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 املطتخلص:

تمثمت مشكمة البحث الحالي في انخفاض مستوى ميارات التمخيص لدى الطمبة 
فاعمية  تقصيالعممية(، ومن ثم ىدف البحث إلى -المعممين بتخصصاتيم المختمفة )األدبية

تنمية بعض ميارات التمخيص الالزم في ذات الخطوات الست المطورة  (SQ4R) استراتيجية
وكان من االستراتيجية، تمك ن خالل وحدة مقترحة قائمة عمى وذلك ملمطمبة المعممين،  توافرىا

بين أدوات البحث التي تم استخداميا اختبار تشخيصي لتحديد قائمة بميارات التمخيص، 
(، باإلضافة إلى دليل Rubricاختبار التمخيص الكتابي، وبطاقة تقدير األداء المتدرج )و 

طالًبا ( 381وتكّونت مجموعة البحث من )لممعمم لالسترشاد بو في تنفيذ الوحدة المقترحة، 
استراتيجية  عن فاعمية النتائج، وأسفرت العموم البيولوجية(-مغة العربيةمن شعبتي )ال وطالبة

(SQ4R) داالً ق لفرالتمخيص المستيدفة في البحث، وجاء افي تنمية ميارات  المطورة 
التمخيص الكتابي ( لصالح التطبيق البعدي في اختبار ميارات 0.03ا عند مستوى )إحصائيً 
في درجات أفراد مجموعة البحث عند مستوى  اكشقت النتائج أيًضا أن ىناك تباينً كما  ،ككل

النص(، وأن ىذا التباين جاء لصالح التمخيص عند مستوى -قرةالف  -)الجممة :تمخيص
 (األدبي)لتخصص لصالح افي متوسط الدرجات  اأيًضا أن ىناك فرقً  وتوصمت النتائج، (النص)

تيم في التطبيق ابين متوسط دراج بالرغم من عدم وجود فرق ؛(العممي)مقارنة بالتخصص 
 .القبمي

 .الطمبة المعممين – التمخيص -(SQ4Rاستراتيجية ) :المفتاحية الكممات
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The Effectiveness of Using (SQ4R) Enhanced Strategy in 

Developing Some Summarizing Skills for Student Teachers 

Abstract: 

The current research problem was the low summarizing skills that 

student teachers have in their various specializations (Literary-Scientific). 

Therefore, this study aimed to investigate the effectiveness of the 

developed six steps (SQ4R) strategy on developing some of the 

summarizing skills required for student teachers through a proposed unit 

based on that strategy. Among the research tools used were 1- A 

diagnostic test to identify a list of summarizing skills. 2- A written 

summary test was included. 3- Rubric scorecard. 4- A teacher's guide. The 

research group consisted of (123) students from the (Arabic - Biological 

Sciences). The results showed the effectiveness of the developed SQ4R 

strategy in the development of summarizing skills in the research. The 

difference was statistically significant at (0.05) in favor of the post-

application of the written summarizing skills test as a whole. The results 

also showed that there was differences between the group members' scores 

in summarizing at the levels of (the sentence - the paragraph - the text). 

This discrepancy was in favor of the summary at the level of (the text). It 

also revealed that there was a difference in the mean score for the favor of 

specialization (literary) compared to the specialization (scientific); Note 

that there was no difference between their mean score in the post-

application.  

Keywords: (SQ4R) Strategy - Summarizing - Student Teachers. 
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 :٘مكدم 
ل  تعد المغة من أىم الظواىر التي  ن اختمف العمماء حول كونيا  بيا اإلنسان ُفضِّ ، وا 

وتعدت  ؛البشرمجموعة من بين االصطالح عمييا  قبل اهلل أم أنيا اصطالحية تممن توقيفية 
كالعربية أو  لغة واحدة تجمع أفراده الذيبين أفراد المجتمع  وسيمة االتصال باعتبارىا المغة

ن اختمفت  فردينل بين أي ا، لتكون وسيمة االتصاألنجميزية أو الفارسية أو الفرنسية...إلخ وا 
األميال، وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي أصبح يحيط و  لغتيم وب ُعدت بينيم المسافات

 آلخرين، وعن طريقوانستطيع التواصل والتفاعل مع  ، والذي من خاللوبنا من كل جانب
، وبدون المغة يتعذر النشاط المعرفي المنشودة واألىداف نتبادل المصالح ونحقق الغايات

 .ناسلم
االتصددال بددين األفددراد إلددى جددانبين  وسدديمةوقددد قسددم العممدداُء المغددة عمددى اعتبددار أنيددا 

 الدذيو ، وجانب االستقبال ميارتي التحدث والكتابة يتضمنالذي و جانب اإلرسال أساسيين ىما: 
 .ميارتي االستماع والقراءة يتضمن

اإلرسال -جانبيتقع بين ميمة نجد أن ىناك ميارة  ىذا التقسيموبإمعان النظر في   
؛ فمن المعموم أننا عندما ميارة التمخيصلتكون قاسًما مشترًكا بينيما، أال وىي  -واالستقبال

بد أن نقرأ الموضوع أو نستمع لو أواًل، وىو ما يمثل  ننا الفإ ،د إلى تمخيص موضوع مامُ ع  ن  
لتحديد الرئيس منيا لة ، ثم نتدبر ما بو من أفكار ومعاني في محاو (جانب االستقبال)

ص سواء مخِّ سموب المُ النص المراد تمخيصو بأإنتاج ، ثم االنتقال إلى مرحمة إعادة والفرعي
 . ب اإلرسال(وىو ما يمثل )جان أكان ذلك عن طريق التحدث أو الكتابة

، 8030) بني ياسينقد عرفو فوتعددت التعريفات التي تناولت مفيوم التمخيص،   
"إبراز لمنص األصمي، وحفاظ عمى صمبو بأقل عدد ممكن من الكممات في إيجاز : وبأن 3(353

 غير مخل بالمعنى الرئيس".
"القدرة عمى استخالص  ( بأنو:285، 8032) نايفأبو جاموس،  عرفو في حين  

عادة تركيبيا بأسموب المتعمم كي يعبر عن ار من النص المقروء، والربط بينياألفك ا وا 
  استيعابو لمنص".

                                                           
1

 ؛ حُج َشُر إنً )االسى األخُر نهًؤنف، سُخ انُشر، انصفحبد(.APA6استخذو انجبحج ًَط انتىحُك  
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ال غنى عنيا  اتت من أىم الميارات المغوية التيوال ينكر أحد أن ميارة التمخيص ب  
حتم عمينا ز بالسرعة واإليجاز، األمر الذي ألي إنسان، وخاصة في عصرنا الحالي الذي يتمي  

 ضرورة التركيز عمى الجوىر عند عرض الموضوعات عمى اآلخرين.
التمخيص لم يعد قاصًرا عمى فئة محددة من الناس، وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن   

؛ فالمؤلف يمجأ إليو لعرض ممخًصا الحياة مجاالت، وفي شتى بل أصبح األمر شاماًل لمجميع
، وكذلك عممية لكتابو، والباحث يستخدمو إلبراز أىم إجراءاتو وما توصل إليو من نتائج

في الفصول أو  سواءمراحل التعميمية المتعمم الذي يستخدمو أيًضا بشكل مستمر في جميع ال
 أو عند اإلجابة عمى االختبارات.عند المناقشة و قاعات المحاضرات 

ذا كانت ميارة التمخيص وممارستيا بالصورة العممية الصحي   ة وفًقا لخطواتو حوا 
بين العمماء، أصبحت من المتطمبات التي فرضيا العصر الحديث عمى جميع  االمتعارف عميي

 لمطالبضرورة تنميتيا  زاًما عمى المؤسسات التعميميةداخل المجتمع، فأصبح لالفئات 
بالمرحمة الجامعية بصفة عامة، والطمبة المعممين بصفة خاصة؛ فيم أكثر حاجة لممارستو 

 ن في المدارس ثانًيا.ميأواًل، ثم إكسابو لممتعم
(، إلى أن المرحمة الجامعية تعد من 383، 8034) وفي ىذا الصدد يشير األخشمي  

ى حيث تتشكل فييا الخمفية المعرفية التخصصية لدأىم المراحل التعميمية في حياة المتعمم؛ 
الت متعددة ومن اكبيًرا من المعمومات والمعارف في مج قدًرا، باإلضافة إلى أنو يتمقى المتعمم

ديد من األنشطة البحثية التي تتطمب منو ضرورة مصادر مختمفة ومتنوعة، كما أنو يقوم بالع
عرض ما توصل إليو بشكل موجز وعممي دون خمل أو نقصان، األمر الذي يتطمب توافر 

والتي من أبرزىا امتالك الطالب بالمرحمة الجامعية ميارات  ،مجموعة من مقومات النجاح
المعرفة العممية، ومعالجتيا  تساعده عمى فيم واستيعاب الكم الكبير من وقدرات عقمية ولغوية

وتنظيميا وتقويميا سعًيا إلعادة إنتاجيا بالشكل المناسب، ويعد التمخيص من أىم الميارات 
المغوية التي تحقق ذلك؛ وخاصة لما يتضمنو من ميارات عقمية عميا مثل: الفيم واالستيعاب، 

   والتحميل، واالستدالل، والتفسير، واالستنتاج، والتقويم. 
أنو نظًرا لما يقدمو التمخيص من فوائد إلى ( Williams, 2012, 24)ويميم يشير و   

أصبح من أبرز األنشطة التي يقوم  و ميارة أساسية لمنجاح األكاديمي،كونو متعددة لممتعممين 
كتمخيص الكتب أو  :؛ فيو في حاجة إليو إلتمام ما يوكل إليو من ميامبيا الطالب الجامعي
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لكتابة تقرير ما حول  (اإلنترنت)فصل منيا، أو كتابة المقاالت، أو مراجعة شبكة المعمومات 
  موضوع محدد تتنوع فيو المصادر والمراجع.

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى ضرورة االىتمام بتنمية التمخيص بدًءا من   
ية ووصواًل إلى المرحمة الجامعية، مرحمة التعميم االبتدائي مروًرا بالمرحمة اإلعدادية والثانو 

(، ودراسة 8032نايف،  ،ودراسة )أبو جاموس (،Hill & Bjork, 2008)مثل: دراسة 
 (.8034)األخشمي، دراسة و (،  8032)جبرائيل، 

وعمى الرغم من أىمية ميارة التمخيص وضرورة توافرىا لدى المتعممين وتأكيد   
ظاىرة الضعف فييا يممسيا الجميع، وفي ىذا الصدد الدراسات والبحوث عمى تنميتيا، إال أن 

 & Medina, z(، ودراسة )8006دراسة )نصر ومناصرة، راسات، مثل: أكدت بعض الد
Nivelo, M, 2010 ،)( ودراسةDromsky, 2011 ،)( ودراسةMaharmeh, 2013،) 

من  ولعل، عمى أن ىناك عدًدا كبيًرا من المتعممين غير قادرين عمى إتقان ميارة التمخيص
استخداميم لمعبارات واأللفاظ الواردة في النص األصمي،  نقاط الدالة عمى ضعفيم فييا:الأبرز 

من وجية نظر -يرجع السبب وراء ذلكقد و  وضعف الصياغة، وتحريف المعنى لمنص،
بشكل عممي ومنظم  إما لجيميم بقواعد التمخيص وفنياتو، أو عدم ممارستيم لو -الباحث

 يم.أثناء دراست
عدم ىو سبب آخر أال و ويرى البحث الحالي أنو بجانب ماسبق ذكره من أسباب يوجد   

األمر الذي يجعمو في الغالب ال يتطرق لعرضيا ذاتيا،  ميارة التمخيص نفسو من المعمم تمكن
التي يتم عرضيا في  موضوعاتالأن التمخيص يتبع  فمن المعروف في حصة التعبير؛

في نشرة توزيع  ال يتم تحديدىا مسبًقا أن موضوعات التعبير المعموم، ومن التعبير حصص
وفًقا لرغباتو والتي غالًبا ما  موضوعالرك لممعمم اختيار ت  ويُ  ،في المدارسالمغة العربية منيج 

لموضوعات ىو موضع أن ىذا النوع من ا بحجة؛ و إلى الموضوعات اإلبداعيةيتكون متج
خاصة موضوعات ل تعرضووفي حالة  ،السنوية أو النيائيةنصف  في االختبارات سؤال

)البرقية،  :يكون االقتصار عمى بعض الموضوعات األكثر شيوًعا مثل ،التعبير الوظيفيب
 سئمةألعدم تعرض المتعمم ب مبرًرا ذلك الالفتة، الرسالة(، دون التطرق إلى موضوع التمخيص

 .ىذه الميارةتخص 
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ضعف تمكن المتعمم من ميارة التمخيص أصبح أن  :ما سبق يمكن القول في ضوءو 
يمكن عالجو باستخدام  الضعفمرحمة تعميمية دون أخرى، وأن ىذا  اال تخمو مني ظاىرة

