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، في مبحثاھراتل الثانوي بأنفسھن كقارئات م) في تنمیة وعي طالبات الصف األوSQ٤R(أثر استخدام استراتیجیة
الثقافة اإلسالمیة في األردن

ملخص
ة( استخدام استراتیج ة وعيSQ٤Rهدفت الدراسة تقصي أثر التدرس  )، في تنم

قارئات م ات ألنفسهن  حث الثاهراتالطال ة في في م ة، للمرحلة الثانو قافة اإلسالم
ه األدبي ١٢٥تكونت عینة الدراسة من األردن. فرع  ، ة الصف األول الثانو ة من طل طال

، ُوزع أفراد العینة إلى ٢٠١٢/٢٠١٣والعلمي، في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
طة شملت  ة شملت ٦٥مجموعتین: ضا ة، وتجرب ة.٦٠طال طال

ة( احثون استراتیج هدف الدراسة استخدم ال حث الثقافة SQ٤Rولتحقی )، في م
ما طوروا أداة تكونت من  ة،  ات ألنفسهن ٢٦اإلسالم اس درجة وعي الطال فقرة، لق

ة قارئات ممهرات. ة الستراتیج داللة إحصائ أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذ
ة وعيSQ٤Rالتدرس( أنفسهن )، في تنم ات  ، وذلك لصالح اهراتقارئات مالطال

طة، ولم تظهر النتائج أثرا ذا  ات المجموعة الضا طال ة، مقارنة  ات المجموعة التجرب طال
مي: األدبي، العلمي، أو التفاعل بین التخصص  داللة الختالف متغیر التخصص األكاد

وطرقة التدرس.
ة: ة(الثقافة اإلسالمالكلمات المفتاح عاب القرائي، استراتیج )، القارSQ٤Rة، االست

اهرالم

Abstract

The impact of using (SQ٤R) strategy on developing the first
secondary grade female students' self- awareness as skilled
readers in 'Islamic Education' subject in Jordan

This study aims at investigating  the impact of using (SQ٤R)
strategy on developing the first secondary grade female students' self-
awareness as skilled readers in the 'Islamic Education' subject in
Jordan. The study sample consisted of ١٢٥ first secondary female
students in humanities and scientific streams in the second semester of
the academic year ٢٠١٢/٢٠١٣. The sample subjects were distributed
to two groups: a control group of ٦٥ subjects, and an experimental
group of ٦٠ subjects.

Achieve the objective of the study, the researchers used (SQ٤R)
strategy and applied it to the 'Islamic Education' subject. To that end,
a questionnaire consisting of ٢٦ items was designed in order to
measure the degree of the students' self-awareness as skilled readers.

The results of the study indicated that there was a statistically
significant effect of using (SQ٤R) strategy on developing the female
students' self awareness as skilled readers in favor of the experimental
group. On the other hand, the results did not show any significant
effect attributed to the stream: humanities vs. scientific, or to the
interaction between the stream and the strategy used in teaching on
developing the students' self-awareness as skilled readers.
Key words: Islamic Education, reading comprehension, (SQ٤R)
strategy, skilled reader
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ة، ل المعرفأهم وسائحدإالمفهمةتعد القراءة 

ما في ضوء التطور في الهائل، :المعرفيالس الكمي والك

ة بخبرات  د الطل ستلزم أن تعمل المدرسة على تزو مما 

المعنى من المادة المقروءة،  نهم من التقا ومهارات، تم

قها، في نها واسترجاعها وتطب ار وتدو م األف جو وتنظ

صارمن  .االستمتاع واالست

م شأن القراءة في اة األفراد واألمم، ولعظ أن عجبالح

اتها  ات القرآن الكرم نزوال، تحمل في ط انت أول آ

الفاهم :؛ قال تعالىالمهرالتوجه لبناء اإلنسان القار

، اْقَرأْ ﴿  ٍ َ اِإلنَساَن ِمْن َعَل ، َخَل َ َخَل اْقرْأ ِاْسِم َرَِّك الَِّذ

َعلََّم ِ  اْلَقَلِم، علََّم اِإلنَساَن َما َلْم َوَرَُّك اَألْكَرُم، الَِّذ

:﴾َْعَلمْ  .]٥- ١[العل

ن تعرف  م رة ترمي إلى أنها القراءة و ة ف عمل

وتفاعله مع النص، واالنتف ة فهم القار فهم تنم ما  اع 

ةفي مواجهة  ات ).٢٠٠٧،٢١١،ق زو أبو مر (المواقف الح

حل على الفرد قدرة :أنها)٢٠٠٢،٤٧،جابروعرفها (

قرأ في رموز وفهمها والتفاعل معها، واستعال مال ما 

مر بهامواجهة  الت التي  واالنتفاع بها في ،المش

ة إلى سلوك  ترجمة الخبرات القرائ اته، عن طر ح

. عملیتي معرفة المهرةوتشمل القراءة یتمثله القار

ة، وٕاد تو مضامینهاراكالرموز الم

ة ات ،)٢٠٠٦٬٣١٧,yang؛٢٠٠٧٬٢٩٠,Littles(الح

التالي م، وفهم تتمثل في فهي  األداء اللفظي السل

لة أو  حل مش المقروء ونقده وترجمته إلى أسلوب 

اة عنصرا  ضیف إلى معالم الح

.)٢٠١١٬٣,Solheimیدا(دج

مفهومها الحدیث، تتجاوز ومن ثّم  تعرف الفالقراءة 

ین المتعلم مإلى  ن الحروف والكلمات ونطقها، إلى تم

توب ، )٢٠٠٩،٢٥٤،(صالحالنقد والتحلیل لما هو م

الت التي تواجهه في  قرأ في حل المش واإلفادة مما 

ة اته الیوم ،أو المهرةالمفهمةضمون القراءة وهذا م، ح

عناصر أر  اإلدراك عة، هي: التي یجب أن تحو

ة والتمثل. عاب واالستجا ات القراءة تو واالست تدرج مستو

ء من فهم المعنى الحرفي للنص، مرورا ، ابتداالمهرة

المعاني  الفهم االستنتاجي؛ من خالل القدرة على التقا

ة قة، وقراءة ما بین السطو الضمن وما ،رالعم

، وصوال إلى )٢٠٠٦٬٣٤,Fountas & Gay(ورائها

امتالك القدرة و ، العاطفيو الفهم الناقد ومن ثم التذوقي

عین  صیرة، واستنتاج على محاكمة النص، وتناوله 

ه. معاني الصور واألخیلة ف

عد الفهم  عاب و قي أو االست القرائي الجوهر الحق

ة القراءة عدّ الملعمل ها هرة، حیث المفهوم الشامل للقراءة 

قرأ  قرأ، و ة ووسیلة في آن واحد، فالطالب یتعلم ل غا

ین المتعلم من النقد وصواللیتعلم،  والتحلیل لما إلى تم

توب، و هو اة توظیف معاني ام ة في الح لنص اإلیجاب

ة .العمل
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أنهٕاذا ما تم و  عاب القرائي  ة :وصف االست عمل

