة العربيةةة، بحيةةث تركةغ أهةةدافها، وأسةةالير  -9
 في التدريس.ستراتيجيات الحديثة فهم المقروء م  خال  البراما واالتدريسها على تنمية مهارات 

 اسةتراتيجيةتاجيع مارفات ومارفي اللغة العربية، وقاجدا وقاجةدات المةدارس إلةى اإلسةهام فةي ترعية   -8
الخريطةةةةة الدالليةةةةة، والةةةةك مةةةة  خةةةةال  حةةةةث المعلمةةةةي  والمعلمةةةةات، ومسةةةةاعدتهم علةةةةى اسةةةةتخدام هةةةةاف 

 ، وتطبيقها. ستراتيجيةاال

بالمراحةة  التعليميةةة المختلرةةة بوجةةج عةةام، )ةةرور  ت)ةةمي  مهةةارات فهةةم المقةةروء )ةةم  أهةةداف التعلةةيم  -7
 وأهداف تعليم اللغة العربية بوجج خاص.

 الخريطة الداللية )م  مرردات طراج  تدريس اللغة العربية في كليات التربية. استراتيجيةإدخا   -5
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 تطوير براما إعداد معلمة اللغة العربية في المملكة العربية السعودية في )وء مهةارات فهةم المقةروء، -2
كسةةابها للطالبةةات مةة  خةةال  مواقةةف تطبيقيةةج تسةةهم فةةي االرتقةةاء بمهةةارات فهةةم  والعمةة  علةةى تنميتهةةا، واه

 المقروء.

سةتراتييجية الخريطةة امارفاتها للتدرير على تعلةيم أسةس عقد دورات تدريبية لمعلمات اللغة العربية، و  -4
 الداللية وطر  تنرياها. 

الخريطةةةة الدالليةةةة لتكةةةو  لهةةة  عونةةةا عنةةةد  اسةةةتراتيجية  تغويةةةد معلمةةةات اللغةةةة العربيةةةة بةةةدلي  اسةةةتخدام -3
 تنرياها.

الخريطة الداللية فةي تنميةة مهةارات لغويةة مختلرةة لمةا أثبتتةج الدراسةة الحاليةة استراتيجية االستراد  م   -1
 في تنمية مهارات فهم المقروء. ستراتيجية م  فعالية لهاف اال

ثةةة فةةي الةةتعلم، وبخامةةة تلةةك التةةي تعتمةةد علةةى سةةتراتيجيات الحديحةةث المعلمةةات علةةى اسةةتخدام اال -90
 ترابط المعرفة بحيث يمبح للتعلم معنى. 

سةةةتراتيجيات متنوعةةةة، لجةةةار انتبةةةاف الطالبةةةات، وتحسةةةي  التحمةةةي  اتاةةةجيع المعلمةةةات السةةةتخدام  -99
 المبني على الرهم.

 

 جع:المرا
مهةةةارات الرهةةةم القراجةةةي  التةةةدريس التبةةةادلي فةةةي تنميةةةةاسةةةتراتيجية م(. فعاليةةةة 9099أحمةةةد، سةةةناء محمةةةد. )

 المجلةةةةة التربويةةةةةوواالتجةةةةاف نحةةةةو العمةةةة  التعةةةةاوني لةةةةدى تالميةةةةا المةةةةف الثالةةةةث اإلعةةةةدادا. 
 .929 - 902و 92مجلد

أسس القراءة وفهةم المقةروء بةين النيريةة والتطبيةق المةدخل فةي تطةوير م(. 9001حبير  ، محمةد. )
 مار.(. عّما   دار ع8طمهارات الفهم والتفكير والتعلم. )

اتجاهةات حديثةة فةي تةدريس اللغةة العربيةة. (. 9001الدليمي، طج علةي؛ والةواجلي، سةعاد عبةد الكةريم. )
 األرد   عالم الكتر الحديثة.

 (. القاهر   دار العالم العربي.9)طستراتيجيات حديثة في التدريس. ام(. 9097الرباط، بهير  اري . )

التعلةةةيم المبااةةةر فةةةي تنميةةةة بعةةةض  اسةةةتراتيجية فعاليةةةة م(. 9095عبةةةد الحميةةةد، أيمةةة  الهةةةادا محمةةةود. )
(، 3)9مجلة التربيةة الخاصةة والتيهيةلو مهارات الرهم القراجي للتالميا اوا معوبات التعلم. 

909- 991. 
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م(. استخدام المدخ  المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة في تدريس القراء  9095عبد القادر، محمود هال . )
رات الرهةةم القراجةةي اإلبةةداعي والتوامةة  اللغةةوا لةةدى تالميةةا المةةف الثةةاني وأثةةرف فةةي تنميةةة مهةةا

 .811 -887، (81)ج  المجلة التربويةاإلعدادا. 

التساؤ  الااتي فةي تنميةة بعةض مهةارات الرهةم  استراتيجية م(. فعالية 9095العايقي، ياسي  ب  محمد. )
 -921(، 8)31جكليةة التربيةةو المجلةة العلميةة لالقراجي لدى طالر المف األو  الثانوا. 

931  . 

كيف نصل للفهم القرائي.  القراءة. المطالعة. الفهةم م(. 9092غاير، سعد علي؛ وهاام، عهود سامي. )
 عما   دار الر)وا  للنار والتوغيع.   (9)طالقرائي  نماذج الفهم القرائي. 

ها النيريةة وتطبيقاتهةا العمليةة. ستراتيجيات فهةم المقةروء أسسةام(. 9090عبد البارا، ماهر اعبا . )
 عّما   دار المسير  للنار والتوغيع. 

معجةةةم المصةةةطلحات التربويةةةة المعرفةةةة فةةةي م(. 9098اّللقةةةاني، أحمةةةد حسةةةي ؛ والجمةةة ، علةةةى أحمةةةد. )
 القاهر   عالم الكتر. (.8)طالمناهج وطرق التدريس. 
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