بشكل عام وميارة التمخيص بشكل  التي تتناسب مع طبيعة المغةستراتيجيات مجموعة من اال
 .عمى التفكير مية قدراتتنمي من خالل الدافعية لدى المتعممين، وتعمل عمى إثارة خاص

، والتي تعد أحد استراتيجيات ما SQ4Rومن أبرز تمك االستراتيجيات استراتيجية 
لكونيا  وذلكوراء المعرفة، وقد حظيت ىذه االستراتيجية بالقبول لدى العديد من التربويين، 

تتكون من مجموعة من الخطوات المنظمة والمتتابعة والمرنة يبمغ عددىا ست مراحل، وىي: 
 ، التسجيلReading، القراءة Question، التساؤلSurvey)التصفح أو المسح 

Record االسترجاع ،Recite المراجعة ،Review)،  والتي تساعد عمى تنمية ميارة القراءة
يعاب لما يقرأ المتعمم، وتنمي قدرة المتعمم عمى التفكير من خالل السريعة مع تحقيق االست

تسمح لممتعمم بإعادة المحاولة والتكرار لكل خطوة من خطواتيا، األمر  كما ،الربط بين األفكار
، م بعض معمومات النصالذي يجعل المتعمم أكثر دافعية عند تعرضو لمفشل أو التعثر في في

، ومن المعموم أن عممية التمخيص تعتمد في أكبر قدر من المعمومات حول النص وتحصيل
بداية األمر عمى القراءة الواعية والدقيقة لمنص المراد تمخيصو، فكمما زاد االسيتعاب القرائي 

 .والتعبير عنيا بشكل سميملمنص كمما أصبح المتعمم قادًرا عمى فيم مكوناتو وأفكاره 
 (، ودراسةAratuse, 2017) دراسة رت بعض الدراسات مثل:أشاوفي ىذا الصدد 

عالقة قوية بين ىناك أن إلى (، Franzik, 2010(، ودراسة )8038، نايف ،)أبو جاموس
د قراءتو لمنص يعتمد عمى نفسو االستيعاب القرائي لدى المتعمم وعممية التمخيص؛ فالمتعمم بع

عادة إنتاجو، وكتابتو بتم بأسموبو الشخصي، أي أنو كمما زاد االستيعاب والفيم ثيل ما تعممو وا 
سقاط بعض  العميق لما يقرأ تزيد قدرتو عمى التعرف عمى األفكار الرئيسة من جية، وا 

 التفاصيل غير الميمة، ثم إعادة تنظيم تمك المعمومات بالشكل الجديد.
، طورةالم SQ4Rلمعرفة مدى فاعمية استراتيجية  البحث الحاليدفع  األمر الذي

، في تنمية ميارة التمخيص يقرأ السريعة مع االستيعاب لماوالتي تمعب دوًرا في تحقيق القراءة 
 عممين.المالطمبة لدى 
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 :مػكل٘ البخح 

 أ: اإلحطاع باملػكل٘: 

 تنامى اإلحساس بالمشكمة من خالل:

وميارة  ،الميتمة بميارات الكتابة بشكل عامبعض الدراسات والبحوث ما أشارت إليو  -
مع  ميارة التمخيصالمتعممين في لدى ضعف  وجودإلى ، التخميص بشكل خاص

التأكيد عمى ضرورة االىتمام بيذه الميارة ووضعيا عمى رأس األولويات في مجال 
(، ودراسة )جبرائيل، 8032دراسة )أبو جاموس، نايف، مثل:  تدريس المغة

  (.8034(، ودراسة )األخشمي، 8032
 

اختبدار الكفدداءة المغويدة، والدذي تددم إعدداده ليكددون نتدائج تطبيددق عنددو تحميدل  مدا أسدفر -
لمعدددام الجدددامعي  شدددرًطا مدددن شدددروط سياسدددة القبدددول بكميدددة التربيدددة بدددالعريشاجتيدددازه 
 الجدددد مددن المتقدددمين ( متعمًمددا ومتعممددة588، والددذي طبددق عمددى )م8035-8036

 عن النتائج التالية:تحميل ؛ حيث أسفرت نتائج اللكمية التربية بشعبيا المختمفة
 ( 54.4أن نسدددبة %) ( متعمًمدددا ومتعممدددة331أي مدددا يقابدددل )  المتقددددمين مدددن

( 30%مدن ) حصدموا عمدى أقدلقدد ، لكمية التربيدة بتخصصداتيا األدبيدة والعمميدة
التمخديص فدي  فدي االختبدار؛ عمًمدا بدأن التمخديص لسؤال المخصصةمن الدرجة 

 عمى مستوى الفقرة. قد اقتصر االختبار

ما أسفرت عندو نتدائج اسدتطالع الدرأي الدذي قدام بدو الباحدث مدع عددد مدن المتعممدين،  -
( متعمًمددا ومتعممددة مددن التخصصددات األدبيددة والعمميددة، وكددان 200والددذي بمددغ عددددىم )

السؤال الرئيس حول واقع دراستيم لميارة التمخيص عمى مدار المراحل التعميميدة التدي 
 كانت أبرز نتائج االستطالع ما يمي: تعرضوا ليا، و 

 ىدذه الميدارة وبدالرغم ، عمدى أن مدن المتقددمين( 74%) توجد نسبة اتفداق بدين
مدددن أىميتيدددا إال أنيدددم لدددم يتددددربوا عمييدددا أثنددداء مدددرورىم بالمراحدددل التعميميدددة 
نمددا  المختمفددة بدددًءا بالمرحمددة االبتدائيددة مددرورًا بالمرحمددة اإلعداديددة والثانويددة، وا 

فددي حصددص التعبيددر غالًبددا مددا  تعرضددوا لددوالددذي لمعمددل الكتددابي  المعتددادالشددكل 
والقميددددل منيددددا يتطددددرق لمجانددددب  ،انحصددددر فددددي كتابددددة الموضددددوعات المقاليددددة
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رًا مددا يددتم التطددرق ، وندداد..إلددخ(، الرسددالة، .الالفتددة البرقيددة،) :مثددل الموضددوعي
 لسؤال التمخيص.

 اختبدارات المغدة العربيدة بمرحمدة آلوندة األخيدرة أصدبحت ا أكد المتعممون أندو فدي
األمددر الددذي دعددا المعممددين إلددى  الثانويددة العامددة تتضددمن سددؤااًل عددن التمخدديص،

لفددت نظددر المتعممددين لكيفيددة اإلجابددة عددن ىددذا النددوع مددن األسددئمة، مؤكدددين أن 
ليكددون عدددد كممددات  ؛فددي حددذف بعددض الكممددات يتمثددلمفيددوم التمخدديص لدددييم 

، دون صدورتيا األولدى قبدل التمخديصب ندد مقارنتيداعأقل  المراد تمخيصيا الفقرة
 .  التعرض إلى فنيات التمخيص ومياراتو الفرعية

 ب: حتدٓد املػكل٘: 

المتعممدددين العديدددد مدددن لددددى  ميدددارة التمخددديص ضدددعفتحدددددت مشدددكمة البحدددث فدددي  
 لمحدد مدن ىدذه الظداىرة مناسدب؛ عدالج تطمب تقدديمالذي  األمر، يةبكمية التربالجدد ين الممتحق

 .  أو البحث عن كيفية تنمية تمك الميارات لدييم
وأرجددع البحددث الحددالي السددبب فددي ذلددك إلددى وجددود بعددض أوجددو القصددور فددي طددرق  

 التعبيدر حصص المغة العربية بشدكل عدام، وحصدصالتدريس المعتادة التي مازالت تستخدم في 
، وانحصددارىا عمددى تدددريب المتعممددين عمددى كيفيددة بشددكل خدداص بشددقيو )الشددفوي، والتحريددري(

إلددي ضددعف المتعممددين  ممددا أدى ؛لألسددئمةاجتيدداز االختبددارات والحصددول عمددى الدرجددة الكاممددة 
 .، والتي من أبرزىا ميارة التمخيصيتدربوا عمييافي الميارات التي لم  بصورة ممحوظة

سدتراتيجيات التدريسدية باستخدام بعض اال يمكن الحد منو ورأى  الباحث أن ىذا األمر
لتعدرف ا؛ مما حدا بالباحث إلدى ص بمتطمباتيا المختمفةقد تتناسب مع طبيعة ميارة التمخي التي

 تنميدة بعدض ميدارات التمخديصفدي  SQ4Rاسدتراتيجية  عمى وحدة مقترحة قائمة عمى فاعمية
 حاول الباحث اإلجابة عن األسئمة التالية:و ؛ لدى الطمبة المعممين

 ؟األدبية والعممية مبتخصصاتي لمطمبة المعممين التمخيص الالزم توافرىا مياراتما  .3
من ميارات التمخيص بتخصصاتيم األدبية والعممية عممين الطمبة الم ما مدى تمكن .8

 الالزم توافرىا لدييم؟
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تنمية ميارات التمخيص لدى الطمبة في  SQ4Rاستراتيجيةصورة وحدة قائمة عمى ما  .1
 ؟المعممين

 ؟تنمية ميارات التمخيص لدى الطمبة المعممينفي  SQ4Rاستراتيجية ما فاعمية  .2
الفقرة، الجممة، ) عند مستوى وبعض المتغيرات مثل: حجم النص المراد تمخيص عالقةما  .3

النص(، ونوع التخصص األكاديمي )أدبي، عممي( عمى ميارات التمخيص لدى الطمبة 
  ؟المعممين أفراد عينة البحث

 :أٍداف البخح 

 ىدف البحث الحالي إلى:
  استراتيجية  وحدة مقترحة قائمة عمى فاعمية الوقوف عمىإلى سعى البحث الحالي

SQ4R لدى  -المستيدفة في البحث الحالي-التمخيص ميارات بعض في تنمية
، ومعرفة تأثير بعض المتغيرات مثل حجم النص، ونوع التخصص لطمبة المعممينا

 . التمخيص لدى أفراد عينة البحثاألكاديمي عمى نمو ميارة 
 

 :أٍنٔ٘ البخح 

 قد يفيد البحث الحالي في:
 لالزم توافرىا لمطمبة المعممين.ابميارات التمخيص قائمة ل التوصل 
 تحديد مستوى تمكن الطمبة المعممين من  يساعد في التوصل الختبار تشخيصي

 .ميارات التمخيص الالزم توافرىا لدييم
  التدريس بكمية التربية إلى أىمية ميارة التمخيص، وضرورة لفت نظر أعضاء ىيئة

األنشطة التعميمية والميام  مقرراتيم من خالل االعتناء بيا من خالل توظيفيا في
 لمتعممين.  لمطمبة ااألدائية المقدمة 

  تقديم خرى، وذلك من خالل األتربوية الدراسات العديد من الأمام  الطريقفتح
، وكذلك بتنمية ميارات التمخيص لمفئات المختمفةمقترحات جديدة فيما يتعمق 

 .SQ4Rاستراتيجية 
  بضرورة تدريب  والتعميم ةبمديريات التربي برامج التدريبتوجيو نظر القائمين عمى

تنمية ميارات في  SQ4Rاستخدام استراتيجية كيفية عمى  معممي المغة العربية
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بدًءا من مرحمة التعميم االبتدائي  وميارة القراءة السريعة، التمخيص لممتعممين
 .مرورًا بالمرحمة اإلعدادية ووصواًل لممرحمة الثانوية

 

  مصطلخات البخح:حتدٓد 

 :التاليةتضمن البحث المصطمحات 

  :SQ4Rاضرتاتٔجٔ٘  - أ
  ُاسدددددتراتيجية ( 8006)الياشدددددمي، الددددددليمي،  عدددددرفيSQ4R أحدددددد أىدددددم : بأنيدددددا"

مددا وراء المعرفدة فددي مجددال تعمديم القددراءة االسدتيعابية؛ إذ تقددود المددتعمم اسدتراتيجيات 
إلى القيام بمجموعة مدن الخطدوات الدقيقدة؛ بيددف التفاعدل مدع الدنص المقدروء ومدا 

 بو من معمومات، األمر الذي ينتج عنو تحقيق مستويات عالية من الفيم".
 مجموعددددة مددددن اإلجددددراءات والخطددددوات المنظمددددة  بأنيددددا: ويعرفيددددا البحددددث الحددددالي

بيددف االنتيداء مدن قدراءة  الطالب المعمدم بكميدة التربيدة؛يقوم بيا التي ة، موالمتسمس
 وىدي مكوندةالنصوص بشدكل أكثدر إيجابيدة وفعاليدة مقارندة باالسدتراتيجيات األخدرى، 

جاع، )التصفح أو المسح، التسداؤل، القدراءة، التسدجيل، االسدتر من ست مراحل ىي: 
 .  ، وال يجوز لممتعمم تجاىل أي مرحمة من المراحل الستالمراجعة(

 :التلخٔص - ب
 ص عمى التعبير عن األفكار قدرة الُممخِّ "أنو: ب (335، 8032)الشنطي،  وُ عرف

الواردة في الموضوع المراد تمخيصو، بكممات قميمة دون اإلخالل بالمضمون  األساسية
 ."الصياغةفي بيام اإلأو 
  ميارة لغوية تقوم عمى االستيعاب الواعي لمنص  أنو:إجرائًيا ب التمخيصوُيعرف

المسموع أو المقروء المراد تمخيصو، بيدف إعادة صياغة ىذا النص بأقل من 
الطالب التزام مع  عباراتو األصمية، دون اإلخالل بوحدة النص أو تشابك أجزائو

 (.%83(، والمركز)%40)بمعيار حجم النص في التمخيص بنوعيو العام المعمم 
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  :فسّض البخح 
 :التاليةحاول البحث اختبار الفروض 

في  مجموعة البحثبين متوسطي درجات أفراد فرق دال إحصائًيا ال يوجد  -
 .ميارات التمخيص ككلالتطبيقين القبمي والبعدي الختبار 

في بين متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث فرق دال إحصائًيا ال يوجد  -
 .النص(-الفقرة-الجممة)عند مستوى  البعدي التطبيق

بين متوسطي درجات الطالب في الشعب األدبية فرق دال إحصائًيا ال يوجد  -
 والعممية في التطبيق البعدي الختبار ميارات التمخيص.

