
  480 - 469، 2015، 4، عدد 11 المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد

 

469  
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ــى استقصـــ    :ملخـــص ــة إلـ ــذه الدراسـ ــدفت هـ ــة    هـ ــرائط الذهنيـ ــتخدام الخـ ــر اسـ اء أثـ
اإللكترونية في تنمية االستيعاب القرائي لدى طالب الصف التاسع األساسي في مـادة  

ــة  ــة اإلنجليزيـ ــة      . اللغـ ــا بالطريقـ ــيتين اختيرتـ ــعبتين دراسـ ــة شـ ــة الدراسـ ــمَّنت عينـ تضـ
ربـد  إاسي في مدرستين من مـدارس محافظـة   المتيسرة من طالب الصف التاسع األس

ومثلـــت إحـــداهما المجموعـــة  طالبـــا) 30(تضـــمنت كـــل شـــعبة . األردنفـــي شـــمال 
التجريبيــة؛ حيــث درس أفرادهــا باســتخدام اســتراتيجية الخــرائط الذهنيــة اإللكترونيــة،  

. ومثلــت األخــرى المجموعــة الضــابطة ودرس أفرادهــا باســتخدام الطريقــة االعتياديــة 
يعاب القرائـي تـم تطبيقـه    وقد تم جمـع بيانـات الدراسـة باالعتمـاد علـى اختبـار لالسـت       

بعد إجراء التحــليـــــالت اإلحصــــائيــــة دلــــت النتـــائـــج علـى     . على مجموعتي الدراسة
بـــين متوســـطي درجـــات طـــالب    ) α=0.05(وجــــــــود فــــــــرق ذي داللــــــــة إحصـــائية    

ــاس البعـــدي         ــي القيـ ــابطة فـ ــالب المجموعـــة الضـ ــات طـ ــة ودرجـ ــة التجريبيـ المجموعـ
كمــا أشــارت النتــائج إلــى أن حجــم  . اب القرائــي لصــالح المجموعــة التجريبيــة لالســتيع

األثـر الناتج عـن اسـتخدام الخـرائط الذهنيـة اإللكترونيـة فـي االسـتيعاب القرائـي لـدى          
وبنــاء علــى هــذه النتــائج تــم الخــروج بعــدد مــن  . المجموعــة التجريبيــة كــان متوســطًا

ــديم ورش تدريب    ــا تق ــة بشــكل     التوصــيات المناســبة أبرزه ــة اإلنجليزي يــة لمعلمــي اللغ
خــاص وللمعلمــين بشــكل عــام لتــدريبهم علــى إعــداد الخــرائط الذهنيــة اإللكترونيــة          

 .وتوظيفها في التدريس

ــة  ــات المفتاحيــ ــامج  : الكلمــ ــة، برنــ ــة اإللكترونيــ ــرائط الذهنيــ ، )IMindMap(الخــ
  .االستيعاب القرائي، تقنيات التعليم، اساليب تدريس اللغة اإلنجليزية

  

  

تعــّد القــراءة مــن أهــم المهــارات التــي يجــب أن يمتلكهــا   :مقدمــة
عمليـــة وتقـــوم عمليـــة القـــراءة علـــى عـــدة عمليـــات أهمهـــا . الشـــخص

لعمليــات ساس يعــّد األ لقرائــيا االســتيعابن إاالســتيعاب القرائــي، بــل 
؛ القراءة جميعها، وهو العامل الرئيس في التحكم بجميع مهارات اللغة

 الهدفأن االستيعاب القرائي هو ) Ortlieb, 2013( أورتليبيرى إذ 
ــًا   ةاءلقرالنهائي لعملية ا ــّد مــــن أكثــــر المهــــارات العقليــــة ارتباطــ ، ويعــ

بالعملية التعليمية ويؤثر في التحصيل الدراسي والنجـاح فـي مختلـف    
ونظرا لهذه األهمية لالسـتيعاب القرائـي، فقـد     .الموضوعات الدراسية

التربــويين والنفســيين، فدرســوا جميــع  أصــبح محــور اهتمــام البــاحثين
  .العوامل المؤثرة فيه واالستراتيجيات التي قد تسهم في زيادته
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Abstract: This study aimed to investigate the effect of using the 
electronic mind-mapping technique (iMindMap) on the enhancement 
of reading comprehension in English among the ninth grade students 
in Irbid public schools in Jordan. The sample of the study consisted of 
two sections of the ninth grade students from two public schools in 
Irbid first educational directorate during the academic year 2013/2014. 
Each section consisted of 30 students and the two sections were 
assigned randomly to an experimental group and a control group. The 
experimental group was taught English lessons using the electronic 
mind-mapping technique (IMindMap), while the control group was 
taught the same lessons by the conventional method. Then a reading 
comprehension test was applied, and the appropriate statistical 
techniques were used to analyze data. The results showed a statistical 
significant difference at the level of (α=0.05) between the means of 
both groups in favor of the experimental group. Furthermore, the 
effect size of applying the electronic mind maps in teaching reading 
texts was medium. Based on the findings, a set of recommendations 
were given. The main recommendation is to provide teachers in 
general and English teachers in particular with training workshops to 
train them in designing electronic mind maps and integrate them in 
their teaching practices.  
Keywords: Electronic Mind Maps, IMindMap, Reading 
comprehension, Instructional Technology, Methods of Teaching 
English. 

  

واالستيعاب القرائي عملية معقدة ترتبط بعمل الدماغ؛ فهي 
تتطلب ربط مادة التعلم مع الخبرات الحياتية للمتعلم واستخـــدام 

وتتطلب أيضا . االمعلومات المكتسبـة مسبقــــا لبنــــاء معنى لنص م
 Moore)دراكًا بصريًا للرموز والكلمات المكتوبة إبناء صور ذهنية و

& Lo, 2008; Lipson &Wixson, 2009).  وقد قــــدم زيكي
)Zeki, 1993, p.39 ( في الدماغ " الصور اإلبصارية"نظريته حول

وأن اإلبصار  ،ماغ يقوم بابتداع عالم بصـــريأن الد"البشري مفادها 
لذلك تعــد الخريطة الذهنية من  ".والفهم يحدثان في آن واحد

واكتشاف  ،ع التعلمالوسائل الحديثة التي تساعـد على تسري
بصورة أسرع من خالل رسم مخطط يوضح المفهوم  المعرفة

الرئيسة والفرعية، ويقوم بهذا النشاط المتعلم  األساسي واألفكار
كمـــا تتميز بقدرتها السريعة في تــرتيــب األفكار وســـــــرعة  ذاتيًا،
   ).Buzan & Buzan, 1996(واسترجاع المعلومات  التعلم
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علماء النفـــــس والتربويون االستيعــــاب القـــرائـي وتناول 
عملية  :بأنه (Smith, 1997)فقد عرفه سميث  بتعريفات عـــديـــدة؛

 يتالءم بما المقروءة نشطة تتضمن تفسير القارئ وتعديله للمادة

القدرة  :بأنه (Grellet, 1995)ويعرفه جريلت  .المعرفية وخلفيته
 المعلومات استخالص على والقدرة كتوب،الم النص معنى فهم على

وقد اتفق الكشمي َورو  .اإلمكان قدر وكفاءة فيه بفاعلية الواردة
)Lakshmi & Rao, 2006 ( على أن االستيعاب القرائــي هو فهم

وتميـيـز المعنى المقصـــود من  ،الكلمة أو الجملة عن طريق القـــراءة
 ،لكلمات في الجملةقبل المؤلف، ويتطلب ذلك تحديد معاني ا

وتحــديــــد معنى الجملة ضمن النص القـــرائي بغض النظر عن 
 مأ ،سواء كانت من أجل المعرفة المهنية ،الهدف من القـــــراءة

كمــــا . فإنها كلها تحتاج إلى المعنى ،المتعة مأ ،المعلومات العامة
ــدام المعلومات استخـ :يمكن تعـريـــف االستيعـــاب القــــرائي على أنه
 ,Lipson & Wixson(المكتسبـة مسبقــــا لبنــــاء معنى لنص ما 

