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 الكتابي التلخيص مهارات تنمية في اإللكترونية األنشطة فاعلية   

 .الرحمن عبد بنت نورة األميرة جامعة طالبات لدى الذاتية والكفاءة
 
*لشايعحصة حممد ا. د                                                                       

 **ابتسام عباس عافشي. د                                                           
 الملخص

 مهدددارا  بعددد  تنميددد   ددد  اإللكترونيددد  األنشددد    اعليددد  عددد  الكشددد  إلددد  ال راسددد  هددد   
 وقد  الدرمم ، عبد  بند  ندررة األميدرة جامعد  طالبدا  ل ى الذاتي  الكفاءة وقياس الكتاب ، التلخيص
 وإمعان التأمل للمرضرع، العام الفهم) الكتاب  التلخيص مهارا  بع     اختبارا   البامثتان صمم 
 السددلركي ، المؤشددرا  مدد  عدد   منهددا كددل تحدد  يندد ر ( للفقددرة ملخددص كتابدد  المرضددرع،  دد  النظددر

 مدد   ال راسدد عيندد  وتكرندد  التجريبدد ، شددب  المددنه  البامثتددان اتبعدد  وقدد  الذاتيدد ، للكفدداءة ومقياسددا
  رسددد  قبلي دددا االختبدددار ت بيددد  وبعددد  وضددداب  ، تجريبيددد  مجمدددرعتي  إلددد  تقسددديمه  تدددم طالبددد ( 04)

 الدبك  نظام عبر اإللكتروني  األنش   باستخ ام ذاتي ا الكتاب  التلخيص مهارا  التجريبي  المجمرع 
 التلخديص ارا لمهد البعد   االختبدار  د  التجريبيد  المجمرعد  طالبدا  تفدر  النتداج  وأظهدر  برر ،

 بتدددد ري  البامثتدددان أوصددد  وقددد  الكتددداب ، التلخددديص مهدددارا  اكتسدددا  سدددت ع ا وأنهددد  الكتددداب ،
 وعقدد  الجامعدد ،  دد  اللغريدد  المقددررا  خددك  مدد  واسددتراتيجيات  التلخدديص مهددارا  علدد  ال البددا 
  األنشددد  واسدددتخ ام لددد يه ، مهاراتددد  تدددرا ر مددد  للتحقددد  التددد ري  هيئددد  لعضدددرا  ت ريبيددد   ورا 

 .اإللكترون  التعلم بيئا     ال البا  تفاعل لزيا ة المقررا     المختلف  اإللكتروني 
 

 .الذاتي  الكفاءة اإللكتروني ، األنش   الكتاب ، التلخيص مهارا  :المفتامي  الكلما 
 
 
 .السعودية – األمرية نورة بنت عبد الرمحنجامعة  - تقنيات التعليميف قسم مشارك  أستاذ *
 .السعودية – األمرية نورة بنت عبد الرمحنجامعة  - اللغة العربيةقسم مشارك  أستاذ **
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 : مق م  .1
التلخيص مهارة لغوية حيتاجها الفرد يف حياته الدراسية والعملية، وعملية عقلية عليا تدخل ضمن 

 .اللغةإطار االستماع والتحدث والقراءة والكتابة، فهي عملية حمورية يف تعلم مهارات 
وتكمن أمهية التلخيص يف اقتصاره على العناصر األساسية يف املقروء أو املسموع، إذ يتم من 
خالله الكشف عن قدرات املتعلمني على االستيعاب والقدرة على اسرتجاع املعلومات واالحتفاظ هبا 

ا كانت املادة الدراسية، والتلخيص أحد املهارات الوظيفية اليت حيتاجها املتعلمون يف حياهتم العملية أي"
، 4002اخلويل، " )وهي مؤشر دال على امتالك الطالب مهارات حتليلية تركيبية عليا، ومهارات كتابية

871.) 
قراءة النص قراءة موضوعية ودقيقة، وإعادة تشكيله بلغة امللخص "ويتحدد مفهوم التلخيص بأنه 

ار بطريقة موجزة من غري إخالل باملعىن أو الفكرة واالبتعاد عن نقل العبارات، بعد فهم املوضوع واألفك
 (.42، 4080وصاحل،  ؛والنعناعة ؛البكور)" األساسية مع اإلجياز واالختصار

جتمع تعريفات التلخيص على أنه مهارة ونشاط متطور الستخالص الفكر والربط بينها، وإعادة و 
 .تشكيلها بلغة امللخص لتحقيق الفهم واالستيعاب للنص املقروء

ويؤكد الباحثون العالقة بني مهاريت القراءة والكتابة من جهة والتلخيص من جهة أخرى فالقراءة 
املنتجة تستدعي إعادة صياغة املعاين والفكر وبنائها حبسب ما يضيف القارئ من آراء وأفكار ناقدة، كما 

املخزونة يف الذاكرة، وبني أن كتابة ملخص عملية متداخلة هتدف إىل الربط بني التعلم السابق واخلربات 
املعلومات اجلديدة يف النص املقروء طبقا ملبادئ التعلم يف النظرية البنائية، اليت تؤكد دور الطالب يف تشكيل 

الشمري، )، وقد أكد ذلك (4002طعيمة والشعييب، )تعلمه، ومسؤوليته عن هذا التعلم كمًا ونوعًا 
اسرتاتيجية التلخيص يف فهم املقروء، حيث أعد قائمة يف دراسته اليت هدفت إىل استخدام ( 4001

مبهارات التلخيص ومؤشراهتا واختبارا يف فهم املقروء، وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة تعزى إىل 
 .اسرتاتيجية التلخيص

وتتأكد أمهية التلخيص كإحدى مهارات الدراسة يف املرحلة اجلامعية إذ يتوقع من الطالب إنتاج 
أن ( 4082عامر، )تدوين مالحظات تعزز التعلم يف املقررات الدراسية كما أكدت دراسة ملخصات و 

التلخيص الكتايب كان أسلوبا جيدا وأداة مناسبة لقياس االستيعاب من احملاضرات، وأن تعرضه املستمر 
 (4082احلراشة، )للتدريب على التلخيص يؤثر بشكل ملحوظ على األداء التلخيصي، وأشارت دراسة 
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إىل أمهية التلخيص كاسرتاتيجية فعالة للتعلم من احملاضرات، وأن الطلبة الذين استخدموها فاقوا يف 
 .حتصيلهم اجملموعات األخرى

وملهارة التلخيص أثر كبري يف حتسني عملييت التعليم والتعلم، ألهنا تعمل على تطوير املعلومات 
عادة تنظيم املعلومات، ويرى بعض الباحثني ضرورة واملفردات يف الذاكرة، وتعزز االستيعاب من خالل إ

 مساعدة الطلبة على اكتساب اسرتاتيجيات إعادة تنظيم املعلومات ومن بينها اسرتاتيجية التلخيص
(Antoniou & Souvignier, 2007). 

ا ونظرا النتشار تطبيقات وأدوات التعلم اإللكرتوين بني الطالبات ترى الباحثتان أمهية اإلفادة منه
 .يف تنمية مهارات التلخيص لدى الطالبات

البالك : مثل learning Management Systems (lMS)وتسمح أنظمة إدارة التعلم 
بإنشاء جمموعة واسعة النطاق  املستخدم يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن( Blackboard)بورد 

غرف احملادثة، واملنتديات، والدروس، : لغرض مثلمن األنشطة اإللكرتونية باستخدام األدوات املتاحة هلذا ا
 . ، واملدونات، ومعجم املصطلحات، وغريها الكثري(wikis)واأللغاز، وحمررات الويكي التشاركية 

ومن  ،األنشطة اليت تتم يف بيئات التعلم اإللكرتوين املختلفة: ويقصد مبصطلح األنشطة اإللكرتونية
لطالب قدراهتم ومهاراهتم املختلفة بشكل فردي أو مجاعي، وجيب أن خالل األنشطة اإللكرتونية ينمي ا

 ,.Bilbao et al)يتم تصميمها حبيث تكون هادفة ومتنوعة ، وتراعي الفروق الفردية بني املتعلمني 
2014). 