ة نشطة تهدف إلى فهم المقروء رة عقل ودالالتهف

اة فها في الح ،)٢٢١،٢٠٠٦،(القطاونة والقطاونةوتوظ

ر القراءة ذلكفإن  ات لتطو ة،الغرفةفيستلزم آل الصف

معنى، وٕانتاج خبرات تتصف من  تعلم ذ خالل خل

ة تفي ، والطالقة والمرونةاألصالة  اإلثارة فعمبیئة صف

ة. م ة األكاد رة والدافع الف

ة حدیثة، قد ومن ثم فإ ات تدرس ن استخدام استراتیج

ة، سهم ف الطل ة فهم المقروء لد جعل منهم ي تنم و

من بین أفضل )SQ٤R(ةاستراتیجولعلقارئین مهرة،

ة للنصوص المقروءة، لفاعلیتها في ات مناس االستراتیج

ة للتعلم، و  ة الطل اإثارة دافع یر العل ة مهارات التف تنم

التعلم،مساعدتهم في ، و یهملد في ظل منحى االحتفا

اق االجتماعي للتعلم، من التفاعلخالل عتمد على الس

فعالةإجراءاتثقافة واللغة،واألقران والبیئة والالمعلممع

Manyak;٢٠٠٦٬١٦٣,Loewen(التعلملحدوث &

Bauer,٢٠٠٨٬٤٣٣;Fagan,٢٠١٠٬٩٤.(

ة( ن على )SQ٤Rوتقوم استراتیج م سة،  خطوات رئ

أتي: ما  إجمالها 

Surveyالمسح:- ١

ة تصفح سرعة(و  ) Skimmingتعد خطوة المسح عمل

 ، ضع دقائ ة على ر یتم من خاللها تدتستغرق  ب الطل

ع دائرة النظر، والقراءة الصامتة، بهدف إلقاء نظرة توس

تناول فاحصة عامة وسرعة عن الدرس المستهدف، و 

رة عن المحتو م ف ة تنظ ف ه، و ار ف ، األمر األف

عد، أو إجراء  ما  عاب ف ة القراءة واالست سهل عمل الذ

ة فاعلة. قراءة انتقائ

وحدة من الكتاب، قراءدءقبل البف یتم تدرب ة أ

-Scan(الطالب على التصفح الشامل والسرع 

whipple(ة ار؛ األخذ، مع للوحدة الدراس عین االعت

ة،  سة والفرع ن الرئ والكلمات عنوان الوحدة والعناو

ة،  المقدمة والخاتمة و المفتاح الفقرات الخاصة 

والخرائالنظر إلى الشروح المرفقة للصور و والملخص، 

ة،  ح الجمل والكلمات المشار إلیها بخو والرسوم التوض

األسئلة والتمارن سواء المحلول و ثخین أو مائل أو المع، 

م الذاتي.منه ا، أو التي وضعت للتقی

Questioningالتساؤل:- ٢

ة على  ة قدرة الطل تحتاج هذه المهارة إلى تنم

اغة )، من خالل طرح أسئpredicationالتنبؤ( لة وص

قة ة المسح السا ة دلت علیها عمل توقعات ملهمة ثاق

)Carter et al,ساعد في )،٢٠٠٠٬٢٣ ل مما  تحو

ا خاضعة للنقاش، في ظل  م إلى قضا حوار مواقف التعل

اته وهدفه ورسالته .سقراطي حول النص ومحتو

ل ما تمت قراءته  تم تنفیذ خطوة التساؤل بتحو و

ن أكبر عدد من األسئلة التيلىإ،مرحلة التصفح م

ةللطالب وتولید مجموعة من األسئلة حول ،عنهااإلجا
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ار الواردة في النص القرائي، وصالحیتها  ن تكون ألاألف

ار(محورا للتساؤل،  ة األف یز على نخ Focusمع التر

on picking ideas ،(قراءة األسئلة إلىإضافة

ل فصل  ة  .-وجدتإن –الموجودة في نها

ة  ة على طرح أسئلة ذات جودة عال وتدرب الطل

عهاوتراكمهافي بناء الخبراتساعد ، واستمرارتها وتتا

لة المعلومات ن و صورة ذات معنى، وه من المم

یف، ثم  أسئلة من نوع من، وماذا، ثم لماذا، و ة  البدا

ة التي تد ة والتذوق م ة التقو األسئلة النقد ور االنتهاء 

ات  م على األحداث، والتصرفات، واألخالق حول الح

الكامنة أو الظاهرة، والحس الذوقي أو الروحي أو 

ا النصوص أو ظواهرها. الرومانسي في ثنا

Reading:وٕاعادة القراءةلقراءةا- ٣ and Re-

Reading

غیر  ة تحدید النقا یتم في هذه المهارة الفرع

م تملالواضحة، أو سوء الفهم المح ، سواء في المفاه

.التراكیب والتعابیرموالمصطلحات أ

عض الفقرات  وفي أثناء القراءة رما یتضح أن هناك 

، وهنا یجب تحدید  أو الجمل التي تحتاج إلى أسئلة أخر

ة( ) في الفقرة محوال sentence keyالجملة األساس

اها إلى سؤال جدید، ثم إعادة القراءة أكثر من مرة،  إ

عة القراءة الصامتة و  ة، لتمییز لألجزاءمتا األكثر أهم

المعلومات المهمة من غیرها.