 

 :حدود البحث 
 اقتصر البحث الحالي عمى ما يمي:

  :الثانيدة تخصدص  طدالب الفرقدة -كميدة التربيدة-جامعة العريشالحدود المكانية
 ، ومبرر ذلك:العموم البيولوجية(-)المغة العربية

  تدني ميارات التمخيص لدى ىؤالء الطالب، وىذا مدا كشدفتو نتدائج اختبدار
 كاختبار قبول بالكمية. تطبيقو عمييمالكفاءة المغوية الذي 

  حاجددددة التخصصددددين األدبددددي والعممددددي لميددددارة التمخدددديص أثندددداء الدراسددددة
( مقررًا ثقافًيدا بجاندب 31( مقررًا تربوًيا، و)81)يدرس  الجامعية؛ فكالىما

بددالكم الكبيددر تتميددز ىددذه المقددررات ومددن المعمددوم أن المقددررات األكاديميددة؛ 
مددن قبددل الطمبددة  تمخيصدديا بشددكل غيددر مخددل تسددتمزممددن المعمومددات التددي 

   .8المعممين
  م 8037-8036من العام الدراسي  األولالحدود الزمانية: الفصل الدراسي. 
 :بعدددض ميدددارات التمخددديصعمدددى البحدددث الحدددالي  اقتصدددر الحددددود الموضدددوعية 

حسن انتقاء األلفاظ، دقة اإليجداز، بدروز الشخصدية، السدالمة : )وىي ،الرئيسة
ميدارات  ات فرعيدة، والتدي بمدغ مجموعيدا عشدر، وما تتضمنو مدن ميدار (ةالمغوي
 منيا.المتعممين تمكن الطمبة حاجة نظرًا ل؛ فرعية 

                                                           
2

 تى انرجىع إنً الئحخ انكهُخ نجرايج إعذاد انًعهًٍُ انشعت األدثُخ وانعهًُخ نتحذَذ انًمرراد انترثىَخ وانخمبفُخ. 
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  اقتصدددر البحدددث الحدددالي عمدددى التمخددديص الكتدددابي دون الشدددفوي، وذلدددك بسدددبب
الحاجة الممحة ليذا النوع مدن التمخديص لددى الطمبدة المعممدين، فيدم يحتداجون 
إلددى تمخدديص مددا يسددمعوه مددن قبددل المحاضددر الددذي يتحدددث كثيددرًا، وىددم يدددونون 

تجددون إلدددى قمددياًل راجددين أن يكدددون مددا دوندددو تمخيًصددا كافًيدددا ووافًيددا، وكدددذلك يح
 تمخيص الكم الكبير من أوراق الكتب والمراجع بغية اجتياز االختبارات بكفاءة.

 :أدبٔات البخح 
 :  (ُ ّمَازاتُخطْات، فُٔ العْامل املؤثسٗ، ُمطتْٓات، ُ ّأٍنٔتُمفَْمالتلخٔص )احملْز األّل:  -

 أّاًل: مفَْو التلخٔص ّأٍنٔتُ:
 مفَْو التلخٔص: - أ

ن يالباحثالعديد من ، وقد تناول بشكل عام المغويةميارات المن أىم  التمخيصُيعد 
عممية ك ميارة عامة، والتمخيصالتمخيص ك: ، منياتحت عناوين مختمفة التمخيصمفيوم 
 . مجال كتابي وظيفيوالتمخيص ك، عقمية

 

في ضوء  التمخيص لتحديد مفيوم والبحوث دراساتالكتابات و ال خُمصت العديد منقد و 
التمخيص  بأن، (828، 8006 ،فضل اهلل)ذكره التعريفات ما  تمك منو  ،رؤيتيم لمتمخيص

، الخاص لمكاتب أو الُممخِّصسموب ، باألصياغة الموضوع المراد تمخيصو صياغة جديدة :ىو
وبأقل قدر من الكممات والجمل والعبارات، مع المحافظة عمى جوىر النص، واإلبقاء عمى 

  .معانيو وأفكاره األساسية
عممية تفكيرية تتطمب استخراج األفكار  (، بأنو:373، 8007عرفو )عيد، في حين 

  .الرئيسة والتعبير عنيا بإيجاز ووضوح
حفاظ عمى صمبو البأنو: إبراز لمنص األصمي، و  (353، 8030بني ياسين، ) وعرفو

 بأقل عدد ممكن من الكممات في إيجاز غير مخل بالمعنى الرئيس.
عممية تحديد األفكار الميمة من غير الميمة  بأنو: ،(Desoiza,2011,39) وذكره

عادة صياغتي  سموب موجز، وبمغة الُممخِّص.ا بأفي النص المراد تمخيصو، وا 
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بشكل أساسي عمى عممية (، بأنو: ميارة لغوية تعتمد 114، 8038)محمد،  وأورده
عاب الواعي لمنص، واستخالص األفكار الرئيسة فيو، في محاولة إلعادة صياغتو بشكل ياالست

  جديد؛ بغرض التعبير عن مضمون النص الرئيس بألفاظ أقل. 
 :التمخيصويمكن أن نخُمص من ىذه التعريفات إلى أن 

 القراءة. االستماع أو ، تعتمد عمى مراقبة المتعمم لنفسو أثناء عممية عقمية 
  المقروء. المسموع أو عقمية تفاعمية مع النص عممية 
 .عممية تشير إلى قدرة الفرد عمى التعرف واإلدراك الصحيح لما تدل عميو الكممات 
 عادة نيتضمن مجموعة من العمميات مثل: توليد األفكار، وت ظيميا، وترجمتيا، وا 

 صياغتيا وصواًل إلى مرحمة المراجعة والتقويم.
 األفكار الرئيسة والفرعية  التفريق بين :الميارات مثلمن تضمن مجموعة ي

 التمييز بينمع النص الستنتاج المعاني الضمنية،  الُممخِّصوتنظيميا، تفاعل 
يم النص المسموع أو ، تقو يسمع أو يقرأ ماالحقائق واآلراء، بيان رأى القارئ في

 بو.   المقروء، تكوين الُممخِّص مفيوًما خاًصا
 

 :أٍنٔ٘ التلخٔص - ب

االىتمام بميارة التمخيص والعمل  ضرورة إلى أدتالتي حول األسباب راء تعددت اآل  
تقانيا من قبل المعممين إضرورة و  من ناحية، يا لدى المتعممينإتقان بشكل فعال عمى

كل من يمجأ د البعض عمى ضرورة إتقانيا ليأكت إلىمن ناحية أخرى، بل تعدى ذلك  داريينواإل
في عممو، ومن أبرز النقاط التي تؤكد عمى أىمية  والشفيية المغة المكتوبةإلى استخدام 

 ؛Cho, 2012,10 ؛ 822، 8006فضل اهلل، التمخيص ما ذكره كل من )
Gorgen,2015,309 ،Mokeddem, S. & Houcine, S. 2016 ،

Fergusson ,  K. 2016 فيما يمي(؛ حيث أشاروا إلى أىمية التمخيص: 
  لالزمة لممتعممين.اوالكتابية  ةالقدرات القرائييعمل عمى تطوير 
  ،ينمي بعض الجوانب الميمة في شخصية الفرد: كالتركيز، والدقة، والنظام، واإلتقان

 والمالحظة ...إلخ.
  واإللمام أو االستماع تأكد من االستيعاب الوافي لمموضوع محل القراءةموسيمة ليعتبر ،

 ظم لممعمومات.بجزئياتو المختمفة، واالسترجاع المن
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  طالع عمى األعمال الكتابية المطولة كالتقارير لوقت الالزم لالتوفير ايعمل عمى
 والمقاالت والبحوث.

 لدى الفرد القائم بالتمخيص.مياراتيا الكتابة، وتطوير  عممي عمىالتدريب يحقق ال 
 ؛ حيث في صورة مختصرة ضروري لنشر أعمال معينة: كالبحوث والتقارير المطولة

 يمجأ أصحابيا إلبراز عناصرىا األساسية بكممات مركزة.
 ندما يتعرف عمى قدرتو االستيعابيةينمي الثقة بالنفس لدى المتعمم، ويظير ذلك ع 

ما فيمو بأسموبو الخاص، األمر  ةلمنص المسموع أو المقروء، وقدرتو عمى صياغ
 الذي يولد لديو اإلحساس بالنجاح واالنطالق آلفاق أوسع وأرحب.

  يعتبر مؤشرًا لكل من المعمم والمتعمم لمحكم عمى عممية التعمم وتحديد مقداره وكيفية
 حدوثو.

  وسيمة مالئمة لمكشف عن قدرة المتعمم في تحديد األولويات عند التخطيط لعممية
 التمخيص. 

 فدددديوتتضددددح أىميددددة التمخدددديص، وضددددرورة تنميددددة مياراتددددو لدددددى الطمبددددة المعممددددين 
 يرى البحث الحالي ما يمي:أىميا كما  ،عدة أسباب

 

 لمعممين في حياتيم االمغوية استخداًما من قبل الطمبة  الميارات أن التمخيص من أكثر
األكاديمية، وتعني تمكين الطمبة المعممين من فيم المعنى المناسب لمكممة من السياق 

تيار اخ ، والقدرة عمى سواء أكان مسموًعا أو مقروًءا، وتوضيح العالقات بين الجمل
، واستنتاج األفكار الرئيسة والفرعية، وتحديد ما المراد تمخيصوعنوان مناسب لمنص 

القارئ في النص  ، وبيان رأيىدف الكاتب اطبواستنيتصل منيا بالنص وماال يتصل، 
 كاتبو.  وأ أو المسموع المقروء

  عمى التعمق في النص المراد تمخيصو، وبالتالي  يساعد الطمبة المعممينأن التمخيص
التوصل إلى عالقات جديدة يمكن صياغتيا بأسموبيم؛ األمر الذي يجعل التعمم أبقى 

 أثًرا لدييم. 
  الوقوع في كثير من األخطاء أثناء القراءة الطمبة المعممينيجنب  التمخيصأن ،

الم المكرر في أكثر من والكوخاصة إذا كان النص المقروء أو المسموع يتسم بالطول 
 يتطمب القراءة المتأنية والعميقة لكل فقرات النص. موضع، ألن التمخيص
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 وخاصة فيما يتعمق تصحيح األخطاء التي يقعون فيياعممية  التمخيص يسيل ،
 . اإلمالءو  باستخدام قواعد الترقيم

 ويزيد من حصيمتيم المغوية ،الطمبة المعممينبمغة عمى االرتقاء  التمخيص يعمل 
ساعدىم في التعبير عن أفكارىم األمر الذي ي، كسائر الميارات المغوية المختمفة

 .  بأساليب مختمفة ومشاعرىم
  التقدم التكنولوجي واالنفجار المعرفي اليائل  التمخيص متطمب أساسي لمسايرةأن

ل عام، والمرحمة عمى المؤسسات التعميمية بمراحميا المختمفة بشك والذي يفرض
الجامعية بشكل خاص بناء القارئ الفاىم الواعي، الذي ال يتوقف عند مرحمة التعرف 
الظاىري عمى معاني الكممات بل يتعداىا إلى أبعد من ذلك بكثير، وتكون لديو القدرة 