األنشطة اإللكرتونية على ( García-peñalvo et al., 2006)وتعرف دراسة جارسيا 
  .تم تطويره داخل نظام للتعلم اإللكرتوينأي نوع من األنشطة ي: إهنا

قراءة النصوص املختلفة : وميكن استخدام بعض من أنواع األنشطة اإللكرتونية مع الطالب مثل
وطرح مشكالت ملواقف حقيقية، أو خيالية والطلب من الطالب  والتعليق عليها، واالختبارات املوضوعية،

 (.López et al., 2014)حلها، وحلقات النقاش واملناقشات اهلادفة 
وترى الباحثتان أن تدريب املتعلمني على مهارات التلخيص الكتايب واملمارسات السلوكية املتضمنة 

ميكن أن يسهم يف إجياد القارئ املستقل القادر على إغناء  ،يف عملياته باستخدام األنشطة اإللكرتونية
 .غوية املتوخاة من قراءتهالنص املقروء، فضال عن حتقيق النتاجات الذهنية والل

 
 



 عافشي. د و الشايع. د.. .............................الكتابي التلخيص مهارات تنمية في اإللكترونية األنشطة فاعلية  
 

 

 
181 

 :ال راس مشكل   .2
الحظت الباحثتان من خالل تدريسهما عددًا من املقررات واطالعهما على أوراق إجابات 

والتلخيص الكتايب على وجه اخلصوص، تلك  ،الطالبات تدين مستواهن يف مهارة التلخيص عموماً 
دريس بالعمل على تنميتها باستخدام نشاطات الشكوى اليت طالبت من خالهلا عدد من عضوات هيئة الت

ومن  ،لغوية قرائية، وكتابية، وتنويع فرص التدريب عليها عرب مواقف لغوية مما تنمي هذه القدرة اللغوية
خالل مناقشة الطالبات يف احملاضرات، حول التلخيص ومهاراته، اتفقن على حاجتهن للتدرب على تلك 

وأدواته " البالك بورد" ظام إدارة التعلم اإللكرتوين املعتمد جبامعة األمرية نورةباإلفادة من ن وتنميتهااملهارة 
 .املختلفة

وتأسيًسا على ما سبق شعرت الباحثتان بأنه من املناسب إجراء دراسة علمية هتدف إىل الكشف 
طالبات جامعة عن فاعلية األنشطة اإللكرتونية يف تنمية مهارات التلخيص الكتايب، والكفاءة الذاتية لدى 

 . األمرية نورة بنت عبد الرمحن
  :تتحدد مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلتية

ما فاعلية األنشطة اإللكرتونية يف تنمية مهارات التلخيص الكتايب لدى طالبات جامعة األمرية نورة . 8. 4
 بنت عبد الرمحن؟ 

 لدى طالبات جامعة األمرية نورة بنت ما مدى توفر الكفاءة الذاتية يف مهارات التلخيص الكتايب. 4. 4
 عبد الرمحن؟

 : رضيا  ال راس  .3
بني متوسطي درجات اجملموعة ( 0.08)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1. 3

اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات التلخيص الكتايب وأبعاده املختلفة لصاحل و التجريبية 
 .موعة التجريبيةطالبات اجمل

بني متوسطي درجات اجملموعة  (0.08)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2. 3
 .التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار مهارات التلخيص الكتايب وأبعاده املختلفة
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 :أه اف ال راس  .4
 :الدراسة احلالية إىل هتدف

 .األمرية نورة بنت عبد الرمحن على مهارات التلخيص الكتايبتدريب طالبات جامعة  .1. 4
تعرف فاعلية األنشطة اإللكرتونية يف تنمية مهارات التلخيص الكتايب لدى طالبات جامعة األمرية  .2. 4

 .نورة بنت عبد الرمحن
 .قياس الكفاءة الذاتية يف مهارات التلخيص الكتايب لدى طالبات جامعة األمرية نورة .2. 2
 :ال راس همي  أ .5

 :اآليتاحلايل يف  الدراسةتكمن أمهية 
تُعد استجابة لالجتاهات احلديثة يف جمال تقنية املعلومات واالتصال وتطبيقاهتا يف ميدان التعليم  .1. 5

 .والتعلم
من خالل تسليط الضوء على األنشطة اإللكرتونية ومهارات  -قد تفيد نتائج هذه الدراسة  .4. 5

الباحثني املهتمني بالقيام بإجراء حبوث أخرى يف هذا اجملال، وقد تكون متهيًدا لدراسات  -التلخيص
 .وحبوث جديدة تتناول جوانب أخرى يف هذا املوضوع

تلقي الضوء على الكفايات الذاتية للطالبات اجلامعيات يف مهارة التلخيص الكتايب من خالل  .2. 5
 .استخدام األنشطة اإللكرتونية

دم اختبارا يف مهارات التلخيص الالزمة لطالبات املرحلة اجلامعية ميكن أن يثري برامج إعدادهن تق .2. 5
 .للوقوف على مستوى أدائهن فيها

 :ال راس م و   .6
 (.هـ8221/8222)الفصل الدراسي األول للعام الدراسي : الزمانيةاحلدود  .8. 2
 .جامعة األمرية نورة: املكانية احلدود .4. 2
 .طالبات جامعة األمرية نورة: البشريةاحلدود  .2. 2
 .التلخيص الكتايب: احلدود املوضوعية .2. 2
 :ال راس مص لحا   .7
اليت  Reciprocalينظر إليه كمجموعة من األحداث التبادلية : Interactionالتفاعل  .1. 7

 Actions، واألفعال Objectsمن األشياء  -على أقل تقدير-تتطلب التفاعل بني اثنني 
(Wagner, 1994) ً؛ وتتبىن الباحثتان هذا التعريف إجرائيا. 
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يقصد هبا تلك األنشطة اليت يتم تنفيذها يف نظام للتعلم : E-Activitiesاألنشطة اإللكرتونية . 4. 7
األنشطة اليت يتم تنفيذها : ؛ وتعرفها الباحثتان إجرائياً بأهنا(Palma & Piteira, 2008)اإللكرتوين 

املشاركة يف إحدى غرف احملادثة اليت يقودها املعلم واملشاركة يف : طالبات يف نظام البالك بورد مثلمع ال
 .، ورفع ملف للقراءة الالحقةQuizمنتدى تعليمي، وحل اختبار 

قراءة النص قراءة موضوعية ودقيقة، وإعادة تشكيله بلغة امللخص : "Abstractالتلخيص . 2. 7
ارات، بعد فهم املوضوع واألفكار بطريقة موجزة من غري إخالل باملعىن أو الفكرة باالبتعاد عن نقل العب

 (.42، 4080البكور، " )األساسية مع اإلجياز واالختصار
اعتقاد األفراد بقدرهتم على توظيف العمليات املعرفية والدافعية اليت يتم من خالهلا : الكفاءة الذاتية. 2. 7

؛ (Bandura, 1994)حياهتم ومساعدهتم على حتقيق احلفز الذايت التحكم باألحداث املؤثرة يف 
وتعرف الباحثتان إجرائًيا الكفاءة الذاتية بأهنا اعتقاد الطالبات اجلامعيات وتصوراهتن بقدرهتن على 

 .الكتايب التلخيص
 :اإلطار النظر  وما يتضمن  م   راسا  سابق . 8
مثل البالك بورد بإنشاء جمموعة واسعة ( LMS)ة التعلم تسمح أنظمة إدار : األنشطة اإللكرتونية. 8. 1

