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التمخيص لدى الطمبة المعممين
:المستخمص

-تمثمت مشكمة البحث الحالي في انخفاض مستوى ميارات التمخيص لدى الطمبة المعممين بتخصصاتيم المختمفة (األدبية

) المطورة ذات الخطوات الست في تنمية بعض مياراتSQ4R(  ومن ثم ىدف البحث إلى تقصي فاعمية استراتيجية،)العممية

 وكان من بين أدوات، وذلك من خالل وحدة مقترحة قائمة عمى تمك االستراتيجية،التمخيص الالزم توافرىا لمطمبة المعممين
 وبطاقة تقدير األداء، واختبار التمخيص الكتابي،البحث التي تم استخداميا اختبار تشخيصي لتحديد قائمة بميارات التمخيص
)321( وتكونت مجموعة البحث من
ّ ، باإلضافة إلى دليل لممعمم لالسترشاد بو في تنفيذ الوحدة المقترحة،)Rubric( المتدرج
) المطورة في تنميةSQ4R(  وأسفرت النتائج عن فاعمية استراتيجية،)العموم البيولوجية-طالبا وطالبة من شعبتي (المغة العربية
ً

) لصالح التطبيق البعدي في اختبار0.03( إحصائيا عند مستوى
ً وجاء الفرق داال،ميارات التمخيص المستيدفة في البحث
ً
:تباينا في درجات أفراد مجموعة البحث عند مستوى تمخيص
ً أيضا أن ىناك
ً  كما كشقت النتائج،ميارات التمخيص الكتابي ككل
أيضا أن ىناك فرقًا في
ً  وتوصمت النتائج،) وأن ىذا التباين جاء لصالح التمخيص عند مستوى (النص،)النص-الفقرة-(الجممة
متوسط الدرجات لصالح التخصص (األدبي) مقارنة بالتخصص (العممي)؛ بالرغم من عدم وجود فرق بين متوسط دراجاتيم في
.التطبيق القبمي
. التمخيص – الطمبة المعممين-)SQ4R(  استراتيجية:الكممات المفتاحية
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.

. جامعة العريش- كمية التربية- مدرس المناهج وطرق تدريس المغة العربية1

فاعمية استخدام استراتيجية ( )SQ4Rالوطورج في تنمية بعض مهارات
 مقدمة:

التمخيص لدى الطمبة المعممين

تعد المغة من أىم الظواىر التي فُ ِّ
ضل بيا اإلنسان  ،وان اختمف العمماء حول كونيا توقيفية من قبل
اهلل أم أنيا اصطالحية تم االصطالح عمييا بين مجموعة من البشر؛ وتعدت المغة باعتبارىا وسيمة االتصال
بين أفراد المجتمع الذي تجمع أفراده لغة واحدة كالعربية أو األنجميزية أو الفارسية أو الفرنسية...إلخ ،لتكون

وسيمة االتصال بين أي فردين وان اختمفت لغتيم وب ُعدت بينيم المسافات واألميال ،وخاصة في ظل التقدم
التكنولوجي الذي أصبح يحيط بنا من كل جانب ،والذي من خاللو نستطيع التواصل والتفاعل مع اآلخرين،

وعن طريقو نتبادل المصالح ونحقق الغايات واألىداف المنشودة ،وبدون المغة يتعذر النشاط المعرفي لمناس.

العمماء المغة عمى اعتبار أنيا وسيمة االتصال بين األفراد إلى جاانبين أساسايين ىماا :جاناب
وقد قسم
ُ
اإلرسال والذي يتضمن ميارتي التحدث والكتابة ،وجانب االستقبال والذي يتضمن ميارتي االستماع والقراءة.
وبإمعان النظر في ىذا التقسيم نجد أن ىناك ميارة ميمة تقع بين جانبي-اإلرسال واالستقبال-
قاسما مشترًكا بينيما ،أال وىي ميارة التمخيص؛ فمن المعموم أننا عندما نع ُمد إلى تمخيص موضوع ما،
لتكون ً
فإننا ال بد أن نق أر الموضوع أو نستمع لو أوالً ،وىو ما يمثل (جانب االستقبال) ،ثم نتدبر ما بو من أفكار
ومعاني في محاولة لتحديد الرئيس منيا والفرعي ،ثم االنتقال إلى مرحمة إعادة إنتاج النص المراد تمخيصو

الم ِّ
مخص سواء أكان ذلك عن طريق التحدث أو الكتابة وىو ما يمثل (جانب اإلرسال).
بأسموب ُ

وتعددت التعريفات التي تناولت مفيوم التمخيص ،فقد عرفو بني ياسين ( 2)353 ،2030بأنو" :إبراز

لمنص األصمي ،وحفاظ عمى صمبو بأقل عدد ممكن من الكممات في إيجاز غير مخل بالمعنى الرئيس".

في حين عرفو أبو جاموس ،نايف ( )225 ،2032بأنو" :القدرة عمى استخالص األفكار من النص
المقروء ،والربط بينيا واعادة تركيبيا بأسموب المتعمم كي يعبر عن استيعابو لمنص".
وال ينكر أحد أن ميارة التمخيص باتت من أىم الميارات المغوية التي ال غنى عنيا ألي إنسان،

وخاصة في عصرنا الحالي الذي يتميز بالسرعة واإليجاز ،األمر الذي حتم عمينا ضرورة التركيز عمى
الجوىر عند عرض الموضوعات عمى اآلخرين.
قاصر عمى فئة محددة من الناس ،بل أصبح األمر
ًا
وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن التمخيص لم يعد
ممخصا لكتابو ،والباحث يستخدمو إلبراز
شامالً لمجميع ،وفي شتى مجاالت الحياة؛ فالمؤلف يمجأ إليو لعرض
ً
 2استخذم الثاحث نوط التوثيق  APA6؛ حيث يشير إلى (االسن األخير للوؤلف ،سنح النشر ،الصفحاخ).
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أيضا بشكل مستمر في جميع
أىم إجراءاتو وما توصل إليو من نتائج عممية ،وكذلك المتعمم الذي يستخدمو ً
المراحل التعميمية سواء في الفصول أو قاعات المحاضرات وعند المناقشة أو عند اإلجابة عمى االختبارات.
واذا كانت ميارة التمخيص وممارستيا بالصورة العممية الصحيحة وفقًا لخطواتو المتعارف عمييا بين
العمماء ،أصبحت من المتطمبات التي فرضيا العصر الحديث عمى جميع الفئات داخل المجتمع ،فأصبح

اما عمى المؤسسات التعميمية ضرورة تنميتيا لمطالب بالمرحمة الجامعية بصفة عامة ،والطمبة المعممين
لز ً
ثانيا.
بصفة خاصة؛ فيم أكثر حاجة لممارستو أوالً ،ثم إكسابو لممتعممين في المدارس ً
وفي ىذا الصدد يشير األخشمي ( ،)323 ،2034إلى أن المرحمة الجامعية تعد من أىم المراحل

التعميمية في حياة المتعمم؛ حيث تتشكل فييا الخمفية المعرفية التخصصية لدى المتعمم ،باإلضافة إلى أنو
كبير من المعمومات والمعارف في مجاالت متعددة ومن مصادر مختمفة ومتنوعة ،كما أنو يقوم
قدر ًا
يتمقى ًا
بالعديد من األنشطة البحثية التي تتطمب منو ضرورة عرض ما توصل إليو بشكل موجز وعممي دون خمل أو
نقصان ،األمر الذي يتطمب توافر مجموعة من مقومات النجاح ،والتي من أبرزىا امتالك الطالب بالمرحمة

الجامعية ميارات وقدرات عقمية ولغوية تساعده عمى فيم واستيعاب الكم الكبير من المعرفة العممية،
سعيا إلعادة إنتاجيا بالشكل المناسب ،ويعد التمخيص من أىم الميارات المغوية
ومعالجتيا وتنظيميا وتقويميا ً
التي تحقق ذلك؛ وخاصة لما يتضمنو من ميارات عقمية عميا مثل :الفيم واالستيعاب ،والتحميل ،واالستدالل،
والتفسير ،واالستنتاج ،والتقويم.

نظر لما يقدمو التمخيص من فوائد متعددة
ويشير ويميم ( )Williams, 2012, 24إلى أنو ًا
لممتعممين وكونو ميارة أساسية لمنجاح األكاديمي ،أصبح من أبرز األنشطة التي يقوم بيا الطالب الجامعي؛
فيو في حاجة إليو إلتمام ما يوكل إليو من ميام :كتمخيص الكتب أو فصل منيا ،أو كتابة المقاالت ،أو

مراجعة شبكة المعمومات (اإلنترنت) لكتابة تقرير ما حول موضوع محدد تتنوع فيو المصادر والمراجع.

بدءا من مرحمة التعميم
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى ضرورة االىتمام بتنمية التمخيص ً
مرور بالمرحمة اإلعدادية والثانوية ووصوالً إلى المرحمة الجامعية ،مثل :دراسة ( Hill & Bjork,
ًا
االبتدائي

 ،)2008ودراسة (أبو جاموس ،نايف ،)2032 ،ودراسة (جبرائيل ،)2032 ،ودراسة (األخشمي.)2034 ،

وعمى الرغم من أىمية ميارة التمخيص وضرورة توافرىا لدى المتعممين وتأكيد الدراسات والبحوث

عمى تنميتيا ،إال أن ظاىرة الضعف فييا يممسيا الجميع ،وفي ىذا الصدد أكدت بعض الدراسات ،مثل:

دراسة (نصر ومناصرة ،)2006 ،ودراسة ( ،)Medina, z & Nivelo, M, 2010ودراسة ( Dromsky,

كبير من المتعممين غير قادرين عمى إتقان
عددا ًا
 ،)2011ودراسة ( ،)Maharmeh, 2013عمى أن ىناك ً
ميارة التمخيص ،ولعل من أبرز النقاط الدالة عمى ضعفيم فييا :استخداميم لمعبارات واأللفاظ الواردة في
3

النص األصمي ،وضعف الصياغة ،وتحريف المعنى لمنص ،وقد يرجع السبب وراء ذلك-من وجية نظر
الباحث -إما لجيميم بقواعد التمخيص وفنياتو ،أو عدم ممارستيم لو بشكل عممي ومنظم أثناء دراستيم.
ويرى البحث الحالي أنو بجانب ماسبق ذكره من أسباب يوجد سبب آخر أال وىو عدم تمكن المعمم
نفسو من ميارة التمخيص ذاتيا ،األمر الذي يجعمو في الغالب ال يتطرق لعرضيا في حصة التعبير؛ فمن

المعروف أن التمخيص يتبع الموضوعات التي يتم عرضيا في حصص التعبير ،ومن المعموم أن موضوعات

ويترك لممعمم اختيار الموضوع
التعبير ال يتم تحديدىا مسبقًا في نشرة توزيع منيج المغة العربية في المدارسُ ،
غالبا ما تكون متجيو إلى الموضوعات اإلبداعية؛ بحجة أن ىذا النوع من الموضوعات
وفقًا لرغباتو والتي ً
ىو موضع سؤال في االختبارات نصف السنوية أو النيائية ،وفي حالة تعرضو لموضوعات خاصة بالتعبير