رة العامة في  تم في هذه الخطوة استنتاج الف و

عده،  وما تحمله الدرس، وقراءة ما حول النص، وما 

عض الجمل من معاني  ال و الصور والمخططات واألش

ة على تذو  م قها، و وأخیلة متصورة، مع تدرب الطل الح

ا.علیه

د الطالب  ة هذه الخطوة في تعو ما تبرز أهم

ل حالة من تصوره الذهني،  ة في القراءة، حتى تش التلقائ

االعتماد على ة،  اته الیوم ة أتمتة وح عمل

)، التي ینتج عنها حالة من Automatisationالقراءة(

لة اإلدمان والقبول أو التعود القرائي، وصوال إلى مرح

ة .(Selectively Reading)القراءة االنتقائ

ةالتسجیل- ٤ Record:أو الكتا or Write

ةو  د الطل ة التسجیل یتم تعو ة في عمل تا

ذلك، المعلومات ة  ، مع عدم إهمال الملخصات الشفو

ر مهارات المحادثة ة في تطو والنقاش والتي تساعد الطل

.اإلیجابي

ة التسجیل و  ة أو إن عمل التسجیلالكتا

ص ملخ)، تعني إعداد Reduce)-Recordواالختصار

ة لألسئلة التي  ارات قامسعنها تمت اإلجا ع ، ولكن 

لمات  استخدام  ة.موجزة ومختصرة و مفتاح

ن تم و  ةالمالحظات التسجیل و تدو ودالالت ، جانب

على الفقرات  ة أو الظاهرة، أو التعلی النص الضمن

مائل، مهمةوالجمل ال ائرة أو ضع دو أو ، أو إبرازها بخ
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ساعد في نجمة أو عالمة ممیزة حولها ، األمر الذ

طرقة  ة  ار الثانو تقصیر الموضوع، وتجرده من األف

ة، وٕاعادة إنتاج المقروء  طرقة فاعلة وعمل تابي و ل  ش

ة أنفسهم.أو لغة  الطل

ع- ٥ Recitation: (اإللقاء أو السرد)التسم

عوتقوم هذه المهارة على  الفقرات المهمة بلغة تسم

فها من  م الجدیدة وتوظ المفاه الطالب الخاصة، ور

ة  ة، وٕاعادة قراءة اإلجا ق وصوال إلى خالل أمثلة تطب

عاب المعرفي الجید لها تشمل مهارة و ،الدمج واالست

ة التردید والر عاإللقاء عمل ر(والتسم )، Recallوالتذ

ة، التالي الدمج و بهدف الحصول على بین القراءة والكتا

التراكم المعرفي.

ر  والتذ ة من مساعدات الحف وتعد هذه العمل

التعلم،  ع واالحتفا عني االختصار فحسب، فالتسم ال 

ة واضحة  عني ترجمة المعنى ووضعه في قوالب لغو بل 

حیث ینتج ع سرة،  ارات سهلة المعنىوم مع ،ن ذلك ع

ضرورة عدم االنتقال إلى قسم جدید من الكتاب أو 

ن من  قبل التم تابته أو المحتو ع ما تم  سرد أو تسم

المهمة. حفظه من أجزاء المحتو

Reviewالمراجعة:- ٦

االطالع على المختصرات أو بإعادةتتم المراجعة 

قتین، إ المخططات التي تم  عدادها في الخطوتین السا

ة عن األسئلة التيجٕاعادة اإلو  قا،ا اغتها سا تمت ص

افة أجزاء إ مع مراعاة ضرورة  عادة االطالع على 

طرقة ضمن بناء الخبرات، تطرقة متسلسلةالمحتو

ر المعلومات من خاللها.منتظمة سهل تذ

ن  م ذلك إعادة قراءة الموضوع، أو تصفح ما 

ة المتصورة، إجراء أوالمالحظات، أو الخارطة الذهن

ة مناقشة مع األقران عضهمعمل م  ، عضا، أو تعل

رها،  بإطاللة ناقدة لتثبیت المعلومات أو تعدیلها، أو تطو

م، وٕاضافة معنى جدید ة یتم فیها فحص المفاه اتأمل

ملك للنص م  حیث یختبر الطالب نفسه  من ، 

ات األسئلة المهمة. المعلومات حول إجا

تحدید هدف إلىلمراجعة تاومن هنا یتضح أن

سة في النص،  ار الرئ مهمة خبرات الخروج بو األف

وٕاعادة إنتاج ، راك العالقات بین النصوصمتكاملة، وٕاد

ة، للخروجمضمون النص المعنى اإلجمالي بلغة الطل

ه النصوص ة للنص وفهم ما ترشد إل ساعد الطل ، مما 

ونوا قراء مَ  هرة.على أن 

لة حثمش :ال

ر  انسجاما مع التوجه الوطني والعالمي لتطو

ه، ات التدرس وأسالی ا نحو االرتقاء في استراتیج وسع

ة،  جاءت هذه الدراسة التي تدرس مادة الثقافة اإلسالم

صورةالمتعلمعلىیرتكزتدرسيتقوم على منحى

ة، سیرأساس مفيالحدیثةاالتجاهاتوفو ، التعل

أثر دراسات تناولتعدم وجود بخاصة مع 
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ة( ة SQ٤Rاستراتیج ة ألنفسهم ) في تنم وعي الطل

احثین. حسب اطالع ال قارئین مهرة، وذلك 

:الدراسةأهداف

ة  استخدامأثراستقصاءهدفت الدراسة الحال

ة( ةفي)،SQ٤Rاستراتیج ات الصف تنم وعي طال

قارئات  ألنفسهن  حثفي، ماهراتاألول الثانو م

ة،فةالثقا التدرسطرقةمتغیراتضوءفياإلسالم

مي والتفاعل بینهما اإلضافة إلى والتخصص األكاد  ،

طرقة  ه  ة، ومعلم حث الثقافة اإلسالم د وٕاثراء م تزو

ة جدیدة. تدرس

أسئلة الدراسة:

ة عند داللةذاتفروق توجدهلاألول:السؤال إحصائ

الداللة ةفي٠٬٠٥=αمستو ات الصف وعيتنم طال

قارئات  ألنفسهن  حثفي،ماهراتاألول الثانو م

ةلثقافة ا التدرسطرقةألثرتعز،اإلسالم

ة ة وطرقة التدرس )،SQ٤R(استراتیج اد االعت

ة ؟ التقلید

ة عند داللةذاتفروق توجدهلالثاني:السؤال إحصائ

الداللة ةفي٠٬٠٥=αمستو ات الصف تنم وعي طال

قارئات  ألنفسهن  حثفي،ماهراتاألول الثانو م

ة، لثقافة ا التخصصألثرتعزاإلسالم

مي .؟)، علميأدبي(األكاد

ة عند داللةذاتفروق توجدهلالثالث:السؤال إحصائ

الداللة ةفي٠٬٠٥=αمستو اتتنم الصفوعي طال

ألنفسهناألول  للتفاعل ماهراتقارئات الثانو ، تعز

ة) والفرع والطرقة ،SQ٤Rین طرقة التدرس(ب اد االعت

مي(األدبي .؟والعلمي)،األكاد

ة :الدراسةأهم

ةتأتىت :خاللمنالدراسةأهم

اإلسالمي، وذلك لعدم - ١ الترو إثراء األدب النظر

 ِّ ة فرع وجود دراسات في أ والثقافة من فروع التر

ة  احث–اإلسالم تناولت -ینحسب اطالع ال

ة( التالي أو الوعي القرائي، ، )SQ٤Rاستراتیج و

ا في هذا  ق ا وتطب عدا معرف ستضیف هذه الدراسة 

المجال.