غرف احملادثة، واملنتديات، : النطاق من األنشطة اإللكرتونية باستخدام األدوات املتاحة هلذا الغرض مثل
وفيما يلي عرض لدور كل من  ؛، وغريها الكثري(wikis)والدروس، واأللغاز، وحمررات الويكي التشاركية 

 : تصميم وتطوير األنشطة اإللكرتونيةهذه األدوات يف 
تعد غرف احملادثة مبثابة أداة اتصالية تزامنية تسمح لكل من املعلمني والطالب : غرف احملادثة. 8. 8. 1

ومن بني األنشطة اإلليكرتونية اليت ميكن تطويرها باستخدام أداة غرف احملادثة  ،بالتواصل يف نفس الوقت
 : ما يلي

هنا يكون املعلم قادراً على : جدول لشرح النقاط الغامضة وتوضيحها لدى الطالبإعداد . 8. 8. 8. 1
لتوضيح النقاط الغامضة لدى الطالب، وتوجيه عملهم من خالل غرف احملادثة سواء أمت  حتديد فرتة معينة؛

 . ذلك بشكل فردي أم يف جمموعات
يتم دعوة أحد اخلرباء اخلارجيني  ويف هذه احلالة: عقد جلسات مع اخلرباء اخلارجيني. 4. 8. 8. 1

 . وجيتمع مع الطالب من خالل غرفة احملادثة وميكنهم التواصل معه أو طرح أسئلة
بعد أن يتم اختتام العمل وإتاحته لباقي طالب الفصل، : جلسات تساؤالت الطالب. 2. 8. 8. 1

 . الزمالء ميكن ألعضاء اجملموعة اإلجابة عن األسئلة اليت يطرحها املعلم والطالب
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بعد قراءة نص أو بعد أن يتم اقرتاح املوضوعات من قبل : مناقشة املوضوعات أو املقاالت. 2. 8. 8. 1
 . املعلمني، ميكن للطالب مناقشتها باستخدام أداة غرفة احملادثة

ميكن للمعلم متابعة جلسات لتتبع تطور العمل الذي ينفذه : مراقبة جمموعات العمل. 5. 8. 8. 1
 . عة من الطالبجممو 

ميكن للمعلم إجراء جلسات حمادثة مع الطالب األقل اهتماماً أو : متابعة الطالب الغائبني. 2. 8. 8. 1
 . الطالب الذين تغيبوا عن عملية التقومي، سعياً لفهم أسباهبم وتشجيعهم على عدم االستسالم

الطالب واملعلمون قادرين على  من خالل هذه األنشطة يكون: جلسات األسئلة واألجوبة. 7. 8. 8. 1
 . اإلجابة يف نفس الوقت عن األسئلة اليت يطرحها الطالب أو املعلمون عن موضوع معني

تعد املنتديات أحد أنواع األدوات اليت تتضمن إمكانيات كربى لتقدمي األنشطة : املنتديات. 4. 8. 1
 : بيلوميكن استخدام املنتدى لدعم أنشطة عديدة من ق ؛اإللكرتونية

يف بداية احلصص أو احملاضرات ميكن للطالب واملعلمني تقدمي أنفسهم وإرسال : العرض. 8. 4. 8. 1
 . معلوماهتم الشخصية على املنتدى

ميكن للطالب عرض عملهم الفردي أو اجلماعي يف املنتدى مبا ميكن : عرض العمل. 4. 4. 8. 1
 . يق عليهالطالب اآلخرين وأستاذ املادة من مراجعته والتعل

من خالله ميكن للطالب طرح : إنشاء منتدى دائم لتوضيح النقاط الغامضة لدى الطالب. 2. 4. 8. 1
  .النقاط الغامضة العامة لديهم حول احملتوى التعليمي

هنا يتم تقسيم الطالب يف جمموعات يتعني عليها أن تقدم وجهة نظر أو حل : املناقشة. 2. 4. 8. 1
  .م على أعضاء املنتدىلتساؤل يطرحه املعل

وباإلضافة للمنتديات وغرف احملادثة، هناك العديد من األدوات األخرى ومن بينها حمررات الويكي 
أما اليوميات فهي عبارة عن أداة  ،التشاركية وهي أداة تسمح بالعمل التعاوين جملموعة متعددة املؤلفني

آرائهم الشخصية حول املقرر الدراسي ومناقشتها  للتعبري عن اآلراء الشخصية تتيح للطالب إمكانية نشر
وحتليلها، ويسمح معجم املصطلحات للطالب إضافة جمموعة من الكلمات وتعريفاهتا مبرونة، ورمبا يكون 
هلذه التعريفات روابط مقابلة هلا عرب املادة الدراسية كما ميكن للطالب تقومي إضافاهتم أيضًا واقرتاح 

وميكن أن يتم  ،للمعلمني ببناء قاعدة بيانات تتضمن أسئلة وأجوبة داة االختباروتسمح أ ،مراجعات ممكنة
 . استخدامها كأنشطة تكوينية أو عامة للتقومي
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وميكن لألنشطة اإللكرتونية أن تيسر وتشجع العالقات بني الطالب وبني الطالب واملعلمني وميكن 
وعالوًة على ذلك تسمح بدعم العمل  ،واملعلمللطالب التعلم من عمليات التأمل والتفاعل مع زمالئهم 

 .التعاوين
إىل توضيح كيفية مت تنفيذ ( Palma & Piteira, 2008)وهدفت دراسة باملا وبيتريا 

يف إحدى مقررات اإلدارة  ، وقد مت تنفيذ هذه الدراسة"مودل"نظام إدارة التعلم  األنشطة اإللكرتونية يف
و املقرر الذي مت تنفيذه باستخدام طريقة التعلم املدمج حيث كان يتم التقنية والصناعية يف الربتغال، وه

االجتماع مع الطالب يف حماضرتني أسبوعياً، أما باقي األيام فقد كان يتم تنفيذ األنشطة التعليمية فيها من 
الطالب هي االختبارات  خالل نظام مودل، وبينت نتائج الدراسة أن األنشطة األكثر إثارة لدافعية

الذي يقدمه املعلم أو يستمد من املصادر )، واحملتوى الرتبوي (عمليات التقومي التكويين والتجميعي)
وقراءة النصوص حول موضوع معني، وتوضيح النقاط الغامضة اليت حتدث يف ( األخرى املتاحة على الويب

الطالب واملعلمني حول  املنتديات التعليمية، واحلوارات الفورية باستخدام أنظمة غرف احملادثة ما بني
أما األنشطة اليت كانت أكثر مسامهة يف تنمية املهارات االجتماعية لدى الطالب فقد  ،موضوع معني

توضيح النقاط الغامضة واملناقشات عرب : واملنتديات مثل متثلت باألنشطة اليت تتم عرب غرف احملادثة
وعات، واملسامهة مبصطلحات يف معجم اإلنرتنت حول موضوع معني، وأنشطة التأمل يف أحد املوض

أما األنشطة اليت سامهت بقدر أكرب يف تنمية مهارات الطالب  ،املصطلحات والسماح بتعليقات عليها
املعرفية فقد متثلت بقراءة النصوص، واحملتوى الرتبوي، واستخدام أداة حمررات الويكي التشاركية، واملشاركة 

 .غرف احملادثةو نشطة التعاونية اليت يتم تنفيذها عرب املنتديات، مبصطلحات يف معجم املصطلحات، واأل
إىل الكشف عن أثر استخدام ( Alhamad, et al., 2010)احلمد  كما هدفت دراسة

األنشطة اإللكرتونية استنادًا إىل األسس النظرية لنظرية الذكاءات املتعددة يف التحصيل الدراسي والدافعية 
تطبيق الدراسة على عينة قوامها  رر تعليم املوهوبني يف جامعة اخلليج العريب، ومتوالرضا لدى الطالب يف مق

من طالب كلية الدراسات العليا يف جامعة اخلليج العريب ، وقد درس طالب اجملموعة التجريبية من  (58)
مثل  ومن خالهلا تواصل الطالب عرب أدوات االتصال املتاحة ،(WebCT)خالل بيئة التعلم االفرتاضي 