2009.(  

 من أكثر العقلي دراكاإل عملية االستيعاب القرائي على وتعتمد

 حسي دراكإب تبدأ أنها من الرغم وعلى. االدراك الحسي اعتمادها على

 وتحليل تباهواالن التركيز تتطلب أنها إال الكلمات المكتوبة، لرموز

التل،  (ومترابط متكامل كل واحد في داخليًا وتركيبها العناصر
 الصريح المادة المقروءة، معنى القارئ إدراك تتضمن أنها أي، )1992

 استيعاب ثالثة القرائي النص استيعاب عملية وتتضمن .والضمني منها

   (Durkin & Dolores, 1995):هي ،مكونات أساسية

 ،النص مفردات استيعاب القارئ على يجب إذ :المفردات استيعاب

 .المعرفية خلفيته إلى استنادًا وتفسيرها واستخالص معانيها

 بالجملة وعالقتها الجملة فهم إلى القارئ يسعى إذ : الجملة استيعاب

 تزيد النحو بقواعد القارئ معرفة أن شك من وما .سبقتها التي

 .الجملة استيعاب على قدرته من

 تنظيمها دراكإو، الجمل فهم القارئ على يتوجب إذ: فقرةال استيعاب

  .النص استيعاب من يتمكن حتى بينها التي وترتيبها والعالقات

 تسلسًال تتبع المستويات، من عددًا القرائي االستيعاب ويتضمن

 في القارئ نجاح على العليا المستويات في يعتمد االستيعاب إذ هرميًا؛

 تصنيف في الباحثون وقد اختلف. االدني المستويات استيعاب

 يمكن إال أنه ومسمياتها، مستوياته عدد حيث من القرائي االستيعاب

في  المتضمنة والمهارات التصنيفات هذه بين كبير تشابه وجود مالحظة
 وروي ومن بين هذه التصنيفات تصنيف بيرنز المختلفة، مستوياتها

)Burns & Roe, 2002(اب القـــــــرائي إلى االستيعــــ ا، حيث صنف
  : هي ،ثـالثـــة مستويات

وهو أبسط مستوى في االستيعاب، ويحققه القارئ  :قراءة السطور
بأن يعي المعلومات واألفكار الواردة في النص، كما يتحقق 
هذا المستوى إذا فهم القارئ ما يقصده المؤلف بشكل عـــام 

 .طحتى لو لم يفهم القارئ ما يبتغيه المؤلف بالضب

في هذا المستوى يظهر القارئ أنه يفهم  :قـــــراءة ما بين الـسطــور
ما يبتغيه المؤلف بالضبط، بل ويتعدى ذلك إلى اشتقاق 
المعاني من خالل العالقات بين األفكار في النص المقروء، كما 

 .يقوم بتفسير المعاني المتعلقة بالغرض من ذلك النص

هذا المستــــوى يستخــــدم القـــارئ وفي : قـــراءة ما وراء السطــور
البيانات والمعلومات الواردة في النص، ويقوم بتطبيقها في 

واستقراء تلك المعلومات الستنبـــاط  ،مواقف وحاالت أخرى
   .معان وأفكار جديدة

كساب المتعلمين مهارة االستيعاب القرائي عملية ليست إو
ويكون هذا التحدي . لموتحديا للمع ًاوتتطلب جهدا كبير ،بسيطة

 (Casco, 2009). جنبيةأعندما يتم تعليم الطلبة القراءة بلغة  أكبر
هذا التحدي في القدرة على تمكين الطلبة من فهم  ويظهر

هذا التحدي  هةولمواج .فكار الواردة فيهاواستخالص األ ،النصوص
يتعين على المعلم استخدام استراتيجيات ذات فاعلية كبيرة لزيادة 

ن أوقد وجد عدد من الباحثين  .جنبيةأالقرائي بلغة الستيعاب ا
جنبية أفي تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة  استخدام الخرائط الذهنية

استراتيجية فاعلة في تحسين مستوى االستيعاب القرائي لدى 
 Siriphanich & Laohawiriyanon, 2010; Liu, Chen)الطلبة 

& Chang, 2010; Kim & Kim, 2012; Hofland, 2007).  

وقد ابتكر توني بوزان الخرائط الذهنية الستخدامها 
كمخططات لترتيب وتصنيف األفكار والمهام، وللمساعدة على 

 ,Christodoulou)واتخاذ القرارات  ،وحل المشكالت ،القراءة

دراكه إبوزان البتكار الخريطة الذهنية  وقد كان الدافع عند .(2010
ة تركز بالدرجة الكبرى على توظيف جانب واحد أن األنظمة التعليمي

من الدماغ وهو الجانب األيسر والمسؤول عن استخدام المنطق 
وهناك إهمال  .واللغة، والحساب، والتسلسل، ودراسة التفاصيل

للجانب األيمن وعدم االستفادة من إمكاناته المتمثلة باستخدام 
لكلية للموضوعات الصور، والخيال، والعواطف، واأللوان والنظرة ا

)Murley, 2007 .( والخـــــرائــــط الذهنية تعمل على توظــيـــف
الدمـــاغ بشقــيه األيمن واأليســــر عن طـــــــريق استخـــــدام الكـــلــــمات 
والصـــور واأللوان في إعدادها، حيث يوضع العنوان الرئيس في 

جميع االتجاهات بتسلسل  المركز، وتبدأ األفكار الفرعية بالتشعب في
 Radiant)إشعاعي عن طريق التفـــــــكير المشع أو المتوهج 

Thinking) ، يصف هذا المفهوم كيفية تعامل الدماغ البشري مع و
 & Buzan)األفكار والمعلومات المختلفة، ويربط بينها بعالقات 

-; Siriphanic & Laohawiriyano, 2010; AlBuzan, 1996
)2009 Jarf, باستخدام األلــوان والصور الدالة على األفكار، إضافة ،

ويـتــــم الربـــط بين هــذه . إلى استخدام كلمات مفتاحية لكل مفهوم
المفاهيــم باستخـدام روابط منحنية تبعد المـتـعـلـم عن الملل 

وتتفاوت في شدتها، حيث تـقــل شدتها كلما ابتعدنا عن . والرتــابــــة
لة على االنتقال من الفكـــرة العامة إلى الفكرة الجزئية المركز دال

 ). 2005بوزان، (الخاصة 
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كون من ماليين الخاليا وتوصل العلماء إلى أن الدماغ يت
وقـد تم  ،التي تعمل على تخزين المعلومات والبــياناتالعصبية، 

الكشف عن شكل هذه الخاليا، فهي تتكون من مركز رئيس تتشعب 
ط فرعـيـة على شكل انحناءات متدرجة الشدة، تتضاءل منه روابــ

وأثبت العلم أنه كلما أراد الدماغ تخزين . كلما ابتعدت عن المركز
ويتم وصله مع  ،معلومة جديدة، فإن تلك الخاليا تنتج رابطًا جديدا

أو يتـــم ربـــط  ،الموضوع األساسي الذي ترتبـــط معه تلك المعلومـــة
ت الجـديـــــدة مع المعرفــــــة الســـابقة المخزنة مسبقا تلك المعلومــــا

وتبرز هنا نظرية التعلم ذي  .)Christodoulou, 2010(في الدماغ 
وهو أحد رواد النظرية  -) Ausubel, 1968(المعنى ألوزوبل 

التي نصت على أن كل متعلم يمتلك تسلسال فريدا من  -البنائية
ومات والمعارف في المواقف خبرات العلم، ثم يستقبل المعل

ة سابقة ويربطها مع ما يمتلكه من معرفة وخبر ،التعليمية الجديدة
  .داللة بالنسبة للمتعلم وليتكون تصور خاص ومعنى ذ

ويرى أوزبل أن التعلم يتوقف على إدراك العالقات واستنتاج 
المبادئ والقوانين، وليس على الربط العشوائي بين المثيرات 

وإدراك المفاهيم والعالقات يجب أن يكون مبنيًا  .فقط واالستجابات
على استراتيجيات منظمة لجعل هذه المفاهيم والعالقات ذات معنى 

وعندما يتمكن المتعلم من ربط خبرات التعلم  ).2003نشواتي، (
بل ووزأالمتعلمة سابقًا، يحدث ما يسميه الجديدة مع الخبرات 