ة علىالمعلمین و تدرب - ٢ دمج واستخدام الطل

ات  ة استراتیج ة.تدرس جدیدة في الغرف الصف

، في - ٣ حوث أخر ة فتح المجال لدراسات و ان إم

م ةمیدان البرامج التعل ترسیخ المستندة إلى ة التعلم

ة.وعيال الطل القرائي لد

ة للحاجة - ٤ ثقافة إلى مراجعة أسالیب تدرس التلب

ة، وتعزز دورها من أجل إدخال األسالیب  اإلسالم

طرق جدیدة  ة فرصة التعلم  ة، التي توفر للطل التدرس

ة. تجعلهم أكثر إیجاب
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ة:الدراسمحددات

ام طرقة التدرس وفاستخدىعلالدراسةاقتصرت

ة طرقة التدرس ،)SQ٤R(استراتیج ومقارنتها 

ة اد اتاالعت ة، مع طال حث الثقافة اإلسالم ، في م

في،٢٠١٢/٢٠١٣للعام الدراسي ،األول الثانوالصف

ة، وهي إحد سلون الثانو ةمدیرةمدارسمدرسة م تر

ة لم.في األردنولىعمان األ النس نهاج الثقافة أما 

، فإن عدد وحداته  ة للصف األول الثانو اإلسالم

مجموع إجمالي لدروسها بلغ  ة هي أرع وحدات،  الدراس

ار (٣٠( ) درسا من ثالث وحدات ١٤) درسا، تم اخت

ق ة، لتمثل نموذجا تطب طرقة قصد ة  ا مالئما دراس

ة المستهدفة. لالستراتیج

ة: فات اإلجرائ التعر

قررته وزارة الثقاف- ١ الذ ة: وهو المحتو ة اإلسالم

قرار رقم ة  م األردن ة والتعل ، لیتم ١٣٣/٢٠٠٧التر

 ، ار ل إج ش ة  ة المرحلة الثانو تدرسه لكافة طل

ة، وهي: القرآن الكرم  على أرع وحدات دراس حو و

وعلومه، والحدیث الشرف وعلومه، والفقه اإلسالمي، 

ة.  والنظم اإلسالم

ة- ٢ ةالخبرات): هي مجموعةSQ٤R(استراتیج م التعل

ة القائمة على ست خطوات تم تفصیلها في األدب  التعلم

، وهي: المسح، والتساؤل، والقراءة، والتسجیل،  النظر

واإللقاء، والمراجعة.

ة التي تهدف لمتلك الع": هيالمفهمةالقراءة المهرة "- ٣

الطالب من الفهم الح رفي للنص، إلى إلى االنتقال 

ات أكثر شموال وعمقا، من خالل الفهم  مستو

االستنتاجي، وقراءة ما وراء السطور، وامتالك القدرة على 

ش  تذوق النص، ومحاكمته، واإلفادة منه في التعا

اة. اإلیجابي وظروف الح

قارئات - ٤ ات ألنفسهن  : درجة ماهراتوعي الطال

الق اد ، وتم المفهمةراءة امتالك أفراد العینة ألسس وم

اس  ات على المق ة الطال تقصي ذلك من خالل استجا

ون   ة، والم فقرة.٢٦منالمعد لهذه الغا

ة: - ٥ م المرحلة الثانو هي حلقة الوصل بین التعل

ة  م غیر إلزام م العالي، وهي مرحلة تعل األساسي والتعل

 ، مدتها سنتان، وتشمل الصفین؛ األول والثاني الثانو

ة، رقم ح م األردن ة والتعل ، ٢٧سب قانون وزارة التر

.١٦. ص١٩٨٩لعام

ةالطرقة- ٦ اد ة، :االعت وهي طرقة التدرس التقلید

والممارساتاإلجراءاتالتي تتمثل في مجموعة من 

ة تدرسهم، فيعادةالمعلمون ستخدمهاالتيالتدرس

ا قشة والحوار اإللقاء والتلقین والمناعلىتعتمدماوغال

اشر من المعلم.والشرح الم



7

قة واإلجراءات: الطر

ة: المنهج

ه التجربي؛  احثون المنهج ش ه مع استخدم ال لتناس

ة؛ وذلك لمعرفة أثر طرقة التدرس  عة الدراسة الحال طب

ة ( ة SQ٤Rاستخدام استراتیج وعي )، في تنم

قارئات  ات ألنفسهن  طرقة ، ومقارنةماهراتالطال ذلك 

سیر المنهج  ة، و اد م اآلتي:التدرس االعت التصم وف

٢X            O١O

ةال مجموعة التجرب

٢O١O

المجموعة المقارنــة 

ات ألن١Oحیث إن ( اس وعي الطال فسهن ) تمثل ق

ات ٢Oقارئات مهرة القبلي، و( اس وعي الطال ) تمثل ق

، و( عد قارئات مهرة ال ) هي المعالجة Xألنفسهن 

ة؛ القائمة على ( ).SQ٤Rالتجرب

مجتمع الدراسة وعینتها:

سلون تم ار مدرسة م ثل مجتمع الدراسة في اخت

ة، ة،الثانو اإلدارة والمعلمات مع لتعاون الطرقة القصد

احثینا الصف األول فيووجود عدة شعب ، ل مستو

 ، اتحیث تمثل مجتمع الدراسة الثانو الصف طال

ه فرع  ، .والعلمياألدبي:األول الثانو

ع أفراد مجتمعهاو  ،تكونت عینة الدراسة من جم

الغ عدده ة١٢٥اوال ، حیث تكونت المجموعة طال

طة)المقارنة للتخصص إحداهما :من شعبتین(الضا

لغ مجموع  للتخصص العلمي، و األدبي، واألخر

ة من ٦٥أفرادهما ما تكونت المجموعة التجرب ة،  طال

للتخصص :شعبتین إحداهما للتخصص األدبي، واألخر

لغ مجموع أفرادهما  ة.٦٠العلمي، و طال

اتها:صدق عة وث س المت قة التدر طر

لقائمة على طرقة التدرس اصدقمنالتأكدتم

ة( منمجموعةعلىاعرضه)SQ٤Rاستراتیج

التعضإجراءوتم، المختصین ضوءفيالتعد

مالحظاتهم.