 ،أما طالب اجملموعة التجريبية فقد درسوا باستخدام التعلم وجهاً لوجه ،أدوات املناقشة، والربيد اإللكرتوين
وأبرزت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات الطالب يف التحصيل 

 .الدراسي والدافعية، والرضا لصاحل اجملموعة التجريبية



 8102  - العدد الثالث  - المجلد السادس عشر. ….................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 
181 

 L´opez)توصيف أي نشاط إلكرتوين وفق ما ورد يف  لومات الواجب تضمنها يفاملع. 2. 8. 1
Meneses, et al., 2011): 

املصادر املرتبطة بالنشاط اإللكرتوين مثل املصادر املفتوحة واملصادر اليت يتم احلصول عليها  .8. 2. 8. 1
 . اخل.. .من املكتبة أو املصادر املعدة خصيصاً لغرض هذا النشاط

كيفية عرض النشاطات اإللكرتونية يف البيئة االفرتاضية، وماهية التقنية أو التطبيق   .4. 2. 8. 1
 . التكنولوجي الذي يتم استخدامه وبأية صيغة

أدوار املعلمني والطالب وما إذا كان سوف يتم توظيف اآلليات التعاونية أو التشاركية أم  .2. 2. 8. 1
 . ال
 .خرجات املتوقعة وكيفية تقييمها ويف ظل أية معايريالنواتج أو امل .2. 2. 8. 1

وترى الباحثتان أن أنظمة إدارة التعلم كالبالك بورد حتتوي على العديد من األدوات اليت تدعم 
األنشطة اإللكرتونية املختلفة كمنتدى النقاش، واملدونات، والويكي، واملسرد، واليوميات ورسائل املقرر 

وغريها ، فيجب على أعضاء هيئة التدريس توظيفها يف  اضية، واملكتبة الرقميةالدراسي، والفصول االفرت 
دعم تعليم وتعلم الطالبات والتنوع يف األنشطة اإللكرتونية مثل عمل ملخصات ملقاالت خمتلفة، 

 رقميةواملناقشات املوجهة يف املنتدى، واستخدام الفصول االفرتاضية للتفاعل واحلوارات املختلفة، واملكتبة ال
 . وغريها التخصصإلجراء أحباث والقراءة يف 

 : التلخيص. 4. 1
يعد التلخيص مهارة مركبة تتكون من عدد من املهارات الفرعية اليت تتفاعل فيما بينها سواء أكان 

 . ذلك يف مواقف التعليم أم يف مواقف االستخدام الفعلي هلذه املهارة
كل من براون وكنج، تايلور، ملهارات؛ وهي كما يراها  وتتضمن عملية التلخيص عدد من ا. 8. 4. 1

على النحو  (Browne & King, 2004; Taylar, 1986; Onaka,1984) أوناكا
  :اآليت

 .التقاط األفكار البارزة وتلخيصها يف أقل عدد من الكلمات. 8. 8. 4. 1
 .التخلص من احلشو والتفاصيل الزائدة يف النص. 4. 8. 4. 1
 .التفريق بني املهم واألهم مع احملافظة على اجلو العام يف النص. 2. 8. 4. 1
 .بناء ملخص للنص بأسلوب الطالب اخلاص. 2. 8. 4. 1
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الوصول إىل الكلمات املفتاحية يف النص، ( 4080، عبد الباري ؛4002، فضل اهلل)ويضيف 
 .وحتديد الفكر الداعمة للفكرة الرئيسة

إىل أهم القواعد اليت جيب االلتزام هبا عند القيام بعملية ( 72 ،4007، النجار)ويشري . 4. 4. 1
 : التلخيص وهي

وتتضمن حذف اجلمل اليت ال تسهم يف فهم النص، كاحلشو والكالم : قاعدة احلذف. 8. 4. 4. 1
 . املكرر والتفصيالت البعيدة عن جوهر النص

 .ابه فيما بينهاوذلك بدمج جمموعة من اجلمل اليت تتش: قاعدة الدمج. 4. 4. 4. 1
وذلك بتحويل جمموعة من اجلمل إىل مجلة واحدة تؤدي املعىن نفسه بألفاظ : قاعدة البناء. 2. 4. 4. 1

 .أقل
وذلك بتحويل جمموعة من اجلمل إىل مجلة واحدة تؤدي املعىن نفسه : قاعدة التعميم. 2. 4. 4. 1

 .بألفاظ أقل
ص من أصعب املهمات الالزمة للفهم أن تلخيص النصو ( (Taylork, 1986تايلورك  ويرى

واالستيعاب لدى املتعلمني، وقد يعود ذلك إىل اجلهل بقواعد التلخيص وآلياته، أو إمهال املعلمني هذه 
وقد اهتم الباحثون بالبحث عن االسرتاتيجيات والطرائق اليت تعمل على تنمية مهاراته لدى الطلبة  ،املهارة

اليت هدفت إىل معرفة أثر اسرتاتيجية التعلم ( 4084)من ذلك دراسة وحشة يف املراحل الدراسية املختلفة، 
ثالثية األبعاد إلكرتونيا يف التلخيص الكتايب، وقد أعد اختبارا يف مهارات التلخيص ودليال للمعلم، 

كما   ،وكشفت النتائج عن وجود فروق يف مهارات التلخيص لدى اجملموعة التجريبية تعزى لطريقة التدريس
دراسة كشف فيها عن أثر برنامج قائم على التفكري اإلبداعي يف تنمية مهارات ( 4082)رى العيسى أج

للمعلم، وكشفت النتائج عن تفوق اجملموعة التجريبية يف  التلخيص، وأعد اختبارا يف التلخيص ودليالً 
 .مهارات التلخيص بعد دراسة الربنامج

عمليتني عقليتني متكاملتني يف آن واحد، األوىل ا يتطلب ممارسة ا لغويً ويعد التلخيص نشاطً 
العملية التحليلية للنص، مث العملية الرتكيبية، إذ يقرأ القارئ النص املراد تلخيصه ويفهمه ككل، من حيث 
اهلدف واملوضوع الرئيس ومتييز الضروري من غريه وحذف الفكر الثانوية، ومجيع هذه املمارسات متثل 

ي يف جمملها تضم عمليات الفهم والتمييز واالنتقاء واإلسقاط، وما يليها من ، وه(اجلانب التحليلي)
 ,Franzki)يف عملية التلخيص فرانك ( اجلانب الرتكييب)عمليات بناء للنص من جديد وكتابة متثل 

 "الربط"و (Dissectin" )التشريح"وهناك من أطلق على هاتني العمليتني ( 87 ,2011
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(Articulation ) النص يعين قيام املتعلم باكتشاف بنية النص ومكوناته األساسية، أما عملية فتشريح
 ,Zamel)وتقدميها يف صورة جديدة زاميل  ،الربط فتعين قيام املتعلم بإعادة توحيد هذه املكونات

1992.) 
أن امللخصات أدوات مهمة لتعليم الطالب التفكري الناقد، ( 4002)ويرى الديلمي والوائلي  

ساعد على تثبيت الفكر يف الذهن، وتوفر تدريبا على نقد الفكر واملفاهيم الرئيسة، وتنظيم ألهنا ت
 .املعلومات حسب أولوياهتا

وقد أجرى عدد من الباحثني دراسات للكشف عن أمهية التلخيص كإحدى االسرتاتيجيات اليت 
( 4001)ية من ذلك دراسة الشمري تساعد املتعلم على الفهم والرتكيز على البنية األساسية للمادة التعليم

اليت كشفت عن أثر استخدام اسرتاتيجية التلخيص يف فهم املقروء مقارنة بطريقة التدريس االعتيادية، 
وكشفت النتائج عن تفوق طالب اجملموعة التجريبية يف اختبار فهم املقروء اعتمادا على مهارات 

