
 

 

 

أثر نمط تقديم المحتوى اإللكتروني في تنمية مهارات التعبير الكتابي بالمغة اإلنجميزية لدى طالب 
 المرحمة الثانوية

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  السادسالمجمد 
223 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

أحر منط تقذيم احملتىي اإللكرتوني يف تنمية مهبرات 
التعبري الكتببي ببللغة اإلجنليزية لذي طالة املرحلة 

 الخبنىية
 
 اعذاد

 غادة السيد محمـد صالح
تطوير المناهج خبير تطوير مناهج اللغة اإلنجليزية بمركز 

 والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم

 اشراف

 أ.د/ محمـد عبدالحميد أحمد
 أستاذ تكنولوجيا التعليم المتفرغ 

 جامعة حلوان -كلية التربية
 

 أ.د/ إيمان صالح الدين صالح
 ووكيل الكلية للدراسات العليا -أستاذ تكنولوجيا التعليم

 جامعة حلوان  –كلية التربية 
ا

ذ
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اإللكرتوني يف تنمية مهبرات التعبري الكتببي ببللغة أحر منط تقذيم احملتىي 
 اإلجنليزية لذي طالة املرحلة الخبنىية

 غادة السيد محمـد صالح

  ملخص الذراسة ببللغة العربية : 
هدد  البحدث الحددالي إلدي تنميددة مهدارات التعبيدر الكتددابي لمغدة اإلنجميزيددة لددى طددالب 

قترحدددة لتقدددديم محتدددوى الكتروندددي  و دددد تدددم المرحمدددة الثانويدددة قدددن طريددد  بعدددض ا نمددداط الم
التوصل إلي   ائمة بمهارات التعبير الكتابي لمغدة اإلنجميزيدة الالزمدة لهدؤلط الطدالب  كمدا 
هدددد  البحدددث إلدددي التحقددد  مدددن فاقميدددة ا نمددداط المقترحدددة مدددن  دددالل تطبيقهدددا قمدددي قيندددة 

 مايو. 51دينة ( طالبا من طالب ادارة المستقبل التعميمية بم06البحث ومكونة من )
و دددد اتبدددث البحدددث المدددنهح الوصدددصي التحميمدددي دلرصدددد الدراسدددات وا دبيدددات المتصدددمة 
باإلطار النظري وتحميمها لموصول إلي  ائمة بمهدارات التعبيدر الكتدابي. كمدا اقتمدد البحدث 

أثدر نمطدا تقدديم المحتددوى اإللكتروندي فدي تنميدة مهددارات  قمدي المدنهح التجريبدي لقيداس أثددر
 لكتابي بالمغة اإلنجميزية لدى طالب المرحمة الثانويةالتعبير ا

و ددد أسددصرت نتددائح البحددث قددن وجددود فددرو  دالددة إحصددائيا لصددال  ال تبددار البعدددي 
لدددنمط تقدددديم المحتدددوى اإللكتروندددي )المرئدددي المسدددموع( والدددت فدددي ا تبدددار مهدددارات التعبيدددر 

 الكتابي لمغة اإلنجميزية المصمم من  بل الباحثة .
ت الباحثددة با  ددا بهدداا الددنمط المرئددي المسددموع كددنمط تقددديم المحتددوى ومددن ثددم أوصدد

 اإللكتروني المغوي لتنمية مهارات المغة اإلنجميزية لطالب المرحمة الثانوية.
 الكممات المفتاحية:

 نمط تقديم محتوى الكتروني *
 مهارات التعبير الكتابي*
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Abstract 

The aim of the current research is to develop the writing 

comprehension skills of the English language for high school students 

through some types to provide electronic content, and a list of the writing 

comprehension skills of the English language has been reached for these 

students, and the research aimed to verify the effectiveness of the 

suggested types through using the research sample which composed of 

(60) students from the Future Educational Administration in 15th of May 

City. 

The research followed the descriptive analytical method: to monitor 

studies and literature related to the theoretical framework and analyze it 

to reach a list of writing comprehension skills. The research also relied 

on the experimental approach to measure the impact of the delivering 

type of electronic content in developing writing comprehension skills in 

the English language for high school students. 

The results of the research revealed that there are statistically 

significant differences in favor of the post test of the type of presentation 

of electronic content (audiovisual) in the writing comprehension skills 

test of the English language designed by the researcher. 

Then the researcher recommended taking this audiovisual type as a 

type of delivering electronic linguistic content to develop English 

language skills for high school students. 

Key words: 

 •Type of delivering electronic content. 

 •Writing comprehension skills. 
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 مقذمة 

يعددددد المحتددددوى اإللكترونددددي أحددددد أهددددم العناصددددر ا ساسددددية التددددي ت ددددكل بيئددددات الددددتعمم 
احددددد لممحتددددوى ل اإللكترونيددددة وأسدددداليب تنظيمهددددا والتصاقددددل معهددددا. ونظددددًرا  ن التصددددميم الو 

مسدتوي و   الصرديدة الصدرو يناسب جميث المتعممين ل تالفهم في ا ساليب المصضمة لمتعمم  و
ال برات السابقة؛ فقد أصب  الهتمام بت صديص وتكييد  المحتدوى أمدًرا ضدرورًيا مدن أجدل 

  تددوفير تعمددم مددرن يناسددب جميددث الطددالب ويراقددي الصددرو  الصرديددة بيددنهم؛ ومددن ثددم تحقيدد

 أهدا  التعمم.
( المحتددوى اإللكتروندي ب نددر أكثدر نددواحي الددتعمم 3662ويصد  محمددد قطيدة  مدديس )

اإللكترونددي أهميددة  وكممدددا كددان المحتددوى جيدددًدا  كانددت قمميددة الدددتعمم أكثددر كصدداطة. وكدددالت 
أوصت بعض الدراسات السابقة والمؤتمرات بالهتمام بإقداد المحتدوى وتنظديم قرضدر مدن 

 .هدا  التعميميةالطالب وتحقي  ا أجل تحسين تعمم 

أحدددد أمثمدددة هددداو ا نظمدددة والتدددي   Edmodoويعتبدددر نظدددام إدارة الدددتعمم اإللكتروندددي 
ساهمت وبصاقمية في قدرض وتقدديم النمداط الم تمصدة مدن تقدديم المحتدوى  وب دكل ممحدوظ 
فددي تطددور العمميددة التعميميددة والدددفث بهددا نحددو ا فضددل  فقددد أ ددار العديددد مددن البدداحثين ان 

ساهم في زيدادة فاقميدة العمميدة التعميميدة ومدن أمثمتهدا  Edmodoة اإلدمودو است دام منص
؛ ندورة احمدد 3650؛  الد صدالح محمدود 3651ما توصمت الير دراسة )مصطصي القايد  

( والتدي تناولدت فاقميدة منصدة اإلدمدودو 3652؛فاطمدة قبدالصدمد  د دتي  3650المقرن 
Edmodo ديم وسائل أكثر تطورا  مما انعكس أثرو قمدي لتعزيز ودقم العممية التعميمية وتق

باإلضدددافة لمتوصددديات المقدمدددة مدددن العديدددد مدددن الدراسدددات  المعمدددم والمدددتعمم قمدددي حدددد سدددواط
(و )ندددورة احمددددد  Oyelere, Paliktzoglou & Suhonoen, 2016السدددابقة مثدددل)

( والتددددي أوصددددت جميعهددددا بضددددرورة إجددددراط المزيددددد مددددن Hursen,2018( و)3650المقددددرن 
 رب في است دام منصة ادمودو ك حد التقنيات الحديثة في العممية التعميمية.التجا

وُتعتبددر مهددارة الكتابددة مددن أكثددر مهددارات المغددة صددعوبة بالنسددبة لكثيددر مددن المتعممددين  
ليس فقدط الكتابدة بالمغدة اإلنجميزيدة بدل تظدل الكتابدة بالمغدة ا م ليسدت بدا مر السدهل قمدي 

 .5بعض الُطالب 
 

لتوثيدد  المراجددث ا جنبيددة والعربيددة  كمددا اسددت دمت -اإلصدددار السددادس-  APAاتبعددت الباحثددة نظددام *
 التوثي  لممراجث العربية ال كل التالي )اإلسم ا ول والثاني والثالث سنة الن ر ر م الصصحة

https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
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يتطمب إتقان مهارة الكتابة امتالت حصديمة لغويدة جيددة ومعرفدة القواقدد النحويدة  حيث
ت التدر يم  وكدالت التهجئددة الصدحيحة لمكممدات الُم تمصدة  وبددالربم مدن صدعوبة هدداو وقالمدا

المهددارة بالنسددبة لمددبعض  إل أنددر يمكددن إتقانهددا والددتماكتن منهددا ُكممددا تددم التدددرب قميهددا ب ددكل 
 أكبر.