شيوعا مثل( :البرقية ،الالفتة ،الرسالة) ،دون
الوظيفي ،يكون االقتصار عمى بعض الموضوعات األكثر
ً
مبرر ذلك بعدم تعرض المتعمم ألسئمة تخص ىذه الميارة.
التطرق إلى موضوع التمخيص ًا
وفي ضوء ما سبق يمكن القول :أن ضعف تمكن المتعمم من ميارة التمخيص أصبح ظاىرة ال تخمو

منيا مرحمة تعميمية دون أخرى ،وأن ىذا الضعف يمكن عالجو باستخدام مجموعة من االستراتيجيات التي

تتناسب مع طبيعة المغة بشكل عام وميارة التمخيص بشكل خاص ،وتعمل عمى إثارة الدافعية لدى المتعممين

من خالل تنمية قدراتيم عمى التفكير.
ومن أبرز تمك االستراتيجيات استراتيجية  ،SQ4Rوالتي تعد أحد استراتيجيات ما وراء المعرفة ،وقد
حظيت ىذه االستراتيجية بالقبول لدى العديد من التربويين ،وذلك لكونيا تتكون من مجموعة من الخطوات

المنظمة والمتتابعة والمرنة يبمغ عددىا ست مراحل ،وىي( :التصفح أو المسح ،Survey

التساؤل ،Questionالقراءة  ،Readingالتسجيل  ،Recordاالسترجاع  ،Reciteالمراجعة ،)Review
والتي تساعد عمى تنمية ميارة القراءة السريعة مع تحقيق االستيعاب لما يق أر المتعمم ،وتنمي قدرة المتعمم عمى

التفكير من خالل الربط بين األفكار ،كما تسمح لممتعمم بإعادة المحاولة والتكرار لكل خطوة من خطواتيا،

األمر الذي يجعل المتعمم أكثر دافعية عند تعرضو لمفشل أو التعثر في فيم بعض معمومات النص،

وتحصيل أكبر قدر من المعمومات حول النص ،ومن المعموم أن عممية التمخيص تعتمد في بداية األمر عمى

قادر
القراءة الواعية والدقيقة لمنص المراد تمخيصو ،فكمما زاد االسيتعاب القرائي لمنص كمما أصبح المتعمم ًا
عمى فيم مكوناتو وأفكاره والتعبير عنيا بشكل سميم.
وفي ىذا الصدد أشارت بعض الدراسات مثل :دراسة ( ،)Aratuse, 2017ودراسة (أبو جاموس،
نايف ،)2032 ،ودراسة ( ،)Franzik, 2010إلى أن ىناك عالقة قوية بين االستيعاب القرائي لدى المتعمم

وعممية التمخيص؛ فالمتعمم بعد قراءتو لمنص يعتمد عمى نفسو بتمثيل ما تعممو واعادة إنتاجو ،وكتابتو بأسموبو
الشخصي ،أي أنو كمما زاد االستيعاب والفيم العميق لما يق أر تزيد قدرتو عمى التعرف عمى األفكار الرئيسة

من جية ،واسقاط بعض التفاصيل غير الميمة ،ثم إعادة تنظيم تمك المعمومات بالشكل الجديد.
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دور في
األمر الذي دفع البحث الحالي لمعرفة مدى فاعمية استراتيجية  SQ4Rالمطورة ،والتي تمعب ًا

تحقيق القراءة السريعة مع االستيعاب لما يق أر ،في تنمية ميارة التمخيص لدى الطمبة المعممين.

 مشكمة البحث:

أ :اإلحساس بالمشكمة:

تنامى اإلحساس بالمشكمة من خالل:
 ما أشارت إليو بعض الدراسات والبحوث الميتمة بميارات الكتابة بشكل عام ،وميارة التخميص بشكلخاص ،إلى وجود ضعف لدى المتعممين في ميارة التمخيص مع التأكيد عمى ضرورة االىتمام بيذه
الميارة ووضعيا عمى رأس األولويات في مجال تدريس المغة مثل :دراسة (أبو جاموس ،نايف،

 ،)2032ودراسة (جبرائيل ،)2032 ،ودراسة (األخشمي.)2034 ،

 ما أسفر عنو تحميل نتاائج تطبياق اختباار الكفااءة المغوياة ،والاذي تام إعاداده ليكاون اجتياازه شارطًا مانش ااروط سياس ااة القب ااول بكمي ااة التربي ااة ب ااالعريش لمع ااام الج ااامعي 2036-2035م ،وال ااذي طب ااق عم ااى

متعمم ااا ومتعمم ااة م اان المتق اادمين الج اادد لكمي ااة التربي ااة بش ااعبيا المختمف ااة؛ حي ااث أس اافرت نت ااائج
()522
ً
التحميل عن النتائج التالية:
متعمم ا ااا ومتعمم ا ااة م ا اان المتق ا اادمين لكمي ا ااة التربي ا ااة
 أن نس ا اابة ( )% 54.4أي م ا ااا يقاب ا اال ()331
ً
بتخصصاتيا األدبية والعممية ،قد حصموا عمى أقل من ( )30%من الدرجاة المخصصاة لساؤال
عمما بأن التمخيص في االختبار قد اقتصر عمى مستوى الفقرة.
التمخيص في االختبار؛ ً

 ما أسفرت عنو نتائج استطالع الرأي الذي قام بو الباحث ماع عادد مان المتعمماين ،والاذي بماغ عاددىممتعمما ومتعممة مان التخصصاات األدبياة والعممياة ،وكاان الساؤال الارئيس حاول واقاع د ارساتيم
()200
ً
لميااارة التمخاايص عمااى ماادار الم ارحاال التعميميااة التااي تعرضاوا ليااا ،وكاناات أباارز نتااائج االسااتطالع مااا
يمي:

 توجااد نساابة اتفاااق بااين ( )74%ماان المتقاادمين ،عمااى أن ىااذه الميااارة وبااالرغم ماان أىميتيااا إال

ارور
ادءا بالمرحماة االبتدائياة م ًا
أنيم لام يتادربوا عميياا أثنااء مارورىم بالم ارحال التعميمياة المختمفاة ب ً
بالمرحمة اإلعدادية والثانوية ،وانما الشكل المعتاد لمعمل الكتابي الاذي تعرضاوا لاو فاي حصاص

غالبا ااا ما ااا انحصا اار فا ااي كتابا ااة الموضا ااوعات المقاليا ااة ،والقميا اال منيا ااا يتطا اارق لمجانا ااب
التعبيا اار ً
الموضوعي مثل( :البرقية ،الالفتة ،الرسالة... ،إلخ) ،وناد ًار ما يتم التطرق لسؤال التمخيص.

 أكااد المتعممااون أنااو فااي اآلونااة األخيارة أصاابحت اختبااارات المغااة العربيااة بمرحمااة الثانويااة العامااة
تتض اامن سا اؤ ًاال ع اان التمخ اايص ،األم اار ال ااذي دع ااا المعمم ااين إل ااى لف اات نظ اار المتعمم ااين لكيفي ااة
اإلجابة عن ىذا النوع من األسئمة ،مؤكدين أن مفياوم التمخايص لادييم يتمثال فاي حاذف بعاض
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الكممااات؛ ليكااون عاادد كممااات الفق ارة الم اراد تمخيصاايا أقاال عنااد مقارنتيااا بصااورتيا األولااى قباال
التمخيص ،دون التعرض إلى فنيات التمخيص ومياراتو الفرعية.
ب :تحديد المشكمة:
تحددت مشكمة البحث في ضعف مياارة التمخايص لادى العدياد مان المتعمماين الممتحقاين الجادد بكمياة
التربيااة ،األماار الااذي تطمااب تقااديم ع ااالج مناسااب؛ لمحااد ماان ىااذه الظ اااىرة أو البحااث عاان كيفيااة تنميااة تم ااك
الميارات لدييم.

وأرجااع البحااث الحااالي الساابب فااي ذلااك إلااى وجااود بعااض أوجااو القصااور فااي طاارق التاادريس المعتااادة
التااي ما ازلاات تسااتخدم فااي حصااص المغااة العربيااة بشااكل عااام ،وحصااص التعبياار بشااقيو (الشاافوي ،والتحريااري)
بش ااكل خ اااص ،وانحص ااارىا عم ااى ت اادريب المتعمم ااين عم ااى كيفي ااة اجتي اااز االختب ااارات والحص ااول عم ااى الدرج ااة

الكامماة لألسائمة؛ مماا أدى إلاي ضااعف المتعمماين بصاورة ممحوظاة فاي الميااارات التاي لام يتادربوا عميياا ،والتااي
من أبرزىا ميارة التمخيص.

ورأى الباح ااث أن ى ااذا األم اار يمك اان الح ااد من ااو باس ااتخدام بع ااض االس ااتراتيجيات التدريس ااية الت ااي ق ااد
تتناسااب مااع طبيعااة ميااارة التمخاايص بمتطمباتيااا المختمفااة؛ ممااا حاادا بالباحااث إلااى التعاارف عمااى فاعميااة وحاادة

مقترحااة قائمااة عمااى اسااتراتيجية  SQ4Rفااي تنميااة بعااض ميااارات التمخاايص لاادى الطمبااة المعممااين؛ وحاااول
الباحث اإلجابة عن األسئمة التالية:
 .3ما ميارات التمخيص الالزم توافرىا لمطمبة المعممين بتخصصاتيم األدبية والعممية؟

 .2ما مدى تمكن الطمبة المعممين بتخصصاتيم األدبية والعممية من ميارات التمخيص الالزم توافرىا لدييم؟
 .1ما صورة وحدة قائمة عمى استراتيجية SQ4Rفي تنمية ميارات التمخيص لدى الطمبة المعممين؟
 .2ما فاعمية استراتيجية  SQ4Rفي تنمية ميارات التمخيص لدى الطمبة المعممين؟
 .3ما عالقة بعض المتغيرات مثل :حجم النص المراد تمخيصو عند مستوى (الجممة ،الفقرة ،النص) ،ونوع

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

 أهداف البحث:

هدف البحث الحالي إلى:
 سعى البحث الحالي إلى الوقوف عمى فاعمية وحدة مقترحة قائمة عمى استراتيجية  SQ4Rفي

تنمية بعض ميارات التمخيص-المستيدفة في البحث الحالي -لدى الطمبة المعممين ،ومعرفة تأثير
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بعض المتغيرات مثل حجم النص ،ونوع التخصص األكاديمي عمى نمو ميارة التمخيص لدى أفراد
عينة البحث.

 أهمية البحث:

قد يفيد البحث الحالي في:

 التوصل لقائمة بميارات التمخيص الالزم توافرىا لمطمبة المعممين.
 التوصل الختبار تشخيصي يساعد في تحديد مستوى تمكن الطمبة المعممين من ميارات التمخيص
الالزم توافرىا لدييم.

 لفت نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية إلى أىمية ميارة التمخيص ،وضرورة االعتناء بيا من
خالل توظيفيا في مقرراتيم من خالل األنشطة التعميمية والميام األدائية المقدمة لمطمبة المتعممين.

