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 التالميذ لدي واالتجاهات نحو القراءة الفهم القرائي  الخرائط الذهنية لتحسين علىقائم  فاعلية برنامج
 القراءة ذوي صعوبات تعلم 
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 ملخصال

اسًتاتيجيات اخلرائط الذىنية لتحسُت الفهم القرائي  على دؼ ىذا البحث ايل اختبار فاعلية برنامج تدرييب قائمى
كمت اختيار عينة من ذكم صعوبات  .ذكم صعوبات التعلمالتالميذ ضلو القراءة لدم عينة من  ذكم صعوبات التعلم اذباىاتك 

 السادسالصف  ذكم صعوبات تعلم القراءة يف التالميذمن  تلميذ 30من  البحثعينة  كتكونت ،بطريقة عشوائية تعلم القراءة
، كمت تقسيم عينة البحث سنة 9.879سنة كاضلراؼ معيارم  11.7سنة دبتوسط  12-11كتًتاكح أعمارىم ما بُت  االبتدائي

-11) ان تلميذ15قوامها ضابطة  ( كأخرل1.999، ع = 11.933ان )ـ= تلميذ 15 قوامهااىل رلموعتُت: رلموعة ذبريبية 
) إعداد  قرائيالفهم ال تطبيق اختبار مت ،من ذكم صعوبات تعلم القراءة (.  9.516، ع = 11.468( سنة )ـ=12

أبو : )تقنُتاختبار رسم الرجل ، ك ((McKenna & Kear,1990)إعداد:  مقياس االذباىات ضلو القراءة  ، الباحث(
كمت  ، اجملموعتُت بُتللمضاىاة  على اجملموعتُت، 99للتأكد من أف نسبة ذكاء العينة ال يقل عن ـ(1979 كآخركف، بحط

يف األسبوع للمجموعة  تُتبواقع جلس تطبيق الربنامج على اجملموعة التجريبية فقط كالقائم على اسًتاتيجيات اخلرائط الذىنية
: توجد فركؽ التاليةلنتائج ا إيل البحث كتوصلكتٍت كاختبار كلكوكسوف -كمت استخداـ اختبار ماف.أسابيع 6دلدة  التجريبية

 ضلو القراءة لصاحلاالذباىات  كدرجاتذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ىف درجات الفهم القرائي 
توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت التطبيق القبلي كالتطبيق البعدم لدل اجملموعة كما إنو   التجريبية يف التطبيق البعدم،اجملموعة 

  هم القرائي كاالذباىات ضلو القراءة لصاحل التطبيق البعدم.التجريبية يف الف

 .ضلو القراءةذباىات اال ،، صعوبات تعلم القراءةالقرائيالفهم  الذىنية،اخلرائط ، برنامج تدرييب الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The Effectiveness of a Program Based on Mind Maps to Improve the Reading 

Comprehension and Attitudes towards Reading with Students with Reading 

Difficulties 

Reading learning is one of the major challenges learners face during the process of 

learning especially with reading difficulties. Reading in general, and for students with 

reading difficulties in particular can be an obstacle for some students. The aim of this study 

is to investigate the effectiveness of a training program based on some mind maps strategy 

to help learners with reading difficulties to improve their reading comprehension and their 

attitudes towards reading comprehension. And also to know the differences between the 

experimental group and the control group before and after the treatment. The participants   

are 30 pupils of age 11-12 years (M=11.7, SD= 0.879) are primary six grade students, who 

were chosen from a large sample and classified into experimental group with 15 pupils of 

age 11-12 years (M=11.933 years,  SD=1.099 ) and control group with 15 pupils( their age 

ranging 11-12 years, M=11.468, SD=0.516)  on the basis of a reading comprehension 

pretest. The researcher hypothesized that mind mapping has a significant positive impact on 

both the students' reading comprehension and their attitudes toward reading.  Pupils` 

attitudes towards reading were measured by McKenna & Kear, (1990) survey. Reading test 

and the mind maps program were prepared by the researcher. Drawing A Man test (Abu 

Hatab and Et al;, 1979). Results of the study showed that there were statistically significant 

differences between the experimental and control groups in the reading comprehension 

scores and the attitudes towards reading in favor of the experimental group in the post-

application. There are also statistically significant differences between the pre- test and the 

post-test of the experimental group in the reading comprehension and the attitudes toward 

reading in favor of the post-test.  
 

Keywords: mind mapping strategy, reading comprehension difficulty, pupils` attitudes.    
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 :مقدمة

كتعد عملية  هبا تتمثل يف التعليم، البشرية اىتمامان بالغان كمن جوانب االىتماـهتتم الدكؿ ادلتقدمة كالنامية بالتنمية 
 العملالتعليم يف ادلراحل األكيل مهمة لغرس ادلعارؼ كاالذباىات السليمة لدل األطفاؿ، كلذا من رلاالت االىتماـ بالتعليم 

م صعوبات تعلم التعلم كخاصة ذك  صعوباتتوظيف طاقات األطفاؿ التوظيف األمثل كمن بُت ىؤالء األطفاؿ ذكم على 
نالت القراءة االىتماـ األعلى يف عملية التعلم ككلما تعود القراءة كاليت سبثل مفتاح التعلم للموضوعات الدراسية األخرل كمن مث 

ياتو االىتماـ األطفاؿ على القراءة كالفهم اجليد كلما كاف سلوكهم فيما بعد يتسم حبب القراءة، كلذا جاء اإلسالـ كأكؿ آ
 كما تعد مهارة القراءة من مهارات التواصل الضركرية يف احلياة اليومية..بالقراءة " اقرأ باسم ربك الذم خلق......"

اسًتاتيجيات التدريس اجلديدة  إىل التوصللذلك حاكؿ العلماء  التعليم كالتعلم، عمليةاللغة دبثابة مفتاح  تعد
ا كسيلة التواصل كالتمتع ألهن اإلنسافأىم ادلهارات اليت جيب أف يكتسبها  منالقراءة تعد ك  الفعالة، كالتقنيات كاألساليب

دمج ادلعلومات كتطلق على عملية  تدريسها،كوهنا كاحدة من ادلهارات اللغوية األساسية اليت يتم   للقراءة،بالنسبة  ،كالسركر
كتطوير  االجتماعية،دكران مهمان يف حياة اإلنساف كالتنشئة عملية القراءة تلعب ك  اجلديدة بعملية الفهم، القددية مع ادلعلومات 

تحسُت ب البحوثالكثَت من  لذا اىتمت ،نجاحال قيقالطالب كالتعلم كالتطوير الشخصي كرب لدلمستول إدراؾ ادلفهـو 
يف ك  ،التعلم ربقيققدرهتم على  حيسن شلاالفهم أمرنا مهمنا للغاية لتطوير مهارات القراءة لدل الطالب  كيعدمهارات القراءة. 

كىو أمر ضركرم ليس فقط للتعلم  (Durkin, 1993) "على أنو "جوىر القراءة الفهم القرائيالواقع أصبح ينظر إىل 
 .مدل احلياةللتعلم على األكادديي كلكن 

قاـ الباحث بالبحث يف  كالفهم،خاصة القراءة ك يف تعلم اللغة الطالب واجها يمن أجل القضاء على ادلشاكل اليت ك 
الذىٍت يسمح للقارئ رسم اخلرائط  ذكم صعوبات التعلم، كمن شليزاتتأثَت رسم اخلرائط الذىنية على قدرة فهم القراءة لدل 

 يف إف ربويل النص إىل اخلريطة الذىنية يساعد ،حدة أك أكثربتلخيص أىم زلتول صفحات النص كالكتب يف خريطة ذىنية كا
إما على شكل "مالحظات تقريبية" أثناء  باليد،ديكن رسم اخلرائط الذىنية ك .يشجع على طرؽ جديدة للتفكَتعملية التعلم ك 

رسم  ،أك كصور ذات جودة أعلى عندما يتوفر ادلزيد من الوقت ادلثاؿ،على سبيل  زبطيط،زلاضرة أك اجتماع أك جلسة 
يركز األفراد على ادلفاىيم  ،لة ادلشاكل كتوليد التفكَت النقدماخلرائط ىو أداة تسهيل معركفة تستخدـ على نطاؽ كاسع يف ىيك

-اخلرائط تشبو إىل حد كبَت خرائط الشوارع أك اخلرائط ذات االذباه العايل  ،كالركابط اليت استخدموىا لفهم عادلهم كمعرفتهم
تساعد يف معرفة االذباىات اليت  اليتالفضاء ك  احلالة حيدث فهمكيف ىذه  الفضاء،تساعد األفراد يف ربديد موقعهم يف  فهي

استخداـ   (Bryson, Ackermann, Eden,  & Finn 2004).كادلسارات ادلوجودة من ىنا إىل ىناؾ ازباذىاجيب 
رائعة كسهلة االستخداـ يف الأدكات رسم اخلرائط يف دكرات التدريس يصبح أكثر تواترا كما تتوفر العديد من أدكات الربرليات 
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مستمر  إىل ربسن كتؤدم اخلرائط الذىنيةالوقت احلاضر. ديكن استخداـ اخلرائط يف مجيع مراحل اإلعداد كالتدريس كالتقييم. 
  .بسبب التمثيل البصرم ادلتعدد األلواف الذم يُنشئ منظرنا طبيعينا لدل ادلدرسُتتدريس ال عملية يف

الب بطريقة تقليدية كلكن جيب أف تأخذ يف االعتبار مشاركة مل تعد العملية التعليمية رلرد إعطاء ادلعلومات للط
القراءة ىي كاحدة  ادلرشد، كتعدمن ادلعلم إىل ادلوجو أك  يتحوؿ دكر ادلعلمك ادلتعلمُت يف عملية التعلم كمنحهم الدكر الرئيسي، 

القراءة  تعدعالكة على ذلك،  من أىم ادلشاكل اليت تواجو العملية التعليمية بشكل عاـ كذكم صعوبات التعلم بشكل خاص.
هارات دلالتعلم ليحدث ربسُت التدريس ك جزءنا ال يتجزأ من السياقات االجتماعية، لذا جيب ربديد ىذه ادلشكالت كمعاجلتها 

   القراءة، لتطوير ادلتعلمُت كسبكينهم من ربقيق كفاءة االتصاؿ، كالكفاءة النحوية، كالكفاءة اللغوية كاالجتماعية ككفاءة الكالـ. 

الًتبوم يلمسوف إال أن العاملُت يف ادليدان العربية السعودية دبوضوع تعليم القراءة،  ادلملكةالرغم من اىتماـ  كعلى
%  25كأف تعليم القراءة يواجو مشكلة دبا يقرب من ئي لدم ادلتعلمُت العاديُت يف ادلرحلة االبتدائية، بعضا من الضعف القرا

ككشفت بعض الدراسات عن اسباب عديدة ذلذا الضعف من التالميذ العاديُت، فكيف بالتالميذ ذكم صعوبات تعلم القراءة؟ 
، ىمصطفالضبط كالتلقُت الرتيب ) ىشاطو يف تعليمها علالذم اقتصر ن (،1493كمنها معلم القراءة نفسو )ادلطريف، 

ادلراحل التعليمية اليت تتوقف عليها عملية اكتساب التالميذ للمهارات يف ادلعرفية  احلكتعد ادلرحلة االبتدائية أكيل ادلر (. 1994
العقلية كادلعرفية كالوجدانية كاجلسمية. ففي ىذه ادلرحلة  ةادلختلفنب شخصيتهم اة لتنمية جومزلالالتعليمية ات الخبركالمعرفية ا

فيها منو التلميذ اللغوم كيكتسب مهارات  يزدىر اليتكىي ادلرحلة  لإلنسافمة زلالالتفكير ؾ كالسلوط انماألتلميذ ايكتسب 
، كإذا األخرلتؤثر يف ادلواد  ألهنا دائيةكتعترب مادة القراءة مادة اساسية يف ادلرحلة االبت ،الفهم كالتعبَت علىاليت تساعده  القراءة

 (. 1985ادلال،اذباىاتو ضلو ادلدرسة كعملية التعليم ) علىر سلبان ثفشل يف اكتساهبا فسوؼ يؤ 

 التعلم منذكم صعوبات  من%  89اذا يعاين حوايل  انتشارا،كتعد صعوبات تعلم القراءة أعلي أنواع صعوبات التعلم 
أف نسبة انتشار صعوبات  على Mattison (2008)كما ذكر   ) . Shaywitz,2001Shaywitz & (القراءةصعوبات 

%  28كنسبة من يعاين من الصعوبتُت معا  ، %14.4بينما صعوبات الفهم القرائي  ، %7.6الصوتية (  )العملياتقراءة 
أف الكثَت من تالميذ ىذه ادلرحلة ربديدان كعليو فإف الفهم القرائي يعد ىدؼ من أىم أىداؼ القراءة إال من رلتمع ادلدرسة 

وىناك  للتحصيل ادلدرسي.  مذكم صعوبات التعلم. يعانوف من ضعف يف فهم النصوص القرائية شلا ديثل ذلم عثرة يف مسَتهت
كاألدراؾ، قصور العمليات النفسية السباب كمن ىذه ا ،بدقة كتشخيصهاث عنها ػالبحبغي ينالتعلم لصعوبات أسباب عدة 

ذكم صعوبات التعلم بأهنم  1966عرؼ كَتؾ  الدماغي، كقدالشكل كاخللفية أك القصور الوظيفي  كأدراؾ، كالتفكَت، االنتباهك 
االطفاؿ الذين لديهم صعوبات تعليمية ناذبة عن اضطراب يف جانب أك أكثر من العمليات النفسية اليت ذلا عالقة بالفهم 

     .كادلنطوقة أك ادلكتوبة كاللغة الشفهية
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ذكم صعوبات تعلم القراءة  ربسُت مهارات الفهم القرائي لدل الطالب البحث ىوىذا كاذلدؼ الرئيسي من 
 باستخداـ اخلرائط الذىنية. 

   :البحثمشكلة 

 ىاءة تعيق امكانياهتم الًتبوية علف مشكلة الفهم القرائي كصعوبة القراءة لدم التالميذ ذكم صعوبات التعلم القر إ
كقد الحظ الباحث من خالؿ خربتو ادليدانية  األخرل،كما إهنا تؤثر علي ادلواد التحصيل اجليد   ىالتعليم ادلبكر كقدرهتم عل

بعضهم لدية  الحظ أيضا أفكما   ،التالميذ ذكم صعوبات التعلم لديهم صعوبة يف القراءة شرحية كبَتة منكالبحثية أف 
 & Shaywitz)القراءة صعوبات  التعلم منذكم صعوبات  من %89حوايل  يعاين اذاذباىات سلبية ضلو القراءة. 

 Shaywitz,2001)  
أف موضوع اسًتاتيجيات اخلرائط الذىنية كتوجد العديد من االسباب اليت دفعت الباحث بالقياـ هبذا البحث كمنها 

ذكم صعوبات التعلم بادلرحلة االبتدائية. كقد اكدت العديد من الدراسات اف اخلرائط  تدريسمل يعطى االىتماـ الكايف يف 
  .D'Antoni, 003,2 Jarf,2009,Brinkmann,-Al(e.g  & تؤثر علي ربصيل الطلبة يف القراءة كالكتابةالذىنية 

)2005Zipp, Pinto ،  ات ال يستطيع ادلعلمُت اعطائو القراءة ربتاج ايل جهد ككقت لدم ذكم صعوب السبب الثاين ىو افك
زلدد كامتحانات فصلية كنصف فصلية. داخل فصوؿ الدراسة كخاصة أف ادلعلم مرتبط دبنهج جيب أف ينتهى منو يف كقت 

 Manoli) ربصليهمكلذلك جيب تسليح التالميذ بعدد من االسًتاتيجيات اليت تسهل عليهم عملية الفهم القرائي كتزيد من 

and Papadopoulou, 2012).  