ويدد تي دور معممددي المغددة اإلنجميزيددة فددي تزويددد المتعممددين بالمعرفددة المتعمقددة بالمعددايير 
      .الكتابية التي يتميز بها النص الجيدوالمهارات 

( انندددا فدددي حاجدددة الدددي الدراسدددات التدددي تهدددتم  3661ويدددرى محمددددد قبدالحميدددد أحمدددد )
بتصددميم متغيددرات قددرض وتقددديم المحتددوى فددي برمجيددات التعمدديم اللكترونددي .ويؤكددد أيضددا 

 ت ثيرا كبيرا في تحديد مسار التعمم. قمي ان اسموب قرض المحتوى يؤثر

 الذراسة : مشكلة

لحظت الباحثة أثناط قممها معممة لمغة اإلنجميزية في المرحمدة الثانويدة تددني مسدتوى 
 الطددالب فددي مهددارات التعبيددر الكتددابي ودقددم إحسدداس الباحثددة مددن  ددالل اضددطالقهاقمي
مجموقددددة مددددن الدراسددددات والبحددددوث وا دبيددددات كددددالت توصدددديات المددددؤتمرات والتددددي أ ددددارت 

 جميعها إلي وجود تدني في مهارات التعبير الكتابي .
اد الم ددكمة والو ددو  قمددي و ددد كانددت هدداو المالحظددات دافعددا  ويددا لمباحثددة لتقصددي أبعدد

مددت بعمددل دراسددة كددي ل تعتمددد قمددي انطباقاتهددا ال  صددية وحدددها   وقميددر  ا  مسددبباتها
استك ددافية مددن  ددالل تطبيدد  ا تبددار لمهددارات التعبيددر الكتددابي مددن المددنهح المقددرر والدداى 

( طالبدددا بدددادارة المسدددتقبل التعميميدددة  و دددد 26يتنددداول مهدددارات التعبيدددر الكتدددابي قمدددي قددددد )
أ ارت النتائح إلي وجود تدني واض  في مهارات التعبيدر الكتدابي ومدن هندا تتبمدور م دكمة 

 ث الحالي في ضع  مهارات الطالب في التعبير الكتابي لمغة اإلنجميزية .البح

 أسئلة البحج
لمتوصدددل لحدددل م دددكمة البحدددث الحدددالي يسدددعي البحدددث لسجابدددة قدددن السدددؤال الرئيسدددي 

 التاليد
مدددا أثدددر نمدددط تقدددديم المحتدددوى اإللكتروندددي ) المرئدددي المسدددموع والمكتدددوب( فدددي تنميدددة مهدددارات 

 اإلنجميزية لطالب المرحمة الثانوية؟التعبير الكتابي بالمغة 
 ويتصرع من السؤال الرئيسي ا سئمة الصرقية التاليةد
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ما هو التصميم التعميمي المناسب لنمطا تقديم المحتوى اإللكتروندي) المرئدي  .5
 المسموع والمكتوب(المناسب لمهارات التعبير الكتابي؟

والمكتددوب(  فددي  مددا أثددر نمددط تقددديم المحتددوي اإللكترونددي )المرئددي المسددموع .3
 تنمية مهارات التعبير الكتابي بالمغة اإلنجميزية لطالب المرحمة الثانوية؟

 أهذاف الذراسة :
 تهد  الدراسة الحالية إليد 

 قالج القصور في مهارات التعبير الكتابي بالمغة اإلنجميزية من  اللد*
التعبيدر الكتدابي بالمغدة التعر  قمي أثر نمط تقديم المحتوى اللكتروني فدي تنميدة مهدارات *

 اإلنجميزية لدى طالب المرحمة الثانوية.

 أهمية الذراسة :
 ت تي أهمية الدراسة الحالية من قدة اقتبارات هي د 
تنميدددة مهدددارات التعبيدددر الكتدددابي بالمغدددة اإلنجميزيدددة مدددن  دددالل توظيددد  نمدددط تقدددديم *

 المحتوي اإللكتروني .

اإلنجميزيددددة لالسددددتصادة مددددن نمطددددا تقددددديم جدددداب انتبدددداو القددددائمين قمددددي تدددددريس المغددددة *
 المحتوي اإللكتروني في تطويرتعمم المغة اإلنجميزية وتعميمها.

اإلسدددتصادة مدددن اإلمكاندددات التكنولوجيدددة المتعدددددة فدددي تصدددميم المحتدددوى اإللكتروندددي *
 )المرئي المسموع والمكتوب( لتنمية مهارات التعبير الكتابي.

 دري تهدتم بتعمديم المغدة اإلنجميزيدة وتعممهدا فدي تصدت  الطريد  أمدام بحدوث ودراسدات أ*
 .ىمراحل أ ر 

 فروض البحج
يوجددد فددر  او دللددة إحصددائية بدددين متوسددطي رتددب درجددات المجموقددة التجريبيدددة -5

ا ولددي فددي القياسددين القبمددي والبعدددي لمهددارات التعبيددر الكتددابي بالمغددة اإلنجميزيددة يرجددث الددي 
لمحتدددوي اإللكتروندددي )المرئدددي المسدددموع( لصدددال  التددد ثير ا ساسدددي لسدددت دام نمدددط تقدددديم ا

 التطبي  البعدى.
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يوجددد فددر  او دللددة إحصددائية بدددين متوسددطي رتددب درجددات المجموقددة التجريبيدددة -3
الثانيددة فددي القياسددين القبمددي والبعدددي لمهددارات التعبيددر الكتددابي بالمغددة اإلنجميزيددة يرجددث الددي 

اإللكتروندددي )المكتدددوب( لصدددال  التطبيددد  التددد ثير ا ساسدددي لسدددت دام تمدددط تقدددديم المحتدددوي 
 البعدى
( بدددين متوسدددطات رتدددب درجدددات 6.61≥يوجدددد فدددر  دال احصدددائيا قندددد مسدددتوي ) -2

 المجموقات التجريبية في القياس البعدى لمهارات التعبير الكتابي لمغة اإلنجميزية.

 يوجددد فددر  دال احصددائيا بددين نمددط تقددديم المحتددوي اإللكترونددي )المرئددي المسددموع -4
 والمكتوب( في تنمية مهارات التعبير الكتابي بالمغة اإلنجميزية لطالب المرحمة الثانوية.

 حذود الذراسة :
 تتحدد الدراسة بالحدود التالية د 

ادارة المسدتقبل –طالبدة 06قينة من طالبات الص  ا ول الثانوى قدددهم  البشرية:*
 التعميمية

 مايو. 51مدرسة سعد زبمول الثانوية بنات بمدينة  المكانية:*

 -التنظدددديم -مهددددارات التعبيددددر الكتددددابي لمغددددة اإلنجميزيددددة ) المضددددمون الموضووووو ية:*
 ال كل(. -ا تيار الكممة والمغة

محتددددوي الكترونددددي مرئددددي مسددددموع مقدددددم قبددددر فيددددديو تعميمددددي ومحتددددوى  المحتووووو :*
 ت التعبير الكتابي لمغة اإلنجميزية.الكتروني ا ر مكتوب واست دامر في تنمية مهارا

 أدوات البحج
  ائمة بمهارات التعبير الكتابي لمغة اإلنجميزية دأدوات جمث البيانات

وقميهدددا نمطدددا تقدددديم المحتدددوى المرئدددي  Edmodoبيئدددة الكترونيدددة  :موووادة المعالجوووة-
 المسموع والمكتوب.

 غة اإلنجميزيةا تبار تحصيمي لمهارات التعبير الكتابي ل :أدوات القياس-

 مصطلحبت البحج:
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د تعرفددر الباحثددة إجرائيددا قمددي انددر الطريقددة المتبعددة نمووت تقووديم المحتووو  انلكترونوو -
التي يتم بواسطتها تقديم المحتوى التعميمي حيث يسدت دم المدتعمم الطريقدة المرئيدة والطريقدة 

 المكتوبة لمتصاقل والوصول لممحتوى وتحقي  ا هدا  التعميمية .

دالقددرة قمدي التعبيدر قدن  writing composition skills مهوارات التعبيور الكتواب -
موا   الحياة   وا فكار والم اقر الكامنة دا ل الصرد والتعبير قدن الداات بطريقدة منظمدة 
ومنطقيددة متماسددكة ومترابطددة فيهددا التسددا  ومصددحوبة با دلددة والبددراهين التددي تؤيددد أفكددارو 

 المغوية تجاو موضوع أو م كمة معينة.ويتوافر فيها الصحة 

 اإلطبر النظري
ينقسدددم اإلطدددار النظدددري الدددي محدددورين همدددا نمدددط تقدددديم المحتدددوى اإللكتروندددي والتعبيدددر 

 الكتابي.
 المحور ا ول نمط تقديم المحتوى اإللكتروني.

   Oregogon State Uni ,2007يعرفدر) اورجيجدون  مفهووم المحتوو  انلكترونو 
( ب ندر المحتدوى التعميمدي أو التددريبي الداى يدتم ن درو فدي صدورة  3654ي أحمد محمدد ندوب

صددصحات ويددب وموا ددث قمميددة قمددي اإلنترنددت  يسددهل الوصددول اليهددا باسددت دام نظددام إدارة 
باإلضددافة الددي انددر جميددث المددواد التعميميددة المصددممة الكترونيددا التددي تسددت دم فددي  المقددررات

م  واست مصدددت الباحثدددة مدددن التعريصدددات السدددابقة أن تقدددديم أ دددكال المعرفدددة الم تمصدددة لممدددتعم
المحتوى اإللكتروني " هو الت الكم الهائل من المعمومات النصدية والصدوتية أو التدي قمدي 

  كل صور أو فيديو التي يتم تبادلها قن طري  ال بكة. 
  ناصر المحتو  انلكترون 

يئدات أساسدية ليسدت ت ير معدايير سدكورم إلدي أن المحتدوى اإللكتروندي يتكدون مدن جز 
ال ددربيني  )زينددب حسددن  مددة و ابمددة لمت ددعب والتوزيددث  وهيبينهددا توزيعددات فاصددمة بددل متدا

النصددوص المكتوبددة  الرسددومات ال طيددة  التسددجيالت   المددؤثرات الصددوتية ( 042 3654
   ال رائط التوضيحية.

( إلدددي أن 3662؛ مصدددطصي جدددودت   3652وي دددير كدددال مدددن )محمددددد قبددددالهادى  
  التاليددددة د صددددصحات ا قمددددال والتسددددويتددددوى اإللكترونددددي يتضددددمن الصددددور وا  ددددكال المح

Business /Marketing web page  صدصحات ا  بدار     News web pages     
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 صدصحات البيانددات ال  صددية   Information web page صدصحات تقددديم المعمومدات 
Personal web page   صصحات طرح ومنا  ة ا راط  Advocacy web page  . 