في أقل  الواردة في محتوى النصوص، من المعارف والمعمومات قدرعمى تمخيص أكبر 
 ت والجمل.عدد من الكمما

ًٔا:   مطتْٓات التلخٔص:ثاى
قسم العمماء التمخيص إلى مستويين، ىما: )التمخيص العادي، والتمخيص المركز(،    

كل ىو توافر مجموعة من الخصائص في وكان المعيار الرئيس في الفصل بين المستويين 
كما أورده من أبرزىا الحجم، ويمكن التعرف عمى خصائص كل مستوى كان والتي  ،مستوى

 من خالل ما يمي: (، 830، 8006)فضل اهلل، 
يا إلى نصف الحجم األصمي أو صتمخي المراديصل حجم المادة التمخيص العادي:  - أ

األفكار والجمل  :%، ويتم التركيز فيو عمى40: 30أكبر بقميل، وىو ما يقدر بددد 
التأكيد عمى ضرورة حذف و األخذ في الحسبان العبارات الميمة، مع الرئيسة، 

 باإلضافة إلىالبديييات، والعموميات، وكذلك األمثمة والجمل الشرطية والمترادفات، 
؛ حيث حاللاإل المجوء إلى عممية إلى بجانباالحتماالت والمستقبل غير المتأكد منو، 

حالل كممة أو جممة محل مجمو  يضعأن  لمممخصيتاح  عة من الكممات والجمل، وا 
 .حل الكمماترقام ماأل 

التمخيص المركز: ويصل فيو حجم المادة الممخصة إلى ربع حجم المادة األصمية أو  - ب
 ،وضوح المعنى :، ويتم التركيز فيو عمى%83: 80أقل بقميل، وىو ما يقدر بدد

 واالتساق مع المعنى األصمي لممادة الممخصة، مع التأكيد عمى السالمة المغوية.
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 يف التلخٔص:العْامل املؤثسٗ ثالًجا: 

سعت العديد من الدراسات والبحوث في اآلونة األخيرة إلى الكشف عن أىم العوامل 
(، Cho,2012(، ودراسة )Lee,2010التي تؤثر في عممية التمخيص، مثل: دراسة )

(، وكان من أبرز تمك العوامل التي تؤثر بشكل مباشر عمى قدرة 8034ودراسة )األخشمي، 
 ما يمي: جيد المتعمم في إنتاج ممخص

 مستوى الكفاءة المغوي لممتعمم. -
 الخمفية المعرفية السابقة لدى المتعمم عن الموضوع المراد تمخيصو. -
 مستوى طول النص ودرجة تعقيده. -
 نوع النص المراد تمخيصو )أدبي، عممي(. -
 نقرائية النص.مستوى ا -
 مستوى تكثيف المعمومات الواردة في النص. -
 بالنفس لدى المتعمم.مستوى الدافعية والثقة  -
 طريقة عرض النص وتنظيمو. -

ويرى البحث الحالي أنو بجانب ما سبق ذكره من عوامل، توجد أيًضا مجموعة من 
 العوامل األخرى والتي تؤثر في عممية إنتاج الممخص يمكن ذكرىا فيما يمي:

 درجة تمكن معمم المغة العربية من ميارات التمخيص؛ ففاقد الشيء ال يعطيو. -
 جة ممارسة المتعمم لعممية التمخيص أو التدريب عمييا في الفصل.در  -
 المستوى العمري لممتعمم. -
 .حول النص المراد تمخيصو تنوع البنية الثقافية لممتعمم -
يعاب، تتيا المختمفة لدى المتعمم، مثل: االساياالستماع بمستو  مدى توافر ميارة -

مستوى توافرىا لدى المتعممين  والتحميل، واالستنتاج، والنقد؛ حيث يؤثر اختالف
 عمى عممية التمخيص.

ًءا من المستوى تو المختمفة لدى المتعمم، بدايمدى توافر الفيم القرائي بمستو  -
؛ حيث يؤثر اإلبداعيممستوى لوصواًل  والناقدلمستوى التفسيري الحرفي مرورًا با

 لتمخيص.عمى عممية االتفاوت بين المتعممين في درجة توافر تمك المستويات 
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 :ّمَازتُ خطْات التلخٔصزابًعا: 

الكتابات والدراسات والبحوث التي تناولت خطوات التمخيص، مثل:  عمى الرغم من تعدد
عمى أن  معظميامع اج(؛ إال أنو قد 8032؛ الشنطي،Cho,2012؛ 8006، )فضل اهلل

وال يتم التمخيص بطريقة  التمخيص ىو في األساس عممية ىادفة ومنظمة يقوم بيا الممخص،
، كما أن ىناك تقارًبا كبيًرا في وجيات النظر بين التربويين حول خطوات التمخيص، عشوائية

 :، والتي يمكن إجماليا فيما يميوأنيا تقوم في األساس عمى فكرة االنتقاء واالختصار
ي النص األصم: وفييا يقوم الممخص بقراءة لمنصالواعية القراءة االستكشافية  .3

 موضوع.مالرئيسة لالعامة أو بيدف التعرف عمى الفكرة  كاماًل، وبتركيز؛
القراءة االستيضاحية لمموضوع: وفييا يقوم الممخص بإعادة قراءة الموضوع  .8

 واستخراج المضامين الواردة في الموضوع، وتسجيميا في شكل نقاط.
 والتمييز: وفييا يتم الفصل بين ما يمكن اإلبقاء عميو من مضامين، وما االنتقاء .1

 يمكن حذفو.
بالشروع في كتابة التمخيص، صياغة: وفي ىذه المرحمة يقوم الممخص الإعادة  .2

صياغة تمك النقاط في صورة فقرات بأسموبو الخاص، مع وذلك من خالل إعادة 
لموضوع، أو اإلبيام اإلخالل ببنية االمحافظة عمى العرض اليرمي لمموضوع دون 

 في الصياغة.
من  %( 83والذي يصل إلى ) المراجعة: وفييا يتم مراجعة األفكار والمغة والحجم .3

 (، ثم كتابة التمخيص بصورة نيائية.لمنص الحجم األصمي
( في كتابو عمميات الكتابة الوظيفية 8006فضل اهلل،  مما ذكره ) الباحثوقد استفاد 

التخميص باعتباره أحد مجاالت العمل الكتابي الوظيفي بجانب كتابة محاضر االجتماعات، أن 
نو يمر بثالث مراحل رئيسة، ويتفرع من منيا لوظيفية...إلخ؛ فإوالتقارير الرسمية، والرسائل ا

 مجموعة من اإلجراءات التي تتناسب مع طبيعة تمك المرحمة، ويمكن عرضيا فيما يمي:
 ى: مرحمة التخطيط لكتابة التمخيص.لالمرحمة األو  .3
الفنية و المرحمة الثانية: مرحمة كتابة التمخيص، وتشمل اإلجراءات المغوية، والفكرية،  .8

 (.)التنظيمية
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، وتشمل مجموعة من اإلجراءات، ومعالجتو الممخصالمرحمة الثالثة: مرحمة مراجعة  .1
 وىي:

  المراجعة المغوية لمموضوع الُممخص.ب ةخاصإجراءات 
  مراجعة األفكار لمموضوع الُممخص.خاصة بإجراءات 
 حجم  -شكمية لمموضوع الُممخص) التنظيماألخطاء المعالجة إجراءات خاصة ب

 .النص بعد التمخيص(
 (عالمات الترقيم، اإلمالئية، النحوية)األخطاء معالجة إجراءات خاصة ب. 
 األخطاء الخطية.معالجة ب ةإجراءات خاص 

وفي ىذا الصدد ميز ؛ ومراحمو ميارات التمخيص بخطوات التمخيصوقد تأثر تقسيم 
بالتمخيص، ىما: ميارات تتعمق  ة(، بين نوعين من الميارات الخاص314، 8034)األخشمي،

 بالعمميات، وميارات متعمقة بالمنتج.
ة بالعمميات ما يمي: ميارات مرتبطة بالقراءة والفيم ومن أبرز الميارات المتعمق

تعمق بالمنتج فتشمل الميارات الخاصة بكتابة يما قرائي، ميارات التخطيط والمراجعة، أما ال
خراجو في صورتو النيائية، خص، و المم سعت العديد من الدراسات والبحوث إلى تحديد وقد ا 

(، 8032التركي، ى المتعممين، مثل: دراسة )يارات التمخيص الالزم توافرىا لدقائمة بأىم م
 ( ميارات، وجاءت عمى النحو التالي:4توصمت إلى قائمة مكونة من )والتي 

 إبراز الفكرة العامة لمنص. -
 ترتيب أفكار النص بشكل منطقي. -
 المحافظة عمى األفكار الرئيسة. -
 الصياغة بأسموب الممخص. -
 مراعاة الطول المناسب لمنص. -
 االستغناء عن التفاصيل غير الميمة. -

عدًدا من  -انب ما سبق ذكره من مياراتبج-( 8034)األخشمي،  ضحو أ و
 الميارات الخاصة بالتمخيص، والتي يجب تنميتيا لدى المتعممين، وىي:

 اإللمام بجميع األفكار الميمة الواردة في النص. -
 ص بالموضوعية عند الكتابة، والبعد عن التحريف والتأويل والتعميق.خِّ التزام الُمم -
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 عند الصياغة.بالمغة الفصيحة التزام الُممخِّص  -
 بالدقة والوضوح عند التعبير عن األفكار.التزام الُممخِّص  -
 بتجنب استخدام ضمير الغائب العائد عمى مؤلف النص.التزام الُممخِّص  -
 القواعد المغوية عند كتابة الُممخص. الُممخِّص عمى توظيفحرص  -
 ألدوات الربط المالئمة لمنص.الُممخِّص استخدام  -
 الُممخص. ةبنظام الفقرات عند صياغالُممخِّص التزام  -

 ، خطْاتَا، أٍنٔتَا.اّتطْزٍ مفَْمَا :(SQ4R)اضرتاتٔجٔ٘احملْز الجاىٕ:  -
 .ا، ّتطْزٍ(SQ4Rأّاًل: مفَْو اضرتاتٔجٔ٘ )

 (، والتي نشرىاSQ3Rاستراتيجية )لتطوير  كخطوة (SQ4Rاستراتيجية ) ظيرت      
Francis Robisonne أحد االستراتيجيات التي تيتم  والتي تعتبر، عيناتفي بداية األرب

اقتصرت وتعمل عمى تنمية القراءة السريعة لدييم؛ حيث بتنمية فيم المقروء لدى المتعممين 
عمى خمس خطوات يمكن االستعانة بيا عند قراءة أي نص وىي:  ،(SQ3Rاستراتيجية )

 (، Readingوالقراءة )(، Question(، والتساؤل )Surveyالتصفح أو المسح )
 (.Review(، والمراجعة )Reciteواالسترجاع )

وأطمقا عمييا  خطوة سادسة،Thomas and Rebessonوأضاف كل من       
(Reflect).وتعني ربط النص بما لدى القارئ من معرفة سابقة عن محتوى النص ، 

إلى أن المقصود بالخطوة  Huitt (Huitt, w.1997،)( أشارت 3775وفي عام )       
 ة(، استخالص األفكار الخاصReflectالسادسة التي أضافيا كل من توماس وربيسنون)
 بالنص، وشرح أي غموض قد يرد في النص المقروء.