كما إنو من خالؿ مراجعة الدراسات السابقة كيف حدكد علم الباحث توجد ندرة يف الدراسات خاصة يف البيئة  
تناكلت تأثَت ىذه الربامج القائمة على اسًتاتيجيات تعلم اخلرائط الذىنية لدل التالميذ ذكم صعوبات تعلم القراءة  العربية اليت

-Al)الذىنية كلكن يف الكتابة مثل  خلرائطتناكلت ا كامنا توجد بعض الدراسات اليت، لديهمالقرائي  الفهملزيادة 

Jarf,2009). كما توجد العديد من الدراسات اليت تناكلت اخلرائط الذىنية لدم العاديُت(Cohen, 2007; Palincsar 

& Brown, 1984; Pressley, El- Dinary, Gaskins, Schuder, Bergman, Almasi, & Brown, 

قائم على اسًتاتيجيات اخلرائط الذىنية تدرييب برنامج  إيل تصميم –من كجهة نظر الباحث  -لذا بدت احلاجة   (1992
 يعد ذلك أنك  الفهم القرائي كقياس االذباىات ضلو القراءة لدل عينة من الطلبة ذكم صعوبات تعلم القراءة.القراءة ك لتنمية 
أنو يساىم يف تطوير األداء التعليمي لدم  منها، كما ادلرجو العائد التعليمي وربقيق القراءة تعليم لتحسُت مهمة خطوة

  ادلتعلمُت يف ادلراحل األكيل. 
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 وسوف يحاول هذا البحث االجابة على األسئلة التالية: 

اختبار الفهم  درجاتيف  القياس البعدمىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ىف  .1
 التجريبية؟القرائي لدل اجملموعة 

اختبار الفهم القرائي  درجاتىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات التطبيق القبلي كالبعدم يف  .2
 التجريبية؟لدل اجملموعة 

االذباىات  دلقياسعدم ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ىف درجات االختبار الب .3
 التجريبية؟لدل اجملموعة 

ضلو  تاالذباىامقياس  درجاتىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات التطبيق القبلي كالبعدم يف  .4
 التجريبية؟لدل اجملموعة  القراءة

ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت درجات االختبار البعدم كادلتابعة للمجموعة التجريبية يف اختبار الفهم  .5
    التجريبية؟القرائي كمقياس االذباىات لدل اجملموعة 

 أهداف البحث:  

 الحالية إلي: البحث هدفت 

الختبارات البعدية يف كل من كاختبار الفهم القرائي درجات ا يفالتعرؼ علي الفركؽ بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة  .1
 لدل اجملموعة التجريبية. ضلو القراءة ذباىاتكمقياس اال

 الفركؽ بُت متوسط درجات التطبيق القبلي كالبعدم يف كل من اختبار الفهم القرائي كمقياس االذباىات علىالتعرؼ  .2
 لدل اجملموعة التجريبية.  ضلو القراءة

الفركؽ بُت درجات االختبار البعدم كادلتابعة للمجموعة التجريبية يف اختبار الفهم القرائي كمقياس  ىالتعرؼ عل .3
  لدل اجملموعة التجريبية.  ضلو القراءة االذباىات

 أهمية البحث: 

كبالتايل  اسًتاتيجية اخلرائط الذىنية باستخداـىذه الصعوبة  ىذكم صعوبات القراءة يف التغلب علمساعدة التالميذ  .1
 . كالذم يؤثر بدكره على بقية ادلهاراتزيادة ربصيلهم يف مهارة القراءة 

زيادة كعي التالميذ ذكم صعوبات القراءة باستخداـ اسًتاتيجية اخلرائط الذىنية دلساعدهتم على ربسُت فهم القراءة  .2
  .افقهم ادلدرسيضلو القراءة شلا يؤدم إىل زيادة دافعيتهم للتعلم كتو اذباىاهتم  كينميلديهم 
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كبالتايل ديكن تضمُت اخلرائط  مي ادلناىج بأمهية اخلرائط الذىنية لذكم صعوبات تعلم القراءةمزيادة كعي ادلربُت كمص .3
  . الذىنية يف مناىج التالميذ

أكثر كمتعلمُت  جيدين،يساعد التالميذ على تطوير اسًتاتيجيات القراءة ليصبحوا قراء استخداـ أساليب فعالة كجذابة  .4
 دافعية كأكثر استقاللية. 

 بياف أمهية اسًتاتيجية اخلرائط الذىنية يف تعليم القراءة كإضافة معلومات جديدة إىل األدب النظرم يف الًتبية اخلاصة. .5
كترجع أمهية البحث ايل أمهية القراءة حيث أف القراءة توسع دائرة خربة التلميذ كتنشط قواىم الفكرية كهتذب أذكاقهم  .6

 (. 1986سعة ادلعرفة لديهم )خاطر،  ب االستطالع النافع الذم يؤدم إىلفيهم ح كتشبع
احلياة بصفة  تتطلبوأف الفهم القرائي أيضان مهارة أساسية حيتاجها األفراد لكي حيققوا النجاح يف حياهتم الشخصية كما  .7

 .(Blair, Rupley, & Nichols, 2007)عامة إىل القراءة 
إىل ربسُت التحصيل األكادديي للطالب يف  القرائي للتالميذ ذكم صعوبات تعلم القراءة يؤدمربسُت مستول الفهم  .8

 .االخرل ةاالت األكادديياجملمجيع 

 :البحثمصطلحات 
  برنامج تدريبي:

 اكتساببطريقة معركفة، كزلددة هبدؼ  األفرادىو رلموعة من اخلربات احملددة اليت يتعرض ذلا :  ويعرف إجائياً 
 .(1998معلومات كمهارات أك اذباىات يف جانب زلدد من جوانب سلوكهم )كـر الدين،

 لخرائط الذهنية:ا
أداة مرئية لتنظيم كربط ادلوضوعات كاألىداؼ كالعالقات بينها عن طريق إضافة الصور كالرسومات : وتعرف إجائياً   

 .القرائينص الفهم ال علىكتساعده  التلميذذبذب انتباه  كاليت التلميذيدرسو لموضوع الذم لاليت تظهر البنية العامة 

 الفهم القرائي:

ويستدل على مستوى الفهم من خالل  كمعاجلتو كفهم معناىاادلكتوب ىو القدرة على قراءة النص ويعرف إجائياً:   
 الحالية. البحثالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في اختبار الفهم القرائي المعد في 

متدين من خالؿ استخداـ اختبار مستول ربصيل يف القراءة الذين لديهم صعوبات تعلم القراءة: تشَت إىل التالميذ 
 درجة بل أكثر من ذلك 99قدراهتم العقلية الفعلية كىؤالء ال يقل ذكائهم عن ب القراءة مقارنةيف 
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 :االتجاهات نحو القراءة

 ىي رلموعة السلوكيات اليت سبثل تعبَت التلميذ عن مشاعره ضلو القراءة.  ويعرف إجائياً:

 :اإلطار النظري

 :صعوبة تعلم القراءة

علم بأهنا تأخر أك اضطراب أك زبلف يف كاحدة أك أكثر من عمليات تال صعوبات 1971 عرؼ كَتؾ يف عاـ
العمليات احلسابية نتيجة خللل كظيفي يف الدماغ أك اضطراب عاطفي أك  كالتهجئة، كالكتابة، أك القراءة،، الكالـ، اللغة

مشكالت سلوكية. كيعرؼ ايضان ذكم صعوبات التعلم ىم األطفاؿ الذين لديهم فركقان تربوية ظاىرة بُت امكاناهتم العقلية 
ك ال تصاحب خبلل يف كظيفة اجلهاز ادلرتبط باضطرابات اساسية يف عمليات التعلم كاليت قد تصاحب أ لألداءكادلستوم الفعلي 
البطاينة، ال تعترب اضطرابات نامجة عن اعاقة عقلية أك حرماف تربوم ثقايف أك اضطراب انفعايل شديد ) كاليتالعصيب ادلركزم 

  . ( 2999سلماف، ، الرشداف، السابيلة

فسية كاجتماعية نظران لتزايد أعداد تعترب صعوبات التعلم من ادلشكالت الًتبوية اخلاصة ألهنا ذات أبعاد تربوية كن
التالميذ الذين يعانوف من صعوبات التعلم يف مادة دراسية أك يف معظم ادلواد الدراسية لعجزىم الدراسي كتكرار رسوهبم يف 

ة كصعوب الكالـ،الصف الدراسي شلا جيعلهم ال يتواءموف مع الفصوؿ الدراسية العادية كادلناىج شلا يسبب صعوبة لديهم يف 
ادلعتادة مع اهنم ليسوا  باألساليبكبشكل عاـ يعجزكف عن التعلم  احلسابية،بالغة يف القراءة أك القياـ ببعض العمليات 

 (. 2914متخلفُت عقليان )سلماف،

بطريقة خاطئة ككذلك القراءة ببطء القارئ ها قكصعوبة تعلم القراءة ىي أف يزد أك ينقص حرؼ يف الكلمة أك أف ينط
 .(2911،8، جبايبالضعيف كصعوبة الربط بُت احلرؼ كصوتو كالصعوبة يف دمج الوحدات الصوتية للكلمة )كالفهم 

  القراءة:  االتجاه نحو 

نفسها كذلك الف  القراءة( أف تنمية اذباه التالميذ اإلجيايب ضلو القراءة يأيت يف منزلة توازم منزلة تعلم 3، 2992)كيرم النصار 
ضلو القراءة يدفع التالميذ مستقبال ضلو شلارسة القراءة ككثرة االطالع كصحبة الكتاب كالبحث عن ادلعرفة شلا  اإلجيايباالذباه 

  التعلم الذايت.  علىيساعدىم 

يؤثر حيث القراءة.  االذباه ضلويؤثر على القراءة ىو كالذم ، فإف أحد العوامل األكثر أمهية للدراسات السابقةفقا ك ك 
كالوجداين من ادلكونات ادلعرفية اليت تتكوف  سواء أكاف سيقرأ أك لن يقرأ الكتب طفولتو،راءة على سلوؾ الفرد يف الق االذباه ضلو
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(Stokmans,1999 .)بط بشكل تالقراءة ير  االذباه ضلو، ألف ةالقراءة يف تطوير القراء االذباه ضلومن ادلهم فهم دكر  كبالتايل
 كيعترب (.McKenna,1995, Chotitham & Wongwanich,2014ادلمارسة الطالب من خالؿ  بتحصيلإجيايب 

(Lazarus & Callahan, ( 2000   القراءة لالذباه ضلونتيجة  أعلى صلاح يف التعليم ىو أيضان أف . 

تشَت بعض الدراسات اليت تناكلت . يف الوقت الذم الطالب ربصيلعلى يؤثر القراءة ضلو ذباه الاكبكل تأكيد أف 
لديهم مواقف سلبية ذباه  إىل أف الطالب ذكم صعوبات التعلم كالعاديُتادلقارنات مع الطالب ذكم ادلهارات ادلنخفضة 

 Lipson and كما أكد . (McKenna & Kear,1990) راسات قليلة لدعم ىذه االستدالؿ، ال توجد سول دالقراءة

Wixson (1992) " افًتض العديد كلقد  (.141اسي يؤثر على أداء القراءة" )ص القراءة ىو عامل أس ضلوالطالب  اذباهأف
بزيادة أك تقليل مقدار الوقت الذم  الحقان القراءة ه يف الفرد كإصلاز  دافعيةتؤثر على االذباىات ضلو القراءة من الباحثُت أف 

يف .(Beck, 1977, Mullis & Jenkins, 1990, Richek, List & Lerner 1989) القراءةيشارؾ فيو ادلتعلموف يف 
الضعيفة ذباه القراءة قد ال يقرؤكف عندما تتوفر خيارات أخرل مثل  االذباىاتالحظ آخركف أنو حىت القراء البارزين ذكم حُت 

من ادلهم بشكل خاص دلدرسي   (.Beentjes & Van der Voort 1988; Martin, 1984)مشاىدة التلفزيوف 
تتطور يف كقت مبكر من  االذباىاتاإلجيابية لدل الطالب ذباه القراءة ألف  االذباىات تنميةادلدارس االبتدائية الًتكيز على 

  . (Heathington & Alexander, 1984)حياة الناس 

 :  Reading comprehensionالقرائي الفهم 

القراءة ليست فقط قدرة الطالب على فك تشفَت الكلمات  ،جزء كبَت من التعلم األكادديي حيدث من خالؿ القراءة
 & ,Sideridis, Mouzaki, Simos) بل أيضنا القدرة على اكتساب ادلعٌت من خالؿ النص الذم يقرأه كبدقة،بطالقة 

Protopapas, 2006). 

إال أف العديد من العوامل ديكن أف  النص،على الرغم من أف اذلدؼ من عملية القراءة ىو استخالص ادلعٌت من 
مثل الفشل يف معاجلة ادلعلومات بشكل اسًتاتيجي كاستخداـ ادلعرفة األساسية بشكل مناسب  الطالب،تعوؽ فهم القراءة لدل 

 كقراءة سلبية القراءة،يف  ضعف الطالقة بنية النص العامة،كادلعرفة بادلفردات  بالتعلم،كنقص الوعي ما كراء ادلعريف  القراءة،أثناء 
(Gersten, Fuchs, Williams, & Baker, 2001).  ىذه التحديات أكثر أمهية بالنسبة للطالب الذين لديهم

 ,Mastropieri, Scruggs, & Graetz) ( كاليت تؤثر أكثر على اكتساهبم دلهارات فهم القراءةLDصعوبات يف التعلم )

2003). 
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الكثَت من العوامل اليت هتدؼ يف أساسها إيل ربط لغة التحدث  دخل فيوة بأهنا "نشاط عقلي فكرم يكتعرؼ القراء
منو يف حل ادلشكالت  كاالستفادةبلغة الكتابة" كأيضان ىي "نطق الرموز كفهمها كربليل ما ىو مكتوب كنقده كالتفاعل معو 

كتشَت بعض الدراسات ادليدانية إيل أف  (.13-11، 1999كاالنتفاع منو يف ادلواقف احليوية كادلتعة النفيسة بادلقركء" )احلسن، 
  (.  193-192، 2992كالعيسي،  )السليمطفل الركضة يعاين من ضعف يف مهاراتو اللغوية 

ها. كلذا الباحث ركز ىي نطق الرموز كفهمها كربليل رئيسة، فإنو يتضمن ثالثة عناصر ؿ التعريف السابق دلفهـو القراءةكمن خال
 .دراسة الفهم القرائي على

حيدد الباحث القدرة على فهم القراءة على أهنا عملية  ،الفهم ىو اذلدؼ النهائي للقراءة تعريف الفهم القرائي:
فهو  القراءة،استخراج ادلعٌت يف كقت كاحد من خالؿ التفاعل كادلشاركة مع اللغة ادلكتوبة. يعترب فهم القراءة أحد أعمدة عمل 

دكف قراءة الفهم ال شيء أكثر من تتبع الرموز على صفحة بعينُت كإخراجها  ،معناىا قراءة النص كمعاجلتو كفهمالقدرة على 
(Tabrizi; Esmaeili, 2016). 