 مميزات المحتو  انلكترون  

 ; Reed et al.,2000 ;Retail& Papasalours,2005)يدري مجموقدة مدن البداحثين 

Chen et al.,2006 ;puntambekar & Goldestein,2007 ; Paechter,et al.,2010) 
تبدداو المتعممددين المحتددوي اإللكترونددي يكددون قمددي درجددة مرتصعددة مددن اإلثددارة والجاابيددة لنان 

لهدداا المحتددوي و ددد يرجددث الددت فددي ا سدداس إلددي الصاقميددة والتدد ثير والقددوة لممثيددرات السددمعية 
والبصددرية التددي تسددت دم فددي تقددديم المحتددوي لممتعممددين  ويددتم تصددني  هدداو المثيددرات قدددة 
تصنيصات تبعا لممد ل المست دم في تصنيصها  فقد تصن  من حيث الثبدات والحركدة  و دد 

من ناحية ما إاا كانت  ديمة أو حديثدة و دد تصدن  مدن حيدث إتاحتهدا قبدر  دبكة تصن  
 اإلنترنت أم ل  إلي بير الت من التصنيصات لوسائط تقديم المحتوى اإللكتروني.

وتددرى الباحثددة أن طريقددة تقددديم المحتددوى تدد ثر وبصاقميددة قمددي السددتصادة القصددوى منددر 
قدرض المحتدوى اقتمدادا قمدي نمدط واحدد ( أنر يمكدن  3656.حيث يرى ) ري   عبان  

أو قددددة أنمددداط تسدددت دم لتقدددديم المحتدددوى اإللكتروندددي  والتدددي يمكدددن القتمددداد قميهدددا والدددت 
 حسب طبيعة المحتوى التعميمي وأهدافر و صائص المتعممين.

 أنواع أنمات تقديم المحتو  انلكترون  
نمددددط ( 506  3662؛ محمددددد قطيددددر  مدددديس 544  3665يعددددر  )حسددددن زيتددددون  

تقديم المحتوى اإللكتروني ب نر " ا ليدة المتبعدة فدي تجميدث وتنظديم وترتيدب أجدزاط المحتدوى  
التعميمددي وفدد  نسدد  معددين والدددافث مددن وراط نمددط تقددديم المحتددوى اإللكترونددي هددو إيضدداح 
المحتددوى المقدددم حتددي يددتم فهمددر بصددورة جيدددة لمددا سدديحدثر مددن تغيددر فددي مسددتوى النتبدداو 

ى وأجزائددر وهدداا بدددورو يددؤدى إلددي النتبدداو الكامددل لمبنيددة المعرفيددة لممحتددو  الدددا مي لعناصددرو
 .بمثيراتر البصرية وبير البصرية

( أن نمدددط تقدددديم المحتدددوى يدددؤثر 3652ويؤكدددد )محمدددد جدددابر م  ومحمدددد المرداندددي  
المقدمدة وفدي اسدتدقاط المعمومدات المرتبطدة  في إدرات معني الرسالة التعميميةت ثيرا مبا را 

ا المحتدددوى مدددن الدددااكرة   ومدددن ثدددم فدددإن أبمدددب الم دددكالت التدددي تحددددث قندددد اسدددتدقاط بهدددا
 محتوى ما تكون ناتجر قن سوط تنظيم المحتوى اإللكتروني.

وتسدددت مص الباحثدددة ممدددا سدددب  ان أنمددداط تقدددديم المحتدددوى اإللكتروندددي هدددي "الوسدددائط 
 لمتحركددة  والتددي ت ددملوالمثيددرات اإلليكترونيددة المتنوقددة السددمعية والبصددرية   الثابتددة   وا
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قمدددي ا صدددوات  والرسدددومات  والصدددور  وا  دددكال  ولقطدددات الصيدددديو  والنصدددوص  والتدددي 
 تست دم في قرض المحتوي الر مي من  الل الوسائل اإلليكترونية الحديثة".

وتتنوع هاو الوسائط والمثيرات التعميمية اإللكترونية وفقا لم صائص التدي يتصد  بهدا 
لت ا دوار والوظددائ  والمهددام التعميميددة والتربويددة والسدديكولوجية التددي كددل مثيددر منهددا  وكددا

يعمددددل كددددل مثيددددر منهددددا قمددددي التطددددوير والصاقميددددة فيددددر  ودورهددددا فددددي الددددتعمم واإلدرات لدددددي 
 المتعممين.

ومدددددددن  دددددددالل مراجعدددددددة بعدددددددض ا دبيدددددددات والبحدددددددوث التربويدددددددة المتصدددددددمة بالمجدددددددال  
 Sandro,S,2008; Goul,Maria,2009 ;yeun&lin,2011مثددددددددددل   

;Jeahyeon,A,2011) تبددين أن هنددات أنددواع قديدددة مددن  الوسددائط والمثيددرات السددائدة فددي )
 تقديم المحتوي اإللكتروني  يمكن قرضها كما يميد

النصووووول انلكترونيووووة المكتوبووووةل الووووروابت والتفريعوووواتل الم يوووورات والتمميحووووات *
العووووروف اافتراضووووية المعرفيووووةل لقتووووات الفيووووديول الرسووووومات المتحركووووةل الصوووووتل 

 التفا ميةل النمت المرئ ل

الدنمط وسو  تست دم الباحثة فدي هداا البحدث نمطدي النصدوص اإللكترونيدة المكتوبدة 
. ويعدددد نمطددددا )النصدددوص اإللكترونيددددة المكتوبدددة والدددنمط المرئددددي( لتقدددديم المحتددددوي المرئدددي

أ دددارت بعدددض اإللكتروندددي مدددن أكثدددر ا نمددداط  ددديوقا فدددي تقدددديم المحتدددوى التعميمدددي. و دددد 
الدراسات إلي أن هاين النمطين لهما من ال صائص ما يصيد في زيدادة التحصديل المعرفدي 

تقانهما.  واكتساب المهارات العممية وا 
وهنددات العديددد مددن الدراسددات التددي أجريددت باسددت دام أنمدداط م تمصددة مددن أنمدداط تقددديم 

وب( مثدل ار دوجددالس نمدط تقددديم المحتدوي المرئددي  نمدط تقددديم المحتدوي المكتدد ( المحتدوى
((Douglas,V.R,2009 جدددددددددددددددوول وماريدددددددددددددددا(Goul,Maria,2009)  جيدددددددددددددددون
(Jeahyeon.A,2011 (يددون ولددين   )yeun&lin,2011  التددي تباينددت نتائجهددا فددي أكثددر)

 ا نماط فاقمية.
وتعددت الدراسات السابقة التي أثبتت أن قرض النمط المرئي كنمط من أنمداط تقدديم 

سديجعمها أكثدر فائددة  3.6تعمم اإللكتروني أو أحدد تطبيقدات الويدب المحتوي  الل بيئات ال
( التددي تؤكددد توظيددد  الددنمط المرئددي فدددي Zhang,2002,42وفاقميددة ومددن هدداو الدراسدددات )

التعمددديم   وتزويدددد الطدددالب بدددروابط او وصدددالت إلكترونيدددة لكافدددة المقدددررات الدراسدددية  تتدددي  
 ن لقطددات الصيددديو تقدددم محتددوي مرئيددا لمطددالب اإل تيددار مددن بينهددا وفدد  حاجدداتهم؛ والددت 
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ومتحركددا وبصددريا ومقرونددا بددالمؤثرات الصددوتية  وتتددي  لمطددالب الوصددول إلددي المزيددد مددن 
 Ni etلقطددات الصيددديو التددي تتصددل بددنصس الموضددوع والمحتددوي. و ددد  امددت دراسددة نددي )

al,2005احدددة ( بتنددداول متغيدددرات ن دددر مقددداطث الصيدددديو التعميميدددة قمدددي  دددبكة اإلنترندددت إلت
مقاطث الصيديو لممتعممين لممقررات الدراسدية الكترونيدة  و دد توصدمت الدراسدة لتحديدد بعدض 
المتغيددرات ال اصددة بتحميددل ونقددل وزمددن العددرض وجددودة مقدداطث الصيددديو المعروضددة قبددر 

( بدالتحق  مدن فاقميدة ن در Bridge et al,2009 بكة اإلنترنت  كما  امت دراسدة بريددج) 
ئات التعميم اإللكتروندي القائمدة قمدي اإلنترندت بدالتعميم الجدامعي  وأثدرو مقاطث الصيديو في بي

قمددي نقددل المندداهح والمقددررات الدراسددية التددي ت ددتمل قمددي المصدداهيم والمعمومددات والمهددارات 
( 5220العمميددة  لطدددالب كميددات التعمددديم الطبددي  و دددد ا ددتممت قيندددة الدراسددة قمدددي قددددد )

ي بإحدي الوليات ا مريكيدة  و دد أ دارت نتدائح الدراسدة طالبا وطالبة من كمية التعميم الطب
المسددموع )مقدداطث الصيددديو( فدي بيئددات الددتعمم اإللكترونددي  إلدي فاقميددة توظيدد  الددنمط المرئدي

 القائمة قمي اإلنترنت قمي تنمية الجوانب المعرفية والمهارية.      
لمتعمقدددددة ( أن الطدددددر  وا ن دددددطة اProcopio,2011,26-27كمدددددا يضدددددي  بروكبيدددددو) 

باسدددت دام الدددنمط المرئدددي تدددوفر لمطدددالب الصدددرص لتحسدددين مهددداراتهم فدددي تحصددديل المقدددرر 
 المدرسي؛ كما تساقدهم قمي التصاقل وتنمية مهارات سو  العمل.