قائما على التفكري اإلبداعي لتحسني مهاريت  برناجما تعليميا( 4082)كما بىن العيسى   ،التلخيص
التلخيص والتخيل لدى الطالب املوهوبني، وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة يف أداء طالب 
اجملموعة التجريبية يف اختبار التلخيص الكتايب والتخيل تعزى لدراسة الربنامج، مما يدل على العالقة بني 

اسرتاتيجية ثالثية األبعاد يف التعلم اإللكرتوين ( 4088)وصممت وحشة  ،التلخيص والتفكري اإلبداعي
للتوصل إىل تأثريها يف تنمية مهارات االستيعاب القرائي والتلخيص الكتايب، وبنت دليال للتدريس وفق 

يص التعلم ثالثي األبعاد، وكشفت النتائج عن األثر اإلجيايب لدى طالب اجملموعة التجريبية يف اختبار التلخ
 .الكتايب بعد دراستهم للنصوص وفق التعلم اإللكرتوين ثالثي األبعاد

 الكفاءة الذاتية . 2. 1
منذ ما  "Albert Bandura"ظهر مفهوم معتقدات الكفاءة الذاتية على يد ألربت باندورا 

أمهيتها يف يزيد على عقدين من الزمن ومازال ينال نفس االهتمام من العلماء والباحثني الذين توصلوا إىل 
وقد استخدم مصطلح الكفاءة الذاتية ليشري إىل اعتقاد الفرد بقدرته على القيام بسلوك  ،العملية التعليمية

؛ فالكفاءة الذاتية تعين (Schunk & Pajares, 2002)ما عند مستويات معينة من األداء 
الكفاءة الذاتية للفرد  طه به، وتتأثراملعتقدات واآلراء اخلاصة بقدرة الفرد على أداء األنشطة واملهام املنو 

باخلربات السابقة للمتعلم؛ حيث تكون لديه اعتقاد ذايت بالقدرة على االجناز والنجاح يف اخلربة ذات 
باإلضافة لذلك فإن سهولة استخدام التكنولوجيا ومدى فائدهتا تؤثر مباشرة يف الكفاءة الذاتية  ،الصلة

 .(Mun & Hwang, 2003)للمستخدم 
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 :(Bandura, 1994)؛ كما يراها أمهية الكفاءة الذاتية للمتعلم. 8. 2. 1
فإذا كانت اخلربة املعرفية معقدة  تساعد الكفاءة الذاتية على تنشيط العمليات املعرفية؛. 8. 8. 2. 1

 .فهي بالتايل تتطلب مستوى مرتفعاً من التوجيهات الذاتية اليت تعتمد بقدر كبري على الكفاءة الذاتية
تساعد املتعلم على اختيار املهام املناسبة له، وذلك نظرا لوجود عالقة وثيقة بني الثقة اليت . 4. 8. 2. 1

يشعر هبا املتعلم بقدرته على أداء مهمة معينة واختياره ملمارسة هذه املهمة، كما تسهم لدى املتعلم يف 
 .تقوية االهتمام الذايت باملوضوع وتزيد لديه الرغبة يف إجنازه

تلعب الكفاءة الذاتية دورًا مهمًا يف تشجيع املتعلم على االجتهاد لكي حيقق النجاح . 2. 8. 2. 1
 .ويصل إىل أهدافه ويواظب على بذل اجلهد

 .تزيد الكفاءة الذاتية من ثقة املتعلم بنفسه وبقدراته وتشعره باحلماس يف أداء االعمال. 2. 8. 2. 1
كفاءهتم الذاتية عبارة عن سيناريو متوقع فإذا كانت الكفاءة الذاتية   اعتقادات األفراد عن. 5. 8. 2. 1

 .هلم مرتفعة فإهنم يتخيلون سيناريو النجاح الذي ميدهم بتدعيم جيد من أجل أداء أفضل
يساعد اعتقاد الفرد عن نفسه على تعزيز فاعلية االجناز وتكوين حافز لديه يؤثر يف اخنراطه . 2. 8. 2. 1

ال املوكلة إليه فاألفراد مييلون إىل أداء املهام واألنشطة اليت يشعرون فيها بالكفاءة والثقة يف أداء األعم
 .ويتجنبون تلك املهام اليت يشكون يف القدرة على أدائها

الكفاءة الذاتية العالية تساعد على خلق مشاعر من الراحة النفسية خاصة عند أداء املهام . 7. 8. 2. 1
الصعبة واألنشطة املعقدة على عكس الذات املنخفضة الفعالية اليت يشعر صاحبها بتعقد األمور، وجيعلها 

 .أصعب مما هي عليه يف احلقيقة
 :ال راس  إجراءا 9. 

جمموعة : ع املنهج التجرييب بتصميمه شبه التجرييب القائم على جمموعتنيمت اتبا : منهجية الدراسة. 8. 2
 .ضابطة، وجمموعة جتريبية يطبق على كليهما قياس قبلي وبعدي لالختبار التحصيلي

 .يتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالبات جامعة األمرية نورة: جمتمع الدراسة. 4. 2
طالبة، مت  20بلغ عدد أفرادها و ، لبات جامعة األمرية نورةاختريت العينة من طا: عينة الدراسة. 2. 2

 .ضابطة 40طالبة جتريبية، و 40تقسيمهن إىل 
 :ال راس  أ وا 10. 

يهدف إعداد االختبار إىل قياس مستوى طالبات كلية الرتبية : بناء اختبار مهارات التلخيص .1. 10
وقد اطلعت الباحثتان على الدراسات السابقة  يف بعض مهارات التلخيص الكتايب،( جامعة األمرية نورة)
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ذات الصلة وبعض املقاالت يف مواقع اإلنرتنت اليت هتتم بالتنمية اللغوية ومت إعداد قائمة مبهارات التلخيص 
أسئلة لكل ( 2)مفردة، بواقع ( 81)الكتايب، متهيدًا لبناء اختبار مهارات التلخيص الكتايب الذي تضمن

مؤشر سلوكي مندرج حتتها، واشتملت األسئلة على منطي اإلجابة القصرية واالختيار مهارة، وسؤالني لكل 
واجلدول التايل يوضح  ،لإلجابة اخلاطئة( صفر)درجات لإلجابة الصحيحة و( 5)ورصدت  ،من متعدد

 :توزيع أسئلة االختبار على مهارات التلخيص الكتايب ومؤشراهتا
  8جدول 

 رات التلخيص الكتايب ومؤشراهتاتوزيع أسئلة االختبار على مها
 أرقام األسئلة اليت تقيسها مؤشراهتا            مهارات التلخيص الكتايب

 الفهم العام للموضوع
 4، 8 .إدراك الطالبة اهلدف من النص

 2، 2 .حتديد الطالبة الفكرة الرئيسة من النص
 2، 5 .حتديد الطالبة الكلمات واجلمل املفتاحية

 معان النظر يف املوضوعالتأمل وإ
 .حتديد الطالبة الفكر الداعمة للفكرة الرئيسة

 .التفريق بني املهم واألهم يف النص
 .حتديد الطالبة نوع املعرفة املتضمنة يف الفقرة

7 ،1 
2 ،80 
88 ،84 

 كتابة ملخص للفقرة
 .صياغة الطالبة الفكر الرئيسة للنص بعبارات موجزة

 .لبة مع اإلجيازإعادة بناء النص بلغة الطا
 .وضع عنوان مناسب للفقرات

82 ،82 
85 ،82 
87 ،81 

كما مت التأكد من الصدق الظاهري لالختبار بعرضه على جمموعة من احملكمني يف تقنيات 
 -0.82)ومت حساب معامل السهولة والصعوبة والتمييز واليت تراوحت بني  ،التعليم، وتعليم اللغة العربية