ييز األصوات يشَت إىل العمليات العقلية اليت يتمكن من خالذلا ادلتعلم من سباألكؿ ك يتضمن الفهم القرائي معنياف: ك 
فيشَت على أف ادلتعلم يضع التفسَتات اليت صاغها موضع التنفيذ حلُت مساع  كالشامل:الثاين أما ادلعٌت  ،اليت ينطقها ادلتحدث

(. كيُعرؼ الفهم القرائي على أنو نشاط حركي يربط بُت ادلعلومات ادلرئية 68، 1999، كيونس)يوسف  اجُلملة التالية
مل ىذا النشاط معرفة الغرض من القراءة كرأم كادلعلومات ادلخزنة يف العقل كإحداث مواءمة كشلاثلة بُت ىذه ادلعلومات، كيش

القائل يف النص ادلقركء كربليلو كتنظيم ادلعاين ادلتضمنة يف النص ادلقركء كاالنتهاء من كل ذلك دبعرفة الفكرة العامة للموضوع 
ندمج فيها ادلتعلم كيُعرؼ الفهم القرائي على أنو أكثر أشكاؿ ادلعرفة تعقيدان، كاليت ي. (Anderson, 1993, 25) ادلقركء

بشكل ركتيٍت كىو نتاج ادلعلومات من مصادر بصرية، مسعية، معرفية، كلغوية كاليت تندمج معان لتقدـ على الفور أداء لكل مجلة 
  .(Telbany, 1998, 16) أك جزء من اجلملة

شَت فهم القراءة إىل فهم النص ادلطبوع. ينخرط القارئوف ذكك الكفاءة يف عملية حل ادلشكالت ادلتعمدة لفهمها. كي
 ىذه العملية ذلا قبل كأثناء كبعد مكوف. من ادلرجح أف يتعلم معظم القراء الذين يدرسوف صراحة مهارات كاسًتاتيجيات فهم 

   (.Collins &Pressley 2001 ,ئي )كيطوركهنا كيستخدموهنا بشكل تلقا القراءة،

 :أهمية الفهم القرائي  

كال ترتبط بفهم دلا  ، فكل قراءة ال تتوصل إىل الفهم اجليد ، كمن ادلعركؼ أف الغاية من تعليم القراءة ىو الفهم اجليد
فالفهم ىو الركن األساسي  ، يقرأ تعد قراءة عاجزة، بل ال ديكن أف نسميها قراءة يف ضوء نظاـ الًتبية ادلعاصرة دلفهومها
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كالقراءة سواء أكانت صامتو أـ جهرية ال ديكن أف تتيح من عنصر الفهم دبعناه احملدكد ادلقيد بالنص ادلقركء، كدبعناه  ، للقراءة
الشامل الذم يعٍت اإلفادة من اخلربات كادلعارؼ السابقة، فالقراءة ليست عملية آلية تقـو على رلرد التعرؼ على احلركؼ 

 (.196، 2997بل أهنا عملية عقلية شديدة التعقيد تسهل إىل الفهم )أبو الضبعات،  ، كنطقها

   Mind mapping :الخرائط الذهنيةاستراتيجية 

 :تعريف الخرائط الذهنية

كاخلرائط الذىنية ىي إحدل االسًتاتيجيات احلديثة اليت تستخدـ يف التعليم لتعليم القراءة ك الكتابة، كقد مت تطوير 
من  ،يف أكائل سبعينيات القرف العشرين  Buzanمفهـو رسم اخلرائط الذىنية يف األصل من قبل ادلؤلف ك "خبَت الدماغ" 

كار ادلشعة، كظيفة العقل البشرم، كادلعركفة باسم تقنية الرسم القوية اليت توفر الذم عّرؼ خريطة العقل بأهنا: مصطلح األف
مفتاحنا عادلينا لفتح إمكانية الدماغ كديكن تطبيقها على جوانب سلتلفة من احلياة ألهنا تعمل التقنية على ربسُت التعليم، شلا 

رسم اخلرائط  بأهنا اسًتاتيجيةد عرفها ايضا الباحث (. كقBuzan,2006جيعل التفكَت أكثر كضوحنا كيعزز األداء البشرم )
الذىنية كمنظم مرئي حيث ينظم الطالب أفكارىم باإلضافة إىل تنظيم ادلعرفة النحوية كادلعجمية الالزمة للتعبَت عن تلك 

 ;Al-Jarf, 2011) كالقراءة،كقد كجد أف اسًتاتيجية رسم خرائط الذىنية فعالة يف مهارات التدريس مثل التهجئة   األفكار.

Manoli & Papadopoulou, 2012; Khajavi & Ketabi, 2012).  كعرؼLiu, Zhao, Ma & Bo,2014)  
اخلريطة الذىنية كتعبَت يتضمن قراءة األفكار ادلخزنة يف العقل البشرم من خالؿ بلورة ادلوضوع الرئيسي كفركعو الفرعية كأفكاره 

كتستخدـ ىذه الرسومات كاخلطوط بطريقة جديدة، كجذب انتباه القارئ، كتكوف من خالؿ سلسلة من الرسومات كاخلطوط. 
باإلضافة إىل ذلك، يتم استخداـ اخلرائط الذىنية كطريقة  ادلعلومات يف ادلدل القصَت.دبثابة حافز دلساعدتو على اسًتداد 

طط يسهل تذكره يظهر بوضوح أفكارنا على ل عملية القراءة كسلهيعتمد على الذاكرة البصرية يف تسالستخداـ الذاكرة. كىي ت
 (. Tayib,2016شكل عالقات )

 أهمية الخرائط الذهنية:

ا عند العمل على مجيع أنواع ادلهارات Mind Maps اخلرائط الذىنية عد استخداـ تطبيقي على  ،يف الصف مفيدن
رائعة أخرل  توجد تطبيقات ،بسرعة مقاؿ قراءةاالستفادة من ديكن للطالب استخداـ اخلريطة الذىنية لتدكين  ادلثاؿ،سبيل 

تساعد الطالب على التعرؼ على  بصريةآلية تعلم  الذىنيةرائط اخلتوفر  ،لتعلم ادلفردات الذىنيةرائط اخلىي استخداـ ك 
 ،شيء ما يشجع الفرد على إنشاء ركاية داخلية للقصةلإف عمل رسم  ،العالقات اليت قد خيطئوهنا يف نشاط أكثر خطية
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بشكل أفضل  عامةباإلضافة إىل فهم القراءة  ادلقاالت،الطالب على اكتساب مهارات كتابة  ىذه االسًتاتيجيةسيساعد 
(Beare,2017). 

أف ادلعلمُت ديكنهم استخداـ اخلرائط الذىنية بطرؽ عديدة. ديكن  D`Antoni & Pianto Zipp (2005)كيقًتح 
أك ديكنهم  الفصل،للمدرسُت استخداـ خرائط ذىنية قبل الفصل لتقدمي مفاىيم من القراءات ادلعينة ليتم مراجعتها خالؿ 

مُت أيضنا استخداـ اخلرائط استخداـ اخلرائط الذىنية لتلخيص ما مت بالفعل مراجعتو يف هناية الفصل الدراسي. ديكن للمعل
 & Manoliالذىنية يف العركض التقدديية. كما مت استخداـ اخلرائط الذىنية كاسًتاتيجية لفهم القراءة. كقد أكد 

Papadopoulou (2012, p.348)  اخلرائط الذىنية ديكن أف تستخدـ لتحسُت مهارات الفهم القرائي لدم التالميذ أف
 دلقصودة. كمساعدهتم الكتساب اللغة ا

فإف القراءة اذلادفة تتطلب  ذلك،القارئ كالنص كعالكة على كتفاعالن بُت كىي جانب مهم يف زلو األمية  ،كتعترب القراءة 
   .(Koda,2005)عند قراءة النص،  لتحقيقها،حيث أف القراء لديهم أىداؼ زلددة  القراء،مشاركة نشطة من 

(. .(Jiang & Grabe, 2007: p. 34)مرئي للمعلومات يف النص  اهنا سبثيلالتعريف البسيط كالواسع للخرائط الذىنية ىو ك 
أف اخلرائط الذىنية ىي عركض مكانية   Katayama, Robinson, Devaney, and Dubois (1997)يعترب 

رافقة النصوص كتوصيل العالقات ادلفاىيمية الرأسية للمعلومات النصية اليت ديكن إعطاؤىا للطالب كمساعدات دراسية دل
ادلعرفة  ينشطالذين  ادلتقدـ ادلنظم"نوع من  الذىنية دبثابةاخلرائط  ذلك تعدعالكة على  ، كالتسلسلية كعالقات ادلفهـو األفقية

  . سية بشكل زبطيطيالسابقة للقارئ كيصور النمط التنظيمي الختيار القراءة من خالؿ سبثيل مصطلحات ادلفردات الرئي

، اخلرائط الذىنيةيتم استخداـ رلموعة متنوعة من ادلصطلحات لإلشارة إىل  (e.g.Tayib, 2016) للدراسات السابقةكفقنا 
 ،(graphic(al) displays/representations) أك عركض / سبثيالت الرسـو ،(visual displays)مثل العركض ادلرئية 

 network) الشبكة ، كسبثيالت(tree diagrams)لألشكاؿ ، أك الرسومات التخطيطية (graphics) الرسـو أك

representations) ،  ادلساعدينادلساعدة /  ضأك عرك (adjunct displays/aids)  .على سبيل ادلثاؿ ال احلصر 

اجلديدة بادلعلومات ادلخزنة فإف الغرض من اخلرائط الذىنية ىو تنشيط ادلعرفة السابقة للطالب كربط ادلواد ك لذل
 Tucker, Armstrong, & Massad (2010))   يعرؼك  كمعٍت، مسبقنا كجعل ادلواد اجلديدة أكثر إدلامان كذات مغزل

اخلريطة الذىنية كأداة مرئية لتنظيم كربط ادلوضوعات كاألىداؼ كالعالقات بينها عن طريق إضافة الصور كالرسومات اليت تظهر 
كبالتايل البنية العامة للمشكلة كادلوضوع الذم جيب دراستو بطريقة ذبذب انتباه ادلتعلم كتساعده علي فهم نص القراءة. 

. مث االفرعىنية تتكوف من فكرة مركزية أك موضوع ترتبط بو األفكار ادلرتبطة عن طريق ربط الذ أف اخلريطةنستطيع أف نقوؿ 



 د. صبحي سعيد الحارثي              فاعلية برنامج قائم على الخرائط الذهنية لتحسين الفهم القرائي واالتجاهات
 

 48             م2109هـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

ترتبط األفكار الالحقة معنا، كتصبح خريطة ىرمية ألفكار ادلستخدمُت ادلتعلقة دبوضوع معُت كاضحة. كتعتمد اخلريطة الذىنية 
عب بأفكار كمعلومات سلتلفة مًتابطة ببعضها من خالؿ كىو مفهـو يعكس الدماغ البشرم ككيف يتال ادلشع،على التفكَت 
  . . ديكن تطوير رلموعة متنوعة من التطبيقات من خالؿ رسم اخلرائط الذىنيةبُت األفكار العالقة البينية

كتستخدـ اخلرائط الذىنية بشكل أساسي لتعزيز فهم النصوص اليت تفرض ربديات أكرب على الطالب، ألهنا قد 
، كىياكل كغالبان ما تكوف شللوءة دبعلومات أكثر شلا جيعل النص كثيفنا يف معقدة دات غَت مألوفة، كعالقاتربتوم على مفر 

كتعد اخلرائط الذىنية كاحدة من .(Kim, Vaughn, Wanzek, & Wei, 2004)ادلعلومات كضعيفنا يف الفهم الشامل 
حيث سبتلك مجيع خصائص الشكل الطبيعي الذم يفصلو الشكل ادلركزم عن طريق  التعليمية،أسهل الطرؽ التكنولوجية 

كديثل كيف يفكر العقل  العقل،كفقنا جملموعة من القواعد البسيطة كالطبيعية اليت يفضلها  كالكلمات،اخلطوط كالرموز كالصور 
أف اخلريطة الذىنية    Davies (2011)الحظ كقد . (Arulselvi, 2017)حيث ترتبط الكلمات كادلعاين بالصور  البشرم،

  الدماغ األيسر كاألدين.نصفي تزيد من كفاءة التعلم باستخداـ كل من 

قراءة يف تدريس  كاسًتاتيجيةكاستنادنا إىل األحباث السابقة، جيب على ادلعلمُت اعتماد استخداـ رسم اخلرائط الذىنية  
جيب على ادلدرسُت أف يطلعوا الدارسُت على  ، كتعلم القراءة من أجل مساعدة الطالب على تعزيز فهم النصوص. كبالتحديد

رسم اخلرائط الذىنية كأف يقوموا بتدريبهم على بناء اخلرائط الذىنية كتنفيذىا بشكل مستقل داخل كخارج الفصوؿ الدراسية ؛  
كشرح مىت كدلاذا جيب على الطالب استخداـ رسم اخلرائط  ، بتصميم كيفية إنشاء اخلرائط الذىنية كما جيب أف يقوموا

حىت  ، كربويل ادلسئولية تدرجييا من ادلعلم إىل الطالب ، كتزكيد الطالب بفرص للممارسة كاعطائهم التغذية الراجعة ، الذىنية
 & Cohen, 2007; Palincsar) إعدادات التعلم ادلستقلة يجية يف يصبح الطالب بارعُت يف استخداـ ىذه االسًتات

Brown, 1984; Pressley, El-Dinary, Gaskins, Schuder, Bergman, Almasi, & Brown, 1992). 

يف  سلتلفة،ديكن استخداـ اخلرائط الذىنية يف التعليم بطرؽ  الذىنية،األحباث السابقة يف رلاؿ اخلرائط  على كبناء
قراءة شلا يؤدم إىل تأثَتات سلتلفة على الفهم. زبتلف اإلجراءات التعليمية تبعان للموقف اليت تستخدـ فيو مجيع مراحل ال

اخلريطة الذىنية فيما يتعلق بالقراءة )مرحلة ما قبل القراءة كمرحلة ما بعد القراءة( كأيضان دبن يقـو برسم اخلرائط الذىنية )سواء  
يتم استخداـ تعيينات العقل يف مرحلة ما قبل القراءة عادة كنشاط عصف  كبالتحديد. الطالب كادلعلم / الطالب أك كاف ادلعلم

 كتوصيل ما يعرفو الطالب دبعلومات جديدة كتوفَت غرض للقراءة. للمتعلمُت،كتفعيل ادلعرفة السابقة  األفكار،ذىٍت لتوليد 
(Jiang & Grabe, 2007) .  اخلرائط يف مرحلة ما قبل القراءةكمن ادلمكن استخدـ Davies (2011) , Benavides, 

Rivera and Rubio,2010    رتشا.  كألمتعلمينا للد ئيالقرا بيعا الستا راتمها تحسين في فعالة سيلةك كانتكما 
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 نةكمر من ـللمستخد قتوفر ما ؿخال من لتحصيلا دةياز في ساىمت نيةكإللكترا لذىنيةا ئطالخرأف ا لىإ ستهمدرا
 لمالئم. ا بالمظهر جهااإلخر ءلبناكا لتصميما نمط تغييرك تحريرك، رألفكاا ترتيب دةعاإ في، تنظيمهاك، ءألخطاا

من خالؿ تقليل ادلساعدة ادلقدمة من ادلدرسُت  الوقت،طلب الطبيعة التفاعلية لالسًتاتيجيات أف يتم بناؤىا مع مركر كتت
 & Griffin, & Tulbert, 1995; Moore)بشكل تدرجيي كزيادة دكر الطالب كمراقبة الذات يف عملية التعلم 

Readence, 1984)بُت ادلعلومات  كالتواصل،أيضنا الطالب على رؤية العالقة بُت األفكار  الذىنيةرائط اخلساعد . كت
لتطوير ادلفردات كادلفاىيم النظرية لدل  شلتازةأداة  يى الذىنيةرائط اخلفإف  ذلك،ادلعركفة كادلعلومات اجلديدة. كعالكة على 

الطالب. ديكن أف يساعد الكتاب على االلتزاـ دبوضوع من خالؿ كضع أفكارىم أمامهم أثناء الكتابة كيساعدىم أيضنا يف 
ىو أيضنا أداة ديكن أف ترشد الطالب خالؿ ادلراحل األربع للكتابة:  نيةىالذرائط اخلكار يف ترتيبها. إف احلفاظ على األف

   (.Saed & Al-Omari,2014كادلراجعة ) كالتحرير، كالصياغة، الكتابة،

 (Calhoun & Hale,2003يقًتح .)Okasha & Hamdi (2014)  خطوات تعليمية لتعليم  ةأربع
يتم  ذلك،متبوعة بتوضيح االسًتاتيجية للطالب. بعد  التدريس،االسًتاتيجيات. تبدأ العملية بإجياد اسًتاتيجية تستحق 

ديكن للطالب العمل على احلفاظ على التمكن من االسًتاتيجية بشكل  أخَتا،مساعدة الطالب يف شلارسة االسًتاتيجية. 
 مستقل.