ه العملية على األنشطة العقلية ويعتمد نجاح هذ .المعنى والتعلم ذ
التي يبادر بها المتعلم تجاه المادة التعليمية، وكيفية تنظيم المادة 

وتقديم المادة بطريقة  ،على نحو يجعل منها ذات معنى وقابلة للفهم
وإدراك العالقة بين  ،تساعد المتعلم على استحضار التعلم القبلي

  ).2015الزغول،(هذا التعلم والتعلم الجديد 

فهي رسم  ؛وتعّد الخريطة الذهنية من المنظمات الرسومية
مرئي مطابـــق لما يحدث في عملية تخزيـــــــــــــن المعلومات في 

راتيجية هامة ومفيدة وهي است). Buzan & Buzan, 1996(الدماغ 
حيث يمكن  ،نها تساعد المتعلمين على التعلمإللتعلم، إذ 

وتنظيمها بشكل أكثر  ،والمعلوماتاستخدامها لتسجيل المالحظات 
 Tucker, Armstrong)فاعلية بهدف تسهيل حفظها والرجوع إليها 

& Massad, 2010)  وتستخدم بفاعلية لتدعيم المستويات العليا ،
هـــذا باإلضافة إلى أنها أداة فعالة في مساعدة . لمهارات التفكير

ستوى المتعلمين منخفضي التحصيل حتى يصــلوا إلى أعلى م
ويسهم  ).Holzman, 2004(ليه من التحصيل إيمكنهم الوصول 

اســتخــــدام الخـــرائـــط الذهنيـــة في الذاكـــــرة طويلة األمـــد للحقائق 
كما أنها تشجع على استخدام . العلمية وتحسين العمليات المعرفية

مستويات أعمق من معالجة الحقائق واستيعابها وإعادة ترتيب 
 ,Farrand, Hussain & Hennessey)رة بشكل أفضل الذاك

2002).  

والشكل التقليدي للخرائط الذهنية هو رسمها باليد، ولكن مع 
ظهور البرامج الحاسوبية المتخصصة ظهر التوجه نحو الخرائط 

وإعداد الخرائط الذهنية باستخدام البرامج  .الذهنية اإللكترونية

 ,Dara)وتمتاز بالمظهر الجيد كثر احترافا األسرع واألالحاسوبية 

جريت دراسات للمقارنة بين الخرائط الذهنية أوقد  .(2010
جمعت أة التي يتم عملها بخط اليد، وقد اإللكترونية والخرائط الذهني

على  )Dara, 2010;Nong, Pham& Tran, 2009( هذه الدراسات
ية من يا ما يجعلها أكثر فاعلان الخرائط اإللكترونية فيها من المزأ

الخرائط التي يتم عملها بخط اليد، ومن هذه المزايا عنصر 
والرسومات  األلوانالجاذبية، فالخرائط اإللكترونية تتضمن الصور و

وتمتاز  ،عدادها أسرع وأكثر احترافاإالتي تشد القارئ، كما أن 
ن إج إلى أية مهارات في الرسم؛ حيث وال تحتا ،بالمظهر الجيد

الرسومات والقصاصات الفنية والرموز والصور البرامج تحتوي على 
  . الجاهزة التي يمكن إدراجها بسهولة

ريطة الذهنية وقد بحثت مجموعة من الدراسات في أثر الخ
االعتيادية في االستيعاب القرائي، وتجمع هذه  مسواء اإللكترونية أ

الدراسات على األثر اإليجابي الذي تلعبه الخرائط الذهنية في 
وهدفت دراسة ستانكوفيك وبيسيك وبابيك . ب القرائياالستيعا

إلى ) Stankovic, Besic, Papic & Aleksic, 2011(وأليكسيك 
إلى  تط الذهنية في التدريس، وقد توصلتقييم استخدام الخرائ

نتيجة وهي أن الخرائط الذهنية من أقوى األدوات التي يمكن 
لك ألنها تمكن من وذ ،استخدامها لدعم وتحسين االستيعاب القرائي

رؤية العالقات والروابط بين األفكار الرئيسة والفئات المختلفة 
أو  ،واألمثلة والتفاصيل المتضمنة التي من الممكن أن يفقدها القارئ

يتجاوزها عند استخدام استراتيجيات تسجيل الملحوظات 
  .االعتيادية

على  وبالنسبة للخرائط الذهنية اإللكترونية فإن الدراسات تجمع
ومن بين الدراسات  .أن لها دورا إيجابيًا في زيادة االستيعاب القرائي

) Peng, 2011(التي تناولت الموضوع الدراسة التي أجراها بينج 
التي وجد فيها أن الخريطة الذهنية اإللكترونية تسهم في زيادة 

إذ  ،االستيعاب القرائي من خالل عملها على الربط بين شقي الدماغ
مع بين اللغة والكلمات والعمليات المنطقية والتحليل من تج نهاإ

 .وبين اإلبداع والصور والتركيب والتخيل من جهة أخرى ،جهة
 & Benavides, Rivera) وتوصل بينافدس وريفيرا وروبيو

Rubio, 2010)  في دراستهم، إلى أن الخرائط الذهنية اإللكترونية
يعاب القرائي لدى كانت وسيلة فعالة في تحسين مهارات االست

وأشارت دراستهم إلى أن الخرائط الذهنية اإللكترونية  .المتعلمين
ساهمت في زيادة التحصيل من خالل ما توفره للمستخدم من مرونة 

وتغيير نمط  ،وتحرير األخطاء ،وتنظيمها ،في إعادة ترتيب األفكار
  . التصميم والبناء إلخراجها بالمظهر المالئم

الخرائط الذهنية في االستيعاب القرائي باللغة  أما بالنسبة ألثر
ن استخدام الخرائط أليزية، فقد وجد عدد من الباحثين اإلنج

الذهنية في تعلم اللغة اإلنجليزية استراتيجية فاعلة في تحسين 
مستوى االستيعاب القرائي لدى الطالب الذين يتعلمونها كلغة ثانية 
(Siriphanich & Laohawiriyanon, 2010; Liu, Chen & 

Chang, 2010; Kim & Kim, 2012; Hofland, 2007.( 
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 & Siriphanich)وكشفت دراسة سيرفينتش ولوارينون 

Laohawiriyanon, 2010)  نفس النتائج، وبررت أسباب استفادة
الطلبة من الخرائط الذهنية في تحسين مهارات االستيعاب القرائي 

تاحت أكما  ،لخرائط الذهنيةلديهم إلى استمتاع الطالب باستخدام ا
لهم الفرصة الكتشاف كيفية الربط بين األفكار من خالل الصور 

 & Malekzadeh)وبيات  هوقد أجرى مالك زاد .والرسومات

Bayat, 2015)  دراسة للكشف عن أثر استخدام الخرائط الذهنية
في فهم واستيعاب األفكار الواردة في نصوص باللغة اإلنجليزية عند 

وقد أجريت الدراسة على عينة من الطالب في  .ا كلغة أجنبيةتعلمه
وكشفت أن استخدام الخرائط الذهنية  ،إحدى الجامعات اإليرانية

ساهم بشكل فعال في زيادة االستيعاب القرائي لنصوص اللغة 
  .اإلنجليزية

أما بالنسبة ألثر الخرائط الذهنية اإللكترونية في االستيعاب 
يزية كلغة أجنبية، فقد أثبتت الدراسات فاعليتها القرائي للغة اإلنجل

بين هذه الدراسات، الدراسة التي ومن  .في تنمية هذه المهارة
التي هدفت للكشف  )Gomez & King, 2014(كنغ و جراها جوميزأ

عن دور الخرائط الذهنية في مساعدة الطالب الذين يتعلمون اللغة 
فاهيم المختلفة من خالل اإلنجليزية كلغة ثانية في الربط بين الم

. الصور والرموز المتضمنة في الخرائط الذهنية المصممة بالحاسوب
قد كشفت نتائج الدراسة إلى أن الصور والرموز والروابط في 

تكوين روابط بين الكلمات  فيالخرائط الذهنية ساعدت الطالب 
المضمنة في النصوص وبين الصور والرموز، وهذه العوامل كان لها 