ات قسم الخدم ( أشار8002وتحديًدا في عام ) وفي بداية القرن الواحد والعشرين  
الخطوة المضافة في إلى أن ، ((Learning Servicesيمف بكندا و التعميمية بجامعة ج

 (.Record) (، ىي خطوة التسجيلSQ4Rاستراتيجية )
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ًٔا: خطْات اضرتاتٔجٔ٘    .SQ4Rثاى

، وتشمل كل خطوة ترابطةمة و م( من ست خطوات متسمسSQ4Rاستراتيجية ) تتكون 
إجراء؛ حتى مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بيا المتعمم بشكل متكامل دون إغفال ألي 

وبالرجوع إلى العديد من الدراسات التي اىتمت  ،تتحقق الفائدة من استخدام تمك االستراتيجية
اعتمد الباحث الخطوات الست بدراسة ىذه االستراتيجية ومعرفة التطورات التي طرأت عمييا 

خطوات التالية: )التصفح أو المسح(، التساؤل، القراءة، التسجيل، االسترجاع، المراجعة، ك
(، ودراسة 8035)شحاتو، ، ودراسة Wardayani, E. 2018)) مثل: دراسةلالستراتيجية 

والشكل التالي  ، (8033)عبد الرحمن،  (، ودراسة8032)خالد، العوامرة، أحمد، زيادات، 
 يوضح ذلك:

 

 

 

 

 

 

 .(Survey) التصفح أّ املطحاخلطْٗ األّىل:  •
يقصد بعممية التصفح أو المسح أن يقوم القارئ بعممية تصفح سريعة لمموضوع و   

، وفي ىذه الخطوة يتم لفت محل القراءة؛ بيدف التعرف عمى الفكرة العامة لمحتوى الموضوع
نظر القارئ إلى مجموعة من األمور، والتي منيا: قراءة العنوان العام لمموضوع بعناية، وكذلك 

الفرعية المنسدلة منيا، قراءة المخمص إن وجد، التركيز عمى الكممات العناوين الرئيسة و 
المفتاحية أو الكممات التي كتبت بخط بارز أو مائل في بعض األحيان؛ لما ليا من أىمية في 

 (SQ4R( خطوات استراتيجية )1شكل )
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تذكر محتوى الموضوع، مع التأكيد عمى ضرورة النظر إلى الصور والرسوم وخرائط المفاىيم 
 ة األسئمة في نياية الموضوع.   وما تتضمنو من شروح، ثم قراء

 (.Question)اخلطْٗ الجاىٔ٘: التطاؤل  •
ىذه الخطوة يتم تدريب القارئ عمى تحويل ما تم قراءتو في الخطوة األولى إلى  في   

أكبر عدد ممكن من األسئمة والتي يمكن اإلجابة عمييا مثل: ماذا، لماذا، كيف، متى...إلخ، 
، بجانب بعض األسئمة التي تتسم بالجانب النقدي والتذوقي والتقويمي لمموضوع محل القراءة

م أيًضا أسئمة حول العناوين الواردة في النص، أو حول األفكار، ومن المعمو وقد يطرح القارئ 
 .ساعد عمى تذكر المقروءأن طرح األسئمة من قبل القارئ يولد حافًزا لمقراءة وي

 (.Reading)اخلطْٗ الجالج٘: الكساٛٗ  •
 بعد االنتياء من عمميتي المسح وطرح األسئمة، يقوم القارئ بقراءة النص مرة أخرى  

ولكن بشكل أكثر تركيًزا؛ فاليدف ىنا يكمن في اإلجابة عن جميع األسئمة التي طرحت من قبل 
 ي سؤال.ألالقارئ دون استثناء 

 (.Record)اخلطْٗ السابع٘: التطجٔل  •
االنتياء من عممية القراءة ينتقل القارئ إلى مرحمة التسجيل وفييا يقوم المتعمم بعد   

 واستعمال كمماتلمقارئ ويمكن عممية التساؤالت، عن كل سؤال طرحو عمى نفسو في باإلجابة 
ويمكن ، الرجوع إلى كممات الكتابمن  بدالً  باستخدام كممات مفتاحية، وذلك الخاصة لإلجابة

لمقارئ استخدام التمميحات البصرية أو الرموز كالدوائر والخطوط المائمة أو البارزة عند 
رات أو الجمل أو تفسير مضمون الفقرة، األمر الذي يساعد عمى تذكر التعميق عمى الفق

 .الخاصة المقروء، وتعزيز قدرة القارئ عمى إنتاج نص كتابي موازي وبمغتو

 (.Recite)اخلطْٗ اخلامط٘: االضرتجاع  •
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؛ فالغاية من ىذه العممية SQ4Rتأتي ىذه العممية كركيزة أساسية في استراتيجية   
المعرفي لدى القارئ من خالل الربط بين ما قرأ وما لديو من معمومات سابقة، تحقيق الدمج 

ويحدث ذلك من خالل ربط المفاىيم الجديدة وتوظيفيا، وتتضمن ىذه العممية عمميات أخرى 
شارة مية ىذه العممية أيًضا في كونيا إمثل: التذكر، والتسميع، والربط والترديد، وتأتي أى

 قبل التكمن من سرده وتسميعو بدقة.النص  ألي جزء منلمقارئ بضرورة عدم االنتقال 

 (.Review)اخلطْٗ الطادض٘: املساجع٘  •
تأتي مرحمة المراجعة عممية أخيرة؛ بيدف التأكد من مدى إلمام القارئ بمحتوى   

عمومات بشكل تذكر ما ورد في النص من أفكار وم عمىالنص المقروء، والتأكد من قدرتو 
متسمسل ومنظم، باإلضافة إلى أنو من الممكن أن يقوم القارئ بتمثيل أو تمخيص ما ورد في 
النص المقروء في صورة خريطة ذىنية تتضمن مجموعة من الصور والرسوم والكممات، والتي 

 تترجم ما ورد في النص من معمومات، األمر الذي يساعد عمى تذكر المقروء بشكل أقوى.

 .(SQ4R)ثالًجا: أٍنٔ٘ اضرتاتٔجٔ٘ 

(، والتي تعد تطويًرا SQ4Rكشفت العديد من الدراسات التي تناولت استراتيجية )  
جمال ؛  Carlston,2011 ؛ Fagan, 2010مثل: دراسة )(، SQ3Rالستراتيجية )

( عن مجموعة Khusniyah, N., L. &  Lustyantie, N. 2017؛ 8032، نوآخري
والصفات التي تؤكد عمى أىمية تمك االستراتيجية في العممية التعميمية، والتي من الخصائص 

 من أبرزىا ما يمي:
تساعد عمى تنظيم وترسيخ المعمومات داخل عقل المتعمم؛ فيي تعتمد عمى التعمم  -

يا بسيولة عند مات، األمر الذي يساعد عمى استدعائمن خالل التكرار لممعمو 
 الحاجة إلييا.

 المتعمم عمى الشعور باالستقاللية واالعتماد عمى النفس في التعمم.تساعد  -
تعمم قبل خوضو لعممية تتناسب مع عممية االستذكار السريع التي يحتاجيا الم -

  االمتحانات؛ فيي تساعد عمى استيعاب أكبر قدر من المعمومات في وقت قصير.



 .( المطورة في تنمية بعض مهارات التلخيص لدى الطلبة المعلمينSQ4Rفاعلية استخدام استراتيجية )
 

- 30 - 

ية التصفح وطرح تزيد من األنشطة العقمية لدى المتعمم، وذلك من خالل عمم -
 األسئمة؛ األمر الذي يتطمب القراءة بتركيز بيدف اإلجابة عن تمك األسئمة.

تتسم بالمرونة؛ فيي تتناسب مع جميع المستويات والمراحل التعميمية من ناحية،   -
وتتناسب أيًضا مع طبيعة الحصة أو المحاضرة أو حتى ورش العمل من ناحية 

 طبيعة المادة ونوعيتيا. أخرى، كما أنيا أيًضا تتناسب مع
تنمي قدرة المتعمم عمى إنتاج نصوص موازية لما يقرأ بشكل يتسم باإلبداع، وخاصة  -

ظيارىا بشكل  مختمف عندما يتم الربط بين المعرفة السابقة لممتعمم بما ىو جديد وا 
 .عن سابقو

( سوف SQ4R(، إلى أن استراتيجية )317، 8032) ىاديوفي ىذا الصدد تشير 
ن الذي يعانون من من أكثر استراتيجيات ما وراء المعرفة التي تتناسب مع المتعمميتظل 

ضبط عممية التعمم لدى عمى كونيا تعمل إلى ويرجع السبب في ذلك  مشكالت تعميمية،
؛ فيذه االستراتيجية المتعمم، وتعمل عمى تفعيل الذات األكاديمية لموصول ألعمى مستوى

يميا، توليد العالقات بين األفكار وتشكعاني لما يقرأ، وتساعده في تساعد المتعمم في بناء الم
 اعد عمى تنمية النشاط الذىني لدى المتعمم مما يزيد من االستيعاب لديو. ساألمر الذي ي

 :تعكٔب عاو علٙ احملاّز 

المطورة، والتي تمر بست مراحل  (SQ4Rالستراتيجية )من خالل العرض السابق   
أنيا  يرى البحث الحالي ،المراجعة(-االسترجاع-التسجيل-القراءة-التساؤل-ىي: )المسح
؛ ،المراجعة(-الكتابة-، والتي تمر بثالث مراحل )التخطيطالتمخيص عممية طبيعة تتناسب مع 

 ومن ثم يمكن ،من حيث الترتيب المنطقي لمخطوات تشابو البناء التنظيمي في الخطواتحيث ي
تساعد إنيا ؛ حيث في تنمية ميارة التمخيص عند الطمبة المعممين الكشف عن مدى فاعميتيا

فمن الممكن تنفيذ  بمستوياتيم المختمفة؛تحسين عمميات التحصيل لدى المتعممين عمى 
ماعي تعاوني، فالعرض خطواتيا بشكل فردي لدى المتعمم، ويمكن أن تستخدم بشكل ج

التفكير، وىو ما يتناسب مع المتدرج لخطواتيا يعمل عمى اختصار الوقت وينمي ميارات 
 .طبيعة التمخيص
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 .اإلجساٛات التجسٓبٔ٘ للبخح 

 اشتممت اإلجراءات التجريبية لمبحث الحالي عمى ما يمي:
 بكميات التربيةلدى الطمبة المعممين الالزم توافرىا  بميارات التمخيصإعداد قائمة  .أ 

 .بتخصصاتيم األدبية والعممية

درجة تمكن الطمبة المعممين من ميارات التمخيص اختبار تشخيصي لتحديد بناء  .ب 
، والوقوف عمى أىم الميارات التي يجب تنميتيا لدى أفراد الالزم توافرىا لدييم

 .مجموعة البحث

إعداد دليل المعمم لتنفيذ  - مقترحةوحدة وحدة المعالجة التجريبية، وتتضمن: )إعداد  .ج 
 .((SQ4Rجراءات استراتيجية وفًقا إل المقترحة الوحدة

مقياس تقدير مستوى األداء  -التمخيص اختبارأدوات القياس، وتتضمن: )بناء  .د 
 .(( لمطمبة المتعممين في ميارات التمخيص المحددة في االختبارRubricالمتدرج )

 القيام بتجربة البحث. .ه 
 

 للطلب٘ املعلننيالالشو تْافسٍا  َازات التلخٔصمبإعداد قاٜن٘  -أ. 

ىدفت القائمة إلدى تحديدد ميدارات التمخديص الدالزم توافرىدا لددى الطمبدة المعممدين؛ حتدى 
وحدددة ومعرفددة درجددة تمكددنيم منيددا، ثددم بندداء  صدديييددتم االسددتعانة بيددا فددي بندداء االختبددار التشخ

 .في البحث الحاليالمقترحة المعالجة التجريبية 
والتددي يمكددن  ،العمميددة المتعددارف عمييددا خطددواتا لموفًقدد القائمددةسددار إعددداد ىددذه  وقددد
   ما يمي:إجماليا في

 اخلطْٗ األّىل: إعداد الكاٜن٘ يف صْزتَا األّلٔ٘. -

المتمثمة في بعض الكتابات والدراسات والبحوث  بعد تحديد مصادر إعداد القائمة
 (،8034؛ األخشمي، 8032، التركي، 8006مثل: )فضل اهلل،  المرتبطة بميارة التمخيص،

 ، وتفرع منيارئيسةبميارات التمخيص، وتم تصنيفيا إلى ميارات  لقائمة مبدئية تم التوصل
 .الفرعية مياراتالعدًدا من 
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 ٘يف غكلَا اليَاٜٕ. التلخٔصقاٜن٘ مَازات  اخلطْٗ الجاىٔ٘: صٔاغ 

صددورتيا المبدئيددة تددم عرضدديا عمددى مجموعددة مددن بعددد االنتيدداء مددن إعددداد القائمددة ب
المغددة مجددال تعمدديم وتعمددم صددين فددي تخصمددن الم محكًمددا( 33) ، والددذي بمددغ عددددىمالمحكمددين
تدم فدي  والتدي وقد أبدى بعض السادة المحكمين مجموعة مدن المالحظدات والمقترحدات ،العربية

الباحدث أنيدا مالحظدات يجدب األخدذ بيدا؛ نظدرًا  يل قائمة ميارات التمخيص، وقدد رأىضوئيا تعد
ألىميتيددا، وبعددد ذلددك تددم احتسدداب النسددبة المئويددة لميددارات التمخدديص الددواردة فددي القائمددة، كمددا 

% كحدد أدندى لقبدول الميدارة، وقدد أجمدع 40وردت وفق آراء المحكمدين، وقدد تدم تحديدد نسدبة 
يدد عمدى ضدرورة تنميتيدا لددى الطالدب المحكمون عمى أىمية تمدك الميدارات بدال اسدتثناء، والتأك

 المعمم.
وتفدرع أربدع ميدارات رئيسدة، في شكميا النيائي تشدتمل عمدى القائمة أصبحت ومن ثم 

 .وضح العدد اإلجمالي لتمك المياراتوالجدول التالي ي، ياراتم منيا عشر
 (1جذول )