اتحسابتمثم  من) SQ٤Rالتدرس (طرقة ث

قهخالل ةعینةعلىاتطب مجتمع؛ مناستطالع

ونةعینتهاخارجومنالدراسة ة،٣٠منم لغتطال و

مة .٠٬٨٧داخليالاالتساقمعاملق

أدوات الدراسة:

ة(ةالمستندطرقة التدرس- أوال :)SQ٤Rإلى استراتیج

ة من ت خطواتتكون حصة، ١٤هذه االستراتیج

ابواقع حصتین  حیث تم أسبوع خطوات ،  تطبی

ة القرآن وحدة:مختارة من )، لدروس SQ٤R(استراتیج

الشرف، والنظم ، من ةاإلسالمالكرم، والحدیث النبو
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ة للصف تاب  ، المستواألول الثانوالثقافة اإلسالم

ورة وتحدید الخطوالثاني عد تحلیل الوحدات المذ ، و

قها من قبل  العرضة لها، وأهم النتاجات التي یتوقع تحق

طا وتنفیذا، وفقا  اغتها تخط ة، تم إعادة ص الطل

قةلال ة السا .ستراتیج

المجموعتینت دّرسلتياةالمعلمتدربتمومن ثم

ةعلى،التجربیتین حسب المواقفتنفیذف ة  م التعل

ة المستهدفة اإلضافة إلى حصص االستراتیج  ،

اس الدراسة، ألفراد العینة  ة لمق عد ة وال ارات القبل االخت

قارئات مهرة،  ات ألنفسهن  على مهارة وعي الطال

مي من خطوات االستو  ة تكون البرنامج التعل راتیج

 ، رها في األدب النظر المتسلسلة الست، التي تم ذ

وهي: المسح، والتساؤل، والقراءة وٕاعادة القراءة، 

ع، والمراجعة. والتسجیل، والتسم

ا اس-ثان :ئيوعي القراالمهارةمق

ذات الصلة، صمم  عد اإلطالع على األدب الترو

ة على اسا اشتمل في صورته األول احثون مق ٣١ال

الطفقرة، تتم اتحور حول الوعي القرائي لد .ال

صورتها هاتم عرضومن أجل التأكد من صدق األداة 

ة على  الخبرة واالختصاص، ١٠األول مین من ذو مح

ة اتفاق  حیث تم اعتماد الفقرات التي حصلت على نس

الت بناء على %٨٠ فما فوق، وقد تم إجراء التعد

مین،  صورتها مالحظات المح حت األداة  حیث أص

ونة من  ة م اسفقرة٢٦النهائ ات وعي، لق الطال

ما یوضحه ماهراتقارئات ألنفسهن .١ملح، 

.٤ما یوضحه جدول  

اس الدراسة، تم استخد ات مق م طرقة اوللتأكد من ث

)، وجرInternal Consistencyاالتساق الداخلي(

است ات  Cronbachخدام معادلة(اشتقاق معامالت الث

Alpha ة اس للدرجة الكل ات المق )، إذ وجد أن معامل ث

مة مقبولة ألغراض هذه ٠٬٨٨ساو وُعدت هذه الق

الدراسة.

ة: المعالجة اإلحصائ

ة عن أسئلة الدراسة  ة لإلجا تمت المعالجة اإلحصائ

انات ة ، للب استخدام برنامج الرزم اإلحصائ وذلك 

SPSSة، تمثلت ، وتم ا ة وصف ستخدام طرق إحصائ

ارة، وطرق  ة واالنحرافات المع في المتوسطات الحساب

این المصاحب  ة، تضمنت تحلیل الت ة استدالل إحصائ

الثنائي.

:ومناقشتهانتائج الدراسة

السؤال األول: النتائج المتعلقة 

الداللةداللةذاتفروق توجدهل ة عند مستو إحصائ

α=ةفي٠٬٠٥ ات الصف األول الثانوتنم وعي طال

قارئات  حثفي،ماهراتألنفسهن  ة، لثقافة ام اإلسالم

ةطرقةألثرتعز استراتیج )،SQ٤R(التدرس 

ة ؟وطرقة التدرس  ة التقلید اد االعت
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ة عن  المتوسطات استخراج، تّم هذا السؤاللإلجا

ارة ألداء عینة الدراسة على  ة واالنحرافات المع الحساب

اتم اس مفهوم وعي الطال ماهراتقارئات ألنفسهنق

ما هو موّضح في ال  ، عد .١جدول قبلي وال

١جدول 

ة واالنحرافات ال ارة ألداء أفراد المتوسطات الحساب مع
اس الوعي القرائي عاعدالقبلي والالدراسة على مق ت

ميطرقة لمتغیر التدرس والفرع األكاد

هذه یجب أن تكون تحت جدول ١٣٠العالمة القصو

س صفحة جدیدة.١ اشرة، ول م

من  الحسابي ١جدول الح ألداء عینة أن المتوس

اتالدراسة على م اس مفهوم وعي الطال ألنفسهن ق

عدماهراتقارئات  استخدام طرقة ،ال اللواتي درسن 

)SQ٤R( وهو أعلى من المتوس٨٨٬٢٨قد بلغ

استخدام ألداء عینة الدراسةالحسابي  اللواتي درسن 

بلغ  ة الذ اد .٣٧٬٧٠الطرقة االعت

ةو  انت المتوسطات الحساب في لمعرفة ما إذا 

الداللة ١جدول  ة عند مستو ذات داللة إحصائ

α=این المصاحب تّم ، ٠٬٠٥ إجراء تحلیل الت

)ANCOVA٢حه جدول ما یوض، ٢×٢) الثنائي.