فعال في مساعدة الطالب على استيعاب النصوص وتذكر  دور
  .المعلومات بشكل كبير

وال يقتصر أثر الخريطة الذهنية اإللكترونية على األثر المباشر 
بل يسهم بشكل غير مباشر في  ،في تحسين االستيعاب القرائي

 Ellozy)وقد وجدت بعض الدراسات . تحسين االستيعاب القرائي

& Mostafa, 2010; Al-Jarf, 2009;)  أن استخدام الخرائط
الذهنية اإللكترونية يسهم في تنمية مهارات القراءة الناقدة ومهارة 

ثار آووجدت دراسات أخرى  .جنبيةأالكتابة باللغة اإلنجليزية كلغة 
ي زيادة غير مباشرة للخريطة الذهنية اإللكترونية يمكن أن تسهم ف

عدد من الدراسات ظهرت نتائج أاالستيعاب القرائي، فقد 
(Siriphanich & Laohawiriyanon, 2010; Bidarra، 

Guimarães)، & Kommers, 2000  أن الخرائط الذهنية
وزيادة  ،تنظيم المحتوى فياإللكترونية تسهم في مساعدة الطالب 

وفي تنمية مهارات التفكير االستداللي والتفكير  ،الدافعية نحو التعلم
  . الناقد

الطالب في تعلم اللغة  لدى ًان هناك ضعفومن المالحظ أ
اإلنجليزية بشكل عام، وضعف قدرتهم على فهم نصوص اللغة 
اإلنجليزية المقروءة بشكل خاص، وهذا واضح من خالل ما تظهره 
نتائج الطالب في امتحان الثانوية العامة في األردن من ضعف في 

تكمن على  والمشكلة .(Alshourafa, 2012)مادة اللغة اإلنجليزية 
عدم معرفة الطالب لمعاني المفردات : أهمها ،األغلب في عدة جوانب

الجديدة، وعدم القدرة على تلخيص المضمون بالشكل الصحيح، 
وعدم استخدام استراتيجيات فعالة تساعدهم على فهم واستيعاب 

لمعلمـــــيـــن لأما بالنسبة  ).Tahaineh & Daana, 2013(النصوص 
-Al)إلى إهمال تدريس مهارات االستيعاب القرائي فإنهم يميلون 

Jamal, Al-Hawamleh & Al-Jamal, 2013)،  وينصــــب
تركيزهم على قواعد اللغــــة أكثر من استيعاب النصوص، وهــــذا 

  .قدرة الطالب على القــــراءة واالستيعاب فييؤثر سلبـــًا 

لذهنية واستنادا إلى المزايا التي تتمتع بها الخرائط ا
جوانب  فيو ،االستيعاب القرائي فياإللكترونية وآثارها المختلفة 

مختلفة متصلة بهذه العملية، فقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن 
أثر استخدام الخريطة الذهنية اإللكترونية في تنمية االستيعاب 
القرائي باللغة اإلنجليزية لعينة من طالب الصف التاسع األساسي في 

  .األردن

  راسة وسؤالهاشكلة الدم

الطلبة بشكل عام في  لدى ًاواضح ًامن المالحظ أن هناك ضعف
األردن في مادة اللغة اإلنجليزية، ويتضح هذا الضعف من خالل 
الشكوى المستمرة للطلبة كل عام من أسئلة امتحانات اللغة 

 .نسب النجاح في هذه المادة ، وتدنياإلنجليزية في الثانوية العامة
برز أسباب الضعف هو عدم امتالك الطلبة لمهارات االستيعاب ولعل أ

التي يعدها الباحثون أكثر المهارات العقلية  القرائي باللغة اإلنجليزية
 .)Guthrie & Klauda, 2014 ؛1992التل، ( ارتباطا بالتحصيل

ففي الغالب فإن الطالب الذين ال يمتلكون مهارات االستيعاب القرائي 
يفهموا معنى النصوص؛ فهم غير قادريــــــن على  ال يستطيعون أن

أو تذكــر التفاصيل التي  ،تحديــــــد الفكـــرة الرئيســــــة للفقــــرة
وها في األجزاء الســــــــابقــة حتى يستطيعــــــــــوا ربطهـــــــا مع ؤقـــــر

). Siriphanich & Laohawiriyanon, 2010(األفكار الحالية 
التي  صفوفالطالب في مختلف ال لدىا ما لمسه أحد الباحثين وهـذ

فأغلب الطالب . درَّسها كمعلم للغة اإلنجليزية في المرحلة األساسية
ال يستطيعــون ربــــط المعرفة الجديدة التي يحصلون عليها من 

  . القراءة مع معرفتهم السابقة

 ومشكلة تدني مستوى مهارات االستيعاب القرائي باللغة
اإلنجليزية تتطلب البحث عن وسائل تدريس فّعالة تقوم على 

 لدىواستغالل اقصى الطاقات العقلية  ،استخدام التعلم النشط
وتستفيد هذه الدراسة من التداخل بين التكنولوجيا  .المتعلم

الحديثة ومبادئ التعلم المستمدة من نظريات التعلم لحل هذه 
 ووه ،المتقدمة للحاسوبالتطبيقات إحدى  تتخدماسوالمشكلة، 

في  لكترونية للكشف عن أثر استخدامهالخرائط الذهنية اإلبرنامج 
قراءة السطور، قراءة (االستيعاب القرائي بما يتضمنه من مستويات 

لنصوص اللغة اإلنجليزية ) ما بين السطور، قراءة ما وراء السطور
يادية التي تعتمد لدى عينة الدراســــــة، مقارنة بأثــــر الطريقة االعت

على ما هو موجود في دليل المعلم للصف التاسع األساسي في 
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الـدراســة  حاولتوبشكل أكثر تحديدًا . منهاج اللغة اإلنجليزية
  :اإلجابة عن الســؤال التــالي

 )α=0.05(هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند المستوى 
المجموعتين بين متوسطي درجات طالب الصف التاسع األساسي في 

التجريبية والضابطة على اختبار االستيعاب القرائي في مادة اللغة 
اإلنجليزية، يعــــزى إلى استخدام الخرائــــط الـــذهنيــــة اإللكترونية في 

 تدريس نصوص اللغة اإلنجـــــليزيــــــــة؟ 

  هــــدف الدراسة

ام هـدفـت الدراسة الحالية إلى الكـشـف عن أثر استخــد
الخرائــط الذهنية اإللكتــرونيــة في تنمية االستيعاب القــرائي لدى 

. طالب الصف التاسع األساسي في مــــــادة اللـغـــــــة اإلنجـــــليـــــــزيـــة
ومقــــارنة الطريقة االعتيادية للتدريس المعتمدة على دليل المعلم 

تم إضافة تقنية  بالطريقة التي أعــاد الباحثان تصميمها بحيث
عـن حجم هدفت الى الكشف كما . الخرائط الذهنية اإللكترونية إليها

األثر الناتج عن تطبيق الخرائط الذهنية اإللكترونية في استيعاب 
   .النصوص في حدود هــذه الدراسة

  أهمية الدراسة

  :جاءت أهمية هذه الدراسة مما يلي
 ،ة الذهنية اإللكترونيةتتناول هذه الدراسة متغيـــر تقنية الخريط -

وأثـــره في االستيعاب القــــرائي لنصوص اللغـــة اإلنجليـــزيـــة، 
وهي استراتيجية في التدريس ربما تسهم في تشجيع معلمي 
اللغة اإلنجليزية في توظيف التقنيات الحديثة لحل مشكلة 

الطالب  لدىالضعف في االستيعاب القرائي باللغة اإلنجليزية 
 . ردنفي األ

يؤمل مـن هـــذه الـدراسـة أن تـثـري المكتبة العربية واألدب  -
وهو الخـريـطـة الــذهـنـيـــــة  ،التربوي العربي بـمـوضــوع جديد

 في اإللكترونية كتـقنية تعليمية حديثة بحيث تساعد الطالب
وبالتالي زيادة تحصيلهم  ،استيعاب النصوص باللغــة اإلنجليزية

 .األكاديمي

  تعريفات اإلجرائيةال

  :تناولت هــذه الدراسة المفاهيم التالية
ستخدمه طالب ابرنامج حاسوبي : نية اإللكترونيةالخرائط الذه -1