 انطهجخ انًعهًٍُانالزو تىافرهب نذي  انتهخُصًهبراد ث لبئًخ

انًهبراد  انًهبرح انرئُسخ  يسهسم

 انخبَىَخ

انُسجخ انًئىَخ 

 نهًهبراد انفرعُخ

 %33 يهبراد حالث حسٍ االَتمبء. 1

 %23 يهبرتبٌ دلخ اإلَجبز. 2

 %33 حالث يهبراد ثروز انشخصُخ. 3

 %23 يهبرتبٌ  انساليخ انهغىَخ. 4

يهبراد عشر  يهبراد رئُسخ أرثع انًجًىع

 حبَىَخ

133% 

 ،إلددى القائمددة النيائيددة، تددم اإلجابددة عددن السددؤال األول مددن أسددئمة البحددثوبالتوصددل 
: مدددا ميدددارات التمخددديص الدددالزم توافرىدددا لمطمبدددة المعممدددين بتخصصددداتيم األدبيدددة نصدددووالدددذي 
 والعممية؟
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 مً مَازات التلخٔص دزج٘ متكً الطلب٘ املعلننيإعداد االختباز التػخٔصٕ لتخدٓد  -ب 

 ّالعلنٔ٘:بتخصصاتَه األدبٔ٘ 

قائمة ميارات التمخيص الالزم توافرىا لدى الطمبة المعممين تحديد االنتياء من بعد 
درجة ؛ لتحديد الخاص بذلك االختبار التشخيصي إعداد تم بتخصصاتيم األدبية والعممية،

 بالخطوات التالية: اإلعدادمرت مرحمة  وقد، تمكنيم منيا
ميارات التمخيص لعممين الطمبة المقياس مدى امتالك  :وىو ىدف االختبارتم تحديد  -

 االختبار ، وقد اقتصرالوقوف عمى الميارات المفتقدة لدييم، ومن ثم المالئمة لمستواىم
، وىذا في ضوء ما ميارة فرعيةميارات رئيسة لمتمخيص تضمنت عشر قياس أربع  عمى

 أشار إليو المحكمون.

 أن تشمل الميارات المقصودة. األسئمةروعي عند اختيار  -

الطابع  يمثالن منيمااثنان  مث لموضوعات من بعض الصحف والمجاالت  أربعةتم اختيار  -
 ، في حين اتسم الموضوعان الباقيان بالطابع العممي.األدبي

عمى مجموعة من السادة  المحكمين في تخصص مناىج  األربعة الموضوعاتتم عرض  -
لتحديد موضوعين فقط من األربعة عمى أن يمثل أحدىما ؛ وطرق تدريس المغة العربية

الجانب األدبي واآلخر الجانب العممي، مع ضرورة تحديد مناسبة الموضوعات لمطمبة 
اعاة التقارب في الحجم المعممين، باإلضافة إلى إمكانية تمخيص تمك الموضوعات، ومر 

 . نقرائية بين الموضوعينومستوى اال 

وىما: )القارة القطبية:  % عمى اختيار الموضوعين التاليين70 اتفق المحكمون بنسبة -
 ليمثل الجانب األدبي؛ )العمم واألخالق(موضوع لجانب العممي، و ليمثل اأرض الجميد( 

 .ليكونا أداة لقياس مدى تمكن الطمبة المعممين من ميارات التمخيص

وضع تعميمات االختبار في الصفحة األولى من االختبار، وشممت البيانات الخاصة  تم -
 .التي يجب عمى المتعمم تدوينيا عن نفسو، وذكر اليدف من االختبار

، عام المغة العربيةتي )طالب شعب؛ حيث طمب من تم تطبيق االختبار في يومين متتابعين -
العمم )، تمخيص موضوع تعمًما ومتعممةم (381والبالغ عددىم ) (ةالبيولوجيالعموم و 

، وفي اليوم التالي ُطمب منيم تمخيص موضوع )القارة القطبية: في اليوم األول (واألخالق
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أرض الجميد(؛ وذلك تجنًبا لمممل والسآمة األمر الذي قد يؤثر بالسمب عمى قدرتيم عمى 
  التطبيق عن النسب المئوية التالية:نتائج  توأسفر التمخيص، 

 (2جذول )

  يجًىعخ انجحجأفراد نذرجخ تىافر يهبراد انتهخُص نذي انُست انًئىَخ 

انًهبرح 

 انرئُسخ

عذد 

انًهبراد 

 انفرعُخ

  انُسجخ انًئىَخ نذرجخ انتىافر

 درجخ انتىافر
انشعت األدثُخ   

 67وعذدهى: 

انشعت انعهًُخ 

 56وعذدهى: 

 لهُهخ %45 %44 3 حسٍ االَتمبء.

 %23 2 دلخ اإلَجبز.
21% 

 لهُخ جًذا

ثروز 

 انشخصُخ.
3 43% 

33% 
 لهُهخ

انساليخ 

 انهغىَخ.
2 24% 

23% 
 جًذا لهُهخ

ولتفسدددير نتدددائج الجددددول السدددابق اعتمدددد الباحدددث عمدددى درجدددة قطدددع العتمددداد النسدددب المئويدددة 
 السابقة، وقد تم ذلك في ضوء ما أشار إليو المحكمون ليكون المعيار كما يمي:

  جًدا.% قميمة 83أقل من 
  قميمة.27% إلى 83من % 

  متوسطة.37% إلى 30من % 

  متوفرة% 57% إلى 40من. 

  متوفرة جًدا% فما أكثر 60من. 

طمبة وبالنظر إلى النتائج السابقة نجد أن مدى توافر ميارات التمخيص الالزمة لم  
القميمة(، األمر الذي يتطمب بناء وحدة  –القميمة جًدا تقع بين فئتي ) الشعبتينب المعممين

اإلجابة  فقد تمت ليذه النتيجةوبالتوصل لتشمل جميع الميارات السابقة، المعالجة التجريبية 
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ما مدى تمكن الطمبة المعممين من أسئمة البحث، والذي نصو:  الثانيعن السؤال 
 لدييم؟بتخصصاتيم األدبية والعممية من ميارات التمخيص الالزم توافرىا 

 .SQ4Rاضرتاتٔجٔ٘ عسض إجساٛات بياٛ الْحدٗ الكاٜن٘ علٙ  -ج

 ما يمي: SQ4Rاستراتيجية بناء الوحدة القائمة تضمنت إجراءات 
روعي عند بناء الوحدة والتي جاءت بعنوان )فن  يا:فمسفة الوحدة وأسس بنائتحديد   -3

 ، مجموعة من األسس أبرزىا:التمخيص(
 عمى ما لدى نظري بنائي؛ حيث يتم االعتماد س اعمى أس المقترحة تقوم الوحدة

؛ التمخيص حول ميارات المتعمم من معمومات وخبرات سابقة في بنيتو المعرفية
 حتى يتم البناء عمييا وثقميا.

 تم تحديد أىداف الوحدة، وقد جاءت ىذه األىداف كما يمي: :أىداف الوحدة -8
تنمية ميارات في  المقترحة لموحدةتمثل اليدف العام  اليدف العام لموحدة: - أ

 . SQ4Rاستراتيجية وذلك عن طريق استخدام التمخيص لدى أفراد عينة البحث، 
المقترحة في ضوء ما تحددت األىداف الخاصة لموحدة  األىداف اإلجرائية لموحدة: - ب

مراد تنميتيا لدى الطمبة المعممين التم االتفاق عميو من ميارات خاصة بالتمخيص 
 حيث جاءت األىداف عمى النحو التالي:؛ -أفراد عينة البحث-

 قادًرا عمى أن: المتعمممن المتوقع بعد االنتياء من ىذه الوحدة أن يكون 
 

 .التمخيص، االختصار، اإليجاز، إعادة الصياغة :مفيومبين  يفرق .3

 .راىينبباألدلة وال أىمية التمخيص يدلل عمى .8

 بين التمخيص المركز والعام من حيث الخصائص.يفرق  .1

 .ممة المفتاحية لمنص المراد تمخيصوالكيحدد  .2

 .يحدد الجممة األساسية لمنص المراد تمخيصو .3

 .SQ4Rيشرح الخطوات المتبعة لمتمخيص وفًقا الستراتيجية  .4

 عمى نص أدبي. SQ4Rيطبق خطوات استراتيجية  .5

 عمى نص عممي. SQ4Rيطبق خطوات استراتيجية  .6

 يفرق بين متطمبات تمخيص الجممة، والفقرة، والنص. .7
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 نص تم تمخيصو بموضوعية.  ميِّ ُيق .30

 شروط الكتابة اإلمالئية الصحيحة عند كتابة تمخيصو.يراعي  .33

 يستخدم عالمات الترقيم في مواضعيا الصحيحة من الجممة. .38

 إعداد محتوى الوحدة وطريقة معالجتو : -1
تم تحديد موضوعات الوحدة في ضوء األىداف الموضوعة سمًفا، وجاءت عمى 

استراتيجية  - ميارات التمخيص - األىمية التمخيص: المفيوم، األنواع،)النحو التالي: 
SQ4R،كيفية استخدام استراتيجية  - الخطوات : المفيومSQ4R تمخيص النص دعن 

واعتمد البحث الحالي عمى العرض المتدرج في تقديم خبرات  (؛طرق تقويم التمخيص -
مع الحرص عمى ، التركيز عمى زيادة عدد االنشطة والتدريبات ، معالوحدة المقترحة

 التنوع في عرض المحتوى ما بين الجانبين العممي واألدبي.

 مرحمة التقويم:  -2
، النيائي(، في الوحدة خدام التقويم بأشكالو الثالثة )المبدئي، التكوينيتم است 

من موضوع مجموعة من األنشطة قبل التطرق ألي موضوع قد صيغت المقترحة؛ ف
-؛ بيدف الوقوف عمى مدى توافر كل ميارة من ميارات التمخيص لدى المتعممينالوحدة

، وكذلك أيًضا تم تصميم مجموعة من األنشطة وأوراق العمل كتقويم -أفراد عينة البحث
عمى مدى تمكن المتعمم مما درسو، وصواًل لمتقويم النيائي والذي تم من وف قبنائي لمو 

 .خالل استخدام اختبار التمخيص الكتابي

 :وتحكيميا إخراج  الوحدة -3
ثم عرضيا سابقة الذكر،  موضوعاتالمتضمًنا  الطالب المعممتم إخراج كتاب 

 :يميتحديد ما مب من كل محكم طُ حيث  السادة المحكمين؛عمى 
  مدى مناسبة محتوى الوحدة واألنشطة وأساليب التقويم لألىداف المحددة

 لموحدة.
 .مدى سالمة الصياغة المغوية لموحدة ككل 
  أفراد عينة البحثمدى صالحية الوحدة لمتطبيق عمى. 
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يتعمق بتزويد عدد ما أبرزىا من كان والتي بعض الممحوظات  المحكمونوقد أبدى السادة 
 تم تنفيذ ذلك.قد والجماعية، و األنشطة الفردية 

 

 المقترحة:إعداد دليل المعمم لتنفيذ الوحدة  -4
شتمل عمى مقدمة نظرية تتضح من خالليا عي في الصورة األولية لمدليل أن يرو  

، والجدول الزمني SQ4Rالستراتيجية  أىدافو، وتوجييات لممعمم توضح كيفية استخدامو
المقترح لتدريس كل درس من المقترح لتدريس الموضوعات المقترحة، والتخطيط 

، وبعد إجراء التعديالت التي أشار عرض الدليل عمى عدد من المحكمين وتمدروسيا، 
 إلييا المحكمون أصبح الدليل في صورتو النيائية.

 .التلخٔص للطلب٘ املعلننياختباز  -د

 .التمخيصات التالية عند بناء اختبار تم اتباع الخطو 
  أداء الطمبدددة المعممدددين قيددداس مسدددتوى  إلدددى ىددددف االختبدددار اهلـــدف مـــً االختبـــاز:حتدٓـــد

القائمددة عمددى المقترحددة ، والتددي توضددح مدددى فاعميددة الوحدددة بتخصصدداتيم األدبيددة والعمميددة
والتددي  ميددارات التمخدديص المحدددة بالبحددث الحددالي،بعدض  تنميددةفددي  (SQ4Rاسدتراتيجية )

 كشف االختبار التشخيصي مستوى الضعف فييا لدى الطمبة المعممين.
 