 فتح الطريق أمام العديد من الدراسات التربوية األخرى ،وذلك من خالل تقديم مقترحات جديدة فيما
يتعمق بتنمية ميارات التمخيص لمفئات المختمفة ،وكذلك استراتيجية .SQ4R

 توجيو نظر القائمين عمى برامج التدريب بمديريات التربية والتعميم بضرورة تدريب معممي المغة
العربية عمى كيفية استخدام استراتيجية  SQ4Rفي تنمية ميارات التمخيص لممتعممين وميارة

مرور بالمرحمة اإلعدادية ووصوالً لممرحمة
ًا
بدءا من مرحمة التعميم االبتدائي
القراءة السريعةً ،
الثانوية.

 تحديد مصطمحات البحث:

تضمن البحث المصطمحات التالية:
أ -استراتيجية :SQ4R

 يعرررف (الهاشررميا الرردليميا  )2008اسررتراتيجية  SQ4Rبأنهررا" :أحااد أىاام اسااتراتيجيات مااا وراء
المعرفااة فااي مجااال تعماايم الق اراءة االسااتيعابية؛ إذ تقااود المااتعمم إلااى القيااام بمجموعااة ماان الخط اوات
الدقيقااة؛ بياادف التفاعاال مااع الاانص المقااروء ومااا بااو ماان معمومااات ،األماار الااذي ينااتج عنااو تحقيااق

مستويات عالية من الفيم".

 ويعرفها البحرث الحرالي بأنهرا :مجموعاة مان اإلجاراءات والخطاوات المنظماة والمتسمسامة ،التاي يقاوم
بيااا الطالااب المعماام بكميااة التربيااة؛ بياادف االنتياااء ماان قاراءة النصااوص بشااكل أكثاار إيجابيااة وفعاليااة
مقارنااة باالسااتراتيجيات األخاارى ،وىااي مكونااة ماان ساات م ارحاال ىااي( :التصاافح أو المسااح ،التساااؤل،

القراءة ،التسجيل ،االسترجاع ،المراجعة) ،وال يجوز لممتعمم تجاىل أي مرحمة من المراحل الست.
ب -التلخيص:
الم ِّ
مخص عمى التعبير عن األفكار األساسية الواردة في
 عرفه (الشنطيا 2014ا  )157بأنو" :قدرة ُ
الموضوع المراد تمخيصو ،بكممات قميمة دون اإلخالل بالمضمون أو اإلبيام في الصياغة".
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ائيا بأنه :ميارة لغوية تقوم عمى االستيعاب الواعي لمنص المسموع أو المقروء
 ويعرف التمخيص إجر ً
المراد تمخيصو ،بيدف إعادة صياغة ىذا النص بأقل من عباراتو األصمية ،دون اإلخالل بوحدة
النص أو تشابك أجزائو مع التزام الطالب المعمم بمعيار حجم النص في التمخيص بنوعيو العام

( ،)%40والمركز(.)%23

 فروض البحث:

حاول البحث اختبار الفروض التالية:
إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في التطبيقين القبمي
 ال يوجد فرق دالً
والبعدي الختبار ميارات التمخيص ككل.
إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في التطبيق البعدي عند
 ال يوجد فرق دالً
مستوى (الجممة-الفقرة-النص).
إحصائيا بين متوسطي درجات الطالب في الشعب األدبية والعممية في التطبيق
 ال يوجد فرق دالً
البعدي الختبار ميارات التمخيص.

 حدود البحث:

اقتصر البحث الحالي عمى ما يمي:
 الحدود المكانية :جامعة العريش-كمية التربية -طاالب الفرقاة الثانياة تخصاص (المغاة العربياة-
العموم البيولوجية) ،ومبرر ذلك:
 تدني ميارات التمخيص لدى ىؤالء الطاالب ،وىاذا ماا كشافتو نتاائج اختباار الكفااءة المغوياة
الذي تطبيقو عمييم كاختبار قبول بالكمية.

 حاج ااة التخصص ااين األدب ااي والعمم ااي لمي ااارة التمخ اايص أثن اااء الد ارس ااة الجامعي ااة؛ فكالىم ااا
ثقافياا بجاناب المقاررات األكاديمياة؛ ومان المعماوم
بويا ،و( )31مق ًا
يدرس (ً )21ا
ارر ً
مقرر تر ً
أن ىااذه المقااررات تتميااز بااالكم الكبياار ماان المعمومااات التااي تسااتمزم تمخيصاايا بشااكل غياار

مخل من قبل الطمبة المعممين.1

 الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  2037-2036م.
 الحررردود الموضررروعية :اقتصاار البحااث الحااالي عمااى بعااض ميااارات التمخاايص الرئيسااة ،وىااي:
(حساان انتق اااء األلفاااظ ،دق ااة اإليجاااز ،ب ااروز الشخصااية ،الس ااالمة المغوي اة) ،وم ااا تتضاامنو م اان
نظر لحاجاة تمكان الطمباة المتعمماين
ميارات فرعية ،والتي بمغ مجموعيا عشر ميارات فرعية ؛ ًا
منيا.

3

تن الرجوع إلى الئحح الكليح لثراهج إعذاد الوعلوين الشعة األدتيح والعلويح لتحذيذ الوقرراخ الترتويح والثقافيح.
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 اقتصار البحااث الحااالي عمااى التمخاايص الكتااابي دون الشاافوي ،وذلااك بساابب الحاجااة الممحااة ليااذا
النااوع ماان التمخاايص لاادى الطمبااة المعممااين ،فياام يحتاااجون إلااى تمخاايص مااا يساامعوه ماان قباال

افياا،
قميال راجين أن يكون ماا دوناو
كثيرا ،وىم يدونون ً
كافياا وو ً
تمخيصاا ً
ً
المحاضر الذي يتحدث ً
وكااذلك يحتجااون إلااى تمخاايص الك ام الكبياار ماان أوراق الكتااب والم ارجااع بغيااة اجتياااز االختبااارات
بكفاءة.

 أدبيات البحث:
 -المحور األول :التمخيص (مفهومه وأهميتها مستوياتها العوامل المؤثرة فيها خطواته ومهاراته):

 أوالً :مفهوم التمخيص وأهميته:
أ -مفهوم التمخيص:

ُيعد التمخيص من أىم الميارات المغوية بشكل عام ،وقد تناول العديد من الباحثين مفيوم التمخيص
تحت عناوين مختمفة ،منيا :التمخيص كميارة عامة ،والتمخيص كعممية عقمية ،والتمخيص كمجال كتابي
وظيفي.
وقد خمُصت العديد من الكتابات والدراسات والبحوث لتحديد مفيوم التمخيص في ضوء رؤيتيم

لمتمخيص ،ومن تمك التعريفات ما ذكره (فضل اهلل ،)222 ،2006 ،بأن التمخيص ىو :صياغة الموضوع
الم ِّ
مخص ،وبأقل قدر من الكممات والجمل
المراد تمخيصو صياغة جديدة ،باألسموب الخاص لمكاتب أو ُ
والعبارات ،مع المحافظة عمى جوىر النص ،واإلبقاء عمى معانيو وأفكاره األساسية.

في حين عرفو (عيد ،)373 ،2007 ،بأنو :عممية تفكيرية تتطمب استخراج األفكار الرئيسة والتعبير

عنيا بإيجاز ووضوح.

وعرفو (بني ياسين )353 ،2030 ،بأنو :إبراز لمنص األصمي ،والحفاظ عمى صمبو بأقل عدد ممكن
من الكممات في إيجاز غير مخل بالمعنى الرئيس.
وذكره ( ،)Desoiza,2011,39بأنو :عممية تحديد األفكار الميمة من غير الميمة في النص المراد

الم ِّ
مخص.
تمخيصو ،واعادة صياغتيا بأسموب موجز ،وبمغة ُ

وأورده (محمد ،)114 ،2032 ،بأنو :ميارة لغوية تعتمد بشكل أساسي عمى عممية االستيعاب

الواعي لمنص ،واستخالص األفكار الرئيسة فيو ،في محاولة إلعادة صياغتو بشكل جديد؛ بغرض التعبير عن
مضمون النص الرئيس بألفاظ أقل.
ويمكن أن نخمُص من ىذه التعريفات إلى أن التمخيص:

 عممية عقمية ،تعتمد عمى مراقبة المتعمم لنفسو أثناء االستماع أو القراءة.
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 عممية عقمية تفاعمية مع النص المسموع أو المقروء.
 عممية تشير إلى قدرة الفرد عمى التعرف واإلدراك الصحيح لما تدل عميو الكممات.

 يتضمن مجموعة من العمميات مثل :توليد األفكار ،وتنظيميا ،وترجمتيا ،واعادة صياغتيا وصوالً
إلى مرحمة المراجعة والتقويم.

 يتضمن مجموعة من الميارات مثل :التفريق بين األفكار الرئيسة والفرعية وتنظيميا ،تفاعل

الم ِّ
مخص مع النص الستنتاج المعاني الضمنية ،التمييز بين الحقائق واآلراء ،بيان رأى القارئ فيما
ُ
الم ِّ
خاصا بو.
مفيوما
مخص
ً
ً
يسمع أو يق أر ،تقويم النص المسموع أو المقروء ،تكوين ُ

ب -أهمية التمخيص:
تعددت اآلراء حول األسباب التي أدت إلى ضرورة االىتمام بميارة التمخيص والعمل بشكل فعال

عمى إتقانيا لدى المتعممين من ناحية ،وضرورة إتقانيا من قبل المعممين واإلداريين من ناحية أخرى ،بل
تعدى ذلك إلى تأكيد البعض عمى ضرورة إتقانيا لكل من يمجأ إلى استخدام المغة المكتوبة والشفيية في
عممو ،ومن أبرز النقاط التي تؤكد عمى أىمية التمخيص ما ذكره كل من (فضل اهلل222 ،2006 ،؛ Cho,

2012,10؛ Fergusson , K. ،Mokeddem, S. & Houcine, S. 2016 ،Gorgen,2015,309
)2016؛ حيث أشاروا إلى أىمية التمخيص فيما يمي:

 يعمل عمى تطوير القدرات القرائية والكتابية الالزمة لممتعممين.
 ينمي بعض الجوانب الميمة في شخصية الفرد :كالتركيز ،والدقة ،والنظام ،واإلتقان ،والمالحظة
...إلخ.

 يعتبر وسيمة لمتأكد من االستيعاب الوافي لمموضوع محل القراءة أو االستماع ،واإللمام بجزئياتو
المختمفة ،واالسترجاع المنظم لممعمومات.

 يعمل عمى توفير الوقت الالزم لالطالع عمى األعمال الكتابية المطولة كالتقارير والمقاالت والبحوث.
 يحقق التدريب العممي عمى الكتابة ،وتطوير مياراتيا لدى الفرد القائم بالتمخيص.

 ضروري لنشر أعمال معينة :كالبحوث والتقارير المطولة في صورة مختصرة؛ حيث يمجأ أصحابيا
إلبراز عناصرىا األساسية بكممات مركزة.

 ينمي الثقة بالنفس لدى المتعمم ،ويظير ذلك عندما يتعرف عمى قدرتو االستيعابية لمنص المسموع أو
المقروء ،وقدرتو عمى صياغة ما فيمو بأسموبو الخاص ،األمر الذي يولد لديو اإلحساس بالنجاح
واالنطالق آلفاق أوسع وأرحب.