الصف التاسع األساسي في المجموعة التجريبية لمساعدتهم 
بهدف استيعـــاب  ؛على تحليل األفكار والمفاهيم وتنظيمها

ور واأللــــــــوان نصوص اللغة اإلنجليــزية؛ مستخدمين الص
وسهولة إدراج  ،ويتميز بسهولة التحكم ،والمنحنيات المتدرجة

تم  .الصور واأللوان التي تتناسب مع األفكار الرئيسة والفرعية
تصميم هذه الخرائط الذهنية باستخدام برنامج حاسوبي خاص 

وقد أنتجه الموقع ). IMindMap(لرسم الخرائط الذهنية 
ليحاكي ) (Tony Buzanيطة الذهنية الرسمي لمخترع الخر

. قلم والورقةطريقة إعداد الخريطة الذهنية باستخدام ال
نترنت من الموقع ويمكن تحميله من اإل

www.thinkbuzan.com.  ويقاس أثـــره بالدرجة التي
لذي يحصل عليها المفحوص في اختبار االستيعاب القرائي ا

 . أعده الباحثان ألغـــراض هذه الدراسة

هي اإلجراءات واألساليب : الطريقة االعتيادية في التدريس -2
لتدريس نصوص اللغة اإلنجليزية الواردة في كتاب اللغة 

في  2013/2014اإلنجليزية المقرر خالل العام الدراسي 
التي اعتاد كما وردت في دليل المعلم،  ،المدارس األردنية

م على استخدامها في الغرفة الصفية مع طالب الصف المعل
 . التاسع األساسي

هو قــــدرة الفــــرد على إدراك المعــــاني : االستيعاب القــــــرائي -3
وإعادة صياغة األفكار والمفاهيم من صورة إلى  ،وفهمها

أخــــرى في ضوء ما لديه من معــرفة سابقة أو مكتسبة من 
قصد به إجـرائيا استيعــــاب نصوص وي. النصوص المقروءة
ويقـــاس  .ي منهاج الصف التاسع األســــاسياللغة اإلنجليـــزية ف

حصل عليها الطالب المفحوص في اختبار يبالدرجة التي 
االستيعاب القــــــرائي البعدي الذي أعــده الباحثان لهذا 

 .الغرض

قررة للصف التاسع المادة الدراسيــة الم: مادة اللغة اإلنجليزيـــة -4
في المدراس األردنية خالل ) Action Pack 9(األســـــــاسي 

حيث تعلم الطالب النتاجات  ،2013/2014العام الدراسي 
وهـــــو . العامة والخاصة للمنهاج المبنية على اقتصاد المعرفة

التي اعتمــــدتها ) Action Pack(الكتاب التاسع من سلسلة 
التعليـم كمنهاج لمادة اللغة اإلنجليزية في وزارة التــربيـة و
 .المدارس الحكومية

  محددات الدراسة

يمكن أن تعمم نتائج هــــذه الـــدراســـة في ظل المحــددات 
  :التالية

اقتصـــرت هذه الدراســــــة على طالب الصف التاسع األسـاسي  -1
الذكـــور في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية 

كما تم اختيار العينة بالطريقة . لتعليم لمنطقة إربد األولىوا
المتيسرة من مجتمع الدراسة ممن هــم على مقـــاعــد الـدراســـة 

  .2013/2014في الفصــل األول من العام الدراسي 
ختبار االستيعاب القرائي تحددت نتائج هذه الدراسة في ا -2

الطالب  الذي استخدم لقياس مدى استيعــــابالبعدي 
والذي  ،لنصوص اللغة اإلنجلــيــــزية المقـــــــررة في المنهاج

قراءة (وهي  ،يقيس ثالثة مستويات لالستيعاب القرائي
 ).السطور، قراءة ما بين السطور، قراءة ما وراء السطور
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  الطريقة واإلجـراءات

  مجتمع الدراسة وعينتها

ألساسي تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف التاسع ا
الذكور في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في 

ويبلغ عدد . منطقة إربد األولى في محافظة اربد في شمال األردن
مدارس الذكور التي تحتوي على الصف التاسع األساسي في هذه 

مدرسة حسب إحصائيات قسم اإلحصاء التربوي ) 38(المديرية 
  .2014/  2013للعام الدراسي 

تم اختيار مدرستين للذكور من مجتمع الدراسة بالطريقة 
وذلك كون أحد الباحثين يعمل مدرسا في إحدى هاتين  ؛المتيسرة

مدرسة الحسين بن علي الثانوية  :المدرستين، والمدرستان هما
ومدرسة بشرى األساسية للبنين في منطقة  ،للبنين في منطقة سال

ب للصف التاسع األساسي، وتم ضمت كل مدرسة ثالث شع .بشرى
عشوائيا اختيار شعبة دراسية واحدة من بين الشعب الثالث في كل 

طالبا، وتم ) 30(مدرسة من المدرستين، وقد ضمت كل شعبة 
 ،عشوائيًا تعيين إحدى الشعبتين لتشكل المجموعة التجريبية

  . والشعبة الثانية لتشكل المجموعة الضابطة

  أداتا الدراسة

  ترونيةلخرائط الذهنية اإللكا: أوًال

ثالثة نصوص من كتاب اللغة اإلنجليزية للصف  اراختيتم 
ية خالل العام الدراسي التاسع األساسي المقرر في المدارس األردن

 The science fiction( :وهذه النصوص هي ،2013/2014

story، People from the past and How The Egyptians 

wrote( .ع على األدب التربوي المتعلق باستراتيجية وبعد االطال
الخرائط الذهنية، وكيفية إعدادها، وتحليل محتوى الـدروس، 
وتحديـد األهـداف المتوقع تحقيقها لدى الطلبة، ُحّددت المفاهيم، 

َبت بطريقة متسلسلة، ثـم ُصـِممت خريطة ذهنية إلكترونية لكل توُر
خرائط، وصـحة وللتأكد من سالمة هذه ال. نص من النصوص

ربعة محكِّمين من أاردة فيها، ودقتها، ُعِرَضت على المعلومـات الو
ذوي الخبرة الطويلة في تدريس اللغة اإلنجليزية للصف التاسع 

وتم إعداد  .وقد أسهمت مالحظاتهم في تحسين نوعيتها ،األساسي
وفق ) IMindMap( باستخدام البرنامج الحاسوبيالخرائط الذهنية 

  :تيةت اآلاإلجراءا
حديد العناصر الرئيسة، والفرعية والمعلومات والمفاهيم ت .1

  . واألفكار المتعلقة به
رسم شكل في وسط الصفحة ويكتب بداخله الفكرة الرئيسة  .2

  .للنص أو موضوع النص
خارجة من هذا الشكل بعدد األجزاء الفرعية،  رسم خطوط .3

لنحف ثم تبدأ في ا ،وكانت بلون مختلف، وعريضة عند البداية
يمثل عند رأس كل خط  .حتى تصبح مدببة عند النهاية

  .العنوان الفرعي تم كتابة األفكار الفرعية

 .بنفس الطريقة تم االنتقال للعناوين الفرعية األخرى .4

تم إضافة الصور والرموز التي تساعد على إنشاء العالقات  .5
نموذجا من الخرائط ) 1(ويمثل الشكل . والروابط بين األفكار

 .نية التي تم استخدامهاالذه

  اختبار االستيعاب القرائي: ثانيا

لالستيعاب القرائي معتمــدين على  قام الباحثان بإعداد اختباٍر
مه وقــــد تم استخدا. النصوص التي تم تدريسها لعينة الدراســة

كما تم . للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيق التجربة
اعتماد نفس االختبار ليكون اختبارا بعـــديا لقياس مدى االستيعـــاب 

وفيما يلي وصف لإلجراءات التي تم . القـــرائي لتلك النصوص
اتباعها في بناء االختبار التحصيلي، وخطوات التحقق من صدقه 

  :وثباته
لى الكتاب المدرسي المقرر لمنهاج اللغة الرجوع إ -

الص اإلنجليزية ودليل المعلم للصف التاسع األساسي، واستخ
التي تتحقق بها األهداف العامة المفاهيم الرئيسة والفرعية، 
وقـد تم اختيار ثالثة نصوص . والخاصة للنصوص القــــرائيـــة

)The science fiction story، People from the past 

and How The Egyptians wrote(. 