 الضبط اإلحصاٜٕ لالختباز: 
المبدئية عمى ثالثة أجزاء؛ حيث  اشتمل االختبار في صورتو :1صدق االختبار .3

 مثمتفي حين ، مستوى التمخيص عند مستوى الجممةمثمت أسئمة الجزء األول 
 وجاءت أسئمة، مستوى التمخيص عند مستوى الفقرةلقياس الجزء الثاني أسئمة 

، وتم تصميم بطاقة لقياس مستوى التمخيص عند مستوى الموضوعالجزء الثالث 
و عرض االختبار في صورتثم ، ( لالختبارRubricمستوى األداء المتدرج )تقدير 

؛ لموقوف عمى مجال التخصصالمحكمين في  المبدئية عمى مجموعة من السادة
ومدى تحقيق األىداف التي صمم ألجميا،  االختبار، ولمتأكد من مدى مدى صدق

وأسفر ذلك عن استبعاد بعض بطاقة تقدير األداء لتصحيح االختبار،  ةمناسب
                                                           

3
تى انرجىع إنً اختجبر انتهخُص )انًركس( فٍ كتبة )عًهُبد انكتبثخ انىظُفُخ( نهًؤنف د.يحًذ رجت فضم هللا،  

 واالسترشبد ثه عُذ ثُبء االختجبر.
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النقاط في السؤال األول؛ لعدم ارتباطيا بميارات التمخيص المقصودة في البحث، 
 الباحث من صدق، وبذلك تأكد تم إجراء التعديالت في ضوء آراء المحكمينو 

 .االختبار
الطمبة المعممين بمغ تم تجريب االختبار عمى عينة استطالعية من  ثبات االختبار: .8

من طالب الفرقة الثانية شعبة التعميم األساسي  ( طالًبا وطالبة22عددىم )
، لقياس مدى ثبات االختبار؛ بيدف تطبيق االختبار عمييم تخصص المغة العربية

 االستقرار، وكانت نسبة معامل االرتباط بيرسونقام الباحث بحساب معامل ثم 
 .تحقق درجة مقبولة من الثبات( وىي 0.62)

سط الزمن الذي تم تحديد زمن االختبار عن طريق حساب متو  زمن االختبار: .1
ينة االستطالعية؛ حيث تم تسجيل الزمن الذي استغرقو كل متعمم استغرقو أفراد الع

)مجموع الزمن  ، ثم تم حساب متوسط األزمنةمن اإلجابة عمى االختبارلالنتياء 
( دقيقة، وبذلك أصبح الزمن 64) المستغرق/ عدد المتعممين(، وبمغ متوسط الزمن

 ( دقيقة.70المطموب لإلجابة عن االختبار )
 أسئمة رئيسة لقياس  1تكون االختبار في صورتو النيائية من  :الصْزٗ اليَأٜ٘ لالختباز

-الفقرة-مستوى أداء الطمبة المعممين في ميارة التمخيص عند مستوى )الجممة
  ( درجة موزع عمى األسئمة الثالثة.50النص(، وكانت الدرجة اإلجمالية لالختبار )

 جتسب٘ البخح. –ِ

 :تم اختيار أفراد مجموعة البحث من الطمبة المعممين بالفرقة الثانية  اختٔاز عٔي٘ البخح
 العموم البيولوجية، وتخصص ومتعممة ( متعمًما45وعددىم ) عام العربيةتخصص المغة 

( 381)ن= لعينةألفراد ااإلجمالي  عددال، وبمغ بكمية التربية ( متعمًما ومتعممة34وعددىم )
 . متعمًما ومتعممة

  ٕمجموعدة البحدثأفدراد  عمدى التمخديص الكتدابي اختبدار ُطبق :الختباز التلخٔصالتطبٔل الكبل 
فددي الميددارات المسددتيدفة، وكددذلك  العينددةقبمًيددا؛ بيدددف الوقددوف عمددى المسددتوى األولددّي ألفددراد 

-30-32قبددل التجربددة وبعدددىا، وذلددك يددوم األحددد الموافددق  الممقارنددة بددين مسددتويات أدائيمدد
( درجددة أي بنسددبة 82.38، وبمددغ المتوسددط الحسددابي لدددرجات أفددراد عينددة البحددث )م8036
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ميدارات (، األمدر الدذي يشدير إلدى انخفداض مسدتوى أداء أفدراد العيندة فدي % 13.08مئوية )
 .التمخيص

 ــٙالربىــاما املكــرت    تطبٔــل ( 3اسددتغرق تطبيددق وحدددة المعالجددة التجريبيددة ) :البخــح عٔيــ٘ عل
وقددد قددام الباحددث بتطبيددق البرنددامج  ،( سدداعات2أسددابيع بواقددع لقدداء واحددد أسددبوعًيا مدتددو )

  .م8036-30-35 األربعاء يوم بداية من بنفسو،

 ٖعينة البحثبنياية تطبيق وحدة المعالجة التجريبية عمى  :الختباز التلخٔص التطبٔل البعد 
تمييًدا لرصد البيانات ومعالجتيا إحصائًيا بيدف بعدًيا؛  التمخيص الكتابيتم تطبيق اختبار 

 .تحميميا وتفسيرىا واستخالص النتائج

 :ىتاٜا البخح ّتفطريٍا، ّدالالتَا الرتبْٓ٘، ّاملكرتحات 

يف  SQ4Rاضرتاتٔجٔ٘  ما فاعلٔ٘مً أضٝل٘ البخح ّالرٖ ٓيص علٙ:  السابعلإلجاب٘ عً الطؤال  - أ

 تينٔ٘ مَازات التلخٔص لدٚ الطلب٘ املعلنني؟

قام الباحث باختبار صحة الفرض الذي نصو: "ال يوجد عن ىذا السؤال  لإلجابة 
 ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في التطبيقين القبميفرق 

 ف، وذلك من خالل حساب المتوسط الحسابي واالنحرا"والبعدي الختبار ميارات التمخيص
يجاد وقيمة "ت" المحسوبة، وتحديد مستوى الداللة في التطبيقين القبمي والبعدي  المعياري، وا 

 :ذلك ابي، والجدول التالي يوضحالختبار التمخيص الكت
 (3جذول )

 انتهخُص انكتبثٍ ككمفٍ اختجبر  ، وحجى انتأحُرنهفرق ثٍُ يتىسطٍ درجبد أفراد عُُخ انجحجلًُخ "د" 

 انمُبش
انًتىسط 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ
ٌ 

درجخ 

 انحرَخ

لًُخ 

 "د"

يستىي 

 انذالنخ

حجى 

 انتأحُر

 7.121 24.52 انمجهٍ
123 

 

122 25.336 

دانخ عُذ 

 يستىي 

3.35 

3.33 

 5.351 33.33 البعدي 
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مجموعة تكرار الجدول السابق وجود فرق بين متوسطي درجات نتائج يتضح من 
لمتطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، حيث  التمخيص الكتابيالبحث في اختبار 

، بينما (5.383بانحراف معياري قدره ) (82.38بمغ المتوسط في التطبيق القبمي لالختبار )
 وبمتوسط فرق بمغ، (5.351بانحراف معياري قدره ) (33.33بمغ في التطبيق البعدي )

 ،(83.004لمفرق بين المتوسطين )، وجاءت قيمة "ت" ( لصالح التطبيق البعدي84.37)
 التمخيصميارة مما يشير إلى تحسن واضح في  0.03وىي قيمة دالة عند مستوى داللة 

، كما يشير الجدول أن حجم الفرض األول لمبحث رفضومن ثم تم البحث، أفراد عينة لدى 
، مما يعني عدم صحة الفرض الصفري (0.61( جاء كبير؛ حيث بمغت نسبتو )dالتأثير )
 .األول

كنا –تينٔ٘ مَازٗ التلخٔصيف  SQ4Rاضرتاتٔجٔ٘  اضتخداوّٓعصّ البخح احلالٕ فاعلٔ٘ 

 إىل دلنْع٘ مً العْامل، ميكً تْضٔخَا فٔنا ٓلٕ: –بالبخح احلالُٕحددت 

حولت ىذه االستراتيجية موقع الطالب المعمم من مرحمة التمقي السمبي إلى موقع المندتج  -
الفعال؛ حيث ساعدت ىذه االسدتراتيجية المتعممدين فدي تنميدة قددراتيم عمدى إعدادة إنتداج 

توظيف خبدراتيم الثقافيدة والمعرفيدة والمغويدة وفًقدا النص المراد تمخيصو، وذلك من خالل 
لخطددددوات االسددددتراتيجية السددددت، ومددددن ثددددم تحددددول المددددتعمم إلددددى منددددتج جديددددد لممعدددداني 

 والموضوعات، األمر الذي عاد باإليجابية عمى دور المتعمم في الموقف التعميمي.

 المدتعممكونيا تتطمدب مدن تعمم؛ ذلك معنصر التشويق عند ال SQ4Rاستراتيجية  حققت -
أثناء القراءة، مع ضدرورة اإلجابدة عمييدا مدن خدالل المراجعدة  األسئمةمجموعة من طرح 

 والتسجيل واالسترجاع، األمر الذي يجعل عممية التعمم أكثر تشويًقا.

مناسددبة االسددتراتيجية لحاجددات الطمبددة المتعممددين األكاديميددة، ومراعاتيددا لقدددرات الطمبددة  -
أكثددر إقبددااًل عمييددا  ممددا جعمددتيما أصددحاب القدددرات األقددل؛ أصددحاب القدددرات العاليددة وأيًضدد

 من خطواتيا. وتمكًنا

التدي أكددت و  ،الدراسدات السدابقةبعدض مدع نتدائج البحدث الحدالي يتفدق  وبيذه النتيجدة
 ,Carlston، ومدددن ىدددذه الدراسدددات: )فدددي عمميدددة التددددريس SQ4R اسدددتراتيجية فاعميدددة
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D,2011 ،8035؛ شحاتو، 8032، ات؛ العوامرة؛ أحمد؛ زيادالخالدي ،Wardayaini, E, 

2018.) 

ٙ    - ب ٘ : مـا  لإلجاب٘ عً الطؤال اخلامظ  مً أضٝل٘ البخح ّالـرٖ ىـص علـ بعـ  املـتػريات مجـل:     عالقـ

عيـد مطـتْٚ )النلـ٘، الفكـسٗ، الـيص(، ّىـْع التخصـص األكـادميٕ          ُحجه اليص املـساد تلخٔصـ  

 )أدبٕ، علنٕ( علٙ مَازات التلخٔص لدٚ الطلب٘ املعلنني أفساد عٔي٘ البخح؟

 حجدم الدنص المددراد الخداص بالكشدف عدن تدأثير  السدؤال الجدزء األول مدن لإلجابدة عدن
صدحة الفدروض  حداول الباحدث اختبدار تمخيصو عند مستوى )الجممدة، الفقدرة، الدنص(

   التالية:

التطبيدق فدي ال يوجد فدرق دال إحصدائًيا بدين متوسدطي درجدات أفدراد مجموعدة البحدث  -
 النص(.-الفقرة-البعدي عند مستوى )الجممة

كل  عندالختبار التمخيص الكتابي  (ANCOVAتحميل التباين )وذلك من خالل حساب 
 ذلك: مستوى من مستويات التمخيص الثالثة، والجدول التالي يوضح

 

 (4جذول )
 انُص(-انفمرح-انتهخُص انكتبثٍ، تجًعب نًستىي )انجًهخفراد عُُخ انجحج فٍ اختجبر َتبئج تحهُم انتجبٍَ أل

يصذر 

 انتجبٍَ

انُست انًئىَخ 

نًتىسط 

 انذرجبد

يجًىع 

 انًرثعبد

درجخ 

 انحرَخ

يتىسط 

 انًرثعبد

لًُخ 

"F" 

يستىي 

 انذالنخ

 15.472 1303.36 2 2133.12 %63.211 انجًهخ

دانخ 

عُذ 

يستىي 

3.35 

 انفمرح
60.756% 

25735.3 366 73.45  

   363 27065.0 %73.063 انُص

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
بين مستوى أداء الطمبة المتعممين يرجع (، a=0,05وجود فرق ذو داللة إحصائية ) -

النص(؛ حيث بمغت  –الفقرة  –)الجممة  لحجم النص المراد تمخيصو عند مستوى
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، مما يعني 0.03وىي دالة إحصائًيا عند مستوى (، 33.258قيمة ف المحسوبة )
 .عدم صحة الفرض الصفري الثاني

جاءت درجات أفراد العينة متفاوتة؛ فقد جاءت درجات أفراد العينة عند مستوى  -
متوسط ل ت النسبة المئويةى مستوى لمتمخيص؛ حيث بمغتمخيص )النص(، كأعم

(، في حين جاء مستوى التمخيص عند مستوى )الفقرة( 51.741%درجاتيم فيو )
(، بينما جاء مستوى التمخيص % 47.534بمغ ) بنسبة مئويةفي المرتبة الثانية 

النسبة المئوية لمتوسط درجات  تعند مستوى )الجممة( في المرتبة األخيرة؛ حيث بمغ
 .، والشكل التالي يوضح ذلك(% 46.833العينة )

 
 ( الفرق بين متوسطات كل مستوى من مستويات التمخيص2شكل )