مؤشر لكل من المعمم والمتعمم لمحكم عمى عممية التعمم وتحديد مقداره وكيفية حدوثو.
ًا
 يعتبر
 وسيمة مالئمة لمكشف عن قدرة المتعمم في تحديد األولويات عند التخطيط لعممية التمخيص.
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وتتضررررم أهميررررة التمخرررريصا وضرررررورة تنميررررة مهاراترررره لرررردى الطمبررررة المعممررررين فرررري عرررردة أسرررربابا

أهمها كما يرى البحث الحالي ما يمي:

استخداما من قبل الطمبة المعممين في حياتيم األكاديمية،
 أن التمخيص من أكثر الميارات المغوية
ً
مسموعا أو
وتعني تمكين الطمبة المعممين من فيم المعنى المناسب لمكممة من السياق سواء أكان
ً
مقروءا ،وتوضيح العالقات بين الجمل ،والقدرة عمى اختيار عنوان مناسب لمنص المراد تمخيصو،
ً
واستنتاج األفكار الرئيسة والفرعية ،وتحديد ما يتصل منيا بالنص وماال يتصل ،واستنباط ىدف

الكاتب ،وبيان رأي القارئ في النص المقروء أو المسموع أو كاتبو.

 أن التمخيص يساعد الطمبة المعممين عمى التعمق في النص المراد تمخيصو ،وبالتالي التوصل إلى
أثر لدييم.
عالقات جديدة يمكن صياغتيا بأسموبيم؛ األمر الذي يجعل التعمم أبقى ًا

 أن التمخيص يجنب الطمبة المعممين الوقوع في كثير من األخطاء أثناء القراءة ،وخاصة إذا كان
النص المقروء أو المسموع يتسم بالطول والكالم المكرر في أكثر من موضع ،ألن التمخيص يتطمب

القراءة المتأنية والعميقة لكل فقرات النص.

 يسيل التمخيص عممية تصحيح األخطاء التي يقعون فييا ،وخاصة فيما يتعمق باستخدام قواعد الترقيم
واإلمالء.

 يعمل التمخيص عمى االرتقاء بمغة الطمبة المعممين ،ويزيد من حصيمتيم المغوية كسائر الميارات
المغوية المختمفة ،األمر الذي يساعدىم في التعبير عن أفكارىم ومشاعرىم بأساليب مختمفة.

 أن التمخيص متطمب أساسي لمسايرة التقدم التكنولوجي واالنفجار المعرفي اليائل والذي يفرض عمى

المؤسسات التعميمية بمراحميا المختمفة بشكل عام ،والمرحمة 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 عمى تمخيص أكبر قدر من المعارف والمعمومات الواردة في محتوى
النصوص ،في أقل عدد من الكممات والجمل.

ثانيا :مستويات التمخيص:
ً
قسم العمماء التمخيص إلى مستويين ،ىما( :التمخيص العادي ،والتمخيص المركز) ،وكان المعيار
الرئيس في الفصل بين المستويين ىو توافر مجموعة من الخصائص في كل مستوى ،والتي كان من أبرزىا

الحجم ،ويمكن التعرف عمى خصائص كل مستوى كما أورده (فضل اهلل ،)230 ،2006 ،من خالل ما يمي:

أ -التمخيص العادي :يصل حجم المادة المراد تمخيصيا إلى نصف الحجم األصمي أو أكبر بقميل ،وىو
ما يقدر با ا  ،%40 :30ويتم التركيز فيو عمى :األفكار والجمل الرئيسة ،مع األخذ في الحسبان

العبارات الميمة ،والتأكيد عمى ضرورة حذف البديييات ،والعموميات ،وكذلك األمثمة والجمل الشرطية

والمترادفات ،باإلضافة إلى االحتماالت والمستقبل غير المتأكد منو ،بجانب إلى المجوء إلى عممية
00

اإلحالل؛ حيث يتاح لمممخص أن يضع كممة أو جممة محل مجموعة من الكممات والجمل ،واحالل
األرقام محل الكممات.

ب -التمخيص المركز :ويصل فيو حجم المادة الممخصة إلى ربع حجم المادة األصمية أو أقل بقميل ،وىو
ما يقدر ب ا ،%23 :20ويتم التركيز فيو عمى :وضوح المعنى ،واالتساق مع المعنى األصمي لممادة

الممخصة ،مع التأكيد عمى السالمة المغوية.
ثالثًا :العوامل المؤثرة في التمخيص:

سعت العديد من الدراسات والبحوث في اآلونة األخيرة إلى الكشف عن أىم العوامل التي تؤثر في

عممية التمخيص ،مثل :دراسة ( ،)Lee,2010ودراسة ( ،)Cho,2012ودراسة (األخشمي ،)2034 ،وكان
من أبرز تمك العوامل التي تؤثر بشكل مباشر عمى قدرة المتعمم في إنتاج ممخص جيد ما يمي:
 -مستوى الكفاءة المغوي لممتعمم.

 الخمفية المعرفية السابقة لدى المتعمم عن الموضوع المراد تمخيصو. -مستوى طول النص ودرجة تعقيده.

 نوع النص المراد تمخيصو (أدبي ،عممي). -مستوى انقرائية النص.

 مستوى تكثيف المعمومات الواردة في النص. مستوى الدافعية والثقة بالنفس لدى المتعمم. -طريقة عرض النص وتنظيمو.

أيضا مجموعة من العوامل األخرى
ويرى البحث الحالي أنو بجانب ما سبق ذكره من عوامل ،توجد ً
والتي تؤثر في عممية إنتاج الممخص يمكن ذكرىا فيما يمي:
 درجة تمكن معمم المغة العربية من ميارات التمخيص؛ ففاقد الشيء ال يعطيو. درجة ممارسة المتعمم لعممية التمخيص أو التدريب عمييا في الفصل. -المستوى العمري لممتعمم.

 -تنوع البنية الثقافية لممتعمم حول النص المراد تمخيصو.

 مدى توافر ميارة االستماع بمستوياتيا المختمفة لدى المتعمم ،مثل :االستيعاب ،والتحميل،واالستنتاج ،والنقد؛ حيث يؤثر اختالف مستوى توافرىا لدى المتعممين عمى عممية التمخيص.

مرور
ًا
 مدى توافر الفيم القرائي بمستوياتو المختمفة لدى المتعمم ،بد ًءا من المستوى الحرفيبالمستوى التفسيري والناقد وصوالً لممستوى اإلبداعي؛ حيث يؤثر التفاوت بين المتعممين في
درجة توافر تمك المستويات عمى عممية التمخيص.
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ابعا :خطوات التمخيص ومهارته:
رً
عمى الرغم من تعدد الكتابات والدراسات والبحوث التي تناولت خطوات التمخيص ،مثل( :فضل اهلل،
2006؛ Cho,2012؛ الشنطي)2032،؛ إال أنو قد اجمع معظميا عمى أن التمخيص ىو في األساس عممية

كبير في وجيات
ىادفة ومنظمة يقوم بيا الممخص ،وال يتم التمخيص بطريقة عشوائية ،كما أن ىناك تقارًبا ًا
النظر بين التربويين حول خطوات التمخيص ،وأنيا تقوم في األساس عمى فكرة االنتقاء واالختصار ،والتي

يمكن إجماليا فيما يمي:

 .3القراءة االستكشافية الواعية لمنص :وفييا يقوم الممخص بقراءة النص األصمي كامالً ،وبتركيز؛
بيدف التعرف عمى الفكرة العامة أو الرئيسة لمموضوع.

 .2القراءة االستيضاحية لمموضوع :وفييا يقوم الممخص بإعادة قراءة الموضوع واستخراج المضامين
الواردة في الموضوع ،وتسجيميا في شكل نقاط.

 .1االنتقاء والتمييز :وفييا يتم الفصل بين ما يمكن اإلبقاء عميو من مضامين ،وما يمكن حذفو.

 .2إعادة الصياغة :وفي ىذه المرحمة يقوم الممخص بالشروع في كتابة التمخيص ،وذلك من خالل
إعادة صياغة تمك النقاط في صورة فقرات بأسموبو الخاص ،مع المحافظة عمى العرض اليرمي
لمموضوع دون اإلخالل ببنية الموضوع ،أو اإلبيام في الصياغة.

 .3المراجعة :وفييا يتم مراجعة األفكار والمغة والحجم والذي يصل إلى ( )% 23من الحجم األصمي
لمنص) ،ثم كتابة التمخيص بصورة نيائية.
وقد استفاد الباحث مما ذكره ( فضل اهلل )2006 ،في كتابو عمميات الكتابة الوظيفية أن التخميص

باعتباره أحد مجاالت العمل الكتابي الوظيفي بجانب كتابة محاضر االجتماعات ،والتقارير الرسمية ،والرسائل
الوظيفية...إلخ؛ فإ نو يمر بثالث مراحل رئيسة ،ويتفرع من منيا مجموعة من اإلجراءات التي تتناسب مع
طبيعة تمك المرحمة ،ويمكن عرضيا فيما يمي:

 .3المرحمة األولى :مرحمة التخطيط لكتابة التمخيص.

 .2المرحمة الثانية :مرحمة كتابة التمخيص ،وتشمل اإلجراءات المغوية ،والفكرية ،والفنية (التنظيمية).
 .1المرحمة الثالثة :مرحمة مراجعة الممخص ومعالجتو ،وتشمل مجموعة من اإلجراءات ،وىي:
الممخص.
 إجراءات خاصة بالمراجعة المغوية لمموضوع ُ
الممخص.
 إجراءات خاصة بمراجعة األفكار لمموضوع ُ

الممخص( التنظيم -حجم النص بعد
 إجراءات خاصة بمعالجة األخطاء الشكمية لمموضوع ُ
التمخيص).
 إجراءات خاصة بمعالجة األخطاء (النحوية ،اإلمالئية ،عالمات الترقيم).
 إجراءات خاصة بمعالجة األخطاء الخطية.
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وقد تأثر تقسيم ميارات التمخيص بخطوات التمخيص ومراحمو؛ وفي ىذا الصدد ميز
(األخشمي ،)314، 2034،بين نوعين من الميارات الخاصة بالتمخيص ،ىما :ميارات تتعمق بالعمميات،
وميارات متعمقة بالمنتج.

ومن أبرز الميارات المتعمقة بالعمميات ما يمي :ميارات مرتبطة بالقراءة والفيم القرائي ،ميارات
التخطيط والمراجعة ،أما ما يتعمق بالمنتج فتشمل الميارات الخاصة بكتابة الممخص ،واخراجو في صورتو

النيائية ،وقد سعت العديد من الدراسات والبحوث إلى تحديد قائمة بأىم ميارات التمخيص الالزم توافرىا لدى
المتعممين ،مثل :دراسة (التركي ،)2032 ،والتي توصمت إلى قائمة مكونة من ( )4ميارات ،وجاءت عمى

النحو التالي:

 -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.عددا من الميارات الخاصة
و أوضح (األخشمي- )2034 ،بجانب ما سبق ذكره من مياراتً -

بالتمخيص ،والتي يجب تنميتيا لدى المتعممين ،وىي:

 -اإللمام بجميع األفكار الميمة الواردة في النص.