إعداد جدول المواصفات وتحديد األوزان النسبية لكل   -
نص بناء على عدد األهداف المحـــددة في دليـــل المعلم لكل 

  . نص قـــرائي
إعداد فـــقـــرات االختبار بحيث تتالءم ومستويات  -

قراءة السطور، قراءة ما بين (االستيعاب القرائي الثالثة 
احتوى االختبار بصورته و). ور، قراءة ما وراء السطورالسط

فـقــــرة موضوعية من فئة االختيار من ) 35(األولية على 
متعدد لكل فقرة أربعة بدائل تقيس مستويات االستيعاب 

 .بحيث تخصص درجة واحدة لكل فقرة ،القرائي الثالثة

للتحقق من صدق االختبار تم عرضه بصورته األولية  -
على ثمانية محكمين من أهل الخبرة واالختصاص ) فقرة 35(

من أساتذة الجامعات في تخصص أساليب تدريس اللغة 
ومن معلمين خبراء في مجال تدريس اللغة اإلنجليزية، 

وقد كان تحكيم فـقــرات  .اإلنجليزية للصف التاسع األساسي
ـة مـءومال ،وضوح الفقرات: االختبار وفـقــــا للمعاييــــر التالية

قـراءة السطور، قـراءة (: الفقــــرة لمستويات االستيعاب القرائي
، وارتباط الفـــقــرة )ما بين السطور، قـراءة ما وراء السطور

بمحتوى النص المعني بالتدريس، ووضــوح صياغة الفقرة 
، وبعد استرجاع نسخ المحكمين لغويــــا، ومالءمة المموهات

على فقرات االختبار، كما قدم تم إجراء التعديالت الالزمة 
راح المحكمون اقتراحات متعلقة بصياغة بعض الفقرات واقت

ن في مراجعة عدد الفقرات يبدائل أكثر قوة ساعدت الباحث
 .والنظر ببعض البدائل المقترحة ،التي أعيدت صياغتها
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  وسنموذج من الخرائط الذهنية اإللكترونية التي تم تصميمها ألحد الدر ):1(شكل 

تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية وتم حساب  -
وقد  .معامالت الصعوبة والتمييز لجميع فقرات االختبار

 ،تم استبعاد فقرتين بسبب تمييزها السالب بين الطالب
واستبعاد ثالث فقرات بسبب صعوبتها، حيث استطاع 

وبالنسبة لبقية  .من الطالب اإلجابة عنها% 18فقط 
 )0.33(راوحت معامالت الصعوبة ما بين الفقرات فقد ت

 )0.33(كما تراوحت معامالت تمييزها بين ). 0.77(و
الكيالني والشريفين، (وهي معامالت مقبولة ) 0.80(و

وبذلك احتوى االختبار بصورته النهائية على  ).2011
فقــرة، توزعت على المستويات الثالثة على النحو ) 30(

ات، وقراءة ما بين السطور فقر 10قراءة السطور : اآلتي
 . فقرات 9فقرة، وقراءة ما وراء السطور  11

للتحقق من ثباته، تم استخــــدم طريقة االختبار وإعادة  -
إليجـاد معامل االستـقــــرار ) Test-Retest(االختبار 

)Stability Coefficient( ؛ إذ تم تطبيق االختبـار مرتين
طالب طالبا من  )30(على عينة استطالعية تكونت من 
. رشيدات الثانوية للبنينإالصف التاسع في مدرسة شفيق 

وقــد أخذ الباحثان عامل البعد المكاني بين مـــدارس 
عينــتي الـــدراســـة التجريبية والضابطة ومدرسة العـيـنـة 
االستطالعيـــة للتــحكــم في إمكـــانيــة تسرب أسئلة االختبار 

وقـــد . التجـــريـبـيــــة والضابطة إلى طالب المجموعتين
بعد . كان الفــــارق الزمني بيــن االختبـــارين أسبــــوعين

ذلك تم تحليل نتائج االختبار وحساب معامل االرتبــاط 
بين درجات تطبيق االختبار األول ودرجات ) بيــــرســـون(

وهي ) 0.89(وقــد بلغ معامل االرتباط . التطبيق الثاني
وتعتبر مناسبة لقبول االختبار كأداة  ،ة مرتفعة نسبياقيم

لقياس االستيعاب القرائي لدى طالب عينة الدراسة 
  .الرئيسية

  إجراءات الدراسة

  : لتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع الخطوات التالية
على عينـــة الدراســـة  االستيعاب القرائي القبليتطبيق اختبار  -1

للتأكد من أن مستويات  ؛لتجريبيةفي المجموعتين الضابطة وا
وقـــد تبين . طالب المجموعتين متكافئة في االستيعاب القـــرائي

من مقارنة النتائج عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند 
)α=0.05 (في مستويات االستيعاب القـرائي بين المجموعتين.  

إعداد خطة تدريسية لكل نص من النصوص الثالثة، وتضمن  -2
الدروس التعليمية وفقـــا لدليـــل المعلم في اللغة تقديم 

واستخدمت الخرائط  ،اإلنجليزيــــة للصف التاسع األساسي
 . الذهنية اإللكترونية في عرض الدروس

عرض الخطط الثالث على أربعة معلمين من ذوي الخبرة  -3
الطويلة في تدريس اللغة اإلنجليزية للصف التاسع األساسي، 

وه من مالحظات تم تعديل الخطط، وفي ضوء ما قدم
 .وإخراجها بصورتها النهائية

باستخدام البرنامج الحاسوبي  بناء الخرائط الذهنية -4
)IMindMap( وهو برنامج خاص بتصميم الخرائط الذهنية. 

قام أحد الباحثين بتدريب طالب المجموعة التجريبية على  -5
) IMindMap(استخدام تقنية الخرائط الذهنية الحاسوبية 
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بواقع حصتين صفيتين مدة كل حصة ساعة واحدة، تم فيهما 
استخدام دليل الخرائط الذهنية اإللكترونية لتعريف الطالب 

وكيفية  ،على تقنية الخرائط الذهنية الورقية واإللكترونية
توظيفها في المواقف الصفية المختلفة عن طريق إنشاء بعض 

لتاسع الخرائط الذهنية لدروس أخذت من كتب الصف ا
 . األساسي

قام أحد الباحثين بتدريس النصوص للمجموعتين الضابطة  -6
حصص لكل ) 9(وبواقع  والتجريبية كل حسب المقرر له

تدريس المجموعة التجريبية في مختبر تم  حيث مجموعة،
عتيادية باالستعانة ، وتدريس النصوص بالطريقة االالحاسوب

تدريس كل  هاء منوبعد االنت. بالخرائط الذهنية اإللكترونية
نص من النصوص عمل الطالب في مجموعات زوجية إلعداد 

باستخدام  خرائط ذهنية تمثل النصوص التي تم تدريسها
. المعد مسبقا على أجهزة الحاسوب) IMindMap(برنامج 

كما تم تدريس المجموعة الضابطة نفس نصوص اللغة 
 . عتياديةبالطريقة االاإلنجليزية 

عملية التدريس، تم تطبيق اختبار االستيعاب بعد االنتهاء من  -7
القرائي لقياس مدى االستيعاب القرائي لدى طالب 

 . المجموعتين الضابطة والتجريبية

افراد الدراسة على االختبار جابات إقام الباحثان بتصحيح  -8
وقد احتوى االختبار  .وفق مفتاح اإلجابة المعّد لهذا الغرض

ر من متعدد، وقد رصدت فقرة من نوع االختيا )30(على 
. درجة واحدة لكل إجابة صحيحة، وصفر لكل إجابة خاطئة

ولهذا تراوحت الدرجة الكلية لكل طالب على اختبار االستيعاب 
 . درجة) 30(القرائي من صفر إلى 

   تصميم الدراسة

رى هذه دراسة شبه تجريبية تقوم على مجموعة ضابطة وأخ
ولم  ،على مجموعتي الدراسة يحيث تم تطبيق اختبار قبل. تجريبية

أما المجموعة التجــــريــبيــــة . تخضع المجموعة الضابطة ألية معالجة
فقـد درست نفس النصوص باستخدام تقنية الخرائط الذهنية 