أمددا بالنسددبة لمددنمط المكتددوب فددإن توظيدد  المددادة التعميميددة المكتوبددة )النصددوص( فددي 
ب مددث ا هدددا  الم ططددة  واحتياجددات التعمدديم يددتم مددن  ددالل إقددداد مددواد تعميميددة تتناسدد

المتعممين؛ ولالت ينبغي ان ت تمل النصوص المعدة قمدي ا هددا  الم ططدة بمدا ينسدجم 
مددث المحتددوي  ومكتوبددة بطريقددة تتناسددب والصئددة المسددتهدفة مددن حيددث المصددردات  والتراكيددب 

ها المغويدددة مث مراقددداة أن تكدددون هددداو المدددواد مطابقدددة مدددن حيدددث محتواهدددا  وطريقدددة قرضددد
لمغايددات الم ططددة  والصئددة المسددتهدفة  إضددافة إلددي اسددت دام وسددائل تعميميددة معينددة تسددتثير 

 (.  3664الن اطات المولدة قند الطمبة  وتزيد تصاقمهم مث المادة المكتوبة )محمد الربيعي 
وتددرى الباحثددة أن هنددات قدددة مميددزات  نمدداط تقددديم المحتددوى اإللكترونددي منهدداد إتاحددة 

لممتعممدددين ل تيدددار مسدددار التعمددديم ال ددداص؛ إتاحدددة الصرصدددة لممدددتعمم ل تيدددار مدددا الصرصدددة 
يربددب فيددر مددن مصددادر الددتعمم المعرفيددة حسددب  دراتددر وحاجاتددر  إتاحددة العديددد مددن طددر  

 تنظيم المحتوى لتناسب متعممين م تمصين .
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 خصائل أنمات تقديم المحتوي انلكترون :
ونددددي إلددددي قدددددة  صددددائص وفقددددا لمدراسددددات تتنددددوع  صددددائص تقددددديم المحتددددوي اإللكتر 

 ; Jadin et al.,2009 ; Hodgson,J,2009 ; Hayes,K.M.,2010وا دبيدات المرتبطدة

Jiang, Fan,2011)من بينها ال صائص التاليةد) 
د ال ووراو والشوومو وتسدداقد المددتعمم قمددي التركيددز واكتسدداب المعمومددات دانلكترونيووة*

 ي مجال من المجدالت مدن هداو الوسدائط اإللكترونيدةنظرا لما تحتوير  بكة اإلنترنت في أ
حيددث يددتم  التزامنيووة ألاينيووة :ود يمكددن التغييددر والتبددديل والتطددوير فيهددا الحدا ووة والتتووورو 

د العالميوووةوقدددرض العديدددد مدددن وسدددائط تقدددديم المحتدددوي اإللكتروندددي تزامنيدددا دا دددل البيئدددات 
 قدددددددة دول فدددددي العددددددالم اسدددددت دام العدددددروض ولقطددددددات الصيدددددديو ال ددددددارحة فدددددي الددددددتعمم فدددددي

د حيث يمكن التحكم في اإلضدافة والتغييدر المرونةو  دتعرض وتعالح بطريقة ر ميةالرقميةو 
خفووووف أو تقموووويل الحموووو  العقموووو  و  أو الحدددا  لممعمومددددات حسدددب احتياجاتددددر المعرفيددددة

 دحيددددث تسدددداقد هدددداو الوسددددائط المددددتعمم قمددددي الصهددددم وقدددددم الحصددددظالمعرفوووو   وووون المووووتعمم
مبا درة فدي ا بدراض التعميميدة وت ضدث لممعدايير ال اصدة باإلنتداج د  توظد  المصوداقيةو 

 التربوي لها.

 توظي  أنماط تقديم المحتوي اإللكتروني د  
تتندددددددوع المتغيدددددددرات ال اصدددددددة بالوسدددددددائط اإللكترونيدددددددة المسدددددددت دمة لتقدددددددديم المحتدددددددوي 

فدي تقدديم اإللكتروني      وفيما يتصل بدالمتغيرات المرتبطدة بتوظيد  ا نمداط اإللكترونيدة 
المحتوي اإللكتروني في البحث الحالي؛ فإنها سو  ت تمل قمي مسدتويين لتقدديم المحتدوي 

 وهماد
يعتبرالنمط المرئي لتقديم المحتدوي  دادرا قمدي تنميدة المهدارات المتنوقدة النمت المرئ : 

لدددى المتعممدددين  و دددد يرجدددث الددت إلدددي اقتمددداد تعمددديم المهددارات العمميدددة قمدددي نمدددااج اإلداط 
 ارح لممهارة  والتي تستهد  قرض المهارة بكافة جوانبها المعرفية  ا دائيدة والوجدانيدة  ال

حيدددث يدددتم تحميدددل المهدددارة وتنظيمهدددا فدددي  طدددوات متسمسدددمة بد دددة  و دددرح هددداو ال طدددوات  
وقدددرض ا داط الصدددحي   وتوضدددي  ا  طددداط التدددي يمكدددن الو دددوع فيهدددا وتجنبهدددا  وهدددو مدددا 

)الصيددديو( تنصيدداو وقرضددر قمددي المتعممدديند بحيددث يمكددنهم  تسددتطيث تتابعددات الددنمط المرئددي
(  3655اسددتيعاب جميددث جوانددب المهددارة ومتابعددة جميددث تصاصدديمها بد ة)زيدددان والحمصدداوي 

وهنات العديد من ا دوار والصوائد التي تؤديها لقطات ومقداطث الصيدديو فدي تطدوير العمميدات 
 .(044   3653ال دددددددددرنوبي والممارسددددددددات التربويدددددددددة والتعميميدددددددددة )حددددددددداتم ابدددددددددراهيم

Wright,G,2008 ; Rickard et al.,2009 ; Hughes,J.& Robertson, L.,2010)  ) 
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( أن الدددنمط المرئدددي هدددو تقنيدددة تسدددتصيد مدددن  صدددائص 3650ويدددري قبددددالعزيز طمبدددر)
الصيددديو والكمبيددوتر فددي قددرض لقطددات الصيددديو ب ددكل مجددزأ كددل منهددا تمثددل  ا ددة مسددتقمة  

 .ا لسرقة المتعمم و درتر الااتيةعمم لمتحكم وال تيار تبعمث إتاحة الصرصة لممت
 توظيف النمت المرئ  ف  العممية التعميمية:

إن المو ددث العددالمي اليوتيددوب كددنمط مددن أنمدداط تقددديم المحتددوي بال ددكل المرئددي يتددي  
إمكانيدددة تعمدددم المغدددة مدددن مصددددرها الحقيقدددي  وهددداا يزيدددد مدددن نسدددبة إتقدددان المتعممدددين لمغدددة 
ا جنبية إاا استعان المعمم ببعض المقاطث التعميمية المعدة  صيصا لدالت  كمدا أوضدحت 

( قمدي قيندة مدن الطدالب  (Kurniawati,2015اهدا كورنيد واتي الدراسة التجريبية التدي أجر 
الدداين يدرسددون  واقددد المغددة اإلنجميزيددة فاقميددة الصيددديو كددنمط تعميمددي مرئددي حيددث يعتبددرأداة 
فعالددددة لتدددددريس  واقددددد الغددددة اإلنجميزيددددة لمطددددالب ا ندونيسددددين مقارنددددة بالطريقددددة التقميديددددة 

اقد  وب دكل م دابة وفدي دراسدة  دبة تجريبيدة المعتمدة قمي الكتب الدراسية في تدريس القو 
  ميم المجموقددة التجريبيددة والضددابطة( باسددت دام تصددAlwehaibi,2015أجراهددا الددوهيبي )

مدن طالبدات الصر دة الثانيدة ممدن يدرسدن فدي  60مث ا تبار  بمي وبعدي قمي قينة  وامهدا 
لريداض بالممكدة العربيدة  سم المناهح وطر  التدريس بكمية التربية بجامعة ا ميرة نورة في ا

السدددعودية  وبيندددت نتدددائح الدراسدددة تصدددو  الطالبدددات الالتدددي درسدددن باسدددت دام مقددداطث الصيدددديو 
المقدمة جنبا إلدي جندب مدث المنا  دةقمي الطالبدات الالتدي اسدت دمن الطريقدة التقميديدة فدي 

 تعمم محتوي المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية.
 النصول انلكترونية المكتوبة: -

عددد اسددت دام الددنمط المكتددوب )النصددوص( فددي التعمدديم مددن الطرائدد  التددي تسددتند إلددي وي
مصهددوم الددتعمم الددااتي؛ والددت قددن طريدد  تقددديم نصددوص  صدديرة مرتبطددة بموضددوع الدددرس  
وب هدددا  محددددة تناسددب مسددتوي المتعممددين وحاجددداتهم؛ حيددث يقددوم الطالددب بالتصاقددل مدددث 

حميمهددا  ثددم يجيددب قددن ا سددئمة المثيددرة لمتصكيددر النصددوص بعددد دراسددتها واسددتيعابها؛ فيقددوم بت
 التي تميها.