٢جدول 

این المصاحب ( ألداء ) ANCOVAنتائج تحلیل الت

اتعینة الدراسة على م اس مفهوم وعي الطال ألنفسهن ق

طرقة التدرس والفرع  عا لمتغیر قارئات ماهرات، ت

مي والتفاعل بینهما األكاد

قة  طر
التدرس

انات ةالب عدالقبلياإلحصائ ال

المجموعالعلمياألدبي المجموعالعلمياألدبي 

SQ٤R
الحسابي ٣٣٬٧٨٣٦٬٦٦٣٥٬٠٨٨٧٬٥١٨٩٬٢٢٢٨٨٬٢٨المتوس

ار ٣٬٨٥٤٬٥٤٤٬٣٨٤٬٨٣٥٬٦٣٢٥٬٢٣االنحراف المع

٣٣٢٧٦٠٣٣٢٧٦٠العدد

ة اد االعت
الحسابي ٣٣٬٩٣٣٤٬٧٥٣٤٬٣٣٣٧٬٢١٣٨٬٢١٩٣٧٬٧٠المتوس

ار ٣٬٩٢٢٬١٤٣٬١٧٥٬٠٣٠٤٬٤٢٧٤٬٧٣االنحراف المع

٣٣٣٢٦٥٣٣٣٢٦٥العدد

جموعالم
الحسابي ٣٣٬٨٦٣٥٬٦٢٣٤٬٦٩٦٢٬٣٦٦١٬٥٥٩٦١٬٩٨المتوس

ار ٣٬٨٥٣٬٥٥٣٬٨٠٢٥٬٨١٢٦٬١٠٥٢٥٬٨٤االنحراف المع
٦٦٥٩١٢٥٦٦٥٩١٢٥العدد
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من و  ة عند ٢جدول الح أن هناك داللة إحصائ

الداللة ات اللواتي ٠٬٠٥=αمستو بین أداء الطال

استخدام طرقة ( ات وأداء ،)SQ٤Rدرسن  الطال

ة اد استخدام الطرقة االعت اسعلى ماللواتي درسن  ق

ات حیث ،ماهراتقارئاتألنفسهنمفهوم وعي الطال

مة (ف)  مة ذات داللة ٣١٦٧٬٠١بلغت ق وهذه الق

الداللة  ة عند مستو .٠٬٠٠إحصائ

ان لصالحها ظهور ومن أجل  تحدید المجموعة التي 

ة المعدلة ،ق و الفر  تم استخراج المتوسطات الحساب

ارة ألداء م ما هو جموعتي الدراسة، واألخطاء المع

.٣موضح في جدول 

ر مصد

این الت

مجموع 

المرعات

درجات 

ة الحر

متوس

المرعات

مة  ق

اإلحصائي 

(ف)

مستو

الداللة

المتغیر 

القبلي

٣٠٬٧٠١٣٠٬٧٠١٬٢٤٠٬٢٦٧

قة  طر

التدرس

٧٨٠٩٨٬١٩١٧٨٠٩٨٬

١٩

٣١٦٧٬٠١٠٬٠٠

الفرع 

مي األكاد

٣٥٬٥٩١٣٥٬٥٩١٬٤٤٠٬٢٣٢

قة  طر

س  ×  التدر

الفرع 

مي األكاد

١٬٣٢١١٬٣٢٠٬٠٥٠٬٨١٧

٢٩٥٩٬١٨١٢٠٢٤٬٦٦الخطأ

٨٢٨٥٥٬٩٦١٢٤المجموع
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٣جدول 

ارة ألداء  ة المعدلة واألخطاء المع المتوسطات الحساب

عد ال اس مجموعتي الدراسة على التطبی القراءة لمق

هرةمالم

الفرع 

مي األكاد

ةاSQ٤Rطرقة التدرس اد العت

عداألدبي ال المتوس

المعدل

٨٧٬٦٣٣٧٬٣١

ار ٠٬٨٧٠٬٨٦الخطأ المع

عدالعلمي ال المتوس

المعدل

٨٨٬٩٥٣٨٬٢١

ار ٠٬٩٨٠٬٨٧الخطأ المع

عدالمجموع ال المتوس

المعّدل

٨٨٬٢٩٣٧٬٧٦

ار ٠٬٦٤٠٬٦١الخطأ المع

من  لصالح ٣جدولالح أن الفروق ُتعز

استخدام طرقة ( ات اللواتي درسن  ،)SQ٤Rالطال

الحسابي المعّدل ألدائهنیث بلغح اس على مالمتوس ق

ات ٨٨٬٢٩ماهراتقارئات ألنفسهنمفهوم وعي الطال

الحسابي المعّدلوهو أعلى من، ات المتوس للطال

ة اد استخدام الطرقة االعت بلغ اللواتي درسن  الذ

ن القول: ٣٧٬٧٦ م طرقة التدرسن أ. ومن هنا 

ة في زادة مفهوم وعي )SQ٤R(استخدام أكثر فاعل

ات من الطرقة ماهراتقارئات ألنفسهنالطال

ة. اد االعت

ة المستخدمة ة االستراتیج د فعال في )SQ٤R(مما یؤ

قارئات  ات ألنفسهن  ة وعي الطال ، وهذا ما ماهراتتنم

عد تحلیل جدول  .٤سیتم مناقشته وتبرره 

تب بلون أصفر  ل ما  هنا، ألنه موجود یجب حذف 

رر في  مناقشة نتائج جدول  عود ذلك، )٤(م –ورما 

احثین ال ة من جو -حسب رأ لما توفره هذه االستراتیج

ة م ة التعل ه المتعلم محور العمل مثل ف ةدراسي  ، التعلم

یر الناقد ة، والتف وامتالك ، وما ینتج عنه من إثارة الدافع

وٕاعطاء تبررات ذات ، ائيالقدرة على محاكمة النص القر 

ة الصور المتخیلةعد إسالمي،  ة وتنم واستشعار الحر

اة والجمال في النصوص المقروءة ص ، والح وتلخ

ار حسب أهمیتهااألف مها  ، وقراءة ما بین السطور وتنظ

.وما ورائها

اة  ات الح ة في مواجهة متطل ساعد الطل ل ذلك  و

مث ة، وهذا  ة وٕایجاب ة فاعل ل الهدف األسمى من تنم

ة، وهو ما أشار  الطل ثیر من الوعي القرائي لد

احثین  ین ال ة أل- صورة عامة-تناولهم في والترو هم

ة ال أمثالمهرةالقراءة الواع  ،.(Carter et al, ٢٠٠٠;

Selart, ٢٠٠٨; Dermitzaki, et al, ٢٠٠٨; Feldt

& Hensley, ٢٠٠٩; Carlston, ٢٠١١)

ة التدرس ٣أشار جدول ٕاذو  إلى فعال الساب

ة  الطرقة SQ٤R(استخدام استراتیج )، مقارنة 

ة،  ة، فقد تم استخراج المتوسطات الحساب اد االعت
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ات أفراد المجموعة  ارة، الستجا واالنحرافات المع