المم ِّخص بالموضوعية عند الكتابة ،والبعد عن التحريف والتأويل والتعميق.
 التزام ُالم ِّ
مخص بالمغة الفصيحة عند الصياغة.
 التزام ُالم ِّ
مخص بالدقة والوضوح عند التعبير عن األفكار.
 التزام ُالم ِّ
مخص بتجنب استخدام ضمير الغائب العائد عمى مؤلف النص.
 التزام ُالم ِّ
الممخص.
مخص عمى توظيف القواعد المغوية عند كتابة ُ
 حرص ُالم ِّ
مخص ألدوات الربط المالئمة لمنص.
 استخدام ُالم ِّ
الممخص.
مخص بنظام الفقرات عند صياغة ُ
 -التزام ُ
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 المحور الثاني :استراتيجية( :)SQ4Rمفهومها وتطورهاا خطواتهاا أهميتها.أوالً :مفهوم استراتيجية ()SQ4Rا وتطورها.
ظيرت استراتيجية ( )SQ4Rكخطوة لتطوير استراتيجية ( ،)SQ3Rوالتي نشرىا

Francis

 Robisonneفي بداية األربعينات ،والتي تعتبر أحد االستراتيجيات التي تيتم بتنمية فيم المقروء لدى
المتعممين وتعمل عمى تنمية القراءة السريعة لدييم؛ حيث اقتصرت استراتيجية ( ،)SQ3Rعمى خمس
خطوات يمكن االستعانة بيا عند قراءة أي نص وىي :التصفح أو المسح ( ،)Surveyوالتساؤل

( ،)Questionوالقراءة ( ،)Readingواالسترجاع ( ،)Reciteوالمراجعة (.)Review
وأضاف كل من Thomas and Rebessonخطوة سادسة ،وأطمقا عمييا ( ،)Reflectوتعني ربط
النص بما لدى القارئ من معرفة سابقة عن محتوى النص.
وفي عام ( )3775أشارت  ،)Huitt, w.1997( Huittإلى أن المقصود بالخطوة السادسة التي

أضافيا كل من توماس وربيسنون( ،)Reflectاستخالص األفكار الخاصة بالنص ،وشرح أي غموض قد يرد
في النص المقروء.

وتحديدا في عام ( )2002أشار قسم الخدمات التعميمية بجامعة
وفي بداية القرن الواحد والعشرين
ً
جويمف بكندا ) ،)Learning Servicesإلى أن الخطوة المضافة في استراتيجية ( ،)SQ4Rىي خطوة

التسجيل (.)Record

ثانيا :خطوات استراتيجية .SQ4R
ً
تتكون استراتيجية ( )SQ4Rمن ست خطوات متسمسمة ومترابطة ،وتشمل كل خطوة مجموعة من
اإلجراءات التي يقوم بيا المتعمم بشكل متكامل دون إغفال ألي إجراء؛ حتى تتحقق الفائدة من استخدام تمك

االستراتيجية ،وبالرجوع إلى العديد من الدراسات التي اىتمت بدراسة ىذه االستراتيجية ومعرفة التطورات التي

طرأت عمييا اعتمد الباحث الخطوات الست التالية( :التصفح أو المسح) ،التساؤل ،القراءة ،التسجيل،
االسترجاع ،المراجعة ،كخطوات لالستراتيجية مثل :دراسة ( ،(Wardayani, E. 2018ودراسة (شحاتو،

 ،)2035ودراسة (خالد ،العوامرة ،أحمد ،زيادات ،)2032 ،ودراسة (عبد الرحمن ، )2033 ،والشكل التالي
يوضح ذلك:
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شكل ( )1خطوات استراتيجية ()SQ4R

• الخطوة األولى :التصفم أو المسم (.)Survey
ويقصد بعممية التصفح أو المسح أن يقوم القارئ بعممية تصفح سريعة لمموضوع محل القراءة؛ بيدف
التعرف عمى الفكرة العامة لمحتوى الموضوع ،وفي ىذه الخطوة يتم لفت نظر القارئ إلى مجموعة من
األمور ،والتي منيا :قراءة العنوان العام لمموضوع بعناية ،وكذلك العناوين الرئيسة والفرعية المنسدلة منيا،
قراءة المخمص إن وجد ،التركيز عمى الكممات المفتاحية أو الكممات التي كتبت بخط بارز أو مائل في بعض
األحيان؛ لما ليا من أىمية في تذكر محتوى الموضوع ،مع التأكيد عمى ضرورة النظر إلى الصور والرسوم
وخرائط المفاىيم وما تتضمنو من شروح ،ثم قراءة األسئمة في نياية الموضوع.
• الخطوة الثانية :التساؤل (.)Question
في ىذه الخطوة يتم تدريب القارئ عمى تحويل ما تم قراءتو في الخطوة األولى إلى أكبر عدد ممكن
من األسئمة والتي يمكن اإلجابة عمييا مثل :ماذا ،لماذا ،كيف ،متى...إلخ ،بجانب بعض األسئمة التي تتسم
أيضا أسئمة حول العناوين
بالجانب النقدي والتذوقي والتقويمي لمموضوع محل القراءة ،وقد يطرح القارئ ً

حافز لمقراءة ويساعد
الواردة في النص ،أو حول األفكار ،ومن المعموم أن طرح األسئمة من قبل القارئ يولد ًا

عمى تذكر المقروء.

• الخطوة الثالثة :القراءة (.)Reading
بعد االنتياء من عمميتي المسح وطرح األسئمة ،يقوم القارئ بقراءة النص مرة أخرى ولكن بشكل أكثر
تركيزا؛ فاليدف ىنا يكمن في اإلجابة عن جميع األسئمة التي طرحت من قبل القارئ دون استثناء ألي سؤال.
ً
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• الخطوة الرابعة :التسجيل (.)Record
بعد االنتياء من عممية القراءة ينتقل القارئ إلى مرحمة التسجيل وفييا يقوم المتعمم باإلجابة عن كل
سؤال طرحو عمى نفسو في عممية التساؤالت ،ويمكن لمقارئ استعمال كمماتو الخاصة لإلجابة ،وذلك
بدال من الرجوع إلى كممات الكتاب ،ويمكن لمقارئ استخدام التمميحات البصرية أو
باستخدام كممات مفتاحية ً
الرموز كالدوائر والخطوط المائمة أو البارزة عند التعميق عمى الفقرات أو الجمل أو تفسير مضمون الفقرة،
األمر الذي يساعد عمى تذكر المقروء ،وتعزيز قدرة القارئ عمى إنتاج نص كتابي موازي وبمغتو الخاصة.
• الخطوة الخامسة :االسترجاع (.)Recite
تأتي ىذه العممية كركيزة أساسية في استراتيجية SQ4R؛ فالغاية من ىذه العممية تحقيق الدمج
المعرفي لدى القارئ من خالل الربط بين ما ق أر وما لديو من معمومات سابقة ،ويحدث ذلك من خالل ربط
المفاىيم الجديدة وتوظيفيا ،وتتضمن ىذه العممية عمميات أخرى مثل :التذكر ،والتسميع ،والربط والترديد،
أيضا في كونيا إشارة لمقارئ بضرورة عدم االنتقال ألي جزء من النص قبل التكمن
وتأتي أىمية ىذه العممية ً
من سرده وتسميعو بدقة.

• الخطوة السادسة :المراجعة (.)Review
تأتي مرحمة المراجعة عممية أخيرة؛ بيدف التأكد من مدى إلمام القارئ بمحتوى النص المقروء،
والتأكد من قدرتو عمى تذكر ما ورد في النص من أفكار ومعمومات بشكل 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.
ثالثًا :أهمية استراتيجية (.)SQ4R
تطوير الستراتيجية
ًا
كشفت العديد من الدراسات التي تناولت استراتيجية ( ،)SQ4Rوالتي تعد

( ،)SQ3Rمثل :دراسة ( Fagan, 2010؛  Carlston,2011؛ جمال وآخرين2032 ،؛ Khusniyah,
 )N., L. & Lustyantie, N. 2017عن مجموعة من الخصائص والصفات التي تؤكد عمى أىمية تمك
االستراتيجية في العممية التعميمية ،والتي من أبرزىا ما يمي:

 تساعد عمى تنظيم وترسيخ المعمومات داخل عقل المتعمم؛ فيي تعتمد عمى التعمم من خالل التكرارلممعمومات ،األمر الذي يساعد عمى استدعائيا بسيولة عند الحاجة إلييا.
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 تساعد المتعمم عمى الشعور باالستقاللية واالعتماد عمى النفس في التعمم. تتناسب مع عممية االستذكار السريع التي يحتاجيا المتعمم قبل خوضو لعممية االمتحانات؛ فييتساعد عمى استيعاب أكبر قدر من المعمومات في وقت قصير.
 تزيد من األنشطة العقمية لدى المتعمم ،وذلك من خالل عممية التصفح وطرح األسئمة؛ األمر الذييتطمب القراءة بتركيز بيدف اإلجابة عن تمك األسئمة.
أيضا مع
 تتسم بالمرونة؛ فيي تتناسب مع جميع المستويات والمراحل التعميمية من ناحية ،وتتناسب ًأيضا تتناسب مع
طبيعة الحصة أو المحاضرة أو حتى ورش العمل من ناحية أخرى ،كما أنيا ً

طبيعة المادة ونوعيتيا.

 تنمي قدرة المتعمم عمى إنتاج نصوص موازية لما يق أر بشكل يتسم باإلبداع ،وخاصة عندما يتم الربطبين المعرفة السابقة لممتعمم بما ىو جديد واظيارىا بشكل مختمف عن سابقو.
وفي ىذا الصدد تشير ىادي ( ،)317 ،2032إلى أن استراتيجية ( )SQ4Rسوف تظل من أكثر
استراتيجيات ما وراء المعرفة التي تتناسب مع المتعممين الذي يعانون من مشكالت تعميمية ،ويرجع السبب
في ذلك إلى كونيا تعمل عمى ضبط عممية التعمم لدى المتعمم ،وتعمل عمى تفعيل الذات األكاديمية لموصول
ألعمى مستوى؛ فيذه االستراتيجية تساعد المتعمم في بناء المعاني لما يقرأ ،وتساعده في توليد العالقات بين
األفكار وتشكيميا ،األمر الذي يساعد عمى تنمية النشاط الذىني لدى المتعمم مما يزيد من االستيعاب لديو.
 تعقيب عام عمى المحاور:
من خالل العرض السابق الستراتيجية ( )SQ4Rالمطورة ،والتي تمر بست مراحل ىي( :المسح-
التساؤل-القراءة-التسجيل-االسترجاع-المراجعة) ،يرى البحث الحالي أنيا تتناسب مع

طبيعة عممية

التمخيص ،والتي تمر بثالث مراحل (التخطيط-الكتابة-المراجعة)،؛ حيث يتشابو البناء التنظيمي في
الخطوات من حيث الترتيب المنطقي لمخطوات ،ومن ثم يمكن الكشف عن مدى فاعميتيا في تنمية ميارة
التمخيص عند الطمبة المعممين؛ حيث إنيا تساعد عمى تحسين عمميات التحصيل لدى المتعممين بمستوياتيم
المختمفة؛ فمن الممكن تنفيذ خطواتيا بشكل فردي لدى المتعمم ،ويمكن أن تستخدم بشكل جماعي تعاوني،
فالعرض المتدرج لخطواتيا يعمل عمى اختصار الوقت وينمي ميارات التفكير ،وىو ما يتناسب مع طبيعة
التمخيص.
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 اإلجراءات التجريبية لمبحث.
اشتممت اإلجراءات التجريبية لمبحث الحالي عمى ما يمي:
أ .إعداد قائمة بميارات التمخيص الالزم توافرىا لدى الطمبة المعممين بكميات التربية بتخصصاتيم
األدبية والعممية.