عدة مزايا  Brinkmann (2003) كذكرت عن أمهية اخلرائط الذىنية يف التعلم كالتعليم. كشفت الدراسا
تساعد اخلرائط الذىنية الطالب على االتصاؿ كالتنظيم كحفظ ادلعلومات  رائط الذىنية يف التعليم. أكالن الستخداـ اخل

ا يف تلخيص الدركس. كما أهنا تسا عد ادلعلمُت على تقدمي مواضيع جديدة كاستدعائها. كما ديكن أف تكوف مفيدة جدن
بل تساعدىم أيضنا  فحسب،كإظهار الركابط بُت ادلفاىيم كادلواضيع. ال تساعد اخلرائط الذىنية الطالب على ربط األفكار 

  ذلك. على توليد ادلزيد من األفكار. بعض األمثلة على استخداـ اسًتاتيجية رسم اخلرائط الذىنية يف التعليم تتم مراجعتها بعد

كتتضمن عملية القراءة العديد من  ، تعد القراءة من ادلهارات اللغوية ادلهمة كاليت سبثل اللبنات األكىل يف عملية التعلم
ادلهارات الفرعية كمنها فك الرموز ادلكتوبة كربويلها إىل جانب صويت منطوؽ مث مهارة فهم ادلقركء كاليت تتطلب العديد من 

رنامج العمليات ادلعرفية ادلؤثرة يف عملية الفهم القرائي كمن ىنا كاف االىتماـ من الباحث بتنمية الفهم القرائي من خالؿ ب
لًتتيب كالتدرج من البسيط إىل ادلركب كالتنظيم ألفكار تدرييب قائم على اخلرائط الذىنية كما تتضمنو من عملية ربط األفكار كا

التالميذ كديكن استخدامها مع كافة مستويات التعليم، كتسهم أيضان اخلرائط الذىنية يف تلخيص ادلعلومات شلا يسهم يف الفهم 
 سن الفهم القرائي ديكن أف يؤثر اجيابيان يف اذباىات التالميذ ضلو القراءة.، كما أف ربالقرائي
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 :الدراسات السابقة

 : العاديين التعلم أودراسات تناولت فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الفهم القرائي لدي ذوي صعوبات  . أ

 الفهم القرائيآثار استخداـ اسًتاتيجية لرسم اخلرائط الورقية كالقلم الرصاص على كاليت حبثت  Boyle(1996)دراسة 
 ،تعلم أك إعاقة ذىنية خفيفةبأهنم ذكم صعوبات من طالب ادلدارس ادلتوسطة الذين مت تشخيصهم إما طالبا  39من قبل 

ادلعرفية زادكا من فهمهم احلريف كالفهم  أف الطالب الذين تعلموا استخداـ اسًتاتيجية رسم اخلرائط الدراسةككشفت نتائج 
 : على التوايل بادلقارنة مع االختبارات السابقة.39ك: 25 بنسبةلديهم  االستداليل

تطبيق رسم خرائط ادلفاىيم دبساعدة احلاسوب لتحسُت فهم القراءة  كاليت تناكلت Liu and Chen (2008)دراسة 
مت تقدمي اسًتاتيجية  ،وا على دكرة يف اللغة اإلصلليزيةالذين حصلك الكفاءة تلفة من سلمن ذكم مستويات  طالبان -94اإلصلليزية لػ 

خرائط  اسًتاتيجيةكجد أف تأثَت  ، ANOVA. من خالؿ ربليل الفهم القرائيلتحسُت قدرهتم على  خرائط ادلفاىيمرسم 
من تلك ادلوجودة الكفاءة اجملموعة رفيعة مستول لدل على أ أعلى يف ربسُت الفهم القرائي لو فائدة دبساعدة احلاسوب ادلفاىيم

 .من الكفاءة يف ادلستول ادلنخفض

( فاعلية برنامج تدرييب قائم على إستراتيجية التصور الذىٍت يف تنمية مستويات 2919تناكلت دراسة العبد القادر)
، كبلغت عينة دبنطقة الرياض يمفهم ادلقروء لطالب الصف السادس االبتدائي يف إحدى ادلدارس التابعة إلدارة التربية والتعل

مة  للوصول إىل قائير الباحث بتطوكقاـ  طالبنا( 39) ضابطة كتضم، ك طالبنا( 25مت تقسيمهم ايل ذبريبية )، طالبان  55الدراسة 
فروق ذات داللة توصلت الدراسة ايل كجود ك  ، مهارات فهم ادلقروء، كايضا اعد الباحث اختبار مهارات فهم ادلقروء

يف مهارات الفهم احلريف بعد تطبيق الربنامج القائم التجريبية والضابطة اجملموعتُت متوسطي درجات طالب إحصائية بُت 
فروق ذات داللة إحصائية كما توصلت الدراسة ايضا أنو توجد التجريبية.  اجملموعة لى إستراتيجية التصور الذىٍت لصاحلع

ت الفهم االستنتاجي بعد تطبيق الربنامج القائم على يف مهاراوالضابطة التجريبية  اجملموعتُتطالب بُت متوسطي درجات 
 التجريبية. لصاحل اجملموعة إستراتيجية التصور الذىٍت 

مت استخداـ إجراءات التحليل البعدم لتجميع نتائج  Berkeley, Scruggs & Mastropieri (2010)دراسة 
ف يف الفًتة بُت لدل الطالب ذكم صعوبات التعلم ادلنشورة خالؿ عقد من الزما القرائيفهم الالبحوث اليت تناكلت ربسُت 

طالب شاركوا  2999ما يقرب من  على عينة قوامها مت ربديد أربعُت دراسة، مت نشرىا، كمت تطبيقها ،2996- 1995عامي 
النص، كتوجيو األسئلة  مت تصنيف التدخالت كإرشادات أساسية دلهارات القراءة، كربسينات ،يف عينات الدراسات

 التأثَت أحجاـكاالسًتاتيجيات، دبا يف ذلك تلك اليت أدرجت التعليم بوساطة األقراف كالتنظيم الذايت. مت احلصوؿ على متوسط 
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القرائي  تبعان لنوعية االختبارات ادلستخدمة مرجعية احملك أـ مرجعية ادلعيار. أف تدخالت الفهم  9.75-9.52تًتاكح ما بُت 
. كلوحظت نتائج أعلى للتدخالت اليت كإف كانت أقل من نتائج البحوث الوصفية السابقة فعالة للغاية بشكل عاـ نتكا

 نفذىا الباحثوف. 

كاليت ىدفت إىل التعرؼ على فاعلية اسًتاتيجية اخلرائط دراسة  Khajavi & Ketabi (2012)أجرل  بادلثل،
معة طالبنا من طالب اجلا 69كبلغت عينة الدراسة  القرائي لدم طالب اجلامعة، الذىنية االلكًتكنية يف تنمية مهارات الفهم

مت تقسيم ادلشاركُت  ،سنة كتراكحت أعمار ادلشاركُت من تسعة عشر إىل ثالث كعشرين ،من اإلناث 39من الذكور ك  21
أخذ كال اجملموعتُت اختبارنا مسبقنا يف فهم القراءة  الربنامج،بالتساكم إىل رلموعة ضابطة كرلموعة ذبريبية. كقبل بداية 

 القراءةالكفاءة الذاتية. كمت تدريب اجملموعة التجريبية دلدة عشرة أسابيع الستخداـ اخلرائط الذىنية ادلفهـو لفهم  يفكاالستبياف 
رائط اخلييم تأثَت برنامج لتقلكفاءة الذاتية اكاالستبياف  القرائياختبار الفهم  بعدم يف، تلقت اجملموعتاف اختبار يف هناية التدريب

 الكفاءة الذاتية.   يف فهم القرائي ككذلك الحيث أظهرت نتائج اجملموعة التجريبية ربسنا أكرب يف ، الذىنية

( كاليت ىدفت لبحث فاعلية اسًتاتيجية التصور الذىٍت لتنمية مهارات الفهم القرائي لدل 2912دراسة عبدالبارم )
من تالميذ الصف الثاين االعدادم كمت تقسيمهم إىل رلموعة ذبريبية  83رحلة اإلعدادية، تكونت عينة الدراسة من تالميذ ادل

( تلميذان كتلميذة، كمت تطبيق اختبار الفهم القرائي كالربنامج 41( تلميذا كتلميذة، كعينة ضابطة عددىا )42كعددىا )
ان بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة يف درجات الفهم القرائي كأبعاده الفرعية التدرييب، كمن نتائجها توجد فركؽ دالة إحصائي

 شلا يؤكد على فاعلية الربنامج.لصاحل اجملموعة التجريبية 

فاعلية برنامج مقًتح قائم على القراءة ادلتكررة يف تنمية على تعرؼ الإىل  ىدفت كاليت) 2912) حجازم دراسةك 
كالفهم القرائي باللغة اإلصلليزية لدل تالميذ ادلرحلة اإلعدادية. مت اتباع ادلنهج شبو التجرييب، كمت مهارات الطالقة القرائية 

استخداـ قائمة لتحديد مهارات الطالقة القرائية اجلهرية كالفهم القرائي باللغة اإلصلليزية كلغة أجنبية الالزمة لتالميذ الصف 
هم قرائي قبلي /بعدم، كبرنامج مقًتح قائم على اسًتاتيجيات القراءة ادلتكررة لتنمية الثاين اإلعدادم، كاختبار طالقة قرائية كف

مهارات الطالقة القرائية اجلهرية كالفهم القرائي باللغة اإلصلليزية كلغة أجنبية الزمة لتالميذ الصف الثاين اإلعدادم مت تطبيقو 
من إحدل ادلدارس احلكومية اإلعدادية دبحافظة الشرقية، كقسمت  على تلميذات اجملموعة التجريبية. تكونت العينة عشوائيان 

تلميذة من تلميذات الصف الثاين اإلعدادم.  39تلميذة كرلموعة ضابطة بلغ عددىا  32إىل رلموعة ذبريبية بلغ عددىا 
ن من خالؿ الربنامج ادلقًتح، كتلقت تلميذات اجملموعة التجريبية تدريبا على مهارات الطالقة القرائية كالفهم القرائي الالزمة ذل

النتائج أف الربنامج ادلقًتح القائم على القراءة ادلتكررة أسهم  أظهرتللقراءة.  ادكتلقت تلميذات اجملموعة الضابطة التدريس ادلعت
دم، حيث تبُت أنو يف تنمية مهارات الطالقة القرائية اجلهرية كالفهم القرائي باللغة اإلصلليزية لدل تلميذات الصف الثاين اإلعدا
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يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية بُت متوسط درجات اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف االختبار البعدم لصاحل اجملموعة 
يف مهارات الطالقة القرائية اجلهرية ككل كيف مهارات ادلعدؿ القرائي كالدقة القرائية كيف مهارات الفهم القرائي كيف  بيةالتجري

الفهم القرائي اللفظي كاالستداليل كالنقدم. كما أشارت النتائج إىل كجود فرؽ ذك داللة إحصائية بُت متوسطي  مهارات
درجات اجملموعة التجريبية يف االختبارين القبلي كالبعدم لصاحل االختبار البعدم يف مهارة الطالقة القرائية اجلهرية ككل، كيف 

ية كمهارات التعبَت القرائي، كيف مهارة الفهم القرائي ككل، كيف مهارة الفهم القرائي اللفظي مهارات ادلعدؿ القرائي كالدقة القرائ
 الفهم النقدم. كمهاراتكيف مهارات الفهم القرائي االستداليل 

( كاليت ىدفت إىل استقصاء أثر استخداـ اخلرائط الذىنية االلكًتكنية يف تنمية الفهم 2915)كجردات  العبادمدراسة 
طالبا كمجموعة  (39)القرائي لدل عينة من طالب الصف التاسع األساسي يف مقرر اللغة اإلصلليزية، تضمنت عينة الدراسة 

ة كاليت درست بالطريقة التقليدية، كمن نتائج طالبا رلموعة ضابط (39)ذبريبية كاليت درست باستخداـ اخلرائط الذىنية، 
الدراسة أنو توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف الفهم القرائي لصاحل اجملموعة التجريبية يف 

 االختبار البعدم ككاف حجم التأثَت متوسط.

ائط الذىنية احملوسبة ذاتية التوليد اخلاصة بالطالب التأثَت احملتمل للخر ثت حبكاليت  Sabbah ( 2015)دراسة 
توليد خرائط ذىنية زلوسبة لفهم القراءة، الذين كانوا يتعلموف اللغة اإلصلليزية  ، كاذباىاهتم ضلواجلامعيُت على فهم القراءة لديهم

مت تدريس اجملموعة  ،شبو التجرييبالبعدم ك  القبلي ، يف كلية اجملتمع يف قطر، مت استخداـ تصميم االختبارESLكلغة ثانية، 
كما مت   بتكوينها،قراءة النصوص عن طريق اخلرائط الذىنية احملوسبة ذاتيا اليت قاـ الطالب كاليت يتم فيها ( 14 =التجريبية )ف 

لتحليل درجات  ANCOVA( بواسطة خرائط السبورة اليت قاـ ادلعلموف بإنشائها. مت استخداـ 8ف=) ضابطةتعليم رلموعة 
اجملموعة التجريبية. لتحديد ادلواقف التجريبية  عن فركؽ دالة احصائيان لصاحلالطالب يف االختبار البعدم. كشفت النتائج 

مرتبة إحصائيان  األبعادعن أف  البيانات ربليل أبعاد كشفاستبياف يتكوف من أربع  كتطبيقمت تصميم  التدخل،للمجموعة ذباه 
 كالتمتع. االستخداـ،سهولة  العقلية،الفوائد  التعليمية،قل إجيابية كما يلي: الفوائد من أكثر اآلراء إجيابية إىل األ

( كاليت ىدفت إىل البحث إىل التعرؼ على فاعلية اسًتاتيجية اخلرائط الذىنية االلكًتكنية يف 2915دراسة الرشيدم )
الباحثة على ادلنهج شبو التجرييب، بلغت عينة تنمية مهارات الفهم القرائي لدم طالبات الصف الثاين الثانوم، اعتمدت 

، كاستخدمت الباحثة ة( طالب29( طالبة، كرلموعة ضابطة )29طالبة مقسمة إىل رلموعتُت: رلموعة ذبريبية ) 58البحث 
تقلتُت، كمن ( مت استخداـ ربليل التباين متعدد ادلتغَتات التابعة للفركؽ بُت رلموعتُت مساعداد الباحثةاختبار الفهم القرائي )

( بُت متوسط درجات اجملموعة مهارات أساسية 5نتائج البحث أنو كجدت فركؽ دالة احصائيا يف مهارات الفهم القرائي )
   التجريبية كاجملموعة الضابطة يف االختبار البعدم لصاحل اجملموعة التجريبية.
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كاليت ىدفت إىل تنمية مهارات حل ادلشكلة يف الرياضيات كخفض قلق تعامل  ( 2916كدراسة القراميطي ك زلمد )
سًتاتيجيتُت تالميذ ادلرحلة االبتدائية مع ادلسائل اللفظية باستخداـ اسًتاتيجيات الفهم القرائي كاخلرائط الذىنية كمت استخداـ اال

 32هم إىل رلموعة ذبريبية اخلامس االبتدائي كمت تقسيمتلميذا من تالميذ الصف  57، بلغت عينة الدراسة نظرا للعالقة بينهما
، كمن نتائج الدراسة أف االسًتاتيجيات ادلستخدمة أدت إىل ربسن يف حل تلميذا 25ة عددىا ، كرلموعة ضابطتلميذا

 ة.ظيفادلشكالت الرياضية لدل اجملموعة التجريبية كأدل الربنامج إىل خفض قلق التعامل مع ادلشكالت الرياضية الل

التحقق من فاعلية برنامج باستخداـ اسًتاتيجية اخلرائط  إىل (2916كالسعداكم )الدين كقاعود  دراسة كـركىدفت 
تلميذا كتلميذة من  49تكونت عينة الدراسة من ، العقلية لتحسُت صعوبة الفهم القرائي لدل عينة من أطفاؿ ادلرحلة االبتدائية

، نصفهم من الذكور كالنصف اآلخر من اإلناث، حيث تراكحت أعمارىم دبصر البحَتة تالميذ الصف اخلامس االبتدائي دبدينة
، كاألخرل ضابطة 29كمت تقسيمهم إىل رلموعتُت أحدمها ذبريبية كعددىا  119-99عاـ، كنسبة ذكاء ما بُت  11-19من 

/ االجتماعيكمقياس ادلستول  ادلصور،كاستخدمت الدراسة ادلنهج التجرييب. كمت استخداـ اختبار الذكاء  .29كعددىا 
كمقياس تقدير سلوؾ  ، كمقياس تقومي صعوبات التعلم ، كاختبار الفهم القرائي ، االقتصادم/ الثقايف ادلطور لألسرة ادلصرية

بُت متوسطي رتب  9.91كتوصلت النتائج  ايل فركؽ ذكات داللة إحصائية عند مستول  ،كبرنامج اخلرائط العقلية ،التلميذ
جملموعتُت التجريبية كالضابطة يف القياس البعدم على اختبار الفهم القرائي لصاحل اجملموعة التجريبية، ككجود فركؽ درجات ا

بُت متوسط رتب درجات اجملموعة التجريبية يف القياسُت القبلي كالبعدم على  9.91ذكات داللة إحصائية عند مستول 
دـ كجود فركؽ ذكات داللة إحصائية بُت متوسطي رتب درجات اجملموعة اختبار الفهم القرائي لصاحل القياس البعدم، كع

 التجريبية يف القياسُت البعدم كالتتبعي على اختبار الفهم القرائي. 