( إن توظيدد  المددادة التعميميددة المكتوبددة )النصددوص( 3664ي ددير ) محمدددد الربيعددي  
فدددي التعمدددديم مددددن  ددددالل إقددددداد مددددواد تعميميددددة لبددددد أن تتناسددددب مددددث ا هدددددا  الم ططددددة  

قمدي ا هددا  الم ططدة واحتياجات المتعممين؛ ولالت ينبغي أن ت تمل النصوص المعدة 
بمددا ينسددجم مددث المحتددوي  ومكتوبددة بطريقددة تتناسددب والصئددة المسددتهدفة مددن حيددث المصددردات  

 والتراكيب المغوية. 
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(  طريقددة التدددريس بددالنمط المكتددوب )النصددوص( هددي Ertem, 2013وتعتبددر ايددرتم )
مدب الترتيدب  المنهجية التي يقوم بها المتعمم بقصد الوصول إلي الهد  المن ود  وهي تتط
 .والتنسي   وتسمسل ا فكار  والمبادرة  وحب الستطالع  والتصكير  والتحميل

ولحظددت الباحثددة مددن  ددالل قممهددا بدد ن أسددموب التدددريس باسددت دام الددنمط المكتددوب 
يمثددددل منهجيددددة منظمددددة لهددددا إجددددراطات محددددددة  تقددددوم قمددددي إيصددددال وتواصددددل بددددين المعمددددم 

 .والمتعمم
 ية المكتوبة ف  العممية التعميمية:توظيف النصول انلكترون

( قمي أهمية دور المتعمم في دراسدة النصدوص 3662ويؤكد )توفي  مرقي وأ رون  
اإللكترونيددة المكتوبددة ااتيددا و اصددة تعمددم المغددة اإلنجميزيددة  ولكنددر فددي نصددس الو ددت لددم يقمددل 

فإندر يدتم  من أهمية النصوص ااتها؛ من حيث سماتها الدا ميدة قمدي قمميدة الدتعمم  وبدالت
ت المسددددتصيدين  نصدددوص مدددن  دددالل تطدددوير مدددواد تعميميدددة تتناسدددب مدددث احتياجدددا ا تيدددار

 .وا هدا  الم ططة
 أهمية أنمات تقديم المحتو  انلكترون :

رفددددث جددددودة الددددتعمم وثبددددات المعمومددددات وتنميددددة مهددددارات المددددتعمم. وأن تنظدددديم وقددددرض 
تحددد تمدت البنيدة العال دة بدين  المحتوى اإللكتروندي يصدرض ندوع أو نمدط فدي البرمجيدة حيدث

الموضددوقات الم تمصددة لممحتددوى وهددو مددا يددؤثر ب ددكل كبيددر قمددي نددواتح الددتعمم مددن  ددالل 
والدددنمط المرئدددي( لتقدددديم المحتدددوي  رونيدددة المكتوبدددةالبرمجيدددة. ويعدددد نمطدددا )النصدددوص اإللكت

اإللكتروندددي مدددن أكثدددر ا نمددداط  ددديوقا فدددي تقدددديم المحتدددوى التعميمدددي. و دددد أ دددارت بعدددض 
الدراسات إلي أن هاين النمطين لهما من ال صائص ما يصيد في زيدادة التحصديل المعرفدي 

تقانهما.  واكتساب المهارات العممية وا 

 النظريات النفسية والتربوية ينمات تقديم المحتوي انلكترون :
هندددددات العديدددددد مدددددن ا سدددددس النصسدددددية والتربويدددددة  امدددددت قميهدددددا فكدددددرة تقدددددديم المحتدددددوي 

( )اسددامة 04-05 3662)محمددد  ددال    ومنهدداالمكتددوب( -اإللكترونددي بنمطيددر )المرئددي
 ( .   Oliver,R.& Herrington,1995,8-22( )22-25  3661الهنداوي 

 Information Processingنظريووة معالجووة المعمومووات وتجهيووز المعمومووات-

Theory 



 

 

 

أثر نمط تقديم المحتوى اإللكتروني في تنمية مهارات التعبير الكتابي بالمغة اإلنجميزية لدى طالب 
 المرحمة الثانوية

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  السادسالمجمد 
238 

تقوم قمي أن الطريقة التي يتم بها تقديم ومعالجة  بدرات ومهدارات المحتدوى التعميمدي 
مدددن  دددالل اسددددت دام مصدددادر الددددتعمم الم تمصدددة )ا صدددوات  الصددددور  النصدددوص  مقدددداطث 
الصيدددديو  الرسدددومات المتحركدددة .....(والتي مدددن  ددد نها تحسدددين قمميدددة التددداكر والسدددتدقاط 

 اع المعمومات. والترميز واسترج
التددددي تركددددز قمددددي الددددتعمم او  دConstructivism Theoryالنظريووووة البنائيووووة -

ثددارة التسدداؤلت حددول مددا يجددري دا ددل ققددل المددتعمم واسددتدقاط الموا دد  السددابقة  المعنددي  وا 
 لمعالجة المعمومات الجديدة .
دقمدت المحتدوي د   Cognitive Flexibility Theory نظريوة المرونوة المعرفيوة

المقدددم قددن طريدد  الوسددائط الصائقددة بالقدددرة قمددي تحقيدد  الددتعمم المددرن لممددتعمم قددن طريددد  
تددوفير ال تيددارات المتعددددة والبدددائل الم تمصددة التددي تعددرض قميددر لي تددار منهددا مددا يناسددبر 

 ويمبي احتياجاتر .
ت ددير نظريددة الترميددز المددزدوج إلددي أن المعمومددات نظريووة بووافيوأل الترميووز المووزدو  :

يدة والمصظيددة ُتسدت دم لتمثيددل المعمومات.حيددث تدتم معالجددة المعمومدات المرئيددة والمصظيددة المرئ
ب دددكل م تمددد  وفدددي  ندددوات م تمصدددة فدددي العقدددل الب دددري   ممدددا يدددؤدي إلدددي تمثيدددل منصصدددل 

يددتم اسددت دام الرمددوز الاهنيددة المقابمددة لهدداو  .لممعمومددات التددي تمددت معالجتهددا فددي كددل  ندداة
لددددواردة التددددي يمكددددن ت زينهددددا واسددددترجاقها وحتددددي تعددددديمها العددددروض لتنظدددديم المعمومددددات ا

 يمكن است دام كل من الرموز المرئية وال صوية لتاكر المعمومات .لست دامها لحًقا

تؤكد المعرفية الجتماقية قمي أهميدة أن يبددأ المدتعمم فدي بنداط  المعرفية ااجتما ية:
 ن يتمتعون بقدرات قالية.المهارات و المعار  بالتدريح وبمساقدة ا  رين الاي

 المحور ال ان : التعبير الكتاب    
ُتعتبددر مهددارة الكتابددة مددن أكثددر مهددارات المغددة صددعوبة بالنسددبة لكثيددر مددن المتعممددين  
فهدي تعتمدد ب ددكل أساسدي قمدي  ُدددرة ال د ص قمددي ُصدنث ُمحتدوى بالمغددة اإلنجميزيدة يُضددم 

 .أفكارو وآراطاو
يددة فددي تزويددد المتعممددين بالمعرفددة المتعمقددة بالمعددايير ويدد تي دور معممددي المغددة اإلنجميز 

والمهدددارات الكتابيدددة التدددي يتميدددز بهدددا الدددنص الجيدددد  حيدددث أندددر  لمدددن الضدددروري أن يقدددوم 
المعممون بتعري  المتعممين بمثدل هداو المعدايير ب دكل واضد  ليتمكندوا مدن اسدت دامها فدي 

 كتاباتهم . 
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 Baker,2000)؛ Agenw,2000؛ 3662واتصددد  كدددال مدددن )محمددددد رجدددب فضدددل ا   
تعتبدددر الكتابدددة قمميددددة ققميدددة فهددددي تتضدددمن قمميدددات ققميددددة مثدددل التدددداكر  قمدددي مدددا يمدددديد

وتعتبدددر  واسددترجاع المعمومدددات والت يدددل والدددربط واإلسددتنتاج والتصدددني  والمقارندددة والترتيدددب.
د أيضا قممية ابداقية لتتميز بالت قن العمميات العقمية الروتينية  بحيث ت تمد  قدن مجدر 

النقددل مددن الددااكرة  وقددن الوصدد  الحرفددي البسدديط الدداي ل يحتدداج إلددي إقمددال الصكددر إلددي 
 قممية إبداقية تحتاج إلي تن يط العمميات المعرفية العقمية.

ويقصد بالتعبير الكتابي في هاو الدراسة كتعريد  إجرائدي ب ندر الدت الندوع مدن التعبيدر 
الكتابددة ويسددير وفدد   طددوات متتاليددة الدداي ينقمددر طالددب الصدد  ا ول الثددانوي قددن طريدد  

لموصول إلي المستوي الاي يمكندر مدن التعبيدر قدن أفكدارو وم داقرو و براتدر الحياتيدة بمغدة 
 سميمة ومصهومة.