تم رفض الفرض الصفري والذي  الموضحة بالشكل السابق وبناء عمى تمك النتائج 
مجموعة البحث في التطبيق ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات أفراد نصو: 

 النص(.-الفقرة-البعدي عند مستوى )الجممة
 ّٓعصّ البخح احلالٕ ذلك إىل دلنْع٘ مً األضباب:

؛ وخاصة أنيم كبيرالبحث إلى التمخيص عند مستوى النص بشكل  مجموعفراد حاجة أ -
لجامعة، والتي عادة ما تكون في المرحمة الجامعية في حاجة ماسة لتمخيص الكتب ا

األمر  ؛وعدد صفحاتيا ليس بالقميل متكاممةمقالية تيا عبارة عن موضوعات ايمحتو 
؛ بيدف في الذاكرة اواالحتفاظ بي االذي يتطمب تمخيصيا بشكل سميم تمييًدا لمذاكرتي

 .اجتياز االختبارات

60

70

80

 الجملة
 الفقرة

 النص

 النص الفقرة الجملة
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تطمب قدرًا كبيًرا من التفكير والقدرة عمى استعمال المفردات يأن تمخيص الجممة  -
المغوية المناسبة، فكمما كانت الثروة المغوية لدى المتعمم كبيرة كمما كانت فرصتو في 
تمخيص الجممة بكممات بسيطة وموجزة وجديدة دون تكرر األلفاظ الواردة في الجممة، 

 يتميزون بقدر كبير من التفوق المغوي.وىذا األمر يتطمب نوعية خاصة من المتعممين 
     ٕلإلجابــ٘ عــً الــصٛ الجــاىٕ مــً الطــؤال اخلــاث بالكػــت عــً تــميثري ىــْع التخصــص األكــادمي

الباحــح  قــاو)أدبــٕ، علنــٕ( علــٙ مَــازات التلخــٔص لــدٚ الطلبــ٘ املعلنــني أفــساد عٔيــ٘ البخــح،   

 اختباز صخ٘ الفسض التالٕ:ب

درجات الطالب في الشعب األدبية والعممية في ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي  -
 التطبيق البعدي الختبار ميارات التمخيص.

 (5جذول )

 لًُخ "د" نهفرق ثٍُ يتىسطٍ درجبد أفراد عُُخ انجحج شعجتٍ: انهغخ انعرثُخ عبو، وانعهىو انجُىنىجُخ

 فٍ انتطجُمٍُ انمجهٍ وانجعذٌ الختجبر انتهخُص انكتبثٍ ككم

 انمُبش

 (عبو)شعجخ انهغخ انعرثُخ 

=ٌ67 

 شعجخ انعهىو انجُىنىجُخ

لًُخ  56ٌ=

 "د"

يستىي 

 انذالنخ
 االَحراف انًتىسط االَحراف انًتىسط

 غُر دانخ 3.562 6.24 24.31 7.12 24.61 انمجهٍ

دانخ عُذ  2.204 4.71 53.37 7.17 52.73 انجعذٌ

يستىي 

3.35 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
يوجد فرق دال إحصائًيا بين نتائج تمخيص الطمبة المعممين شعبة المغة العربية ال  -

عام مقارنة بنتائج الطمبة المعممين شعبة العموم البيولوجية في القياس القبمي 
الختبار التمخيص الكتابي، األمر الذي يدل عمى أن مستوى الطمبة المعممين في 

واحدة ومتجانسة عند التعرض لوحدة  الشعبتين واحد، وأنيم قد بدأوا من نقطة
عموم أن الطمبة المتعممين ينتمون بتخصصاتيم م؛ فمن الالمعالجة التجريبية
العممية( في المرحمة الثانوية وما قبميا من مراحل دراسية إلى -المختمفة )األدبية

جعل الفروق غير دالة نفس البيئة التربوية والنفسية واالجتماعية، األمر الذي 
 .ئًياإحصا
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يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسط درجات أفراد عينة البحث في التطبيق البعدي  -
إلى ارتفاع متوسط درجات ذلك يرجع و  لالختبار لصالح شعبة المغة العربية )عام(

الطمبة المعممين تخصص المغة العربية مقارنة بزمالئيم تخصص العموم 
بين فرق دال إحصائًيا "ال يوجد  الفرض الذي نصو: رفضالبيولوجية، ومن ثم تم 

متوسطي درجات الطالب في الشعب األدبية والعممية في التطبيق البعدي الختبار 
 ميارات التمخيص".

 :ُّٓسجع البخح احلالٕ أٌ الطبب يف ذلك ٓسجع إىل

لمام تخصص المغة العربية )عام( في اإل  أن الرغبة والحافز لدى الطمبة المعممين  -
والتمكن منيا؛ أعمى من زمالئيم تخصص العموم البيولوجية؛ فيم بميارة التمخيص 

تنميتيا إكسابيا و فيم مسئولون عن  ؛يعتبرون أنفسيم في حاجة إلى التمكن منيا
في المدارس وخاصة في حصص التعبير، في حين يرى الطمبة  طالبيملدى 

التمخيص تخصص العموم البيولوجية أنيم قمما ما يمجأون إلى استخدام  المعممون
نظرًا لطبيعة المحتوى العممي الخاص بيم، عمًما بأن ىذه الميارة ال غنى عنيا ألي 

ن اختمف معمم أو متعمم  . التخصصات توا 
 

 :البخح تْصٔات -3

 :التالية ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج يمكن تقديم التوصيات في
  التعبيدر الكتدابي والشدفيي بشدكل عدام، ضرورة توظيف االسدتراتيجيات الخاصدة بميدارة

، المتعددددة، والتددي منيددا اسددتراتيجيات مددا وراء المعرفددة وميددارة التمخدديص بشددكل خدداص
 عند تدريس موضوعات التعبير الكتابي في المراحل المختمفة لمتعميم.

  عقد برامج تدريبية لمعممي المغة العربيدة بالمرحمدة اإلعداديدة والثانويدة لتنميدة ميدارات
توظيدددف األدوات التدددي عندددد تددددريس حصدددص التعبيدددر، و  SQ4Rتوظيدددف اسدددتراتيجية 

 .  أعدىا البحث الحالي عند تنمية ميارات التمخيص لدى المتعممين
 التمخديص مدن  إتقدانيم لميدارة عربيدة لرفدع مسدتوىت تدريبية لمعممي المغدة العقد دورا

؛ ليتمكنددوا مدن تقددويم المخمدص الكتددابي لممتعممددين SQ4Rخدالل اسددتخدام اسدتراتيجية 
 بشكل صحيح وفًقا لمقواعد العممية.
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  عقد دوات تدريبية لمطمبة المعممين في كل المسدتويات لتنميدة ميدارة التمخديص وكتابدة
 المقال لدييم. 

  مطمبددة المعممددين تخصددص المغددة ل التمخدديصبميددارة  اسددتحداث مددادة تخددتصضددرورة
، والتدددي يمكدددن مدددن خالليدددا تنميدددة ليدددمىدددذه الميدددارة إكسددداب العربيدددة؛ نظدددرًا ألىميدددة 

   .  التمخيص
 مكرتحات البخح: -4

 في ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج يقترح ما يمي:
  استراتيجية فاعمية لبيان دراسة إجراءSQ4R  بدالعمم لددى الطمبدة فدي درجدة االحتفداظ

 .العربية المعممين تخصص المغة
  إجددراء دراسددة لبيددان فاعميددة اسددتراتيجيةSQ4R  فددي تنميددة ميددارات التمخدديص المركددز

 عند مستوى الفقرة لدى المتعممين بالمرحمة اإلعدادية.

  إجراء دراسة لمكشف عن مستوى تمكدن طدالب جامعدة العدريش بكمياتيدا المختمفدة مدن
 .النصوص العممية واألدبيةميارات تمخيص 
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 :قاٜن٘ املساجع

 املساجع العسبٔ٘: -اأًّل

(. أثدر اسدتراتيجية الدتعمم ثالثيدة األبعداد فدي 8032، روال عمدي. )ندايفأبدو جداموس، عبدد الكدريم؛  -
مجمدة المشدكاة لمعمدوم االسدتيعاب القرائدي والتمخديص الكتدابي لددى طمبدة الصدف العاشدر األساسدي، 

 .232-237(، ص ص 83)3، جامعة العموم اإلسالمية العالمية، األردن، واالجتماعيةاإلنسانية 

، األردن: مكتبدة الطمبدة القراءة والكتابة بين النظرية والتطبيق(. 8030بني ياسين، محمد فوزي. ) -
 الجامعية.

 

فاعميتدو فدي لدتعمم المدنظم ذاتيًدا وقيداس بنداء برندامج قدائم عمدى ا(. 8032التركي، خدال إبدراىيم. )  -
 ، رسدالة دكتدوراهات الكتابة الوظيفية لدى طدالب الصدف األول الثدانوي بالمعاىدد العمميدةتنمية ميار 
 ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: كمية العموم االجتماعية.غير منشورة

 

إلبدداعي أثر برنامج تعميمي في المغة العربية قائم عمى التفكير ا(. 8032جبرائيل، يوسف محمد. ) -
غيددر  ، رسددالة دكتددوراهفددي تحسددين ميددارتي التمخدديص والتخيددل لدددى الطمبددة المتميددزين فددي األردن

 ، جامعة اليرموك: كمية التربية.منشورة
 

 راجدع(-اسدترجع-اقرأ-اسأل-(. فاعمية استخدام استراتيجية )تصفح8005حسن، سوزان محمد. ) -

SQ3R   ة العمدوم لددى طالبدات المرحمدة المتوسدطة في تنمية التحصديل والتفكيدر اإلبدداعي فدي مداد
 .50-32(، ص ص 386، ع)دراسات في المناىج وطرق التدريسمجمة بالسعودية، 

 

(. أثددددر اسددددتخدام 8032الخالدددددي، جمددددال؛ العددددوامرة، محمددددد؛ أحمددددد، ىشددددام؛ زيددددادات، مدددداىر. ) -
فددي تنميددة وعددي طالبددات الصددف األول الثددانوي بأنفسددين كقارئددات مدداىرات فددي  SQ4Rاسددتراتيجية 

 .356 -343(، ص ص 820)80، مجمة المنار لمبحوث والدراساتمبحث الثقافة اإلسالمية، 
مدام محمدد بدن سدعود اإلسدالمية (. مسدتوى تمكدن طدالب جامعدة اإل8034خشمي، أحمد عمي. )األ -

، (835ع)، مدة دراسددات فدي المندداىج وطدرق التدددريسمجمدن ميدارات تمخدديص النصدوص العمميددة، 
 .345-336ص ص 

 

 SQ3R  (. فاعمية برندامج قدائم عمدى اسدتراتيجية الخطدوات الخمدس8035شحاتو، سامح محمد. ) -
(، 370، ع)مجمدة القدراءة والمعرفدةفي تنمية ميارات القراءة التحميمة لدى طالب المرحمة الثانوية، 

 .43-24ص ص 

(، السدعودية: دار 3، )طفدن التحريدر العربدي، ضدوابطو وأنماطدو(. 8032الشنطي، محمد صالح. ) -
 األندلس لمنشر والتوزيع.
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( SQ3Rأثدددر االسدددتراتيجية ذات الخطدددوات الخمدددس )(. 8033عبدددد الدددرحمن، ياسدددمين يوسدددف. ) -
لسدددابع لتددددريس القدددراءة فدددي فيدددم المقدددروء وتحسدددين ميدددارات التفكيدددر العميدددا لددددى طمبدددة الصدددف ا

 ، الجامعة الياشمية.غير منشورة ، رسالة ماجستيراألساسي
 

 ، األردن: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.فن الكتابة والتعبير(. 8007عيد، زىدي محمد. ) -
 

 (.مصر: عالم الكتب.8.)طعمميات الكتابة الوظيفية وتطبيقاتيا(. 8006اهلل، محمد رجب. )فضل  -
(. أثدر برندامج مقتدرح فدي تنميدة ميدارة التخطديط لمكتابدة 8006نصر، حمدان؛ مناصدرة، يوسدف. ) -

(، ص ص 88) 86، المجمددة العربيددة لمتربيددةلدددى طالبددات الصددف السددابع األساسددي فددي األردن، 
62-333. 

 

فددي تحصددديل طالبدددات الصدددف  SQ3Rأثددر اسدددتعمال اسدددتراتيجية (. 8032ىددادي، مدددريم ميددددي. ) -
غيددر منشددورة، جامعددة بابددل: كميددة  رسددالة ماجسددتير ي فددي مددادة الجغرافيددة الطبيعيددة،الخددامس األدبدد

 ساسية.التربية األ
 

فددي  SQ3R و SNIPSأثددر اسددتراتيجيتي(. 8033الياشددمي، عبددد الددرحمن؛ الدددليمي، طددو عمددي. ) -
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