معامل الثبات باستعمال معامل معامالت ارتباط سبريمان لقياس العالقة بني ، وكذلك حساب (0.12
( 0.2222)التطبيق األول والتطبيق الثاين لالختبار التحصيلي لقياس ثبات االختبار التحصيلي الذي بلغ 

 .ما يدل على متتع االختبار بدرجة عالية من الثبات، وقابالً للتطبيق
مر إعداد مقياس الكفاءة الذاتية خبطوات عدة؛ وهي  : الذاتية للطالبات يف استبانة قياس الكفاءة. 2. 10

إذ يهدف املقياس إىل قياس الكفاءة الذاتية يف مهارة التلخيص الكتايب : حتديد اهلدف من املقياس: كالتايل
عة املقياس مت حتديد حماور املقياس يف ضوء طبي: لدى طالبات جامعة األمرية نورة، مث حتديد حماور املقياس

واهلدف منه، وهي خطوة أساسية قبل صياغة العبارات وتأيت العبارات حتت حماور حمددة مرتبطة ببعضها 
مت صياغة جمموعة من : بعضًا من جهة، ومبوضوع املقياس من جهة أخرى، وصواًل لتحديد العبارات

ارة باحملور، وبلغت عدد عبارات العبارات حتت احملورين املذكورين سابًقا روعي عند صياغتها ارتباط العب
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ال أستطيع إطالقا، ال )عبارة يف الصورة األولية للمقياس، وقد متثلت االستجابات لكل عبارة  44املقياس 
 (.أستطيع، غري متأكد، أستطيع ومبساعدة، أستطيع وبكفاءة

 :صدق االتساق الداخلي: صدق مقياس الكفاءة الذاتية للكتابة. 8. 4. 80
تباط بريسون لقياس العالقة بني بنود مقياس الكفاءة الذاتية للكتابة، بالدرجة الكلية معامالت ار 

 .للمحور
 4ل جدو 

 ارتباط بنود مقياس الكفاءة الذاتية للكتابة بالدرجة الكلية للمحور معامالت
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
8 0.2242** 7 0.2122** 82 0.5088** 82 0.7422** 
4 0.5811** 1 0.5227** 82 0.1872** 40 0.7022** 
2 0.5245** 2 0.7542** 85 0.7251** 48 0.5420** 
2 0.8227 80 0.5282** 82 0.7721** 44 0.5511** 
5 0.2747** 88 0.2221** 87 0.2457**   
2 0.2022** 84 0.5202** 81 0.2582**   

  0.08توى دالة عند مس*
 :ثبات مقياس الكفاءة الذاتية للكتابة. 4. 4. 80

 2جدول 
 ثبات مقياس الكفاءة الذاتية للتلخيص معامل

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود املتغري
 0.28 44 الثبات الكلي ملقياس الكفاءة الذاتية للتلخيص

لتحديد مستوى اإلجابة على بنود ولتسهيل تفسري النتائج استخدمت الباحثتان األسلوب التايل 
، ال 2= ، غري متأكد 2= ، أستطيع مبساعدة 5= أستطيع وبكفاءة : )مت إعطاء وزن للبدائل ،األداة

، مث مت تصنيف تلك اإلجابات إىل مخسة مستويات متساوية املدى (8= ، ال أستطيع إطالقًا 4= أستطيع 
 :من خالل املعادلة التالية

 0.10=  5÷ ( 8-5= )عدد بدائل األداة ÷ ( أقل قيمة -يمةأكرب ق= )طول الفئة 
  :لنحصل على التصنيف التايل
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 2جدول 
 الفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث توزيع

 مدى املتوسطات الوصف
5.00 – 2.48 أستطيع وبكفاءة  
2.40 – 2.28 أستطيع مبساعدة  

2.20 – 4.28 غري متأكد  
4.20 – 8.18 ال أستطيع  

8.10 – 8.00 ال أستطيع إطالًقا  

 :نتاج  ال راس  ومناقشتها. 11
 (:التجريب امليداين)التطبيق العملي . 8. 88

مت تطبيق جتربة الدراسة من خالل قيام الباحثتني بأخذ اجلانب الرتبوي بعني النظر عند التخطيط 
كما مت   ،ل واملشاركة يف العملية التعليميةلزيادة التفاعل والتواص الستخدام األنشطة اإللكرتونية التعليمية؛

أما اجملموعة التجريبية فقد مت تدريسها  تدريس اجملموعة الضابطة بالطريقة املعتادة عن طريق احملاضرة،
 :حسب اخلطوات التالية

ومميزاهتا،  البالك، شرح وعرض مبسط للطالبات عن أدوات نظام البالك بورد: اخلطوة األوىل. 8. 8. 88
أكد من تفعيل حساب البالك بورد جلميع الطالبات، وحل أي مشاكل تقنية تعوق استخدامهن والت

 . الصحيح للبالك بورد
 :استخدام البالك بورد من قبل األستاذة والطالبات كاآليت :اخلطوة الثانية. 4. 8. 88
بات ملشاركة فتح منتدى نقاش ومدونة للتدريب على مهارات التلخيص الكتايب للطال. 8. 4. 8. 88

 .أفكارهن وتأمالهتن
تقوم األستاذة بإرسال أية معلومة أو رابط أو فيديو أو مستندات يف لوحة النقاش أو . 4. 4. 8. 88

 .مدونة البالك بورد
جتهز األستاذة مصادر للتلخيص، مثل مقاالت وشرائح عرض وواجبات وصور . 2. 4. 8. 88

 .وإعالنات خمتلفة
ستاذة اختبارات قصرية بالبالك بورد وتضع عليها الدرجات لزيادة محاس تنشئ األ. 2. 4. 8. 88

 .الطالبات
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تطلب األستاذة من الطالبات حل بعض الواجبات واملهاّم الّدراسية املختلفة، وتلخيص . 5. 4. 8. 88
 .بعض املقاالت

ملوضوعات املهّمة يف تقوم األستاذة بإجراء املناقشات الّتفاعلية يف منتدى املقرر حول ا. 2. 4. 8. 88
 .التلخيص

 .استخدام الفصول االفرتاضية بالبالك بورد، وفتح غرف حمادثة ومناقشة مع الطالبات. 7. 4. 8. 88
 .املشاركة مبقاطع الفيديو املناسبة للتوضيح والتأكيد. 1. 4. 8. 88
 .مت استخدام أداة الويب التشاركية الويكي للعمل اجلماعي. 2. 4. 8. 88
التواصل واملتابعة املستمران مع املتعلمات، خاصة يف بداية تقدمي التجربة، هبدف . 80. 4 .8. 88

  .التأكد من سريهن جيداً وتقدمي الدعم الالزم واملناسب هلن من خالل أداة رسائل املقرر
استخدام رسائل الربيد اإللكرتوين، والرسائل اخلاصة للطالبات وللمجموعات وذلك . 88. 4. 8. 88

تسهيل عملية التواصل والتفاعل وتبادل اآلراء فيما خيص املشاريع التعاونية واألعمال املشرتكة دون أن ل
 . يطلع عليها بقية الطالبات

 :نتائج الدراسة. 4. 88
وتين -، قامت الباحثتان باستخدام اختبار مان(التجريبية والضابطة: )من تكافؤ اجملموعتني للتحقق

(Mann-Whitney)لداللة الفروق بني جمموعتني مستقلتني لتعرف الفروق ( ت)الختبار  ، كبديل
بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي، واجلدول التايل يبني النتائج اليت 

 :مت التوصل إليها
 5جدول 
جملموعة الضابطة يف التطبيق وتين لداللة الفروق بني درجات اجملموعة التجريبية ودرجات ا-مان اختبار

 القبلي لالختبار التحصيلي
 التعليق مستوى الداللة Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد اجملموعات املهارات