 أهمية التعبير الكتاب  بالمغة اننجميزية:
ا ساسددي فدددال  ( أن التعبيددر هدددو ركددن المغددة3653 42تري)نسددرين رمضددان  ددامية  

ول  ددراطة مددن دون كتابددة  والتصددال الصعددال يعددزز التماسددت بددين   اسددتماع مددن دون تحدددث
أفددراد المجتمددث  وين ددر المعرفددة  ويرسددل القدديم والمبددادئ  إضددافة إلددي أن التعبيددر يمددن   دددرا 
من الترفير والمتعة لمجمهورالداي يتمقداو  وتدؤدي ممارسدة التعبيدر إلدي تنميدة التددف  المغدوي  

 مم الت طيط وينمي مهارات التصكير. والتصحي  التمقائي لأل طاط  وتع
(أن التعبيدددر الكتدددابي يتصدددو  366 -5663660ويوضددد  )يوسددد  قثمدددان المناصدددرة 

قمي التعبير ال صوي  في أنر يت طي حدود المسافات الزمنيدة والمكانيدة  ويمكدن السدتعداد 
قداد ثدارة  و والتحضير لر  وا  إلدي حدد  أ درب لمعمدل اإلبدداقي المتكامدلو ب كل أكثر تد ثيرا وا 

مددا؛ والددت لتسددامر بمعدداودة الت طدديط الدداي يتميددز بهددا  وكددالت بصضددل مجالتددر المتنوقددة 
 التي ي وض فيها 

وتددري الباحثددة أن التعبيددر الكتددابي يتددي  لمطالبددات التدددرب قمددي مهددارات متعددددة منهددا 
مغدة الد ة  والنظام  والترتيدب  كمدا يسداقدهم قمدي الرتقداط بمسدتواهم المغدوي فدي مهدارات ال

 اإلنجميزية.
 دأنواع التعبير الكتاب  بالمغة اننجميزية

ينقسددم التعبيددر الكتددابي مددن حيددث برضددر إلددي  سددمين همدداد التعبيددر الددوظيصي والتعبيددر 
 اإلبداقيد
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)قمدددددوي قبددددددا  و( 3662يعرفدددددر) محمدددددد رجدددددب فضدددددل ا    التعبيووووور الووووووظيف -5
المحدددة  وا صدول المقنندة  والتقاليدد ( ب ندر "الكتابدة الرسدمية اات القواقدد 3656 2طاهر 

 المتعار  قميها .
التعبيدر اإلبدداقي ندوع مدن ا داط الرا دي يقدوم بدر اإلنسددان يعتبدر  التعبيور انبودا  -3

وتدددرى الباحثدددة أن التعبيدددر اإلبدددداقي يعطدددي الطالدددب  .لمدددتمكن مدددن أدوات الكتابدددة وأليتهددداا
ي معممدددي المغدددة اإلنجميزيدددة فدددي الحريدددة فدددي التعبيدددر قدددن  دددواطرو وم ددداقرو   ويجدددب قمددد

المرحمة الثانوية تحصيز الطالب إلي هاا النوع من الكتابدة لصدقل مدواهبهم اإلبداقيدة وزيدادة 
   الثروة المغوية

 مهارات التعبير الكتاب   بالمغة اننجميزية:
أن مهددددارات  (Heskett,2010,10اكددددر هاسددددكيت) د(مهووووارات المضوووومون ألالمحتوووووي

مددين فددي جمددث وتنظدديم ا فكددار بكصدداطة  واسددت دام معمومددات متعمقددة المحتددوي تسدداقد المتعم
بالموضوع وتثري الصكرة الرئيسدية. ويجدب قمدي الطدالب معرفدة ا فكدار وتنظيمهدا وتقدديمها 

 بصورة واضحة لمقارئ 
أن التنظددديم سدددمة تسدددم   (Bagnts,2008,82أوضددد  بددداجنتس  )  د مهوووارات التنظووويم

لممددتعمم بتقددديم الفكددار بطريقددة تجعددل القددارئ يصهددم بد ددة مددا يريددد أن يقولددر الكاتددب . وفددي 
كثير من ا حيان يص ل الطدالب فدي ايصدال أفكدارهم ب دكل فعدال؛  ن أفكدارهم تصتقدر إلدي 

   (.Heskett,2010,27)العرض والتسمسل المنطقي
 ,Bagentsب قمميدة ا تيدار المصدردات بداجنتس)تتطمدمهوارات اختيوار الكمموة والمغوة: 

( قمال كبيرا من الطالب لمحصدول قمدي أفضدل الكممدات المناسدبة  وكتابتهدا فدي 2008,83
المكدان المناسددب. فنجددد كتابدات الطددالب بالبددا مدا تحتددوي قمددي مصدردات بامضددة أو مبددال  

مدن اسدت دام قددد فيها  ولالت فإن است دام قدد أ ل من الكممات المناسدبة لمسديا  أفضدل 
 كبير من الكممات بير الد يقة.

قمدددي  تسددداقد مهدددارات ال دددكل أن(3666 2اكدددرت )فدددايزة قدددوض   مهوووارات الشوووك :
هدددا   وت دددتمل قمدددي التهجئدددة الصدددحيحة  و واقدددد المغدددة الصدددحيحة  تحسدددين الكتابدددة وتحرير 

   وحسن ال ط ووضوحر. وقالمات التر يم المناسبة
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 تطبيق جتربة البحج
الباحثدة بدالطالع قمدي العديدد مدن نمدااج التصدميم التعميمدي و اصدة التدي  و د  امت

لسسدددددتصادة منهدددددا وا تيدددددار نمدددددواج يناسدددددب البحدددددث -أهتمدددددت بتقدددددديم المحتدددددوي اإللكتروندددددي
( لضددددبط جددددودة التصددددميم 3652الحالي.حيددددث تبنددددت الباحثددددة نمددددواج )نبيددددل جدددداد قزمددددي 

 التعميمي.

 
 

 (2017تصميم التعليمي )(:  نموذج ضبط جودة عمليات ال 1شكل )

والددت لمالئمتددر لمبحددث الحددالي حيددث يتميددز النمددواج بالسددهولة واليسرويسددمط الضدددوط 
قمددي قمميددات التحميددل والتصددميم والتطددوير والتنصيددا  وهددي العمميددات ا ساسددية فددي تصددميم 
انتددداج  واسدددت دام المندددتح التعميميدددي  بينمدددا تددد تي قمميدددة التقدددويم النهدددائي مرتبطدددة بدددالمنتح 

نهددائي وكيصيدددة تقويمدددر مددن ناحيدددة السدددت دام والمتابعدددة والتطددوير لمالفددداو كدددل العيدددوب أو ال
 النقائص التي ظهرت بر اثناط التجريب واإلست دام.

 مرحمة التحمي :-1
تعد مرحمة التحميل من المراحل الهامة في تقديم انماط المحتوي اإللكتروندي وتتضدمن 

 هاو المرحمة المهام التاليةد
   خصائل المتعمم:تحمي 1/1

 بدددل البددددط فدددي تقدددديم أنمددداط تقدددديم المحتدددوى اإللكتروندددي لبدددد مدددن تحديدددد  صدددائص 
المتعممين )الصئة المستهدفة( وترجث أهمية تحديد  صائص المتنعممين في تحديدد ا هددا  
التعميميددة المطمددوب تحقيقهددا  وا تيددار لمحتددوي التعميمددي الدداي سددو  يدددرس لهددم  ومراقدداة 

بقة والقدددرات والسددتعدادات قنددد تقددديم المحتددوي اإللكترونددي ب نماطددر الم تمصددة ال بددرة السددا
 وتم تحديد هاو ال صائص كالتاليد
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باقتبار طالبات المرحمدة الثانويدة هدن الصئدة المسدتهدفة مدن البرندامح  حرصدت الباحثدة 
قمدددي مراقددداة حاجددداتهن وميدددولهن و ددددراتهن والصدددرو  الصرديدددة بيدددنهن  حيدددث  امدددت بعمدددل 

بالت مددث مجموقدة مددن الطالبددات )قيندة البحددث( لمعرفددة  صائصدهن و بددراتهن التقنيددة مقدا
و دددراتهن  وتوصددمت إلددي تددوافر المهددارات ا ساسددية لددديهن لمتعامددل مددث اإلنترنددت وتطبيدد  

Edmodo  المسددددت دم كبيئددددة تعمددددم الكترونيددددة  وان لددددديهن  ددددغ  لمتعامددددل مددددث اإلنترنددددت
وتطبيقاتدددددر  أيضدددددا ت كددددددت الباحثدددددة مدددددن رببدددددة الطالبدددددات فدددددي تنميدددددة  بدددددراتهن ال اصدددددة 

 .Edmodoبالكتابةقن طري  تطبي  
تددم إقددداد  ائمددة مددن المهددارات ال اصددة بددالتعبير الكتددابي لطالبددات المرحمددة  ومددن هنددا
 داد الباحثة.الثانوية من إق

 وف  مرحمة التحمي  يجب مرا اة مجمو ة من المعايير من أهمها ما يم : 
 ا  تيار محتوى المقررو تحديد احتياجات الصئة المستهدفة) طالب المرحمة الثانوية( -

 صياغة المشكالت: 3/ 1
تدددم تحديدددد م دددكمة البحدددث الحدددالي حيدددث تبدددين لمباحثدددة  صدددور مسدددتوي الطالبدددات فدددي 

بيددر الكتددابي حيددث يقددوم المتعممددين بددالتعبير الكتددابي بمصددردهم دون تصاقددل مددث مهددارات التع
أ دددرانهم أو وجدددود تغايدددة راجعدددة وأيضدددا وجدددود م دددكمة فدددي تنظددديم المعمومدددات لجددداب انتبددداو 
القارئ وم كمتهم فدي اسدت دام التراكيدب المناسدبة لمجممدة وتكوينهدا وكيصيدة ربدط الجمدل معدا 

 لتوضي  المعني.
 هام التعميميةدتحميل الم 4/ 5

تددم تحديددد مهددام وأن ددطة الددتعمم التددي مددن الواجددب قمددي الطددالب إنجازهددا ضددمن بيئددة 
الدددتعمم اإللكتروندددي  وراقدددت الباحثدددة أن هددداو ا ن دددطة تدددربط بدددين المحتدددوي المقددددم بالبيئدددة  
والتوظيددد  الجيدددد إلمكانيدددات وأدوات البيئدددة حيدددث  امدددت الباحثدددة با تيدددار أن دددطة تعميميدددة 

تتنددداول توظيددد  لممحتدددوى  وتوظيددد  لمبيئدددة  واسدددت دام  دواتهدددا  وبالتدددالي  متنوقدددة بحيدددث
يتصاقددل الطالددب مددث المحتددوي ومددث البيئددة وأدواتهددا  ومددن تمددت ا ن ددطةد م دداركة ا سددئمة  

 ا راط  والمنا  ات  والتغاية الراجعة.
 تحديد المعو اتد 1/1
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النترندت لمدد ول قمدي البيئدة نظرا لسدت دام بيئدة تعمدم الكترونيدة فكدان لزامدا اسدت دام 
العينددة قمددي  اإللكترونيددة )ادمددودو( وأيضددا كددان مددن الضددرورى ان دداط حسدداب لجميددث أفددراد

 .البيئة اإللكترونية
 امددددت الباحثددددة بإن دددداط حسدددداب الكترونددددي قمددددي  :تبصددددر الحمددددول الممكنددددة لهددددا 5/0

( لجميددث أفددراد العينددة  ومددن ناحيددة تددوافر النترنددت فكددان تصاقددل المنصددة التعميميددة )ادمددودو
 العينة من  الل المنزل  داط ا ن ظة الم تمصة حال لهاو الم كمة .