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

ج .إعداد وحدة المعالجة التجريبية ،وتتضمن( :وحدة مقترحة  -إعداد دليل المعمم لتنفيذ الوحدة المقترحة

وفقًا إلجراءات استراتيجية ).)SQ4R
د .بناء أدوات القياس ،وتتضمن( :اختبار التمخيص -مقياس تقدير مستوى األداء المتدرج ()Rubric
لمطمبة المتعممين في ميارات التمخيص المحددة في االختبار).

ه .القيام بتجربة البحث.
 أ -إعداد قائمة بمهارات التمخيص الالزم توافرها لمطمبة المعممين.
ىدفت القائمة إلى تحديد ميارات التمخيص الالزم توافرىا لدى الطمبة المعممين؛ حتى ياتم االساتعانة بياا
فااي بناااء االختبااار التشخيصااي ومعرفااة درجااة تمكاانيم منيااا ،ثاام بناااء وحاادة المعالجااة التجريبيااة المقترحااة فااي

البحث الحالي.

وقد سار إعداد ىذه القائمة وفقًا لمخطوات العممية المتعارف عمييا ،والتي يمكن إجماليا فيما يمي:
 الخطوة األولى :إعداد القائمة في صورتها األولية.بعد تحديد مصادر إعداد القائمة المتمثمة في بعض الكتابات والدراسات والبحوث المرتبطة بميارة
التمخيص ،مثل( :فضل اهلل ،2006 ،التركي2032 ،؛ األخشمي ،)2034 ،تم التوصل لقائمة مبدئية
عددا من الميارات الفرعية.
بميارات التمخيص ،وتم تصنيفيا إلى ميارات رئيسة ،وتفرع منيا ً
 الخطوة الثانية :صياغة قائمة مهارات التمخيص في شكمها النهائي.
بعد االنتياء من إعداد القائمة بصورتيا المبدئية تم عرضيا عمى مجموعة من المحكماين ،والاذي بماغ
محكما من المتخصصين في مجال تعميم وتعمم المغة العربية ،وقد أبدى بعض السادة المحكمين
عددىم ()33
ً
مجموعة مان المالحظاات والمقترحاات والتاي تام فاي ضاوئيا تعاديل قائماة مياارات التمخايص ،وقاد رأى الباحاث

ار ألىميتيااا ،وبعااد ذلااك تاام احتساااب النساابة المئويااة لميااارات التمخاايص
أنيااا مالحظااات يجااب األخااذ بيااا؛ نظا ًا
09

الواردة في القائمة ،كما وردت وفاق آراء المحكماين ،وقاد تام تحدياد نسابة  %40كحاد أدناى لقباول المياارة ،وقاد
أجمع المحكمون عمى أىمية تمك الميارات بال استثناء ،والتأكيد عمى ضرورة تنميتيا لدى الطالب المعمم.
وماان ثاام أصاابحت القائمااة فااي شااكميا النيااائي تشااتمل عمااى أربااع ميااارات رئيسااة ،وتفاارع منيااا عشاار
ميارات ،والجدول التالي يوضح العدد اإلجمالي لتمك الميارات.
جدول ()1
قائمة بمهارات التمخيص الالزم توافرها لدى الطمبة المعممين
مسمسل

المهارة الرئيسة

المهارات الثانوية

النسبة المئوية

1

حسن االنتقاء.

ثالث مهارات

%30

2

دقة اإليجاز.

مهارتان

%20

3

بروز الشخصية.

ثالث مهارات

%30

4

السالمة المغوية.

مهارتان

%20

المجموع

أربع مهارات رئيسة

عشر مهارات ثانوية

%100

لممهارات الفرعية

وبالتوصاال إلااى القائمااة النيائيااة ،تاام اإلجابااة عاان الس اؤال األول ماان أساائمة البحااث ،والااذي نصااو :مااا ميااارات
التمخيص الالزم توافرىا لمطمبة المعممين بتخصصاتيم األدبية والعممية؟
 ب -إعداد االختبار التشخيصي لتحديد درجة تمكن الطمبة المعممين من مهارات التمخيص
بتخصصاتهم األدبية والعممية:

بعد االنتياء من تحديد قائمة ميارات التمخيص الالزم توافرىا لدى الطمبة المعممين بتخصصاتيم

األدبية والعممية ،تم إعداد االختبار التشخيصي الخاص بذلك؛ لتحديد درجة تمكنيم منيا ،وقد مرت مرحمة
اإلعداد بالخطوات التالية:

 تم تحديد ىدف االختبار وىو :قياس مدى امتالك الطمبة المعممين لميارات التمخيص المالئمة لمستواىم،ومن ثم الوقوف عمى الميارات المفتقدة لدييم ،وقد اقتصر االختبار عمى قياس أربع ميارات رئيسة

لمتمخيص تضمنت عشر ميارة فرعية ،وىذا في ضوء ما أشار إليو المحكمون.

 -روعي عند اختيار األسئمة أن تشمل الميارات المقصودة.
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 تم اختيار أربعة موضوعات من بعض الصحف والمجاالت مثل اثنان منيما يمثالن الطابع األدبي ،فيحين اتسم الموضوعان الباقيان بالطابع العممي.

 تم عرض الموضوعات األربعة عمى مجموعة من السادة المحكمين في تخصص مناىج وطرق تدريسالمغة العربية؛ لتحديد موضوعين فقط من األربعة عمى أن يمثل أحدىما الجانب األدبي واآلخر الجانب
العممي ،مع ضرورة تحديد مناسبة الموضوعات لمطمبة المعممين ،باإلضافة إلى إمكانية تمخيص تمك

الموضوعات ،ومراعاة التقارب في الحجم ومستوى االنقرائية بين الموضوعين.

 -اتفق المحكمون بنسبة  %70عمى اختيار الموضوعين التاليين وىما( :القارة القطبية :أرض الجميد) ليمثل

الجانب العممي ،وموضوع (العمم واألخالق) ليمثل الجانب األدبي؛ ليكونا أداة لقياس مدى تمكن الطمبة
المعممين من ميارات التمخيص.

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

 -تم تطبيق االختبار في يومين متتابعين؛ حيث طمب من طالب شعبتي (المغة العربية عام ،والعموم

متعمما ومتعممة ،تمخيص موضوع (العمم واألخالق) في اليوم األول،
البيولوجية) والبالغ عددىم ()321
ً
تجنبا لمممل والسآمة
وفي اليوم التالي طُمب منيم تمخيص موضوع (القارة القطبية :أرض الجميد)؛ وذلك ً
األمر الذي قد يؤثر بالسمب عمى قدرتيم عمى التمخيص ،وأسفرت نتائج التطبيق عن النسب المئوية

التالية:

جدول ()2
النسب المئوية لدرجة توافر مهارات التمخيص لدى أفراد مجموعة البحث

المهارة الرئيسة

عدد

المهارات
الفرعية

النسبة المئوية لدرجة التوافر
الشعب األدبية وعددهم:
67

الشعب العممية وعددهم:

درجة التوافر

56

حسن االنتقاء.

3

%44

%45

قميمة

دقة اإليجاز.

2

%23

%21

جدا
قمية ً

بروز الشخصية.

3

%40

%38

قميمة

السالمة المغوية.

2

%24

%20

جدا
قميمة ً
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ولتفسير نتائج الجدول السابق اعتمد الباحث عمى درجة قطع العتماد النسب المئوية السابقة ،وقد تم ذلك فاي
ضوء ما أشار إليو المحكمون ليكون المعيار كما يمي:
جدا.
 أقل من  %23قميمة ً

 من  %23إلى  %27قميمة.

 من  %30إلى  %37متوسطة.
 من  %40إلى  %57متوفرة.

جدا.
 من  %60فما أكثر متوفرة ً
وبالنظر إلى النتائج السابقة نجد أن مدى توافر ميارات التمخيص الالزمة لمطمبة المعممين بالشعبتين

جدا – القميمة) ،األمر الذي يتطمب بناء وحدة المعالجة التجريبية لتشمل جميع الميارات
تقع بين فئتي (القميمة ً
السابقة ،وبالتوصل ليذه النتيجة فقد تمت اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث ،والذي نصو :ما مدى
تمكن الطمبة المعممين بتخصصاتيم األدبية والعممية من ميارات التمخيص الالزم توافرىا لدييم؟

ج -عرض إجراءات بناء الوحدة القائمة عمى استراتيجية .SQ4R
تضمنت إجراءات بناء الوحدة القائمة استراتيجية  SQ4Rما يمي:

 -3تحديد فمسفة الوحدة وأسس بنائها :روعي عند بناء الوحدة والتي جاءت بعنوان (فن التمخيص)،
مجموعة من األسس أبرزىا:

 تقوم الوحدة المقترحة عمى أساس نظري بنائي؛ حيث يتم االعتماد عمى ما لدى المتعمم من
معمومات وخبرات سابقة في بنيتو المعرفية حول ميارات التمخيص؛ حتى يتم البناء عمييا وثقميا.

 -2أهداف الوحدة :تم تحديد أىداف الوحدة ،وقد جاءت ىذه األىداف كما يمي:

أ -الهدف العام لموحدة :تمثل اليدف العام لموحدة المقترحة في تنمية ميارات التمخيص لدى أفراد
عينة البحث ،وذلك عن طريق استخدام استراتيجية .SQ4R

ب -األهداف اإلجرائية لموحدة :تحددت األىداف الخاصة لموحدة المقترحة في ضوء ما تم االتفاق
عميو من ميارات خاصة بالتمخيص المراد تنميتيا لدى الطمبة المعممين -أفراد عينة البحث-؛

حيث جاءت األىداف عمى النحو التالي:

قادر عمى أن:
من المتوقع بعد االنتياء من ىذه الوحدة أن يكون المتعمم ًا
 .3يفرق بين مفيوم :التمخيص ،االختصار ،اإليجاز ،إعادة الصياغة.
 .2يدلل عمى أىمية التمخيص باألدلة والبراىين.

 .1يفرق بين التمخيص المركز والعام من حيث الخصائص.
 .2يحدد الكممة المفتاحية لمنص المراد تمخيصو.

 .3يحدد الجممة األساسية لمنص المراد تمخيصو.
22

 .4يشرح الخطوات المتبعة لمتمخيص وفقًا الستراتيجية .SQ4R
 .5يطبق خطوات استراتيجية  SQ4Rعمى نص أدبي.
 .6يطبق خطوات استراتيجية  SQ4Rعمى نص عممي.
 .7يفرق بين متطمبات تمخيص الجممة ،والفقرة ،والنص.