الدرجة الكلية 
لالختبار 
 التحصيلي

 225.00 48.22 81 التجريبية
8.27 0.058 

دالة عند 
مستوى 
 478.00 85.02 81 الضابطة 0.08

يف الدرجة الكلية لالختبار  0.08دالة عند مستوى ( ز)أن قيم ( 5)ن اجلدول م يتضح
 .التحصيلي ما يدل على أن اجملموعتني متجانستني ومنطلقتني من نقطة بداية واحدة
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ما فاعلية األنشطة اإللكرتونية يف تنمية مهارات التلخيص الكتايب : لإلجابة عن السؤال األول. 8. 4 88
 ة األمرية نورة بنت عبد الرمحن؟لدى طالبات جامع

لتعرف داللة الفروق بني درجات اجملموعة التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف . 8. 8. 4. 88
القياسات البعدية للمهارات الرئيسة وللدرجة الكلية لالختبار التحصيلي، قامت الباحثتان باستخدام 

لداللة الفروق بني جمموعتني ( ت) ، كبديل الختبار(Mann-Whitney)وتين -اختبار مان
 :مستقلتني، واجلدول التايل يبني النتائج اليت مت التوصل إليها

 2جدول 
وتين لداللة الفروق بني درجات اجملموعة التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق -اختبار مان

 البعدي لالختبار التحصيلي
 مربع ايتا التعليق مستوى الداللة Zقيمة  موع الرتبجم متوسط الرتب العدد اجملموعات املهارات

الفهم العام 
 للموضوع

دالة عند  0.000 2.75 218.50 42.75 81 التجريبية
 812.50 80.45 81 الضابطة 0.12 0.08مستوى 

التأمل وإمعان النظر 
 يف املوضوع

دالة عند  0.000 2.20 270.50 42.82 81 التجريبية
 825.50 80.12 81 الضابطة 0.74 0.08مستوى 

 كتابة ملخص الفقرة
دالة عند  0.000 2.01 228.00 45.28 81 التجريبية

 0.08مستوى 
0.24 

 405.00 88.22 81 الضابطة
الدرجة الكلية 

 لالختبار التحصيلي
 212.00 47.87 81 التجريبية

2.25 0.000 
دالة عند 

 0.22 0.08مستوى 
 877.00 2.12 81 الضابطة

الفهم العام : )يف املهارات 0.08دالة عند مستوى ( Z)أن قيم ( 2)يتضح من اجلدول 
، وكذلك يف الدرجة الكلية لالختبار (للموضوع، التأمل وإمعان النظر يف املوضوع، كتابة ملخص الفقرة

موعة الضابطة يف التحصيلي، ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية واجمل
درجات التطبيق البعدي، وكذلك يف الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي، وكانت تلك الفروق لصاحل 
اجملموعة التجريبية، وهذا يدل على حتسن مستوى أداء الطالبات الاليت تدربن على مهارات التلخيص 

 .باستخدام األنشطة اإللكرتونية
%( 22)، وهذا يعين أن (0.22)قد بلغت ( مربع ايتا)ثر وكذلك يتضح من اجلدول أن حجم األ

من التباين الكلي للفروق بني درجات القياسات البعدية للدرجة الكلية لالختبار التحصيلي للمجموعتني 
 & Palma)يعود لتأثري األنشطة اإللكرتونية، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة باملا وبيتريا 
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Piteira, 2008)الشامي وصاحل ونويب  ، ودراسة(Alhamad, Alshamy, Salih & 
Nouby, 2010.) 

وبذلك يتم رفض الفرض األول من فروض الدراسة الذي ينص على عدم وجود فروق ذات داللة 
اجملموعة الضابطة يف التطبيق و بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية ( 0.08)إحصائية عند مستوى 

 .يص الكتايب وأبعاده املختلفة لصاحل طالبات اجملموعة التجريبيةالبعدي الختبار مهارات التلخ
ولتعرف على داللة الفروق بني درجات التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي . 4. 8. 4. 88

للمجموعة التجريبية يف املهارات الرئيسة والدرجة الكلية لالختبار التحصيلي، قامت الباحثتان باستخدام 
لداللة الفروق بني جمموعتني مرتابطتني، ( ت)، كبديل الختبار (Wilcoxon)ن اختبار ولكوكسو 

    :واجلدول التايل يبني النتائج اليت مت التوصل إليها
 7جدول 

اختبار ولكوكسون لداللة الفروق بني درجات التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية 
 يف االختبار التحصيلي

متوسط  العدد اجملموعات املهارات
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 قيمة
Z 

مستوى 
 الداللة

 حجم األثر التعليق
 (مربع ايتا)

الفهم العام 
 للموضوع

 0.00 0.00 0 البعدي أقل من القبلي
4.18 0.005 

دالة عند 
مستوى 
0.08 

 55.00 5.50 80 البعدي أكرب من القبلي 0.24
   1 البعدي يساوي القبلي

تأمل وإمعان ال
 النظر يف املوضوع

 0.00 0.00 0 البعدي أقل من القبلي
2.75 0.000 

دالة عند 
مستوى 
0.08 

 878.00 2.50 81 البعدي أكرب من القبلي 8.00
   0 البعدي يساوي القبلي

كتابة ملخص 
 الفقرة

 0.00 0.00 0 البعدي أقل من القبلي
2.72 0.000 

دالة عند 
مستوى 
0.08 

 878.00 2.50 81 البعدي أكرب من القبلي 8.00
   0 البعدي يساوي القبلي

الدرجة الكلية 
 لالختبار التحصيلي

 0.00 0.00 0 البعدي أقل من القبلي
2.72 0.000 

دالة عند 
مستوى 
0.08 

 878.00 2.50 81 البعدي أكرب من القبلي 8.00
   0 البعدي يساوي القبلي

الفهم العام للموضوع، : )يف املهارات 0.08دالة عند مستوى ( ز)أن قيم ( 7)من اجلدول  يتضح
، وكذلك يف الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي، ما (التأمل وإمعان النظر يف املوضوع، كتابة ملخص الفقرة

لبعدي للمجموعة يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات التطبيق القبلي ودرجات التطبيق ا
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مما يدل على فاعلية األنشطة  ،التجريبية يف تلك املهارات، وكانت تلك الفروق لصاحل التطبيق البعدي
 .اإللكرتونية وأمناطها يف تنمية مهارات التلخيص الكتايب لدى الطالبات

%( 800)، وهذا يعين أن (8.00)قد بلغ ( مربع ايتا)وكذلك يتضح من اجلدول أن حجم األثر 
من التباين الكلي للفروق بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف الدرجة الكلية لالختبار 

 .التحصيلي يعود لتأثري الربنامج التدرييب
وبذلك يتم رفض الفرض الثاين من فروض الدراسة الذي ينص على عدم وجود فروق ذات داللة 

ات اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي بني متوسطي درج( 0.08)إحصائية عند مستوى 
 .الختبار مهارات التلخيص الكتايب وأبعاده املختلفة

ما مدى توفر الكفاءة الذاتية ملهارات التلخيص الكتايب لدى : لإلجابة عن السؤال الثاين. 4. 4. 88
 طالبات جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن؟

 1جدول 
ملئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة على العبارات اليت والنسب ا راراتالتك