دبساعدة  احملوسبةالتعلم  خرائط ثار اسًتاتيجيةكاليت حبثت آ Chiang, Fan,Liu.& Chen (2016)دراسة 
 ا من طالب طالب 373، كبلغت عينة الدراسة ل عينة من طالب الصف السادسلدقاؿ القرائي دل الفهم الكمبيوتر على

 الفهم القرائي.قدرة الطالب على  حسنتأف طريقة رسم اخلريطة كمن نتائج الدراسة الصف السادس. 

كاليت ىدفت إىل ربديد فاعلية اخلرائط الذىنية يف تنمية الفهم  Sabine; Eliane; Linda; Ludo ( 2016)دراسة 
تلميذان يف الصف السادس على أربعة  55القرائي لدل عينة من تالميذ الصف السادس، مت تدريب رلموعة تدريبية تضم 

ة كاستخداـ بطاقة ، كاإلعداد( من خالؿ رسم خرائط ذىنيالنص التشعيب )التخطيط، كالرصد، كالتقييم اسًتاتيجيات لقراءة
( عدد 1طالبنا مل تتلقى أم تدريب ككاف احلكم على فاعلية االسًتاتيجية بناء على ) 29رلموعة ضابطة قوامها  ، كرقية سريعة

( سبثيالت ادلعرفة 3( درجات فهم القراءة احلرفية / االستدالؿ ك )2) ، الصفحات اليت سبت قراءهتا كزمن القراءة لكل نص



 د. صبحي سعيد الحارثي              فاعلية برنامج قائم على الخرائط الذهنية لتحسين الفهم القرائي واالتجاهات
 

 54             م2109هـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

ت الصلة كاخلرائط الذىنية (، أظهرت النتائج يف القياس البعدم أف رلموعة التدريب أعلى الدرجات يف )مهمة احلكم ذا
 .درجات يف الفهم القرائي مقارنة باجملموعة الضابطة

اللغة اإلصلليزية   قسمتأثَت اخلرائط الذىنية يف كتابة ادلقاالت لطالب  عندراسة  Khudhair (2016)جرل كما أ
مت تقسيمهم إىل رلموعة ذبريبية  ،اللغة اإلصلليزية كلغة أجنبية بشكل عشوائي قسممن طالب  69مت اختيار  أجنبية،كلغة 

، مت تدريب اجملموعة التجريبية على بة ادلقاالتلضماف إمكانية مقارنة كتا قبليان . مت إعطاء اجملموعتُت اختبارنا ضابطةكرلموعة 
يف التحصيل الكتايب بُت  داؿ احصائيان أظهرت النتائج كجود فرؽ  ،اتيجية للكتابةالكتابة باستخداـ اخلرائط الذىنية كاسًت 

 اجملموعتُت لصاحل اجملموعة التجريبية.

اختبار تأثَت استخداـ اخلرائط الذىنية لتحسُت التحصيل يف الكتابة  إىل Al Kamli (2918)ت دراسة ىدفكما 
اعتمدت الدراسة على تصميم شبو  .باللغة اإلصلليزية بوصفها لغة أجنبية كاالذباىات ضلو الكتابة لدل طالبات جامعة الطائف

 (71ة )ف= كرلموعة ضابط( 57)ف= طالبة، ُقسِّمَن إىل رلموعتُت: رلموعة ذبريبية 128 منالدراسة عينة  تذبرييب. كتكون
اجملموعة التجريبية لسلسة جلسات لتعليم الكتابة باستخداـ اخلرائط الذىنية، أما تدريس اجملموعة الضابطة فكاف  كخضعت

كخلصت الدراسة إىل النتائج ، استخداـ التحليل الكيفي باإلضافة إىل (ت)اختبار مت استخداـ .باستخداـ الطرؽ التقليدية
إحصائيا بُت ادلتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية كادلتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة لصاحل  داؿ فرؽ يوجد :التالية

 إحصائيا بُت ادلتوسط احلسايب لالختبارين القبلي كالبعدم للمجموعة داؿ فرؽيوجد  يف التحصيل الكتايب،.اجملموعة التجريبية
أظهرت الطالبات أيضا انطباعا إجيابيا اذباه اسًتاتيجية اخلرائط   يف التحصيل الكتايب، كماالبعدم التجريبية لصاحل االختبار 
 قد ساعدهتن على الكتابة باللغة اإلصلليزية بشكل أفضل. االسًتاتيجيةالذىنية حيث شعرف أف 

فاعلية برنامج يف تنمية الفهم القرائي باستخداـ النصوص ادلسرحية  ربديد ( ايل2918)كما ىدفت دراسة القحطاين
الدراسة، استخدمت ادلنهج شبو  ىدؼيف ادلرحلة االبتدائية. كلتحقيق التعلم لتحفيز الفهم القرائي لدم تالميذ ذكم صعوبات 

اخلامس االبتدائي ذكم صعوبات من تالميذ الصف  تلميذا (29عينة بلغت عينة الدراسة ) علىالتجرييب. حيث طبقت العينة 
 تطبيق مت( تالميذ رلموعة ضابطة. 19ك ) تالميذ،( 19ذبريبية ) رلموعتُت،كقد مت تقسيم العينة بطريقة عشوائية ايل  التعلم.

 كاليت توصلت فاعلية الربنامج يف تنمية الفهم القرائي.اختبار الفهم القرائي 

برنامج تدرييب بالنصوص ادلسرحية. كأسفرت نتائج الدراسة عن فعالية ( كاليت تناكلت 2915) اللهوم خالدكدراسة 
كىذا  االبتدائية.استخداـ النصوص ادلسرحية لتحفيز الفهم القرائي لدم تالميذ ذكم صعوبات التعلم بادلرحلة  علىبرنامج قائم 

كايضا كجود فركؽ ذات داللة احصائية بُت  يشَت ايل ربسن درجات التالميذ الذين تعرضوا للمعاجلة بالربنامج يف الفهم القرائي
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استخداـ النصوص ادلسرحية  علىاختبار الفهم القرائي قبل كبعد تطبيق الربنامج القائم  علىرتب درجات اجملموعة التجريبية 
 علىلصاحل القياس البعدم. ككذلك توجد فركؽ دالة احصائية بُت رتب درجات اجملموعة كرتب درجات اجملموعة الضابطة 

للربنامج  تعزل التجريبيةاستخداـ النصوص ادلسرحية لصاحل اجملموعة  علىاختبار الفهم القرائي بعد تطبيق الربنامج القائم 
 التعليمي. 

مشاكل القراءة الشائعة اليت تؤثر سلبنا على فهم القراءة لدل  كاليت ىدفت لتحديد  Almutairi(2018)دراسة 
لتعلم. كما حبثت يف اسًتاتيجيات القراءة الفعالة اليت استخدمها معلمو الًتبية اخلاصة تالميذ الصف الثالث ذكم صعوبات ا

. حددت ىذه الدراسة النوعية مشاكل القراءة الشائعة اليت تؤثر ادلصادرلتحسُت مستويات فهم القراءة لدل الطالب يف غرفة 
سلبنا على فهم القراءة لدل تالميذ الصف الثالث ذكم صعوبات التعلم. كما حبثت يف اسًتاتيجيات القراءة الفعالة اليت 

على ه الدراسة تركيز ىذ . كافادلصادراستخدمها معلمو الًتبية اخلاصة لتحسُت مستويات فهم القراءة لدل الطالب يف غرفة 
بدالن من االسًتاتيجيات ادلوجودة يف  للمعلمُت،ربديد مدل فعالية استخداـ اسًتاتيجية معينة تستند إىل خربات التدريس 

عامة كمن نتائجها: أف االسًتاتيجيات ادلستخدمة كبفاعلية يف األدبيات فقط. أجريت ىذه الدراسة يف مخس مدارس ابتدائية 
كالتفكَت بصوت  األقراف،كاالسًتاتيجية دبساعدة  اخلرائط،كرسم  كاالستجواب، البيانية،الرسـو  تنظيم القرائي ىي: تنمية الفهم

 الطالب.كمناقشة النص مع  عاؿ،

  دراسات تناولت اتجاهات الطلبة ذوي صعوبات التعلم نحو القراءة: . ب

ضلو التعرؼ علي اذباه طالب ادلرحلة االبتدائية إيل  Lazarus and Callahan,(2000دراسة ) يف حُت ىدفت
األكادديية  كربديد اذباىات الطالب ضلو القراءة ، مت تشخيصهم بأهنم ذكم صعوبات تعلم ذباه القراءة كىؤالء الطالبالقراءة 

ذكم صعوبات كطالبة من ا طالبن  522كبلغت عينة الدراسة  مع تلك اليت عرب عنها أقراهنم العاديُت. اذباىاهتمكالًتفيهية كمقارنة 
فصل دراسي من الصف األكؿ إىل الصف  54كالذين مت اختيارىم بشكل عشوائي من التعلم من طالب ادلرحلة اإلبتدائية 

% 75كبلغت نسبة سبثيل الذكور معلم كمعلمة ذكم صعوبات التعلم.  39كقاـ بتطبيق االستبياف اخلامس من غرؼ ادلصادر. 
 ،ادلصادر لذين تلقوا تعليم القراءة يف غرؼكأظهرت النتائج أف الطالب ذكم صعوبات التعلم ا. العينةمن  %25اإلناث  بينما

عنها الطالب العاديُت كما أشارت النتائج إىل أف الطالب ذكم صعوبات  عربتساكم أك تتجاكز تلك اليت  اذباىاتعربكا عن 
  .العاديُتمن أكلئك الطالب  5إىل  1أكثر استقرارنا يف الصفوؼ من  القراءة كانواتعلم 

 الذات مفهـو يف التعاكف القرائي اسًتاتيجية على التدريب أثر على التعرؼ إىل ـ( 2998 ) عيسى دراسة كىدفت

 عينة كتكونت .االبتدائي الرابع الصف يف الفهم القرائي صعوبات ذكم التالميذ لدل األكادديية القراءة ضلو كاالذباه القرائي،
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أسيوط،  يف االبتدائي الرابع الصف تالميذ من كمجيعهم القرائي الفهم ذكم صعوبات الذكور من تلميذان  ) 24 ) من الدراسة
 القرائي، الفهم اختبار كطبق .( تلميذا12( تلميذا، كرلموعة ضابطة قوامها )12ككزعت العينة إىل رلموعتُت ذبريبية كقوامها )

 كاجللسات األكادديية، القراءة ضلو كاالذباه القرائي، الذات لرأفن، كمفهـو ادلتتابعة ادلصفوفات كاختبار القرائي، التعرؼ كاختبار

 لدل القرائي كالفهم األكادديية، القراءة ضلو االذباه يف ربسن حدث نتائجها كمن .التعاكنية باسًتاتيجية القراءة اخلاصة التدريبية

 .التجريبية اجملموعةلدل  القرائي الفهم صعوبات ذكم التالميذ

، ككذلك معرفة كالتحصيل القرائيالقراءة ضلو  ذباىاتاالإىل التعرؼ على  West (2010)كما ىدفت دراسة   
 القراءة كاالذباىاتاختبار يف مت إجراء  يف الدراسة   عشر كالثاين عشر الذين شاركوا من طالب الصف العاشر كاحلادم ، النوع
كالذين مت  طالبنا ثانوينا مسجلُت يف إحدل ادلدارس الثانوية يف جنوب شرؽ الواليات ادلتحدة 66كبلغت عينة البحث  ،ضلوىا

، قبل كبعد تطبيق الربنامج القراءة  ضلواالذباه  قياس التحصيل  كالقراءة كمت  ، كرلموعة ضابطة ةذبريبيتقسيمهم ايل رلموعة 
يف التجريبية والضابطة اجملموعتُت ُت متوسطي درجات طالب فروق ذات داللة إحصائية بكمن نتائج الدراسة أنو توجد 

 بينما ال توجد فركؽ ذات داللة يف االذباه ضلو القراءة. ، لصاحل اجملموعة التجريبية ربصيل القراءة 

دبستوياتو  القرائي الفهم مهارات تنمية يف الربنامج فاعلية ربديد إىل الدراسة ( كاليت ىدفت2912دراسة الشهرم )
 .االبتدائي السادس الصف تالميذ لدل القراءة ضلو االذباىات تكوين كيف اإلبداعي(، النقدم، التذكقي، االستنتاجي، )احلريف،

 السادس تالميذ الصف من ( تلميذان 61) حجمها بلغ عينة على الدراسة طبقت حيث التجرييب، شبومت استخداـ ادلنهج 

 كمت تطبيق .( تلميذان 39) من مكونة كضابطة تلميذان، (31) من مكونة ذبريبية رلموعتُت على توزيعهم مت ادلكرمة، دبكة االبتدائي

مقياس االذباه ضلو القراءة كمن نتائج الدراسة حدث منو يف الفهم القرائي ) مجيع مستويات الفهم ( لدل  القرائي؛ الفهم اختبار
 ضلو القراءة لدل اجملموعة التجريبية.اجملموعة التجريبية كالذم أدل إىل منو االذباىات االجيابية 

دراسة حالة ككاف اذلدؼ منها ىو التحقق من اذباىات الطالب ذباه القراءة يف عيادة  Seitz 2010) تناكؿ )يف حُت 
كمت االفًتاض بأف اذباىات الطالب ستتحسن خالؿ فًتة حضورىم حملو األمية ألف الطالب  .القراءة الصيفية يف كالية نيويورؾ

مت تقييم مواقف الطالب من خالؿ ادلالحظات الصفية كادلقابالت  .قراءة ادلتخصصُتخالؿ حيصلوف على دعم ديناميكي من 
ب كمنو االذباىات اإلجيابية ضلو ت سببا لنجاح الطالية التعلم كانكأشارت النتائج إىل أف قراءة ادلتخصصُت يف عمل .غَت الرمسية

  .القراءة

 القرائي، الفهم تنمية يف ادلوجهة القراءة تدريس اسًتاتيجية استخداـ كاليت تناكلت فاعلية Bruce (2010)دراسة 

 يف الدراسي الفشل خلطر ادلعرضُت التالميذ تلميذا 43شبو التجرييب كاليت بلغت  ادلنهج كاعتمدت .القراءة ضلو كاالذباىات
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تالميذ  اذباىات على للتعرؼ آخر مسحي استبياف إىل إضافة ربصيلي، االبتدائي مت تطبيق اختبار الرابع الدراسي الصف
 كاالذباىات القرائي، الفهم تنمية ادلوجهة يف القراءة اسًتاتيجية استخداـ فاعلية الدراسة نتائج كمن .القراءة ضلو االبتدائية ادلدارس

 ادلشاركُت يف الدراسة. التالميذ لدل القراءة ضلو
، االذباه ضلو القراءة مقياسكالتحقق من جودة  تطوير إىل Wongwanich Chotitham & (2014)حبث كىدؼ 

 258بُت االذباه ضلو القراءة كالتحصيل. أكمل  العالقةدراسة ك  ،طالب بادلدارس االبتدائيةلدل القراءة ال ضلو ذباىاتاالربليل 
كاليت تتكوف ادلتقدمة االستبياف. أظهرت نتائج البحث صدؽ أداة االذباه ضلو القراءة اخلامس كالسادس  الصفوؼ طالب من

ككاف مستول القراءة لطالب الصف اخلامس  ،صدؽ احملتوم كالصدؽ الظاىرم لألداة على مستول جيدمفردة، توفر  28من 
  . ضلوىااالذباه ك التحصيل القرائي عالقة ارتباطية موجبة بُت  توجد كما متوسط،مستول  يف االبتدائية ككلكالسادس بادلدارس 

   الدراسات السابقة: علىتعقيب 

تباينت الدراسات السابقة من حيث اذلدؼ فبعض الدراسات ىدفت لتحديد فاعلية برنامج تدرييب لتنمية الفهم 
كـر الدين كقاعود   ، 2915، كجردات العبد، 2915كالرشيدم  ، 2919  العبد القادر، ):ىذه الدراساتكمن القرائي 

كلكن توجد دراسات تناكلت تأثَت الربامج التدريبية باستخداـ اخلرائط الذىنية   ، (2912الشهرم )،)  2916كالسعدكام،
 Chiang et al.,2016, Chiang,  et al. ,2016, Sabine, et )على الفهم القرائي كاليت طبقت على عينات سلتلفة 

al., 2016, Liu and Chen ,2008 , Boyle,1996, Sabbah , 2015)   بينما البعض اآلخر من الدراسات تناكلت
 ,Chotitham & Wongwanic,2014,West,2010, Sietz,2010)كمن ىذه الدراسات  القراءة االذباىات ضلو 