ُ .30يقِّيم نص تم تمخيصو بموضوعية.
 .33يراعي شروط الكتابة اإلمالئية الصحيحة عند كتابة تمخيصو.
 .32يستخدم عالمات الترقيم في مواضعيا الصحيحة من الجممة.
 -3إعداد محتوى الوحدة وطريقة معالجته :
تم تحديد موضوعات الوحدة في ضوء األىداف الموضوعة سمفًا ،وجاءت عمى النحو التالي:
(التمخيص :المفيوم ،األنواع ،األىمية  -ميارات التمخيص  -استراتيجية  :SQ4Rالمفيوم ،الخطوات -
كيفية استخدام استراتيجية  SQ4Rعند تمخيص النص  -طرق تقويم التمخيص)؛ واعتمد البحث الحالي

عمى العرض المتدرج في تقديم خبرات الوحدة المقترحة ،مع التركيز عمى زيادة عدد االنشطة والتدريبات،
مع الحرص عمى التنوع في عرض المحتوى ما بين الجانبين العممي واألدبي.

 -4مرحمة التقويم:
تم استخدام التقويم بأشكالو الثالثة (المبدئي ،التكويني ،النيائي) ،في الوحدة المقترحة؛ فقد صيغت

مجموعة من األنشطة قبل التطرق ألي موضوع من موضوع الوحدة؛ بيدف الوقوف عمى مدى توافر كل

أيضا تم تصميم مجموعة من
ميارة من ميارات التمخيص لدى المتعممين-أفراد عينة البحث ،-وكذلك ً
األنشطة وأوراق العمل كتقويم بنائي لموقوف عمى مدى تمكن المتعمم مما درسو ،وصوالً لمتقويم النيائي

والذي تم من خالل استخدام اختبار التمخيص الكتابي.
 -5إخراج الوحدة وتحكيمها:

متضمنا الموضوعات سابقة الذكر ،ثم عرضيا عمى السادة
تم إخراج كتاب الطالب المعمم
ً
المحكمين؛ حيث طُمب من كل محكم تحديد ما يمي:
 مدى مناسبة محتوى الوحدة واألنشطة وأساليب التقويم لألىداف المحددة لموحدة.
 مدى سالمة الصياغة المغوية لموحدة ككل.

 مدى صالحية الوحدة لمتطبيق عمى أفراد عينة البحث.
وقد أبدى السادة المحكمون بعض الممحوظات والتي كان من أبرزىا ما يتعمق بتزويد عدد األنشطة

الفردية والجماعية ،وقد تم تنفيذ ذلك.
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 -4إعداد دليل المعمم لتنفيذ الوحدة المقترحة:
روعي في الصورة األولية لمدليل أن يشتمل عمى مقدمة نظرية تتضح من خالليا أىدافو ،وتوجييات
لممعمم توضح كيفية استخدامو الستراتيجية  ،SQ4Rوالجدول الزمني المقترح لتدريس الموضوعات

المقترحة ،والتخطيط المقترح لتدريس كل درس من دروسيا ،وتم عرض الدليل عمى عدد من المحكمين،
وبعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكمون أصبح الدليل في صورتو النيائية.
د -اختبار التمخيص لمطمبة المعممين.

تم اتباع الخطوات التالية عند بناء اختبار التمخيص.

 تحديد الهدف من االختبار :ىدف االختباار إلاى قيااس مساتوى أداء الطمباة المعمماين بتخصصااتيم األدبياة
والعمميااة ،والتااي توضااح ماادى فاعميااة الوحاادة المقترحااة القائمااة عمااى اسااتراتيجية ( )SQ4Rفااي تنميااة بعااض
مياارات التمخايص المحاددة بالبحاث الحاالي ،والتاي كشاف االختباار التشخيصاي مساتوى الضاعف فيياا لادى

الطمبة المعممين.

 الضبط اإلحصائي لالختبار:

 .3صدق االختبار :4اشتمل االختبار في صورتو المبدئية عمى ثالثة أجزاء؛ حيث مثمت أسئمة الجزء
األول مستوى التمخيص عند مستوى الجممة ،في حين مثمت أسئمة الجزء الثاني لقياس مستوى
التمخيص عند مستوى الفقرة ،وجاءت أسئمة الجزء الثالث لقياس مستوى التمخيص عند مستوى

الموضوع ،وتم تصميم بطاقة تقدير مستوى األداء المتدرج ( )Rubricلالختبار ،ثم عرض

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

بطاقة تقدير األداء لتصحيح االختبار ،وأسفر ذلك عن استبعاد بعض النقاط في السؤال األول؛

لعدم ارتباطيا بميارات التمخيص المقصودة في البحث ،وتم إجراء التعديالت في ضوء آراء
المحكمين ،وبذلك تأكد الباحث من صدق االختبار.

 .2ثبات االختبار :تم تجريب االختبار عمى عينة استطالعية من الطمبة المعممين بمغ عددىم ()22
طالبا وطالبة من طالب الفرقة الثانية شعبة التعميم األساسي تخصص المغة العربية؛ بيدف تطبيق
ً
االختبار عمييم لقياس مدى ثبات االختبار ،ثم قام الباحث بحساب معامل االرتباط بيرسون،
وكانت نسبة معامل االستقرار ( )0.62وىي تحقق درجة مقبولة من الثبات.

 .1زمن االختبار :تم تحديد زمن االختبار عن طريق حساب متوسط الزمن الذي استغرقو أفراد العينة
االستطالعية؛ حيث تم تسجيل الزمن الذي استغرقو كل متعمم لالنتياء من اإلجابة عمى االختبار،

4

تن الرجوع إلى اختثار التلخيص (الوركز) في كتاب (عولياخ الكتاتح الوظيفيح) للوؤلف د.هحوذ رجة فضل هللا ،واالسترشاد ته عنذ تناء االختثار.
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ثم تم حساب متوسط األزمنة (مجموع الزمن المستغرق /عدد المتعممين) ،وبمغ متوسط الزمن ()64
دقيقة ،وبذلك أصبح الزمن المطموب لإلجابة عن االختبار ( )70دقيقة.
 الصورة النهائية لالختبار :تكون االختبار في صورتو النيائية من  1أسئمة رئيسة لقياس مستوى أداء
الطمبة المعممين في ميارة التمخيص عند مستوى (الجممة-الفقرة-النص) ،وكانت الدرجة اإلجمالية

لالختبار ( )50درجة موزع عمى األسئمة الثالثة.
ه– تجربة البحث.

 اختيار عينة البحث :تم اختيار أفراد مجموعة البحث من الطمبة المعممين بالفرقة الثانية تخصص المغة
متعمما ومتعممة
متعمما ومتعممة ،وتخصص العموم البيولوجية وعددىم ()34
العربية عام وعددىم ()45
ً
ً
متعمما ومتعممة.
بكمية التربية ،وبمغ العدد اإلجمالي ألفراد العينة (ن=)321
ً

قبمياا؛ بيادف
 التطبيق القبمي الختبار التمخيص :طُبق اختبار التمخايص الكتاابي عماى أفاراد مجموعاة البحاث ً
اي ألفاراد العيناة فاي المياارات المساتيدفة ،وكاذلك لممقارناة باين مساتويات أدائيماا
الوقوف عماى المساتوى األول ّ
قباال التجربااة وبعاادىا ،وذلااك يااوم األحااد الموافااق 2036-30-32م ،وبمااغ المتوسااط الحسااابي لاادرجات أف اراد
عينة البحث ( )22.32درجة أي بنسابة مئوياة ( ،)% 13.02األمار الاذي يشاير إلاى انخفااض مساتوى أداء

أفراد العينة في ميارات التمخيص.

 تطبيق البرنامج المقترح عمى عينة البحث :استغرق تطبيق وحدة المعالجة التجريبية ( )3أسابيع بواقع لقااء
أسبوعيا مدتو ( )2ساعات ،وقد قام الباحث بتطبيق البرنامج بنفسو ،بداية من يوم األربعااء -30-35
واحد
ً
2036م.
 التطبيق البعدي الختبار التمخيص :بنياية تطبيق وحدة المعالجة التجريبية عمى عينة البحث تم تطبيق
إحصائيا بيدف تحميميا وتفسيرىا
تمييدا لرصد البيانات ومعالجتيا
بعديا؛
اختبار التمخيص الكتابي
ً
ً
ً
واستخالص النتائج.
 نتائج البحث وتفسيرهاا ودالالتها التربويةا والمقترحات:

أ -لإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة البحث والذي ينص عمى :ما فاعمية استراتيجية  SQ4Rفي
تنمية مهارات التمخيص لدى الطمبة المعممين؟

لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث باختبار صحة الفرض الذي نصو" :ال يوجد فرق ذو داللة

إحصائية بين متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات
التمخيص" ،وذلك من خالل حساب المتوسط الحسابي واالنح ارف المعياري ،وايجاد وقيمة "ت" المحسوبة،
وتحديد مستوى الداللة في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التمخيص الكتابي ،والجدول التالي يوضح ذلك:
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جدول ()3
قيمة "ت" لمفرق بين متوسطي درجات أفراد عينة البحثا وحجم التأثير في اختبار التمخيص الكتابي ككل
القياس

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

القبمي

22.32

5.323

البعدي

33.33

5.351

درجة

ن

الحرية

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

دالة عند

321

322

23.004

مستوى

حجم التأثير

0.61

0.03

يتضح من نتائج الجدول السابق وجود فرق بين متوسطي درجات تكرار مجموعة البحث في اختبار
التمخيص الكتابي لمتطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي ،حيث بمغ المتوسط في التطبيق القبمي

لالختبار ( )22.32بانحراف معياري قدره ( ،)5.323بينما بمغ في التطبيق البعدي ( )33.33بانحراف

معياري قدره ( ،)5.351وبمتوسط فرق بمغ ( )24.37لصالح التطبيق البعدي ،وجاءت قيمة "ت" لمفرق بين

المتوسطين ( ،)23.004وىي قيمة دالة عند مستوى داللة  0.03مما يشير إلى تحسن واضح في ميارة
التمخيص لدى أفراد عينة البحث ،ومن ثم تم رفض الفرض األول لمبحث ،كما يشير الجدول أن حجم التأثير

( )dجاء كبير؛ حيث بمغت نسبتو ( ،)0.61مما يعني عدم صحة الفرض الصفري األول.
ويعزو البحث الحالي فاعمية استخدام استراتيجية  SQ4Rفي تنمية مهارة التمخيص–كما حددت
بالبحث الحالي– إلى مجموعة من العواملا يمكن توضيحها فيما يمي:
 حولت ىذه االستراتيجية موقع الطالاب المعمام مان مرحماة التمقاي السامبي إلاى موقاع المناتج الفعاال؛ حياثسااعدت ىااذه االسااتراتيجية المتعممااين فاي تنميااة قاادراتيم عمااى إعااادة إنتااج الاانص الماراد تمخيصااو ،وذلااك

من خالل توظيف خبراتيم الثقافية والمعرفية والمغوية وفقًاا لخطاوات االساتراتيجية السات ،ومان ثام تحاول
المتعمم إلى منتج جديد لممعاني والموضوعات ،األمر الذي عاد باإليجابية عمى دور المتعمم في الموقف

التعميمي.