 مرحمة التصميم:-2
تهددددد  المرحمددددة إلددددي توضددددي  اإلجددددراطات العمميددددة اات الصددددمة بصدددديابة ا هدددددا   

وكددالت ا تيدددار اإلسدددتراتيجيات  وتصددميم المحتدددوى وا تيدددار الوسددائط وا ن دددطة واقددددادها  
 وتصميم واجهات التصاقل  وأدوات التقييم والتقويم.

صديابة ا هددا  التعميميدة التدي تسدعي بيئدة الدتعمم تدم دوضع ايهداف التعميمية 3/1
لتحقيقهدددا  و دددد روقدددي فدددي تحديدددد ا هددددا  اإلجرائيدددة المعدددايير التاليدددةد صددديابة العبدددارات 

يتضددمن كددل هددد  ناتجددا تعميميددا واحدددا ولدديس مجموقددة مددن بطريقددة واضددحة ومحددددة  أن 
النواتح  أن تكون وا عية ويسهل مالحظتها و ياسها  تنظديم ا هددا  بطريقدة متسمسدمة مدن 

 البسيط إلي المركب.

وهددداا مدددا تدددم تحقيقدددر قندددد تقدددديم المحتدددوى التعميمدددي ال ددداص "بدددالتعبير الكتدددابي لمغدددة 
 اإلنجميزية "لطالب المرحمة الثانوية.

تعددد  طددوة تحديدددد ا هدددا  بوضددوح ود ددة مدددن  التأكوود موون صوووياغتها :جرائيووا: 2/2
ال طوات اإلجرائية الهامة من أجل السيطرة قمي قممية تصدميم الموا د  التعميميدة وكاندت 

تحديدد المعدايير  وتدم المهارات الرئيسية أربعة مهارات وتتضمن أربث وق درون مهدارة فرقيدة
 .التي ترتبط بهاو المرحمة

 وضع بنود ااختبارات والمقاييس: 2/3
أن تكددون العبددارات بسدديطة بيددر مركبددة  أن تكددون العبددارة  صدديرة ومحددددة  أن تحتددوى 

 العبارة قمي فكرة واحدة فقط  أن تكون العبارة واضحة ومبا رة.

 اقتراح استراتيجيات التعميم  2/4
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لتعداوني فدي التصاقدل بدين استراتيجية التعمم التعاوني تمثمت استراتيجية الدتعمم ا 3/4/5
المتعممددين والتددي ظهددرت فددي  يددام المتعممددين بطددرح الموضددوقات واإلستصسددارات والنقا ددات 

 دا ل بيئة التعمم اإللكتروني فيما بينهم ااا لزم ا مر.
اسددتراتيجية الددتعمم الصددردي تمثمددت فددي  يددام المددتعمم بالقتمدداد قمددي نصسددر فددي  3/4/3

 صة بر دا ل بيئة التعمم اإللكتروني.جميث ا ن طة التعميمية ال ا
استراتيجية التعمم الت اركي تمثمت استراتيجية الدتعمم الت داركي فدي بيئدة الدتعمم  3/4/2

اإللكترونددددي حيددددث ظهددددرت فددددي  يددددام المتعممددددين بم دددداركة المصددددادر التعميميددددة وا ن ددددطة 
 .المطموبة منهم فيما بينهم والت لموصول إلي ا هدا  التعميمية الموضوقة

تم توفير العديد من المصادر التعميميدة لبيئدات الدتعمم  فحل المصادر التعميمية 2/5
والتدي تمبدي احتياجدات    Edmodo اإللكتروندي وتقدديمها مدن  دالل بيئدة الدتعمم اإللكتروندي 

المتعممددين وتقابددل  دددراتهم و صائصددهم الصرديددة وبال ددكل الدداى يناسددبهم  وتددم فحددص هدداو 
المصدددادر ل تيدددار المالئدددم منهدددا والمناسدددب  وتدددم القتمددداد قمدددي محتدددوى تعميمدددي محدددددة 

 اهدافر وأن طتر التعميمية وقمميات تقويمر.

 تحديد المصادر المناسبة 2/6
 ديم المحتوى بالنص كنمط من أنماط تقديم المحتوى التعميمي.لتق pdfممصات  •
 فيديوهات لتقديم المحتوى التعميميي كنمط من انماط تقديم المحتوى التعميميي. •
 وضع نموذ  العم  المبدئى 2/7

حيدددددث تتنددددداول بيئدددددة الدددددتعمم اإللكتروندددددي معمومدددددات قدددددن المدددددادة  الممددددد  ال  صدددددي  
الرسدددددائل  ال ددددعارات  وايقونددددة البحددددث  والصصدددددول  الموضددددوقات المتاحددددة دا ددددل البيئددددة 

 الدراسية الموجودة.
 التحقق المبدئ  من ختة العم : 2/8

تحتددداج قمميدددة تقدددديم انمددداط المحتدددوي قبدددر بيئدددة الدددتعمم اإللكتروندددي إلدددي قمميدددة تقدددويم 
مسدددتمرة فدددي مراحدددل إقددددادها وبصدددصة  اصدددة فدددي التصدددميم واإلنتددداج كمدددا تتضدددمن مرحمدددة 

ات وتددددم الت كددددد مددددن صددددالحية هدددداو اإل تبددددارات لالسددددت دام لمصئددددة التددددي تددددم التقددددويم ا تبددددار 
 تصميمها من أجمها أم ل.

 د يتم في هاو المرحمة ما يمي د  مرحمة التتوير-2
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وضددددث الم طددددط ا ولدددديد حيددددث يقددددوم الطالددددب أول بددددالطالع قمددددي معمومددددات  2/5
  والدت مدن ال داص بدر ثدم اإلطدالع قمدي المحتدوى وحدل التكميد   هددا  المقدررأو المادة  

  الل اإلطالع قمي الممصات والمصادر التعميمية المتاحة دا ل بيئة التعمم اإللكتروني.
تنصيا السيناريو وفقا لمم ططد تم  الل هاو المرحمة تنصيا ما تدم  دالل مرحمتدي   2/3

 التحميل والتصميم  حيث يتم تنصيا كل المصادر وا ن طة وجميث قناصر التعمم.
ث التدددريبات والتصدداقالتد يددتم تقددديم المحتددوى التعميمددي مددن  ددالل ا ن ددطة وضدد 2/2

والتدددددددريبات التعميميددددددة الم تمصددددددة حتددددددي يتثنددددددي تحقيدددددد  ا هدددددددا  السددددددموكية لبيئددددددة الددددددتعمم 
 اإللكتروني.

 .تصميم البرمجيات والمواد التعميمية بعد وضث المحتوى التعميمي 4/ 2

 المحتوى  مراقاة الصرو  الصردية في تنظيم 2/4/5

 تصميم الوسائط المتعددة المناسبة لبيئة التعمم اإللكتروني  2/1

تنصيددا منتجددات تعميميددة محددددةد وبندداط قمددي مددا تقدددم تددم وضددث المددواد والتكميصددات  2/0
 .التعميمية 
مناسددبة المحتددوى التعميميددي التحقدد  المبدددئي أثندداط التصددميم د التحقدد  مددن مدددى  2/2
 .المقدم
 يتم في هاو المرحمة ما يميد دمرحمة التنفيذ-4
تجريددب المدددواد والبرمجيدداتد تدددم تطبيدد  النمدددواج قمددي قيندددة اسددتطالقية ممثمدددة  4/5

لعينددة البحددث ا صددمية التددي أقددد مددن أجمهددا المو ددث اإللكترونددي  ومتصقددة معهددا فددي جميددث 
( طالبة مدن نصدس مجتمدث البحدث  بهدد  معرفدة مددى  26ال صائص  حيث تم ا تيار ) 

البيئددة مددن وجهددة نظددر المتعممددين مددن حيددث النصددوص والصيددديوهات  مدددى سددهولة مناسددبة 
 التجول  وسهولة التعامل والست دام.

تددددريب المسدددت دمين والمسدددتهدفين تدددم اجدددراط مقابمدددة مدددث المتعممدددين  بدددل تطبيددد   4/3
  والهدددد  منهدددا    Edmodoالتجربدددة ل دددرح كيصيدددة التعامدددل مدددث بيئدددة الدددتعمم اإللكترونيدددة 

 وكيصية التعمم من  اللها.
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بعددد النتهدداط مددن وضددث المحتددوى التعميمددي دا ددل  دتحكدديم ال بددراط والم تصددين 4/2
ت بعرضدها قمدي مجموقدة مدن بيئة التعمم تم ضبطها والتحق  من صالحيتها لمتطبي   والد

 .المحكمين
وحماسددددهم  جمددددث مالحظددددات المسددددت دميند  أبدددددى المتعممددددين اقجددددابهم ال ددددديد 4/4

 لمتعمم من  الل بيئة التعمم اإللكترونية والرببة في تطبيقها في جميث المقررات الدراسية.
 د يتم في هاو المرحمة ما يميدمرحمة التقويم-1
تجميددث التعددديالت التددي تددم جمعهدداد وفددي ضددوط مددا سددب   ومددا أسددصرت قنددر اراط  1/5

م اإللكترونيددة فددي صددورتها لنهائيددة المحكمددين  والمتعممددين قينددة البحث أصددبحت بيئددة الددتعم
  ابمة لمتطبي  قمي قينة البحث ا ساسية.