Lazarus and Callahan ,2000) ، ءه علي ادلرحلة فمنها ما مت اجرا تباينت الدراسات السابقة يف اعمار العينة  كما
  Wongwanic,2014 & ،(2919العبد القادر) ، Lazarus  and Callahan (2000)مثل  االبتدائية

Chotitham ،ما مت كمنها  ، (2912(، الشهرم )2916الدين كقاعود كالسعداكم  ) كـر  ، 2915جرادات  ك العبادم
 & Khajavi)علي اجلامعة مت تطبيقو ا ه(، كمن2915، الرشيدم West,2010علي ادلرحلة الثانوية )تطبيقو 

Ketabi,2012 ) أما نتائج الدراسات السابقة تؤكد الدراسات اليت تناكلت فاعلية برنامج تدريبيي لتنمية  الفهم القرائي ،
 بتحسن الفهم القرائي لدم ذكم صعوبات تعلم القراءة كمنو االذباىات االجيابية ضلو القراءة. تؤكد كاالذباىات ضلو القراءة،

  : في ضوء نتائج الدراسات السابقة تم وضع الفروض التالية:البحثفروض 
قرائي اختبار الفهم ال درجاتيف  القياس البعدمتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ىف  .1

 التجريبية.اجملموعة لصاحل 
اختبار الفهم القرائي لدل  درجاتتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات التطبيق القبلي كالبعدم يف  .2

 لصاحل التطبيق البعدم التجريبيةاجملموعة 
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االذباىات  دلقياسدرجات االختبار البعدم  فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ىف توجد .3
 .التجريبيةاجملموعة  لصاحل

ضلو  تاالذباىامقياس  درجاتتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات التطبيق القبلي كالبعدم يف  .4
 .التجريبيةاجملموعة  لصاحل القراءة

تابعة للمجموعة التجريبية يف اختبار الفهم القرائي توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت درجات االختبار البعدم كادل ال .5
    .التجريبيةكمقياس االذباىات لدل اجملموعة 

   :البحثإجراءات 
 : البحثحدود 

  :ػى1439/1449عاـ الفصل الدراسي األكؿ يف  البحثمت اجراء الحد الزمني.   
  :من التالميذ ذكم صعوبات تعلم القراءة يف برنامج صعوبات التعلم ادللحق  البحثربددت عينة الحد المكاني 

   دبدينة الطائف التابعة لوزارة التعليم السعودية.  يزيد بن معاكية االبتدائية كمدرسة ادللك فيصل االبتدائية   دبدرسة

  :البحثمنهج 
 علىقائم  )متغَت مستقل(برنامج تدرييب  فاعلية"  البحث اتباع ادلنهج شبو التجرييب ألنو يتناسب مع أىداؼ مت

استخداـ اسًتاتيجيات اخلرائط الذىنية لتحسُت الفهم القرائي كاذباىات ذكم صعوبات التعلم ضلو القراءة لدم عينة من 
 . متغَتات تابعة، فالفهم القرائي كاالذباىات ضلو القراءة التالميذ ذكم صعوبات التعلم

  :البحثمجتمع 
  االبتدائية.  التعلم بادلرحلةذكم صعوبات  بالتالميذ البحثيتمثل رلتمع 

  :االستطالعية البحثعينة 
مت تلميذنا من تالميذ ادلرحلة االبتدائية بالصف السادس االبتدائي الذين  59االستطالعية  البحثبلغت عينة 

 (9,489) ، كاضلراؼ معيارمسنة( 11.369عمرم )سنة، دبتوسط  12-11ارىم من تًتاكح اعماخيارىم بطريقة عشوائية ك 
  .البحثكذلك لتقنُت أدكات 

 األساسية: البحثعينة 
تلميذا من ذكم صعوبات تعلم القراءة من تالميذ الصف السادس بادلرحلة االبتدائية عشوائينا. كمت  39مت اختيار 

ع =  ،11.933= )ـسنة  (12-11)كالذين تًتاكح أعمارىم تلميذ  15رلموعتُت، رلموعة ذبريبية كتشمل  إىلتقسيمهم 
  . (9.516ع =  ،11.468=)ـسنة  (12-11)كتًتاكح أعمارىم  تلميذ 15كرلموعة ضابطة كتشمل ( 1.999
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  األساليب اإلحصائية المستخدمة:
كيلكوكسوف، كاختبار االرتباط، كاختبار ، ادلتوسط كاالضلراؼ ادلعيارم كمعامالت T-testمت استخداـ اختبار ت 

  .كيتٍت-ماف
 :البحثأدوات 

ترمجة كتقنُت  ((McKenna & Kear,1990)إعداد:  االبتدائيةللمرحلة مقياس االتجاهات نحو القراءة : أكالن 
   الباحث.

بالقراءة  تتعلق 19كتتعلق عشرة من العبارات بالقراءة الًتفيهية  ،القراءة االذباىات ضلو عن مفردة 29 ادلقياس يتضمنك 
"ما ىو شعورؾ حوؿ  االستطالع،أمثلة العناصر الًتفيهية يف  األكادديية )ادلتعلقة بادلدرسة(. أمثلة على البنود الًتفيهية على

قضاء كقت الفراغ يف القراءة؟" ك "ما ىو شعورؾ حوؿ بدء كتاب جديد؟". من أمثلة العناصر األكادديية "كيف تشعر حياؿ 
بدءا من  تأربعة اختياراما ىو شعورؾ عندما يسألك ادلدرس أسئلة حوؿ ما تقرأه؟". يتبع كل بياف التعلم من كتاب؟" ك "

يعرب عن مشاعرىم. ديكن إعطاء  االختيار الذمجدا" كيطلب من الطالب كضع دائرة حوؿ  غَت سعيد"سعيد جدا" إىل "
كىذا  ستقل من قبل األطفاؿ أك القراءة لألطفاؿ.إىل رلموعات صغَتة أك كبَتة من األطفاؿ كديكن قراءتو بشكل م ادلقياس

ا) ادلقياس مدرج رباعي االستجابة ك  3ك  4 درجات ادلقياسعلي أف تكوف ، (جدنا سعيد سعيد، غَت سعيد، غَت ،سعيد جدن
مت مجع البيانات من .(α=9.89(  ك)α=9.74يًتاكح بُت )مت حساب ثبات ادلقياس بطريقة الفاكرنباخ ككاف ، 1ك  2

 ,McKenna, & Kearصعوبات التعلمالطالب ذكم  العينة كمشلتكالية.  38مقاطعة تعليمية يف  78طالبنا يف  18.138

 & Ellsworth,1995) .) 
 تطبيق المقياس:   إجراءات

. مت إخبار غرؼ ادلصادرإىل رلموعات صغَتة من الطالب يف  ادلقياساـ معلمو صعوبات التعلم بقراءة كل بند من ق
 لو درجة صواب كخطأ كامنا الصواب اف ذبيب بصدؽ على ادلفردات.  ليس ادلقياسالطالب أف 

  نحو القراءة في البحث الحالي:التالميذ  اتجاهاتبعض الخصائص السيكومترية لمقياس 
   المقياس:  صدق -0
مت عرض ادلقياس يف صورتو األكلية على مخسة زلكمُت من معلمي الًتبية اخلاصة بادلرحلة االبتدائية صدق المحكمين:  -أ 

لتحديد مدل مالئمة مفردات استبياف اذباىات التالميذ ذكم صعوبات تعلم القراءة ضلو القراءة يف مدارس التعليم 
  .مفردة 29س يف صورتو قبل النهائية مكوف من كأصبح ادلقيا مفردةتم حذؼ أم يالعاـ، كبناء على ىذا االجراء مل 

بُت درجة ادلفردة بَتسوف كمت التأكد من صدؽ البناء من خالؿ حساب معامل ارتباط  صدق التكوين أو البناء: -ب 
 كالدرجة الكلية للمقياس بعد حذؼ درجة ادلفردة كما موضح يف اجلدكؿ التايل:
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 (0)جدول 
 تلميذ ( 51) ن = ارتباط المفردة بالدرجة الكلية بعد حذف درجة المفردة 

 االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة
1 9.482** 8 9.648** 15 9.666** 
2 9.633** 9 9.513** 16 9.647** 
3 9.642** 19 9.364** 17 9.499** 
4 9.419** 11 9.386** 18 9.342* 
5 9.617** 12 9.432** 19 9.572** 
6 9.449** 13 9.542** 29 9.535** 
7 9.726** 14 9.694**   

 (9.91)**داؿ عند مستول داللة إحصائية  (؛9.95داللة إحصائية ) لعند مستو *داؿ  
كالدرجة الكلية للمقياس شلا يؤكد على  مجيع ادلفردات يوجد ارتباط موجب داؿ إحصائيان بُت (1)كيتضح من اجلدكؿ 

 كيتيح استخداـ ادلقياس يف الدراسة احلالية. صدؽ البناء للمقياس.
 المقياس:  ثبات -ج 

براكف  -" سبَتمافالتجزئة النصفية طريقة ك ، (α=9.88)الفاكرنباخ طريقة  بطريقتُت:ب ثبات ادلقياس مت حسا
   معامل ثبات مرتفع شلا يتيح استخدامو يف البحث احلايل.كبالتايل ادلقياس لو (، 9.91)معامل الثبات= "

 :الفهم القرائي )إعداد: الباحث( اختبار :ثانياً 
بعد االطالع على بعض الدراسات كاألطر النظرية يف إعداد اختبارات التحصيل ادلوضوعية  للفهم القرائياختبار الباحث  أعد

، كـر الدين كقاعود 2915، ، العبادم كجردات2915كالرشيدم ، 2919:) العبد القادر، كشركطها كمنها 
سؤاالن من نوع االختيار  23مث قاـ الباحث بإعداد اختبار للفهم القرائي يتكوف من (. 2912، ، الشهرم2916كالسعدكام،

لصف السادس من طالب ا اطالبن  59 الدراسة االستطالعية عينة علىثبات كصدؽ االختبار، مت تطبيقو  . حلسابمن متعدد
  االبتدائي. 

 الخصائص السيكومترية الختبار الفهم القرائي في البحث الحالي: 
     :الصدق -0
ىيئة تدريس  االبتدائية كأعضاءمعلمُت بادلرحلة  (9)قوامها مت عرض االختبار على رلموعة  المحكمين:صدق  -أ 

 احملكمُت.كمت تعديل صياغة بعض األسئلة يف ضوء أراء زبصص اختبارات كمقاييس 
مت حساب صدؽ البناء أك صدؽ التكوين من خالؿ حساب معامالت االرتباط بُت  البناء أو صدق التكوين: صدق -ب 

 : يلييتضح فيما  كالذمادلفردة كالدرجة الكلية للمقياس بعد حذؼ درجة ادلفردة 
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 (2)جدول 
 تلميذ( 51ارتباط السؤال بالدرجة الكلية مع حذف درجة السؤال ) ن = 

 االرتباط السؤال االرتباط السؤال االرتباط السؤال
1 9.423** 9 9.346** 17 9.411** 
2 9.452** 19 9.329* 18 9.339* 
3 9.499** 11 9.391* 19 9.486** 
4 9.337** 12 9.485** 29 9.344** 
5 9.446** 13 9.476** 21 9.421** 
6 9.375** 14 9.165 22 9.461** 
7 9.555** 15 9.463** 23 9.395** 
8 9.495** 16 9.314*   

( أف للمفردات معامالت ارتباط دالة إحصائينا بالدرجة الكلية للمقياس ما عدا السؤاؿ 2يتضح من خالؿ اجلدكؿ )
( سؤاالن كبناءن على ذلك تعد معامالت 22أصبح عدد مفردات ادلقياس ) كبالتايل( لو معامل ارتباط غَت داؿ إحصائينا 14)

 االرتباط دليل على صدؽ ادلقياس.
( ككذلك بالتجزئة النصفية α=9.737مت حساب ثبات ادلقياس بطريقتُت مها حساب قيمة الفاكرنباخ ) الثبات: -2

 تيح استخدامو يف البحث احلايل. (، كبالتايل ادلقياس لو معامل ثبات مرتفع شلا ي9.819)معامل الثبات =
 حساب معامل سهولة األسئلة:  -3

 )االجاباتمعامل السهولة =عدد اإلجابات الصحيحة /  ادلعادلة:مت حساب معامالت سهولة األسئلة من خالؿ 
 كما موضح يف اجلدكؿ التايل:  اخلاطئة(الصحيحة + 

 األسئلةسهولة  تساب معامالح( 3جدول )
 معامل االرتباط السؤال معامل االرتباط السؤال االرتباطمعامل  السؤال

1 9.44 19 9.83 19 9.46 
2 9.81 11 9.71 29 9.65 
3 9.69 12 9.79 21 9.43 
4 9.44 13 9.6 22 9.43 
5 9.44 14 9.99 23 9.41 
6 9.49 15 9.69   
7 9.5 16 9.63   
8 9.83 17 9.48   
9 9.79 18 9.46   
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كأيضان عند حساب معامل  9.9يساكم  السهولةألف معامل ( نظران 14السؤاؿ )( أنو مت حذؼ 3) يتضح من جدكؿ
كالباحث أبقى على األسئلة اليت يًتاكح معامل السهولة ذلا  دالة.ارتباط درجة ىذا السؤاؿ بالدرجة الكلية لالختبار كانت غَت 

مفردة كلكل مفردة اجابتها  (22)كبالتايل أصبح العدد النهائي دلفردات االختبار   (.114، 2911)عالـ،  9.8إىل  9.3
اثنُت كعشركف  كبالتايل يكوف رلموع درجات االختبار على صفر ربصلكما يقابلها إجابة خاطئة صحيحة تعطى درجة كاحدة 

 دقيقة. 39فكاف حساب الزمن ادلناسب لالختبار  درجة، كمت

 :ـ(1979 كآخركف، بأبو حط :)تقنُتاختبار رسم الرجل  :ثالثاً 

كىذا االختبار  ، كاختبار للذكاء  1929ىف عاـ   Goodenoughأعدت ىذا االختبار الباحثة األمريكية جودانف 
من تالميذ رياض األطفاؿ  أمريكيطفل  4999و على عينة يطبقبت كقامت الباحثة .من الطفل أف يرسم صورة لرجل يطلب

مفردة   49أنو ديكن ازباذ  اليت مت التوصل إليهاالنتائج كمن  .كالسنوات األربع األكىل بادلدرسة االبتدائية بوالية نيوجرسى
كمقياس للقدرة العقلية عند األطفاؿ كيُعطى كل عنصر درجة كاحدة مث ذبمع الدرجات كيتم حساب نسبة الذكاء ادلقابلة 

كيؤكد ىذا االختبار على دقة الطفل ىف ادلالحظة كمنو تفكَته اجملرد كليس ادلهارة الفنية ىف الرسم. كلكن بعد ذلك للدرجات، 
ظهر تعديل جديد ذلذا مث ـ  1963ـ كىف عاـ  1926مفردة ىف عاـ  51ككصل عدد ادلفردات  ةأضافت مفردات جديد

مفردة، كمت ترمجة ىذا االختبار للعديد من اللغات  73كىاريس ككصل فيو عدد ادلفردات  االختبار باسم رسم الرجل جلودانف
ئة ( كاألردنية كقاـ فريق من الباحثُت بتقنُت ادلقياس على البيد. ت ،فهمي )مصطفىىف البيئة ادلصرية  تقنُتكالبالد حيث مت 

مت حساب صدؽ كثبات االختبار بواسطة العديد من . ك ـ(1979 كآخركف، بأبو حط )فؤادالسعودية على ادلنطقة الغربية 
مفردة كذلك من خالؿ تطبيقو  77أما بادلملكة العربية السعودية  مت االعتماد على عدد  ، الباحثُت ىف كل من مصر كاألردف

 التأكد عاـ، كمت 15 -3طفالن كطفلة من دكر احلضانة كبعض ادلدارس االبتدائية كالذين سبتد أعمارىم من  2516على عدد 
حيث ربدث  الفرضيمن صدؽ االختبار ىف البيئة السعودية من خالؿ صدؽ ادلقارنة الطرفية، كمت استخداـ صدؽ التكوين 

زيادة ىف ادلتوسطات بالزيادة ىف العمر كأيضان مت حساب الصدؽ ادلرتبط باحملكات حيث مت حساب معامالت االرتباط بدرجات 
 ـ (. 1979 ، طب كآخركفاختبار مصفوفات رافن ) فؤاد أبوح