اس،  ل فقرة من فقرات المق ة  ة، وذلك لمعرفة رت التجرب

.٤وهو ما یوضحه جدول 

٤جدول 

ةالمتوسطات ارةواالنحرافاتالحساب اتالمع الستجا

اسفقراتمنفقرةلعلى، العینةأفراد وعي مق

قارئات ماهرات، ات ألنفسهن  ةالطال درجةحسبمرت

ا الوعي تنازل

المتوسالفقرةت

الحسابي

االنحراف 

ار المع

ع استنتاج معاني ١ أستط

الصور واألخیلة في 

نصال

٣٬٩٧٠٬٩٩١

أمتلك القدرة على محاكمة ٢

النص القرائي

٣٬٩٥١٬١٥٥

القدرة على قراءة ما ٣ لد

وراء السطور واكتشاف 

الغموض

٣٬٩٣٠٬٦٥٦

القدرة ٤ تنمي القراءة لد

الت  على معالجة المش

ة  ات الح

٣٬٩١٠٬٦٥١

ع قراءة الصور ٥ ٣٬٨٩١٬٢٠٩أستط

ال والمخططات  واألش

ومعانیها 

٣٬٨٥١٬٢١٢أعد نفسي قارئة ماهرة٦

القراءة الفاهمة تساعدني ٧

التعلم   على االحتفا

٣٬٨٣١٬١٥٩

ان أن أفهم ٨ م من المهم 

ما أقرأ

٣٬٨٢١٬٢٠٦

القدرة على التنبؤ ٩ لد

ة  مضمون النص ونها

األحداث

٣٬٨٠٠٬٩٤٩

أتالعب بنبرة صوتي ١٠

عا  ي القرائي ت وأسلو

ف والمحتوللموق

٣٬٧٨١٬٠٣٤

ة لزادة سرعتي ١١ القابل لد

في القراءة والوعي الذهني 

معا

٣٬٧٧٠٬٧١٧

القدرة على معالجة ١٢ لد

ة  وشمول عم المعلومات 

٣٬٧٥١٬٢١٠

القراءة الفاهمة تزد ١٣

لالنجاز دافعیتي

والتحصیل 

٣٬٧٤٠٬٨٧٩

ثیرا من أوقاتي ١٤ ٣٬٧٢١٬٠٠١أستغل 
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فعةفي القراءة النا

ة ١٥ ع استشعار الحر أستط

اة والجمال في  والح

النصوص المقروءة

٣٬٧١٠٬٨٣٤

قى منتبها في أثناء ١٦ أ

ة القراءة عمل

٣٬٦٩١٬١٠١

القراءة الفاهمة تنمي لد١٧

یر الع لميملكة التف

٣٬٦٨١٬٠٠٣

ع تحمل غموض ١٨ أستط

م غیر  الكلمات والمفاه

المألوفة

٣٬٦٧١٬٠٧٣

القراءة الفاهمة تنمي لد١٩

الحس األخالقي والذوقي

٣٬٦٥١٬١٩٩

ة لتغییر ٢٠ القابل لد

عد  الخاطئة  ار أف

القراءة الفاهمة

٣٬١٧٠٬٩١٥

تساعدني القراءة الفاهمة ٢١

في إدارة الخطاب والحوار 

اإلیجابي

٣٬١٦١٬٠٧٤

ع تحدید الوقت ٢٢ أستط

الالزم لقراءة نص معین 

همهوف

٣٬١٠٠٬٩٥٣

القراءة تساعدني في ٢٣

ة  تحدث اللغة العر

طالقة ومرونة الفصحى 

٣٬٠٩٠٬٩٧٠

القراءة تجعلني منتجا ٢٤

للمعرفة بدال من مستهلك  

لها

٢٬٩٤٠٬٩٩٠

ة ٢٥ تساعدني القراءة في تنم

ة  مواهبي اإلبداع

والتعبیرة

٢٬٩٠١٬١٩٧

أمتلك القدرة على حسن ٢٦

ار الك تب المساندة اخت

األكثر فائدة

٢٬٨١١٬٠٨٤

من جدول  لح ة ٤و ، تمتع أفراد المجموعة التجرب

)، ودرجة وعي ١٨-١بدرجة وعي مرتفعة في الفقرات(

الغ عددها( اقي الفقرات وال ) فقرات، مما ٨متوسطة ل

ة وعي  ة المستخدمة في تنم ة االستراتیج د فعال یؤ

قارئات ماهر  ات ألنفسهن  ات.الطال

ع استنتاج معاني الصور  وقد سجلت الفقرة "أستط

عها  حسابي، ثم ت واألخیلة في النص"، أعلى متوس

الفقرة التي تنص على:"أمتلك القدرة على محاكمة النص 

القدرة على قراءة ما وراء السطور  القرائي، ثم:"لد

القدرة على  واكتشاف الغموض"، ثم: "تنمي القراءة لد

ة معالجة الم احثون أن تنم ال ر ة", و ات الت الح ش
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ات من خالل  الطال قة لد القدرات السا

ة ات القراءة )،SQ٤R(استراتیج عد على رأس أولو

ات  ة وعي الطال ا في تنم ق مثل نجاحا حق الفاهمة، و

عود ذلك لما توفره هذه  قارئات ماهرات، ورما  لذاتهن 

مثل ف ة من جو دراسي  ه المتعلم محور االستراتیج

ة،  ة، وما ینتج عنه من إثارة الدافع م ة التعل العمل

ة الصور  یر الناقد، والحوار الهادف، وتنم والتف

اة والجمال في  ة والح المتخیلة، واستشعار الحر

حسب ، النصوص المقروءة مها  ار وتنظ ص األف وتلخ

أهمیتها، وقراءة ما بین السطور وما ورائها، وامتالك 

وٕاعطاء تبررات ذات ، قدرة على محاكمة النص القرائيال

ا یزد من درجة االنت Span(ه عد إسالمي, األمر الذ

attention( ،نتج تعلما ذات معنى ساعد ومدته، و

ة،  ة وٕایجاب فاعل ة  ات ات الح ة في مواجهة متطل الطل

ة الوعي القرائي لد مثل الهدف األسمى من تنم وهذا 

ة،  احثین وهو ما أشار الطل ین ثیر من ال في والترو

ة الأل- صورة عامة- تناولهم  ة القراءة الواع ، مفهمةهم

,Carter et al),أمثال ٢٠٠٠; Selart, ٢٠٠٨;

Dermitzaki, et al, ٢٠٠٨; Feldt & Hensley,

٢٠٠٩; Carlston, ٢٠١١)