 تقيس مستوى الكفاءة الذاتية للتلخيص
أستطيع  نص الفقرة م

 وبكفاءة
أستطيع 
 مبساعدة

غري 
 متأكد

ال 
 أستطيع

ال أستطيع 
 إطالقًا

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 بترت املعياري

على بذل اجلهد  أعتقد أين قادرة 4
 الكتساب مهارة التلخيص

   7.5 27.5 55.0 % 8 0.22 2.27   2 85 44 ت

أستطيع كتابة امللخص بأسلويب  84
 اخلاص

   4.5 50.0 27.5 % 4 0.55 2.25   8 40 82 ت

أستطيع التفريق بني املهم واألهم  82
 يف املقروء

   80.0 20.0 50.0 % 2 0.27 2.20   2 82 40 ت

أشعر بتحسن ملحوظ يف  82
 مستوى قدريت على التلخيص

  5.0 5.0 54.5 27.5 % 2 0.77 2.44  4 4 48 85 ت

استطيع فهم األفكار اليت يدور  7
 حوهلا املوضوع أثناء التلخيص

 4.5 7.5 5.0 20.0 25.0 % 5 8.08 2.81 8 2 4 82 81 ت

  85.0  24.5 24.5 % 2 8.04 2.82  2  87 87 ت أخلص ما أقرأ بشكل مستمر 2

لدي ثقة كبرية أين سأجنح يف  8
 التلخيص بشكل جيد

  4.5 87.5 54.5 47.5 % 7 0.75 2.05  8 7 48 88 ت

أستطيع التمييز بني األفكار  87
 الرئيسة والثانوية أثناء التلخيص

 5.0 5.0 84.5 27.5 20.0 % 1 8.80 2.02 4 4 5 85 82 ت

استطيع حتديد اهلدف من املقروء  2
 قبل التلخيص

 4.5 5.0 87.5 27.5 47.5 % 2 0.22 2.22 8 4 7 82 88 ت

أرى أين قادرة على توظيف  88
 مهارات التلخيص يف قراءايت

  84.5 80.0 50.0 47.5 % 2 0.22 2.22  5 2 40 88 ت



 عافشي. د و الشايع. د.. .............................الكتابي التلخيص مهارات تنمية في اإللكترونية األنشطة فاعلية  
 

 

 
111 

أستطيع  نص الفقرة م
 وبكفاءة

أستطيع 
 مبساعدة

غري 
 متأكد

ال 
 أستطيع

ال أستطيع 
 إطالقًا

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 بترت املعياري

أستطيع إبداء الرأي أثناء  40
 صالتلخي

  5.0 45.0 25.0 45.0 % 88 0.12 2.20  4 80 81 80 ت

أطرح أسئلة ذات معىن على  48
 نفسي أثناء التلخيص

 5.0 87.5 7.5 24.5 27.5 % 84 8.42 2.10 4 7 2 82 85 ت

أمتكن من تقييم قدريت يف  82
 التلخيص

 5.0 5.0 45.0 27.5 47.5 % 82 8.07 2.71 4 4 80 85 88 ت

أعتقد أين أمتلك املهارات  2
 األساسية للتلخيص

 5.0 5.0 40.0 55.0 85.0 % 82 0.27 2.70 4 4 1 44 2 ت

أشعر بأن زمياليت يستفدن من  85
 ملخصايت

 7.5 4.5 20.0 25.0 45.0 % 85 8.84 2.21 2 8 84 82 80 ت

أجيد االطالع على الكتب  44
 واملقاالت العلمية

  24.5 5.0 45.0 27.5 % 85 8.42 2.21  82 4 80 85 ت

لدي القدرة على اإلفادة من  82
 املعارف املتضمنة يف التلخيص

  7.5 20.0 25.0 87.5 % 87 0.17 2.22  2 82 82 7 ت

 7.5 85.0 84.5 27.5 47.5 % 87 8.45 2.22 2 2 5 85 88 ت أستمتع أثناء عملية التلخيص 5

تلخيص ما أقرأ بشكل  أرغب يف 1
 مستمر

 80.0 40.0 80.0 20.0 20.0 % 82 8.21 2.50 2 1 2 84 84 ت

أستطيع استيفاء مجيع جوانب  80
 تلخيص املقروء

  7.5 50.0 24.5 80.0 % 40 0.71 2.25  2 40 82 2 ت

أثري أسئلة حول املادة العلمية  81
 قبل أن أبدأ بالتلخيص

 5.0 47.5 44.5 20.0 85.0 % 48 8.87 2.44 4 88 2 84 2 ت

أحتاج إىل القليل من املساعدة  2
 أثناء التلخيص

 7.5 55.0 7.5 87.5 84.5 % 44 8.44 4.74 2 44 2 7 5 ت
  0.20 2.12 العام* املتوسط

 درجات 5املتوسط احلسايب من * 
للتلخيص الكتايب لدى  لذاتيةيتضح أن أعلى مستويات الكفاءة ا( 1)باالطالع على اجلدول 

أعتقد أين قادرة على بذل اجلهد الكتساب مهارة " 4طالبات جامعة األمرية نورة جاءت يف الفقرة 
، "أستطيع كتابة امللخص بأسلويب اخلاص" 84وتلتها الفقرة ( 2.27)مبتوسط حسايب بلغ "التلخيص 

يف حني  ،دركة لدى الطالبات بتلك املهاراتويدل ارتفاع النسبة على ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية امل
( 2.25)يف املرتبة العشرين مبتوسط " أستطيع استيفاء مجيع جوانب تلخيص املقروء" 80حلت الفقرة 
بينما حلت ( 2.44)مبتوسط " أثري أسئلة حول املادة العلمية قبل أن أبدأ بالتلخيص" 81وتلتها الفقرة 

، (4.74)باملرتبة الثانية والعشرين مبتوسط " ساعدة أثناء التلخيصأحتاج إىل القليل من امل" 2الفقرة 
تدريبا   وميكن أن يعزى اخنفاض مستوى الكفاءة الذاتية املدركة للطالبات يف هذه العبارات إىل عدم تلقيهن

 ،كافيا على مهارات التلخيص الكتايب ضمن املقررات الدراسية أو األنشطة املصاحبة هلا يف أثناء الدراسة
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وهو ما يقابله أستطيع  ؛2.12يتضح أن املتوسط احلسايب العام للعبارات يساوي ( 1)وبقراءة اجلدول 
يف أن الكفاءة الذاتية ( Mun & Hwang, 2003)ومبساعدة، وهذا يتفق مع دراسة مني وهونج 

يص الكتايب مرتبط  للفرد تتأثر خبرباته السابقة ذات الصلة؛ ولذا فإن ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية للتلخ
 .كثرياً خبربات الطالبات السابقة كما أن تدريبهن باستمرار قد يساهم كثرياً يف ارتفاع الكفاءة الذاتية هلن

 :ال راس  ترصيا . 12
 :الدراسة احلالية مبا يلي توصي

ة، تدريب الطالبات على مهارات التلخيص واسرتاتيجياته من خالل املقررات اللغوية اجلامعي. 8. 84
 .باعتباره عملية لغوية وظيفية

تدريب عضوات هيئة التدريس باجلامعة على مهارات التلخيص من خالل الدورات التدريبية، . 4. 84
 .للتحقق من توافر مهاراته لديهن

إجراء املزيد من الدراسات على طالبات اجلامعة يف األقسام التعليمية املختلفة للكشف عن . 2. 84
 .مهارات التلخيص الكتايبمستوى أدائهن يف 

استخدام أعضاء هيئة التدريس األنشطة اإللكرتونية املختلفة لقياس تفاعل الطالبات يف بيئات . 2. 84
 .التعلم اإللكرتوين املختلفة

املتاحة يف نظام إدارة التعلم باجلامعة كالبالك بورد،  اإلفادة من إمكانيات أنظمة التعلم املختلفة. 5. 84
 .البات على مهارات التلخيص باستخدام األنشطة اإللكرتونيةلتدريب الط

 :مقترما  ال راس . 31
 :احلالية البحوث التالية الدراسةتقرتح 

 .قياس فاعلية األنشطة اإللكرتونية يف تنمية مهارات التعلم التعاوين والذايت. 8. 82
 .يات التفاعل لدى الطالباتاملقارنة بني األنشطة اإللكرتونية املختلفة يف تنمية مستو . 4. 82
( االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة)استخدام األنشطة اإللكرتونية يف تنمية املهارات اللغوية . 2. 82

 .لدى الطالبات
تصميم برنامج قائم على األنشطة اإللكرتونية لتنمية مهارات التلخيص الكتايب لدى طالبات . 2. 82

 .اجلامعة
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