طفالن  15بينيو على عدد  –كيف دراسة على أطفاؿ منطقة الطائف مت تطبيق اختبار رسم الرجل كاختبار ستانفورد 
عن  االرجل. أمشلا يؤكد صدؽ اختبار رسم  9.736كطفلة كحبساب معامل االرتباط بُت نسب الذكاء من االختبارين كانت 

ثالثة أسابيع كمت حساب معامل االرتباط  زمٍتطفالن كطفلة بفاصل  15الثبات مت إعادة تطبيق اختبار رسم الرجل على عدد 
   .(2912 أبوزيد، ،عيسى) 9.827بُت درجات التطبيقُت ككاف مساكيان 
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 الخرائط الذهنية: استخدام استراتيجية  علىالبرنامج التدريبي القائم  :رابعاً 

  البرنامج:مفهوم 

معلومات كمهارات أك  اكتساببطريقة معركفة، كزلددة هبدؼ  األفرادىو رلموعة من اخلربات احملددة اليت يتعرض ذلا 
 .(1998اذباىات يف جانب زلدد من جوانب سلوكهم )كـر الدين،

كصعوبات تعلم القراءة، كالفهم  الذىنية،كاستعاف الباحث باألطر النظرية كالدراسات السابقة اليت تناكلت اخلرائط 
 (2915العبادم كجردات )دراسة  ،Khajavi & Ketabi (2012))القرائي كمن ىذه ادلصادر 

  البحثلبرنامج  اإلجرائيالتعريف: 

 الباحثكربت إشراؼ كتوجيو  سنة( 12-11)صعوبات تعلم القراءة  لألطفاؿ ذكماخلربات ادلًتابطة اليت تقدـ 
 . القراءةالفهم اسًتاتيجية اخلرائط الذىنية لتسهل عليهم عملية هبدؼ إكساهبم 

 :الهدف العام 

لكي تساعدىم على الفهم  ذكم صعوبة القراءةلدل األطفاؿ اسًتاتيجية اخلرائط الذىنية ىدؼ الربنامج إىل تنمية 
 . القرائي كتنمية اذباىاهتم ضلو القراءة

 :األهداف الخاصة 
  .الفهم القرائي صعوبة علىاليت تساعدىم يف التغلب ك  القراءة اسًتاتيجية اخلرائط الذىنيةذكم صعوبة  التالميذتعليم  .0
 ذكم صعوبة القراءة. التالميذ لدمضلو القراءة تنمية االذباىات االجيابية  .2
 .مهارة القراءةإبراز دكر برامج التدخل ادلبكر يف ربسُت  .3

 : مصادر بناء البرنامج

 التدريبية. الربامج  علىاالطالع  .1
 رم كالدراسات السابقة ذات الصلة.األدب النظ .2
 . اخلرائط الذىنية ادلختلفةمناذج  .3
 . ذكم صعوبات التعلمخربة الباحث يف رلاؿ تدريب الطلبة  .4
 عرض الربنامج على عدد من ادلختصُت يف الًتبية اخلاصة.  .5
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 محتوى البرنامج:

 من كتاب الوزارة للصف السادس بواسطة كالثانية كالثالثة األكيلالوحدة نصوص الفهم القرائي من تدريس  تضمن
 . القراءة التعلم ضلوكمعرفة اذباىات التالميذ ذكم صعوبات  من خالؿ أنشطة سلتلفة لفهم القرائيادلتعلقة بااخلرائط الذىنية 

 الفنيات المستخدمة:

 ذىنية. سبثيل كتبسيط ادلعلومات اليت كردت يف الدرس عن طريق اخلرائط ال .1

 .  توجيو االسئلة ذات ادلستويات العليا كإعطاء الوقت الكايف لإلجابة .2

 . حيث يطلب من اثنُت أك ثالث من التالميذ قراءة النص كتبادؿ األدكارلعب الدكر:  .3

 . للتالميذ مت تقدمي التعزيز ادلادم كادلعنوم ادلتقطع كادلستمر حسب احلالة التعزيز: .4

 ادلطلوب.إيل الفهم  القراءة للوصوؿلنص ربليل ادلهمة  استخداـ: يشتمل على التسلسل .5

طريق تزكيده بإدياءات أك  للوصوؿ ايل الفهم ادلطلوب عن ادلتاحة للتالميذىو إجراء يستخدـ لزيادة الفرص  التدريب: .6
نية كتعميمو كيفية رسم اخلرائط الذى  علىكأيضان تدريبو  القراءة.لفهم نص تلميحات أك توجيهات مسانده لتأدية 

 اليت يدرسها.  األخرلادلوضوعات  علىكتطبيقو 

التغذية الراجعة: قاـ الباحث بإعطاء تغذية راجعة أثناء اجللسات التدريبية كما يتلقى األطفاؿ تغذية راجعة من بعضهم  .7
ادلواد  كتعميمها علىرغيبهم يف استخدامها كت ادلقصودة بوضوح االسًتاتيجياتأحيانان كاذلدؼ من ىذه الفنية ترسيخ 

 . األخرل

دقيقة  (45( جلسات أسبوعيان كمدة اجللسة )2جلسة تدريبية بواقع ) (19قاـ الباحث بتطبيق ) الربنامج:جلسات  .8
  كمنها أسبوع للتقييم. أسابيع، 5كدلدة 

 مت إجراء التقومي يف هناية كل جلسة للتأكد من فهم التالميذ كربقيق اجللسات الىدافها.  .9
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 يتطلب تقويم الجلسات البرنامج ومحتوىموضوعات  (4)جدول 
رقم 

زمن  الفنيات المستخدمة محتوى الجلسة الهدف العام الجلسة
 الجلسة

 الباحث بُت التعارؼ يتم أف االكيل

ذكم صعوبات تعلم  كالتالميذ
 من باذلدؼ كتعريفهم القراءة

 الربنامج

كإقامة  كالتالميذالتعارؼ بُت الباحث -
 عالقة كدية

بعضهم  التالميذإقامة عالقة كدية بُت  -
 البعض

 بأمهية الربنامج كأىدافوالتالميذ تعريف  -

 عطاء التعليماتإك  ادلناقشة كاحلوار
كما استخدـ الباحث  ،كالنمذجة

عملية التعزيز لتشجيع التالميذ 
 علي ادلشاركة

45 
 دقيقة

القبلية  البحثمقاييس تطبيق - الثانية
الفهم القرائي كىي اختبار 

بُت اجملموعتُت كايضا  ةللمضاىا
 مقياس االذباىات ضلوتطبيق 

 كرسم الرجل.  ءةالقرا

شرح مفهـو اخلرائط الذىنية للتالميذ  -
 .كعرض مناذج كصور ذلاككيفية استخدامها 

ادلناقشة كاحلوار كإعطاء 
،  كالواجبات ادلنزلية ،التعليمات

كما استخدـ الباحث ايضا 
عملية التعزيز لتحفيز التالميذ علي 

 ادلشاركة 

45 
 دقيقة

 الثالثة
 كالرابعة 

تدريس درس الفهم القرائي من  -
الوحدة االكيل باستخداـ اخلرائط 

 الذىنية

اخلرائط الذىنية كتلخيص  علىشرح الدرس 
كتدريب  االفكار اليت حيتوم عليها الدرس

استخداـ اسًتاتيجية اخلرائط  علىالتالميذ 
 الذىنية 

 عطاء التعليماتإادلناقشة كاحلوار ك 
كالواجبات  ، كالنمذجة كالصور

  ادلنزلية

45 
 دقيقة

اخلامسة 
 كالسادسة 

تدريس درس الفهم القرائي من 
باستخداـ اخلرائط نية الثاالوحدة 
 الذىنية

اخلرائط الذىنية  علىشرح الدرس  -
كتلخيص االفكار اليت حيتوم عليها الدرس 

استخداـ اسًتاتيجية  علىكتدريب التالميذ 
التالميذ  علىيسهل  حىتاخلرائط الذىنية 
 تذكرىا كفهمها

كالواجبات ، التعزيز كادلناقشة
، كما استخدـ الباحث ادلنزلية

التسلسل لتقسيم مهمة القراءة 
 للوصل إيل عملية الفهم 

45 
 دقيقة

السابعة 
 كالثامنة

تدريس درس الفهم القرائي من  -
باستخداـ اخلرائط لثة الوحدة الثا

 الذىنية

اخلرائط الذىنية كتلخيص  علىشرح الدرس 
االفكار اليت حيتوم عليها الدرس كتدريب 

استخداـ اسًتاتيجية اخلرائط  علىالتالميذ 
 الذىنية

 عطاء التعليماتإادلناقشة كاحلوار ك 
، كالنمذجةكلعب الدكر 

 كالواجبات ادلنزلية

45 
 دقيقة

 القرائي درس للفهمتدريس  - التاسعة
كلكن من خارج الكتاب لتدريب 

استخداـ اخلرائط  علىالتالميذ 
 الذىنية

 على بوضع الدرسالطلب من التالميذ  -
اخلرائط الذىنية كتلخيص االفكار اليت 

 حيتوم عليها الدرس 

 كلعب الدكرادلناقشة كاحلوار 
  ، كالواجبات ادلنزليةكالنمذجة

45 
 دقيقة

 من عرضو سبق ما مراجعة  العاشرة

 جلسات
تطبيق ادلقاييس البعدية ادلستخدمة يف  -

 البحث
كاستخدـ ، ادلناقشة كاحلوار

الباحث ايضا التعذية أثناء 
اجللسات لتعزيز االجابات 

 الصحيحة كتصحيح األخطاء 

45 
 دقيقة 

( أعضاء ىيئة تدريس يف الًتبية اخلاصة كالقياس كالتقومي كبناء على 5مت عرض الربنامج على ) البرنامج: تقييم

 مقًتحاهتم مت تعديل زلتول بعض اجللسات.
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بالطريقة  البحثالتجرييب اذ قاـ الباحث باختيار أفراد  شبو إىل ادلنهجالبحث  اتمي ىذين :المستخدمالمنهج 
 القرائي.اختبار الفهم ك  القراءة ضلو االذباىاتكطبق عليها مقياس  العشوائية

 والضابطة:التكافؤ بين المجموعة التجريبية 

القرائي، االذباىات ضلو القراءة، العمر الزمٍت، نسب  الضابطة يف الفهمبُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة  التكافؤ
 كما موضح يف اجلدكؿ التايل:الذكاء  

  الفهم القرائيالفروق بين رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة في درجات  (5جدول )
 واالتجاه نحو القراءة والعمر الزمني في القياس القبلي

 U Zمعامل مان ويتنى  مجموع الرتب متوسط الرتب المجموعات المتغيرات
مستوى 
 الداللة

 ربو القراءة اتاالذباى-1
 27.999 64.479 15الضابطة ف = 

97.999 9.645 9.519 
 248.999 16.539 15التجريبية ف =

 الفهم القرائي-2
 271.599 18.199 15الضابطة ف = 

73.599 1.675 9.994 
 193.599 12.999 15التجريبية ف =

 العمر الزمٍت-3
 254.999 16.939 15الضابطة ف = 

91.999 9.981 9.326 
 211.999 14.979 15التجريبية ف =

 الذكاء نسب-4
 251.599 16.779 15الضابطة ف = 

93.599 9.899 9.424 
 213.599 14.539 15التجريبية ف =

أنو ال توجد فركؽ دالة احصائيان بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف العمر الزمٍت  (5)يتضح من اجلدكؿ 

اجملموعتُت يف ىذه  تكافؤكنسبة الذكاء كدرجات الفهم القرائي كاالذباىات ضلو القراءة يف القياس القبلي شلا يدؿ على 

 ادلتغَتات.

 :البحثنتائج 

مت عرض نتائج الفرضُت األكؿ كالثاين مث مناقشة الفرضُت معان الف الفرضُت األكؿ  البحثالختبار صحة فركض 
كالثاين مرتبطاف بالفهم القرائي، ككذلك الفرضُت الثالث كالرابع سبت مناقشة نتائجهما معا الهنما مرتبطات بدرات االذباىات 

 ضلو القراءة، مث مناقشة الفرض اخلامس دبفرده كما موضح فيما يلي:

 درجاتيف  القياس البعدمتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ىف لفرض األكؿ: ا

كيتٍت" للفركؽ بُت -مت استخداـ اختبار " ماف التجريبية. كالختبار صحة ىذا الفرضاجملموعة لصاحل اختبار الفهم القرائي 

 رلموعتُت مستقلتُت كما موضح يف اجلدكؿ التايل:
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 في القياس البعدي الفهم القرائيالفروق بين رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة في درجات  (6جدول )

 مجموع الرتب متوسط الرتب المجموعات المتغيرات
معامل مان ويتنى 

U 
Z مستوى الداللة 

 اختبار الفهم القرائي-2
 338.599 22.579 15الضابطة ف = 

6.599 4.422 9.991 
 128.599 8.439 15التجريبية ف =

بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة 9.991مستول داللة  احصائيان عند( أنو توجد فركؽ دالة 6)يتضح من اجلدكؿ 

 التجريبية. الضابطة يف درجات اختبار الفهم القرائي لصاحل اجملموعة 

اختبار  درجاتفركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات التطبيق القبلي كالبعدم يف  توجد الفرض الثاني:

مت استخداـ اختبار " كيلكوكسوف"  والختبار صحة هذا الفرضالتجريبية لصاحل التطبيق البعدم. الفهم القرائي لدل اجملموعة 

 كما موضح يف اجلدكؿ التايل:  مرتبطتُتللفركؽ بُت رلموعتُت 

 لدى المجموعة التجريبيةالفهم القرائي الفروق بين رتب درجات التطبيق القبلي والبعدي في درجات اختبار  (7جدول )

متوسط  ن اتجاه القياس نوع القياس المتغيرات
 الرتب

مجموع 
 Z الرتب

مستوى 
 الداللة

 اختبار الفهم القرائي-2
 

 1.599 1.599 1 الرتب السالبة قبلي

3.327 9.991 
 118.599 8.469 14 ادلوجبة الرتب بعدم
   9 الرتب ادلتساكية 
   15 اجملموع 

بُت التطبيق القبلي كالبعدم يف 9.991( أنو توجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستول 7)يتضح من خالؿ اجلدكؿ 
   درجات الفهم القرائي لصاحل التطبيق البعدم شلا يدؿ على فاعلية الربنامج التدرييب.

ىذا يرجع إىل أف الربنامج تضمن األنشطة كعناصر التشويق شلا جذب انتباه  الفرضين األول والثاني: مناقشة
رسم خرائط التالميذ كالًتكيز يف عملية التعلم باإلضافة إىل عملية التعزيز اليت تزيد من دافعيتهم للتعلم، باإلضافة إىل أف عملية 

 يف زيادة الفهم القرائي شلا أدل إىل ربسن يف الفهم القرائي. ذىنية جعلهم يشعركف بادلتعة كتوظيف االشكاؿ

دبساعدة  احملوسبةالتعلم  خرائط ثار اسًتاتيجيةكاليت حبثت آ Chiang, et al., (2016)كيتفق ىذا مع نتائج دراسة 
 حسنتسم اخلريطة أف طريقة ر لدل عينة من طالب الصف السادس، كمن نتائج الدراسة  قاؿالقرائي دل الفهم الكمبيوتر على

التأثَت احملتمل للخرائط الذىنية احملوسبة ذاتية كاليت حثت  Sabbah (2015)الفهم القرائي.  كدراسة قدرة الطالب على 
كاليت  توليد خرائط ذىنية زلوسبة لفهم القراءة، ، كاذباىاهتم ضلوالتوليد اخلاصة بالطالب اجلامعيُت على فهم القراءة لديهم
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آثار استخداـ كاليت حبثت  Boyle(1996)ثَت اإلجيايب للخرائط الذىنية على الفهم القرائي. كدراسة توصلت إىل التأ
أف الطالب الذين تعلموا استخداـ الفهم القرائي، كمن نتائجها اسًتاتيجية لرسم اخلرائط الورقية كالقلم الرصاص على 

 Liu and Chen (2008). كدراسة كالفهم االستدالؿ لديهماحلريف ارتفع مستول الفهم اسًتاتيجية رسم اخلرائط ادلعرفية 
كجد أف تأثَت  كمن نتائجهاتطبيق رسم خرائط ادلفاىيم دبساعدة احلاسوب لتحسُت فهم القراءة اإلصلليزية  كاليت ىدفت إىل

يعة ادلستول من تلك اجملموعة رفلدل  أعلى يف ربسُت الفهم القرائي لو فائدة دبساعدة احلاسوب خرائط ادلفاىيم اسًتاتيجية
كاليت ىدفت إىل ربديد فاعلية اخلرائط الذىنية يف تنمية  Sabine, et al., ( 2016)ك دراسة  ادلوجودة يف ادلستول ادلنخفض.