الحاســـوبي مضافا ) IMindMap(اإللكترونية اعتمادا على برنامج 
ختبار البعدي ثم قام الباحثان بتطبيق اال. إلى الطريقة االعتيادية

  :على المجموعتين حسب التصميم التالي

Gcontrol: O1  - O2 

Gexperimental: O1 X O2 

  نتائج الدراسة

 )α=0.05: (هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال التالي
 )α=0.05(طالب هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند المستوى 
المجموعتين بين متوسطي درجات طالب الصف التاسع األساسي في 

التجريبية والضابطة على اختبار االستيعاب القرائي في مادة اللغة 
اإلنجليزية، يعــــزى إلى استخدام الخرائــــط الـــذهنيــــة اإللكترونية في 

ولإلجابة عن السؤال، تم  "تدريس نصوص اللغة اإلنجـــــليزيــــــــة؟
فراد أرية لدرجات المعيا حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

وداللة قيمة  ،عينة الدراسة على اختبار االستيعاب القرائي البعدي
  ). 1(المحسوبة كما في الجدول ) ت(

لقبلي التحصيل ري اختباالضابطة على والتجريبية ت المجموعات طالب اية لعالمارلمعيات افااالنحروالحسابية ت المتوسطاا ):1(ول جد
  والبعدي

  العدد المجموعة

  االختبار البعدي  )مصاحب(ختبار القبلي اال
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

 الحسابي المتوسط
  المعدل

  الخطأ
  المعياري

 0.54 17.312 3.18 17.233 2.94 14.833 30  المجموعة الضابطة
 0.54 19.588 3.31 19.667 3.21 15.167 30 المجموعة التجريبية

  

ت طالب اــط عالمــمتوسأن ) 1(ول دــلجان ــظ مــيالح
متوسط تحصيل طالب ن ــر مــكبن أاـــة كــلتجريبيــة المجموعا
صائية ـإلحاة ـلداللى ادـن مـلكشف عف ابهد، وضابطةــلاة ـــلمجموعا

ر ـيظه، وصاحبـلمااين ـلتباتحليل ام ستخدام ـتوق، رـلفه اذـله
  . لتحليلا اهذ جائـنت) 2(ول دـلجا

  يلبعدالتحصيل ر اختباالضابطة على والتجريبية المجموعتين اة ـــــــطلبداء صاحب ألـــــــلمااين ـــــــلتبال ـــــــائج تحليـــــــنت ):2(ول دـــــــج
  مصدر
  التباين

  مجموع
  المربعات

  درجة
  الحرية

 مجموع متوسط
  المربعات

  قيمة ف
  المحسوبة

  الداللة
  ةاإلحصائي

  الداللة
  العملية

 0.198 0.000 14.080 121.237 1 121.237  )مصاحب(االختبار القبلي 
 0.136 0.004 9.002 77.508 1 77.508 المجموعة
 8.610 57 490.797 الخطأ
 59 700.850 الكلي



  العبادي وجرادات

 477

  

) 2(ول لجدافي اردة لوالمصاحب التباين اتشير نتائج تحليل 
 تينلمجموعابين ) α=0.05(حصائية إ اللةذا دقاً رفك هناأن لى إ
لحسابيين للمجموعتين المتوسطين انة ربمقا، ولضابطةوالتجريبية ا
أن لى إمما يشير ، لتجريبيةعة المجموالصالح ق لفرا اهذأن تضح ا
في المجموعة التجريبية التي درست نصوص اللغة اإلنجليزية لطلبة ا

ستوى استيعابهم أعلى باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية كان م
من مجموعة الطالب التي درست النصوص نفسها دون االستعانة 

  .بالخرائط الذهنية اإللكترونية

) 2η(أما بالنسبة لحجم األثر، فقد تم حساب قيمة مربع إيتا 
وهي قيمة تشير إلى أن قوة العالقة  ،)0.1267(حيث بلغت 

ر التابع في عينة متوسطة اعتمادا على نسبة التباين الكلي للمتغي
الدراسة نتيجة استخدام تقنية الخرائط الذهنية اإللكترونية في 

  . تدريس النصوص للمجموعة التجريبية

وتعتبر هذه  ،)0.751(ساوي ت Δ(d) كما وجد أن قيمة
وهي ). 2011(القيمة متوسطة األثر حسب الكيالني والشريفين 

ث يكون حجم نسبة قريبة جدا من مستوى حجم األثر الكبير؛ حي
) 0.70(و )0.50(ما بين  Δ(d)األثر متوسطا إذا تراوحت قيمة 

  ).0.80(أكبر أو تساوي  Δ(d)ويكون كبيرا إذا كانت 

  مناقشة النتائج

 أظهرت نتائج الدراسة وجـود فرق دال إحصائيا بين متوسطي
 البعديالمجموعتين الضابطة والتجريبية على االختبار  درجات

في مادة اللغة اإلنجليزية لصالح المجموعة  ستيعاب القرائيلال
وقـد يعزى األثر اإليجابي في تنمية االستيعاب القرائي . التجريبية

لدى المجموعة التجريبية إلى أن الدروس التي استخدم في تدريسها 
وفهم  ،برنامج الخرائط الذهنية اإللكترونية تم فيها تحليل النصوص

يعابها من خالل اعتماد الخرائط واست ،األفكار الرئيسة والفرعية
الذهنية اإللكترونية على مبدأ ربط األفكار الفرعية واألمثلة مع 

كما أن اعتماد الخرائط . أصولها الرئيسة بطريقة متسلسلة وميسرة
واستخدام األلوان  ،الذهنية اإللكترونية على إدراج الصور واألشكال
. يئة حاسوبية إبداعيةبسهولة ومرونة في بناء الخرائط الذهنية في ب

وإعادة تمثيل األفكار المكتوبة بالكلمات المجردة في رسم توضيحي 
يرتكز على إعمال شقي الدماغ بالكلمات واألرقام للشق األيسر، 

 & Siriphanich) والصور واأللوان للشق األيمن

Lohawiriyanon, 2010; Berg, 2011). ًاوبما أن هناك اتفاق 
هنية اإللكترونية تعمل بنفس الطريقة التي يعمل على أن الخريطة الذ

بها الدماغ، فقد أدى استخدامها الى تنشيط واستخدام شقي، 
وترتيب المعلومات بطريقة تساعد الذهن على قراءة وتذكر 
 المعلومات بدال من التفكير الخطي التقليدي، ووضع استراتيجيات

يبها في وترتيب أفكارها وترك ،تحليل النصوصساعدت الطلبة 
  .مما ساعد في تنمية االستيعاب القرائي لديهم ؛الدماغ

كما أن تقدم المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في 
اختبار االستيعاب القرائي قد يعـزى ألن الطالب في كثير من األحيان 

يبدون اتجاهات إيجابية نحو الطرق والتقنيات التدريسية الجديدة 
للحصة االعتيادية؛ فقد  نيمالزماللل والرتابة الم عنالتي تبعدهم 

؛ Trevino, 2005؛ 2011،حوراني (أظهرت العديد من الدراسات 
Al-Jarf, 2009 ( التي تناولت استخدام الخرائط الذهنية كتقنية

سهم أأن استخدام الخرائط الذهنية  في تدريس مواد مختلفة تعليمية
المواد خاصة أن الخرائط في تكوين اتجاهات إيجابية نحو تعلم هذه 

والعمل عليها في مختبر الحاسوب قد  ،الذهنية اإللكترونية بسيطة
في استخدام  بعضًاأضفى جوا من تنافس الطالب مع بعضهم 

على إنتاج خرائط  هممما ساعد ،مهاراتهم الحاسوبية في إعدادها
وهذا يدل على  ،ذهنية تحتوي على األفكار الواردة في النصوص

  . لتلك النصوص الطالب استيعاب

يمكن تفسير وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة و
التجريبية والضابطة بأن أفراد المجموعة التجريبية تعلموا بطريقة 

تسريع التعلم واكتشاف المعرفة بصورة أسرع من  ساعدت على
خالل رسم مخطط يوضح المفهوم األساسي واألفكار الرئيسية 

وفي المقابل تعلم أفراد  .بهذا النشاط ذاتيا لبةوقيام الطوالفرعية، 
المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية التي تركز على حفظ 