 حققت استراتيجية  SQ4Rعنصر التشويق عند المتعمم؛ ذلاك كونياا تتطماب مان الماتعمم طارح مجموعاةمن األسئمة أثنااء القاراءة ،ماع ضارورة اإلجاباة عميياا مان خاالل المراجعاة والتساجيل واالساترجاع ،األمار

الذي يجعل عممية التعمم أكثر تشويقًا.
 مناساابة االسااتراتيجية لحاجااات الطمبااة المتعممااين األكاديميااة ،ومراعاتيااا لقاادرات الطمبااة أصااحاب القاادراتوتمكنا من خطواتيا.
أيضا أصحاب القدرات األقل؛ مما جعمتيم أكثر إقباالً عمييا
ً
العالية و ً
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وبيذه النتيجة يتفق البحث الحالي مع نتائج بعاض الد ارساات الساابقة ،والتاي أكادت فاعمياة اساتراتيجية
 SQ4Rف ااي عممي ااة الت اادريس ،وم اان ى ااذه الد ارس ااات ،Carlston, D,2011( :الخال اادي؛ العا اوامرة؛ أحم ااد؛

زيادات2032 ،؛ شحاتو.)Wardayaini, E, 2018 ،2035 ،

ب -لإلجابة عن السؤال الخرامس مرن أسرئمة البحرث والرذي نرص عمرى :مرا عالقرة بعرض المتغيررات مثرل:
حجم النص المراد تمخيصه عند مستوى (الجممةا الفقررةا الرنص)ا ونروع التخصرص األكراديمي (أدبريا
عممي) عمى مهارات التمخيص لدى الطمبة المعممين أفراد عينة البحث؟

 لإلجابااة عاان الجاازء األول ماان الس اؤال الخاااص بالكشااف عاان تااأثير حجاام الاانص الم اراد تمخيصااو عنااد
مستوى (الجممة ،الفقرة ،النص) حاول الباحث اختبار صحة الفروض التالية:

اائيا بااين متوسااطي درجااات أف اراد مجموعااة البحااث فااي التطبيااق البعاادي عنااد
 ال يوجااد فاارق دال إحصا ًمستوى (الجممة-الفقرة-النص).
وذلك من خالل حساب تحميل التباين ( )ANCOVAالختبار التمخيص الكتابي عند كل مستوى من

مستويات التمخيص الثالثة ،والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول ()4

تبعا لمستوى (الجممة-الفقرة-النص)
نتائج تحميل التباين ألفراد عينة البحث في اختبار التمخيص الكتابيا ً
مصدر

النسب المئوية

التباين

مجموع

درجة

لمتوسط الدرجات

المربعات

الحرية

الجممة

%46.233

2360.32

2

الفقرة

%47.534

23563.6

144

النص

%51.741

25743.7

146

متوسط

المربعات

قيمة ""F

مستوى الداللة

33.252 3070.04
50.23

دالة عند مستوى
0.03

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 وجود فرق ذو داللة إحصائية ( ،)a=0,05بين مستوى أداء الطمبة المتعممين يرجع لحجم النصالمراد تمخيصو عند مستوى (الجممة – الفقرة – النص)؛ حيث بمغت قيمة ف المحسوبة (،)33.252

إحصائيا عند مستوى  ،0.03مما يعني عدم صحة الفرض الصفري الثاني.
وىي دالة
ً
 -جاءت درجات أفراد العينة متفاوتة؛ فقد جاءت درجات أفراد العينة عند مستوى تمخيص (النص)،

كأعمى مستوى لمتمخيص؛ حيث بمغت النسبة المئوية لمتوسط درجاتيم فيو ( ،)51.741%في حين
جاء مستوى التمخيص عند مستوى (الفقرة) في المرتبة الثانية بنسبة مئوية بمغ ( ،)% 47.534بينما
27

جاء مستوى التمخيص عند مستوى (الجممة) في المرتبة األخيرة؛ حيث بمغت النسبة المئوية لمتوسط
درجات العينة ( ،)% 46.233والشكل التالي يوضح ذلك.
80
70
60

النص
النص

الفقرة

الفقرة

الجملة

الجملة

شكل ( )2الفرق بين متوسطات كل مستوى من مستويات التمخيص

وبناء عمى تمك النتائج الموضحة بالشكل السابق تم رفض الفرض الصفري والذي نصو :ال يوجد

إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في التطبيق البعدي عند مستوى (الجممة-
فرق دال
ً
الفقرة-النص).
ويعزو البحث الحالي ذلك إلى مجموعة من األسباب:
 حاجة أفراد مجموع البحث إلى التمخيص عند مستوى النص بشكل كبير؛ وخاصة أنيم في المرحمةالجامعية في حاجة ماسة لتمخيص الكتب الجامعة ،والتي عادة ما تكون محتوياتيا عبارة عن

موضوعات مقالية متكاممة وعدد صفحاتيا ليس بالقميل؛ األمر الذي يتطمب تمخيصيا بشكل سميم
تمييدا لمذاكرتيا واالحتفاظ بيا في الذاكرة؛ بيدف اجتياز االختبارات.
ً

كبير من التفكير والقدرة عمى استعمال المفردات المغوية المناسبة،
قدر ًا
 أن تمخيص الجممة يتطمب ًافكمما كانت الثروة المغوية لدى المتعمم كبيرة كمما كانت فرصتو في تمخيص الجممة بكممات بسيطة
وموجزة وجديدة دون تكرر األلفاظ الواردة في الجممة ،وىذا األمر يتطمب نوعية خاصة من المتعممين

يتميزون بقدر كبير من التفوق المغوي.
 لإلجابررة عررن الجررزء الثرراني مررن الس رؤال الخرراص بالكشررف عررن تررأثير نرروع التخصررص األكرراديمي (أدبرريا
عممرري) عمررى مهررارات التمخرريص لرردى الطمبررة المعممررين أف رراد عينررة البحررثا قررام الباحررث باختبررار صررحة

الفرض التالي:
-

إحصائيا بين متوسطي درجات الطالب في الشعب األدبية والعممية في التطبيق البعدي
ال يوجد فرق دال
ً
الختبار ميارات التمخيص.
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جدول ()5
قيمة "ت" لمفرق بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث شعبتي :المغة العربية عاما والعموم البيولوجية
في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التمخيص الكتابي ككل

القياس

شعبة المغة العربية (عام)

شعبة العموم البيولوجية

ن=45

ن=34

قيمة "ت"

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

مستوى الداللة

القبمي

22.43

5.32

22.03

4.22

0.342

غير دالة

البعدي

32.50

5.35

30.05

2.53

2.272

دالة عند مستوى 0.03

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
إحصائيا بين نتائج تمخيص الطمبة المعممين شعبة المغة العربية عام مقارنة
 ال يوجد فرق دالً
بنتائج الطمبة المعممين شعبة العموم البيولوجية في القياس القبمي الختبار التمخيص الكتابي ،األمر
الذي يدل عمى أن مستوى الطمبة المعممين في الشعبتين واحد ،وأنيم قد بدأوا من نقطة واحدة
ومتجانسة عند التعرض لوحدة المعالجة التجريبية؛ فمن المعموم أن الطمبة المتعممين ينتمون

بتخصصاتيم المختمفة (األدبية-العممية) في المرحمة الثانوية وما قبميا من مراحل دراسية إلى نفس
إحصائيا.
البيئة التربوية والنفسية واالجتماعية ،األمر الذي جعل الفروق غير دالة
ً

إحصائيا بين متوسط درجات أفراد عينة البحث في التطبيق البعدي لالختبار لصالح
 يوجد فرق دالً
شعبة المغة العربية (عام) ويرجع ذلك إلى ارتفاع متوسط درجات الطمبة المعممين تخصص المغة
العربية مقارنة بزمالئيم تخصص العموم البيولوجية ،ومن ثم تم رفض الفرض الذي نصو" :ال يوجد

إحصائيا بين متوسطي درجات الطالب في الشعب األدبية والعممية في التطبيق البعدي
فرق دال
ً
الختبار ميارات التمخيص".
ويرجع البحث الحالي أن السبب في ذلك يرجع إلى:
-

أن الرغبة والحافز لدى الطمبة المعممين تخصص المغة العربية (عام) في اإللمام بميارة التمخيص
والتمكن منيا؛ أعمى من زمالئيم تخصص العموم البيولوجية؛ فيم يعتبرون أنفسيم في حاجة إلى

التمكن منيا؛ فيم مسئولون عن إكسابيا وتنميتيا لدى طالبيم في المدارس وخاصة في حصص

التعبير ،في حين يرى الطمبة المعممون تخصص العموم البيولوجية أنيم قمما ما يمجأون إلى استخدام
عمما بأن ىذه الميارة ال غنى عنيا ألي معمم
التمخيص ًا
نظر لطبيعة المحتوى العممي الخاص بيمً ،
أو متعمم وان اختمفت التخصصات.
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 -3توصيات البحث:

في ضوء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:
 ضرورة توظيف االستراتيجيات الخاصة بميارة التعبير الكتابي والشفيي بشكل عام ،ومياارة التمخايص
بشااكل خاااص ،والتااي منيااا اسااتراتيجيات مااا وراء المعرفااة المتعااددة ،عنااد تاادريس موضااوعات التعبياار

الكتابي في المراحل المختمفة لمتعميم.

 عقا ااد با اارامج تدريبي ا اة لمعمما ااي المغا ااة العربيا ااة بالمرحما ااة اإلعداديا ااة والثانويا ااة لتنميا ااة ميا ااارات توظيا ااف
استراتيجية  SQ4Rعند تادريس حصاص التعبيار ،وتوظياف األدوات التاي أعادىا البحاث الحاالي عناد
تنمية ميارات التمخيص لدى المتعممين.

 عقااد دو ارت تدريبيااة لمعمم اي المغااة العربيااة لرفااع مسااتوى إتقااانيم لميااارة التمخاايص ماان خااالل اسااتخدام

اس ااتراتيجية SQ4R؛ ليتمكنا اوا م اان تق ااويم المخم ااص الكت ااابي لممتعمم ااين بش ااكل ص ااحيح وفقً ااا لمقواع ااد

العممية.

 عقد دوات تدريبية لمطمبة المعممين في كل المستويات لتنمية ميارة التمخيص وكتابة المقال لدييم.
نظر ألىمياة
 ضرورة استحداث مادة تختص بميارة التمخيص لمطمبة المعممين تخصص المغة العربية؛ ًا
إكساب ىذه الميارة ليم ،والتي يمكن من خالليا تنمية التمخيص.

 -4مقترحات البحث:

في ضوء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج يقترح ما يمي:
 إج ا اراء د ارساااة لبيا ااان فاعمياااة اسا ااتراتيجية  SQ4Rفا ااي درجاااة االحتفا اااظ با ااالعمم لا اادى الطمباااة المعمما ااين
تخصص المغة العربية.

 إجراء د ارساة لبياان فاعمياة اساتراتيجية  SQ4Rفاي تنمياة مياارات التمخايص المركاز عناد مساتوى الفقارة
لدى المتعممين بالمرحمة اإلعدادية.

 إجراء دراسة لمكشف عن مستوى تمكن طالب جامعاة العاريش بكمياتياا المختمفاة مان مياارات تمخايص
النصوص العممية واألدبية.
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