رلموعة التدريب أعلى يف درجات  النتائج يف القياس البعدم أف أظهرت ، الفهم القرائي لدل عينة من تالميذ الصف السادس
( كاليت ىدفت لبحث فاعلية اسًتاتيجية التصور الذىٍت 2912دراسة عبدالبارم )ك .مقارنة باجملموعة الضابطة القرائيالفهم 

لتنمية مهارات الفهم القرائي لدل تالميذ ادلرحلة اإلعدادية، كمن نتائجها توجد فركؽ دالة إحصائيان بُت اجملموعة التجريبية 
كاليت ىدفت   Almutairi(2018)لفرعية شلا يؤكد على فاعلية الربنامج. كدراسة كالضابطة يف درجات الفهم القرائي كأبعاده ا

مشاكل القراءة الشائعة اليت تؤثر سلبنا على فهم القراءة لدل تالميذ الصف الثالث ذكم صعوبات التعلم. كما حبثت  لتحديد
مستويات فهم القراءة لدل الطالب يف غرفة  يف اسًتاتيجيات القراءة الفعالة اليت استخدمها معلمو الًتبية اخلاصة لتحسُت

 البيانية،الرسـو  تنظيم كمن نتائجها: أف االسًتاتيجيات ادلستخدمة كبفاعلية يف تنمية الفهم القرائي ىي:. ادلصادر
  اخلرائط.كرسم  كاالستجواب،

فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ىف  كالذم ينص على أنو" توجد الفرض الثالث:
مت استخداـ اختبار "  والختبار صحة هذا الفرض التجريبية". اجملموعة  لصاحلاالذباىات  دلقياسالبعدم  القياسدرجات 

 " للفركؽ بُت رلموعتُت مرتبطتُت كما موضح يف اجلدكؿ التايل:كيتٍت-ماف
 مقياس االتجاهاترتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة في درجات الفروق بين  (8جدول )

 في القياس البعدي نحو القراءة

 مستوى الداللة U Zمعامل مان ويتنى  مجموع الرتب متوسط الرتب المجموعات المتغيرات

 االذباىات ربو القراءة-1
 344.599 22.979 15الضابطة ف = 

9.599 4.659 9.991 
 129.599 8.939 15= التجريبية ف

بُت درجات مقياس االذباىات ضلو 9.991( أنو توجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستول 8يتضح من خالؿ اجلدكؿ )
 القراءة لدل اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية.
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توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات التطبيق القبلي كالبعدم  كالذم ينص على أنو" الفرض الرابع:
التجريبية". كالختبار صحة ىذا الفرض مت استخداـ اختبار " اجملموعة  لصاحل ضلو القراءة تاالذباىامقياس  درجاتيف 

 كما موضح فيما يلي: كيلكوكسوف " 
 االتجاهات مقياس درجات الفروق بين رتب درجات التطبيق القبلي والبعدي في  (9جدول )

 لدى المجموعة التجريبيةنحو القراءة 

 ن اتجاه القياس نوع القياس المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 Z الرتب

مستوى 
 الداللة

 االذباىات ضلو القراءة-1
 

 9 9 9 الرتب السالبة قبلي

3.498 9.991 
 129.999 8.999 15 ادلوجبةالرتب  بعدل
   9 الرتب ادلتساكية 
   15 اجملموع 

بُت التطبيق القبلي كالبعدم يف 9.991( أنو توجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستول 9يتضح من خالؿ اجلدكؿ )
 درجات مقياس االذباىات ضلو القراءة لصاحل التطبيق البعد.

 مناقشة الفرضين الثالث والرابع:

نالحظ أف عملية الفهم كاستخداـ االشكاؿ للتعبَت عن اخلرائط  الذىنية مثل عامل تشويق للتالميذ باإلضافة إىل  
استخداـ التعزيز  جعل التالميذ يكونوا اذباىات أكثر إجيابية ضلو عملية القراءة كىذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة كمنها 

 دبستوياتو )احلريف، القرائي الفهم مهارات تنمية يف الربنامج فاعلية ربديد إىل اسةالدر  ( كاليت ىدفت2912دراسة الشهرم )

االبتدائي، كمن  السادس الصف تالميذ لدل القراءة ضلو االذباىات تكوين كيف اإلبداعي(، النقدم، التذكقي، االستنتاجي،
اجملموعة التجريبية كالذم أدل إىل منو االذباىات نتائج الدراسة حدث منو يف الفهم القرائي ) مجيع مستويات الفهم ( لدل 

 االجيابية ضلو القراءة لدل اجملموعة التجريبية.

كىؤالء القراءة ضلو اذباه طالب ادلرحلة االبتدائية  علىالتعرؼ  إىل Lazarus and Callahan, (2000) كدراسة
نتائج أف الطالب ذكم صعوبات التعلم الذين تلقوا ال القراءة، كأظهرتمت تشخيصهم بأهنم ذكم صعوبات تعلم ذباه  الطالب

 .عنها الطالب العاديُت عربتساكم أك تتجاكز تلك اليت  اذباىاتعربكا عن  ادلصادر، تعليم القراءة يف غرؼ

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت درجات االختبار البعدم كادلتابعة  ال كالذم ينص على أنو" الفرض الخامس:
كالختبار صحة ىذا الفرض مت  التجريبية.للمجموعة التجريبية يف اختبار الفهم القرائي كمقياس االذباىات لدل اجملموعة 

 استخداـ اختبار " كيلكوكسوف " كما موضح فيما يلي:
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 واالتجاهاتالقرائي درجات اختبار الفهم  يوالمتابعة ف يالتطبيق البعدروق بين رتب درجات الف (01)دول ج
 لدى المجموعة التجريبية القراءة نحو

 ن اتجاه القياس نوع القياس المتغيرات
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 Z الرتب

مستوى 
 الداللة

 االذباىات ضلو القراءة-1
 

 2.999 2.999 1 الرتب السالبة بعدم

-1.134 9.257 
 8.999 2.679 3 الرتب ادلوجبة متابعة
   11 الرتب ادلتساكية 
   15 اجملموع 

 اختبار الفهم القرائي-2
 

 2.599 2.599 1 الرتب السالبة بعدم

9.272 9.785 
 3.599 1.759 2 الرتب ادلوجبة متابعة
   12 الرتب ادلتساكية 
   15 اجملموع 

( أنو ال توجد فركؽ دالة إحصائيان بُت التطبيق البعدم كادلتابعة يف درجات االذباىات 19يتضح من خالؿ اجلدكؿ )

كيشَت  ضلو القراءة كاختبار الفهم القرائي شلا يدؿ على بقاء أثر التعلم لدل اجملموعة التجريبية كىذا يؤكد فاعلية الربنامج.

راحل االكيل من الصفوؼ الدراسية يظهر عليهم أثر التعليم أف طبيعة كخصائص التالميذ يف ادل ( إىل252، 2911احلساين، )

بشكل أسرع من ادلراحل ادلتقدمة، كىذا يعٍت أف تالميذ اجملموعة التجريبية ظلوا يستخدموف ما مت التدريب عليو أثناء جلسات 

 . كبقاء أثر التعلم كىذا يؤكد صلاح الربنامج التدرييب يف ربقيق أىدافو مستقرة،الربنامج، كظلت درجاهتم 

 اسًتاتيجية على التدريب أثر على التعرؼ إىل ـ( 2998 ) عيسى دراسة كىذه النتيجة تتفق مع نتائج كىدفت

 الصف يف الفهم القرائي صعوبات ذكم التالميذ لدل األكادديية القراءة ضلو كاالذباه القرائي، الذات مفهـو يف التعاكف القرائي

 الفهم صعوبات ذكم التالميذ لدل القرائي كالفهم األكادديية، القراءة ضلو االذباه يف ربسن حدث نتائجها كمن .االبتدائي الرابع

 يف ادلوجهة القراءة تدريس اسًتاتيجية استخداـ كاليت تناكلت فاعلية Bruce (2010)كدراسة  .التجريبية لدل اجملموعة القرائي

 الفهم تنمية ادلوجهة يف القراءة اسًتاتيجية استخداـ فاعلية الدراسة نتائج كمن .القراءة ضلو كاالذباىات القرائي، الفهم تنمية

 ادلشاركُت يف الدراسة. التالميذ لدل القراءة ضلو كاالذباىات القرائي،

  



 د. صبحي سعيد الحارثي              فاعلية برنامج قائم على الخرائط الذهنية لتحسين الفهم القرائي واالتجاهات
 

 61             م2109هـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 التوصيات:

  تم استخالص النتائج التالية: البحثفي ضوء نتائج 

تكوف لديهم ادلعرفة الكافية  حىتبضركرة استخداـ اخلرائط الذىنية كالعاديُت جيب توعية تالميذ ذكم صعوبات التعلم  .1
 .الدراسية ادلختلفةللتعامل هبا كاستخدامها كتطبيقها يف ادلواد 

كعدـ االعتماد  جيب توعية ادلعلمُت بادلدارس باستخداـ اخلرائط الذىنية دلا ذلا من تأثَت إجيايب على ربصيل التالميذ .2
  التدريس.الطرؽ التقليدية يف  على

لتطبيقها داخل  تأىيلهمكذلك من أجل استخداـ اسًتاتيجيات اخلرائط الذىنية  علىإعداد برامج تدريبية للمعلمُت  .3
 الفصوؿ الدراسية. 

الطرؽ التقليدية عند إعداد ادلعلمُت يف كليات الًتبية كالًتبية العملية  علىإعادة النظر يف طرؽ التدريس اليت تعتمد  .4
 استخداـ اسًتاتيجيات اخلرائط الذىنية دبا ذلا من فؤائد يف العملية التعلمية.  علىكتدربيهم 
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 المراجع: 

 المراجع العربية: 

 دار الفكر ناشركف كموزعوف. العربية، عماف:(. طرائق تدريس اللغة 2997امساعيل ) الضبعات، زكرياأبو 

 موسى، كقاد، إذلاـ؛ مجيل؛زلمد  عواطف؛ يوسف، زمزمى، ؛على خضر، ؛آماؿ أبو حطب، فؤاد؛ زىراف، حامد؛ صادؽ،
اختبار رسم الرجل على البيئة السعودية " ادلنطقة  تقنُت (.1979) يوسف؛ بدر، فائقة زلمود، عبداحلى؛ عبد اهلل
 .زعبد العزيجامعة ادللك  الًتبية،كلية   كالنفسية،مركز البحوث الًتبوية الغربية. 

(، صعوبات التعلم 2999البطاينة، أسامة زلمد، الرشداف، مالك أمحد، السابيلة، عبيد عبد الكرمي، عبد اجمليد سلماف )  
 النظرية كادلمارسة، الطبعة األكيل، عماف، دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع. 

جامعة لصف األكؿ األساسي"، "صعوبات تعلم القراءة كالكتابة من كجهة نظر معلمي ا(. 2911)علي حسن أسعد ، جبايب
  8فلسطُت، ص، غزة، ىراألز  ، جامعة1 د، العد13سلسلة العلـو اإلنسانية، رللد  ،األزىر بغزة

فاعلية برنامج مقًتح قائم عل القراءة ادلتكررة يف تنمية مهارات الطالقة يف القراءة (. 2912) دعبد احلميفؤاد  ، مركةحجازم
. دكتوراه. مناىج كطرؽ تدريس اللغة االصلليزية، جامعة االصلليزية لدل تالميذ ادلرحلة اإلعداديةكالفهم القرائي باللغة 

  القاىرة. معهد الدراسات كالبحوث الًتبوية: القاىرة،

(. أثر برنامج تدرييب دلهارات الذاكرة العاملة يف تطوير مستوم االستيعاب القرائي لدم الطلبة ذكم 2911احلساين، سامر )
 .256-191، 2(، ج 71، العدد )رللة كلية الًتبية بالزقازيقكالت القراءة. مش

 . األردف، دار الثقافة.  طرؽ تعليم االطفاؿ القراءة كالكتابة(. 1999احلسن، ىشاـ )

 لدل القرائي الفهم مهارات تنمية يف اإللكًتكنية الذىنية اخلرائط اسًتاتيجية (. فاعلية2915) رلدير زلمد الرشيدم، منَتة

جامعة طيبة،  الًتبية،كلية   عربية،. رسالة ماجستَت يف زبصص مناىج كطرؽ تدريس لغة الثانوية ادلرحلة طالبات
 السعودية. ادلملكة العربية 

 . مركز أحباث الطفولة كاألمومة، جامعة ديايلصعوبات التعلم لدم أطفاؿ الرياض(. 2914)اجلبار سلماف، أمساء عبد 

. الكويت، مركز قياس كتقييم النمو العقلي ادلعريف يف رياض األطفاؿ(. 2992) مرمي داكد، العيسي عواطف عبد اهللالسليم، 
 الطفولة كاالمومة، اللجنة الكويتية الوطنية كالعلـو كالثقافة )اليونسكو(. 
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 القرائي الفهم مهارات تنمية يف القراءة نشاطات استخداـ على قائم برنامج فاعلية(. 2912) علي بن ىادم بن زلمدالشهرم، 

 . رسالة ماجستَت، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل.االبتدائي السادس الصف تالميذ لدل ضلوىا كاالذباه

 القرائي االستيعاب تنمية يف اإللكًتكنية الذىنية اخلريطة استخداـ (. أثر2915) أمحد جرادات، كيونس ،مبارؾ العبادم، حامد

، 4 ، العدد11 رللد الًتبوية، العلـو يف األردنية اجمللةاألساسي.  التاسع الصف طالب لدل اإلصلليزية اللغة يف مادة
469-489  . 

 ادلقروء فهم مستويات تنمية يف الذىٍت التصور إستراتيجية على قائم تدرييب برنامج فاعلية(. 2919)علي العبد القادر، بدر 
 الًتبية، جامعة عربية، كليةرسالة ماجستَت يف زبصص مناىج كطرؽ تدريس لغة . االبتدائي السادس الصف لطالب

 .، ادلملكة العربية السعوديةادللك سعود

(. فاعلية اسًتاتيجية التصور الذىٍت لتنمية مهارات الفهم القرائي لدل تالميذ ادلرحلة 2912عبدالبارم، ماىر شعباف )
، كلية الًتبية، جامعة التدريس، اجلمعية ادلصرية للمناىج كطرؽ التدريسرللة دراسات يف ادلناىج كطرؽ اإلعدادية. 

 .554-541، 2عُت مشس، العدد 

(. أمناط اللعب مع األقراف كالطالقة اللفظية كمنبئات 2912عيسى، جابر زلمد عبداهلل، أبوزيد، أمحد زلمد جاد الرب )
، 25العدد  رللة دراسات عربية ىف الًتبية كعلم النفسُت. بالقدرات االبتكارية لدل أطفاؿ الركضة ادلوىوبُت كالعادي

 .  134 -81ص ص : 

 القراءة ضلو كاالذباه مفهـو الذات يف القرائي التعاكف اسًتاتيجية على التدريب أثر"  )2998 (عثماف زلمد ماجد عيسى،

-بأسيوط الًتبية كلية رللة."االبتدائي – 253الرابع. الصف يف القرائي الفهم صعوبات ذكم التالميذ لدل األكادديية

 29 ص ص ،2 ع، 24 مج، مصر

 لدل تالميذالفهم القرائي  لتحفيز ةبرنامج قائم على استخداـ النصوص ادلسرحي ةفعالي(. 2918القحطاين، مبارؾ بن ىادم )
، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الشرؽ العريب، قسم الًتبية بادلرحلة االبتدائية، السعودية ذكم صعوبات التعلم

 اخلاصة. 

 الفهم كاسًتاتيجيات الذىنية اخلرائط استخداـ(. 2916) الطيب العليش خالد ،كزلمد زلمد سلتار الفتوح أبو القراميطي،

 االبتدائية ادلرحلة تالميذ لدل معها التعامل قلق كاختزاؿ الرياضيات ىف اللفظية ادلشكلة حل مهارات تنميةيف  القرائى
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