ربما يعود السبب أيضا في زيادة تحصيل . واستظهار المعلومات
الطلبة إلى أن الخرائط الذهنية اإللكترونية تربط معلومات المادة 

كيز المادة في على تر وهذا يعمل ،برسومات وألوان وأشياء حسية
ن الدماغ يتعلم بشكل أفضل حين يتم إحيث  ،أذهان الطلبة

استخدام جانبي الدماغ األيمن واأليسر، وهذا ما تحققه الخرائط 
مات والرموز، حيث تجمع بين المعلومات المكتوبة والرسو ،الذهنية

ن استخدام الخرائط الذهنية ينسجم مع النظرية إباإلضافة إلى ذلك ف
بنائية في المعرفة التي تصور المعرفة كنشاط يتم بناؤه وتكوينه ال

  .بواسطة المتعلم

وقـــد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة 
، حيث هدفت )Ralston & Cook, 2007(رالستون وكوك 

دراستهما إلى قياس أثر برنامج الخرائط الذهنية اإللكتروني 
)Imindmap (ر الطالب وطريقة عرضها، حيث في تنظيم أفكا

أظهرت نتائج دراستهما أن الخرائط الذهنية اإللكترونية زادت من 
تركيز الطالب في تنظيم األفكار وعرض المعلومات بشكل واضح 

كما توافقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الجرف . وجذاب
)Al-Jarf, 2009 (ة التي أظهرت أن برنامج إعداد الخرائط الذهني

قدم طريقة ناجحة لتطوير قدرة الطالب ) IMindMap(اإللكتروني 
على توليد ووضع تصورات وتنظيم األفكار التي يستخدمونها في 
كتاباتهم باإلضافة إلى توجهات الطالب اإليجابية نحو البرنامج 

  .الحاسوبي

 ,Peng)وتتماشى نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة بينج 

ت زيادة في االستيعاب القرائي لدى المجموعة التي التي أثبت (2011
 ،درست باستخدام الخرائط الذهنية المربوطة بالكتب اإللكترونية

وتوافقت هذه  .حيث كانت سببا في استثارة الدافعية لدى الطالب
التي ) Moi & Lian, 2007(النتيجة مع نتائج دراسة موي وليان 
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ترجاع اإلجابات بشكل فعال أثبتت أن الطالب كانوا قادرين على اس
كما ساعدتهم الخرائط الذهنية على استيعاب  ،من الخريطة الذهنية

وأفــاد الطالب بأن الخرائط الذهنية مكنتهم . النصوص بشكل أفضل
وبالتالي فهم النصوص  ،من تذكر المعلومات بشكل أفضل

  .واستيعابها بشكل أفضل وأسرع

ئجها مع نتائج هذه ت نتاومن الدراسات االخرى التي اتفق
 & Siriphanich)دراســـة سيرفان ولوريان الدراسة 

Lohawiriyanon, 2010) ، يجابي إعـــن وجود أثـــــر حيث كشفت
ـاب القرائي، الستخـــــدام تقنية الخـــرائط الــــــذهـنيــــــــة في االستيعـــــ

لذهنية في ن أن يتم استخدام تقنية الخرائط ااوقــد اقترح الباحث
تدريس النصوص القــــرائية لــــزيـــادة االستيعاب القــــرائي لدى 

  .الطالب

أثر متوسط الحجم ناتج عن  وجود وأظهرت نتائج الدراسة
استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية االستيعـــاب القـرائـي 

تعزى هذه وقـد . في مادة اللغة اإلنجليزية لدى المجموعة التجريبية
المنظمات ى حــدإوهي  ،النتيجة إلى أن الخرائط الذهنية اإللكترونية

وزيادة قدرة الطلبة على  ،الرسومية ذات فاعلية في تقوية الذاكرة
استرجاع المعلومات والحقائق واألفكار بسهولة ويسر من خالل 

وتساعد الطالب على . ترجمة النصوص إلى أشكال بصرية مفهومة
المعلومات المهمة عن غيرهـــا، كما أنها أدوات لفهم  التمييز بين

وتشكيل البناء  ،وفهم العالقات بين المعلومات المهمة ،المعرفة
  ).Tucker, Armstrong & Massad, 2010(المعرفي للطلبة 

كما قد يعزى وجود حجم أثر متوسط الستخدام الخرائط 
إلى أن البرنامج  الذهنية اإللكترونية لدى طالب المجموعة التجريبية

الحاسوبي قد أتاح للطالب العمل على الخرائط الذهنية ضمن 
 ،وهذا مكنهم من تبادل خبراتهم. مجموعات العمل بشكل متزامن

. وشحذ خيال الطالب إلثراء الخرائط الذهنية التي قاموا بإعدادها
 ,Goodnough & Woods)وود و وهذا يتفق مع دراسة جودنف

قنية الخرائط الذهنية الفرصة للطالب إلدخال ، حيث وفرت ت (2002
اإلبداع في إعداد الخرائط الــــذهنـيــة بخيارات األلوان والرموز 

كما أن الطالب في عينة . والصور والكلمات المفتاحية إلى التصميم
دراستهم قد تعاملوا مع الخرائط الذهنية كوسيلة للتعلم من خالل 

  . ممتعة للتعلماللعب؛ حيث كانت طريقة مشجعة و

وبنــاء على نتيجــة هذه الدراسة ونتائج أغلب  ،وبشكل عام
الدراســـــات التي تم مراجعتها فقد أثبتت الخرائط الذهنـيـــة فعاليتها 

ورفع مستوى الفهم واالستيعاب القرائي لدى  ،في تنشيط الذاكـــرة
 ،اآلخرينظيم األفكار وعرضها أمام وزيادة كفـــاءتهم في تن ،الطالب

وزيـــــــادة ثقــــــة الطالب بأنفسهم باالعتماد على البيانات والمعلومات 
ها من الدماغ بشكل أسرع ؤستدعاإلديـــهم التي بمقدورهم  المخزنة

وأكثر تنظيما، وإعـــادة صياغتها وترتيبها بشكل يظهر مدى 
 Chen & Chang, 2010; Kim)استيعابهم لتلك األفكار والمفاهيم 

& Kim, 2012) .  

  :التوصيات

إليها الدراسة؛ يمكن تقديم  توصلالتي تنتائج الفي ضوء 
  :بعض التوصيات التربوية للجهات المعنية أبرزها

إعــداد ورشات عمل وتطبيقها تتناول توظيف تقنية الخرائط  -
الذهنية اإللكترونية في تدريس نصوص اللغة اإلنجليزية 

ستويات، ودعوة معلمي والمهارات األخرى في مختلف الم
  .اللغة اإلنجليزية لحضورها واالستفادة منها

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث اإلجرائية التي تهدف إلى  -
استقراء أثر الخرائط الذهنية اإللكترونية في مهارات أخرى في 

 .اللغة اإلنجليزية أو في المواضيع الدراسية األخرى

  :المراجع

، خالد الجاسم( كيف ترسم خريطة العقل). 2005. (بوزان، توني
  .مكتــــبة جــــريـــــــــــر: الرياض ).مترجم

أثر الصورة القرائية ومستوى المقروئيـة ). 1992(. التل، شادية
. والجـنس فـي االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثامن

  .44 -9، )4(8،أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم اإلنسانية

أثر استخدام استراتيجية الخرائط ). 2011( .حوراني، حنين
الذهنية في تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة العلوم 
وفي اتجاهاتهم نحو العلوم في المدارس الحكومية في 

  .جامعة النجاح الوطنية: نابلس. مدينة قلقيلية

). 6ط . (مبادئ علم النفس التربوي). 2015. (الزغول، عماد
  .لنشر والتوزيع والطباعةدار المسيرة ل: عّمان

مدخل ). 2011. (الكيالني، عبد الله زيد والشريفين، نضال كمال
أساسياته : إلى البحث في العلوم التربوية واالجتماعية

: األردن، عمان. ومناهجه وتصاميمه وأساليبه اإلحصائية
  . دار المسيرة

). 4ط . (علم النفس التربوي). 2003. (نشواتي، عبد المجيد
 .دار الفرقان :نعّما
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