انت  حسابي، فقد  أما الفقرات التي نالت أقل متوس

ار الكتب ع لى التوالي:"أمتلك القدرة على حسن اخت

ة  المساندة األكثر فائدة"، ثم:" تساعدني القراءة في تنم

عود السبب لظهور  ة والتعبیرة"، ورما  مواهبي اإلبداع

ز  ون المدرسة تر اس،  هذه الفقرات في أدنى سلم المق

الدرجة  مي  على جانب المعرفة والتحصیل األكاد

م األولى، خ ة لتقد ة واستعداد الطل اصة في مرحلة الثانو

ة القدرة على  فقد الطل العام، مما  ة الوزار امتحان الثانو

قلل من درجة  ة جیدة، و ار موضوعات قرائ اخت

اهتمامهم ودافعیتهم نحو القراءة المساندة والمطالعة 

ة. اإلضاف

السؤال الثاني: النتائج المتعلقة 

الداللةاللةدذاتفروق توجدهل ة عند مستو إحصائ

α=ةفي٠٬٠٥ ات الصف األول الثانوتنم وعي طال

قارئات  حثفي،ماهراتألنفسهن  ة، لثقافة ام اإلسالم

مي(أدبي، علمي)ألثرتعز .؟التخصص األكاد

من جدول  داللة ذاتفروق عدم وجود٢الح

الداللة  ة عند مستو اتاستجابین ٠٬٠٥=αإحصائ

ات  اس مفهوم على مالطال للفرع وعي الق القرائي، تعز

مة (ف)  مي، حیث بلغت ق مة ١٬٤٤األكاد وهذه الق

الداللة  ا عند مستو .٠٬٢٣٢غیر دالة إحصائ

احثون هذه النتیجة إلى عزو ال ه البیئات و تشا

ة، وتوافر أجواء وظروف  م ة التعل وخبرات تدرس

مي موحد،، وخضوع الطاقارةمت ات إلى نظام تعل ل

ة التدرس  ون استراتیج اإلضافة إلى 

عة( ات للمرور بخطوات )، هّ SQ٤Rالمت أت الطال
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ة منتظمة، شملت ست خطوات متسلسلة،  مماتدرس

ة للتخصص  ساعد في عدم وجود أثر ذات داللة إحصائ

مي .األكاد

السؤال الثالث: النتائج المتعلقة 

الداللة داللةذاتفروق توجدهل ة عند مستو إحصائ

α=ةفي٠٬٠٥ اتتنم األول الثانوالصفوعي طال

قارئات  للتفاعل بین طرقة ماهراتألنفسهن  ، تعز

ة) والفرع والطرقة ،SQ٤Rالتدرس( اد االعت

مي(األدبي، والعلمي) ؟. األكاد

من جدول  ذات ذلك؛ عدم وجود فروق ٢الح

ة ع الداللة داللة إحصائ بین ٠٬٠٥=αند مستو

ات ات على ماستجا اس مفهوم الوعي القرائي،الطال ق

مي،  للتفاعل بین طرقة التدرس والفرع األكاد تعز

مة (ف)  مة غیر دالة ٠٬٠٥حیث بلغت ق وهذه الق

الداللة   ا عند مستو .٠٬٨١٧إحصائ

د هذه النتیجة نتیجة السؤال الثاني، إذ  من یبدو وتؤ

ما في جدول خالل  ة  انات اإلحصائ أن طرقة ، ٢الب

غض  ات  ل إیجابي في الطال ش عة تؤثر  التدرس المت

مي،  احثون أن عدم النظر عن التخصص األكاد ال ر و

ین الفرع أو  وجود أثر للتفاعل بین طرقة التدرس و

ه ال ذلك إلى تشا عود  مي،  ظروف التخصص األكاد

طة میین(األدبي، ان،المح ات الفرعین األكاد تماء طال

ة متشابهة، ة واجتماع ة ونفس والعلمي) إلى بیئة ترو

ة. داللة إحصائ جعل من الفروق غیر ذ األمر الذ

ات:المقترحات و  التوص

قتضي تف- ١ ب  مر عیل العدید من إن القراءة نشا

المهارات الضرورة، للوصول إلى درجة جیدة من القراءة

، مما یتطلب جهدا وخبرة في توظیف المفهمة

ات فهم النص وتذوقه. استراتیج

ة، - ٢ م األردن ة والتعل عقد دورات من قبل وزارة التر

ة ، على ومعلماتهابهدف تدرب معلمي الثقافة اإلسالم

ة( فها SQ٤Rاستخدام استراتیج عهم على توظ )، وتشج

ة. في الحصص الصف

راسات حول أثر استخدام إجراء المزد من الد- ٣

ة( االحتفاSQ٤Rاستراتیج  ، ) في متغیرات أخر

اء التعلم، أو القدرة على اتخاذ القرار ، أو الذ

االجتماعي.

ةاللغة المراجع :العر

ات التي تواجه معلمي اللغة ، أبو مرق، جمال الصعو

ما  ا،  ة الدن م القراءة في المرحلة األساس ة في تعل العر

مجلة ها المعلمون أنفسهم في محافظة الخلیل. یدر

حوث - ٢٠٩)، ١(٢٠٠٧،٣،فلسطین-جامعة الخلیل لل

٢٣٦.



16

ة ، جابر، ولید أحمد م نظر ة مفاه س اللغة العر تدر

ة قات عمل /وتطب ر ١.  ، عمان: األردن، دار الف

اعة والنشر .٢٠٠٢،للط

ة ، صالح، نجو ة المهارات القرائ تصور مقترح لتنم

المرحلة األ أطفال الصف األول األساسي  ة لد ساس

ا، في مدارس محافظة غزة، من وجهة  ة الدن األساس

مجلة جامعة الخلیل نظر المعلمین والمعلمات. 

حوث .٢٧٦- ٢٥٣)، ٢(٤، ٢٠٠٩فلسطین، -لل

ة معلم ، والقطاونة، سامي؛القطاونة، خلیل تقدیر طل

ة، لمدصف اللغة اإلنجلیزة في جامعة الطفیلة  التقن

ات القراءة وممارستهم لها.  ة استراتیج أهم وعیهم 

ة ة في العلوم الترو )، ٤(٢٠٠٦،٢،المجلة األردن

٢٣٠- ٢١٩.

ة ( م األردن ة والتعل اسة ١٩٨٩وزارة التر ). لجنة س

م في األردن، تقرر اللجنة، عمان: األردن. التعل
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