لتقددددديم المحتددددوى بالنصددددوص   pdfممصددددات دضددددبط المددددواد والبددددرامح المنقحددددة 1/3
ا تبددارات وأن ددطة تعميميددة.  المكتوبددة. فيددديوهات مرئيددة سددمعية لتقددديم المحتددوى التعميمددي

 (.Edmodo platformبيئة التعمم اإللكتروني ) روابط الكترونية لست دامها أثناط التعمم

وضث وتنصيا ا ن طة المعدلةد  تم انتداج المحتدوى التعميمدي وا ن دطة التعميميدة  1/2
ب ددددكل فعمددددي  بندددداطا اراط  Edmodoال اصددددة ووضددددعها قمددددي منصددددة الددددتعمم اإللكترونددددي 

 المحكمين.
 ضبط المواد والبرامح 1/4

ط التعدددديالت الالزمدددة لكدددي تكدددون ببيئدددة الدددتعمم مدددن  دددالل ال طدددوات السدددابقة تدددم اجدددرا
 وصالحة لمتطبي  والتجريب النهائي. 
 المعالجة انحصائية لمبيانات :

تدددم جمدددث البياندددات مدددن ا داة بعدددد تطبيقهدددا قمدددي أفدددراد العيندددة وأجدددرى تحميدددل البياندددات 
 لمعموم اإلجتماقية.  SPSSبواسطة برنامح الحزم اإلحصائية 

 نتبئج البحج:
بيدد  أدوات البحددث قمددي طددالب المرحمددة الثانويددة جدداطت النتددائح مؤكدددة قمددي بعددد تط

بدين متوسدطي درجدات المجموقدة التجريبيدة  6.61وجود فرو  دالدة إحصدائيا قندد مسدتوى 
فددي إ تبددار مهددارات التعبيددر الكتددابي بالمغددة النجميزيددة لصددال  اإل تبددار البعدددى باسددت دام 
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يتدة فدي تنميدة مهدارات التعبيدر الكتدابي لددى الطدالب النمط المرئي المسموع وهاا يؤكد فاقم
 قينة البحث في ضوط نتائح البحث.
 التحقق من صحة الفروف:

رتددددب درجددددات المجموقدددددة  يوجددددد فددددر  او دللدددددة إحصددددائية بددددين متوسدددددطي .5
التجريبية ا ولي في القياسين القبمي والبعدي لمهارات التعبير الكتدابي بالمغدة 
اإلنجميزيدددددة يرجدددددث الدددددي التددددد ثير ا ساسدددددي لسدددددت دام نمدددددط تقدددددديم المحتدددددوي 

 اإللكتروني )المرئي المسموع(.
يوجددددد فددددر  او دللدددددة إحصددددائية بددددين متوسدددددطي رتددددب درجددددات المجموقدددددة  .3

انية في القياسين القبمي والبعدي لمهدارات التعبيدر الكتدابي بالمغدة التجريبية الث
اإلنجميزيدددددة يرجدددددث الدددددي التددددد ثير ا ساسدددددي لسدددددت دام تمدددددط تقدددددديم المحتدددددوي 

 اإللكتروني )المكتوب(.

( بدددين متوسدددطات رتدددب 6.61≥ل يوجدددد فدددر  دال احصدددائيا قندددد مسدددتوي ) .2
التعبيددر الكتددابي  درجددات المجموقددات التجريبيددة فددي القيدداس البعدددى لمهددارات

 لمغة اإلنجميزية.

بدددين نمدددط تقدددديم المحتدددوي اإللكتروندددي )المرئدددي  ل يوجدددد فدددر  دال احصدددائيا .4
المسدددموع والمكتدددوب( فدددي تنميدددة مهدددارات التعبيدددر الكتدددابي بالمغدددة اإلنجميزيدددة 

 لطالب المرحمة الثانوية.
ولمت كدددددد مدددددن صدددددحة الصدددددروض تدددددم اسدددددت دام ا تبدددددار ت لحسددددداب الصدددددرو  بدددددين 

ت درجددات المجموقددات التجريبيددة فددي التطبيدد  البعدددى لمهددارات التعبيددر متوسددطا
 الكتابي ا ربعة كما توضحر الجداول التاليةد 
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  دالة الفروق  بين متوستات درجات المجمو ات التجريبية فى التتبيق البعد  لمهارات  2جدو  أل  
 التعبير الكتابى ألمهارات  المضمون 

 المتوست أنمات تقديم المحتو    المهارات
اننحراف 
 قيم ت المعيار 

مستو  
 الدالة

مهارات   
 المضمون

 وفق نمت المحتو 
 المجمو ة ايولى :

 1.35 6.56 نمت مرئ  مسموع معمم

 غيردالة 1.64
 المجمو ة ال انية:

 1.20 6.16 معمم –نمت مكتوب 

 01ل0مستو  الدالة =                                                30ن = 

 بالنسبة اختبار مهارات المضمون  كك : 
 يمددة )ت( المحسددوبة لممجمددوقتين التجددريبيتين لددنمط الددتعمم وفووق نمووت المحتووو : -أ

( وهددداو القيمدددةأ ل مدددن  يمدددة 5.04)   المرئدددي المسدددموع ونمدددط المكتدددوب بدددالتطبي  البعددددى
  وبددددالت يتبددددين أنددددرد ل يوجددددد فددددر  او دللددددة 6.61)ت( الجدوليددددة قنددددد مسددددتوى دللددددة 

( بدددين متوسدددطي درجدددات مهدددارات المضدددمون لددددى 6.61إحصدددائية قندددد مسدددتوى الدللدددة )
طددالب المجمددوقتين التجددريبيتين  التددي درسددتا وفدد  نمددط مرئددي مسددموع ونمددط مكتددوب فددي 

 البعدي .التطبي  
  دالة الفروق  بين متوستات درجات المجمو ات التجريبية فى التتبيق البعد    3جدو  أل  

 لمهارات التعبير الكتابى ألمهارات التنظيم 

 أنمات تقديم المحتو   المهارات
 

اننحراف  المتوست
 المعيار 

مستو   قيم ت
 الدالة

مهارات 
 التنظيم

 وفق نمت المحتو 
 ايولى :المجمو ة 

 نمت مرئ  مسموع 
7.1 1.21 

 دالة 2.04
 المجمو ة ال انية:
 1.97 6.23 نمت مكتوب 

 05ل0مستو  الدالة =                                                30ن = 
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 بالنسبة اختبار مهارات التنظيم كك : 
)ت( المحسددوبة لممجمددوقتين التجددريبيتين لددنمط الددتعمم   يمددةوفووق نمووت المحتووو : -أ

( وهدداو القدديم أكبددر مددن  يمددة 3.64المرئددي المسددموع ونمددط المكتددوب بددالتطبي  البعدددى )  
  وبدالت يتبدين أندرد يوجدد فدر  او دللدة إحصدائية 6.61)ت( الجدولية قندد مسدتوى دللدة 

تنظددددديم لددددددى طدددددالب ( بدددددين متوسدددددطي درجدددددات مهدددددارات الت6.61قندددددد مسدددددتوى الدللدددددة )
المجمددوقتين التجددريبيتين التددي درسددتا وفدد  نمددط مرئددي مسددموع ونمددط مكتددوب فددي التطبيدد  

 البعدي.
  دالة الفروق  بين متوستات درجات المجمو ات التجريبية فى التتبيق البعد    4جدو  أل  

 لمهارات التعبير الكتابى ألمهارات اختيار الكممة والمغة 

اننحراف  المتوست المحتو   أنمات تقديم  المهارات
مستو   قيم ت المعيار 

 الدالة

مهارات  
 اختيارالكممةوالمغة

 وفق نمت المحتو 
 المجمو ة ايولى :
 2.16 5.16 نمت مرئ  مسموع 

 دالة 2.71
 المجمو ة ال انية:
 2.55 3.9 نمت مكتوب 

 05ل0مستو  الدالة =                                                30ن = 

 بالنسبة اختبار مهارات اختيار الكممة والمغة كك : 
 يمدددة )ت( المحسدددوبة لممجمدددوقتين التجدددريبيتين لمدددنمط وفوووق نموووت المحتوووو : - أ

(  3.25)   المرئددي المسددموع والددنمط المكتددوب مددث المعمددم بددالتطبي  البعدددى
(   6.61وهددداو القيمدددة أكبدددر مدددن  يمدددة )ت( الجدوليدددة قندددد مسدددتوى دللدددة) 

( 6.61وبالت يتبين أنرد يوجد فر  او دللة إحصدائية قندد مسدتوى الدللدة )
بددددددين متوسددددددطي درجددددددات مهددددددارات المضددددددمون لدددددددى طددددددالب المجمددددددوقتين 
  التجددريبيتين التددي درسددتا وفدد  نمددط مرئددي مسددموع ونمددط مكتددوب فددي التطبيدد

 البعدي.
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  دالة الفروق  بين متوستات درجات المجمو ات التجريبية فى التتبيق البعد    5جدو  أل  
 لمهارات التعبير الكتابى ألمهارات  الشك  

اننحراف  المتوست أنمات تقديم المحتو   المهارات
مستو   قيم ت المعيار 

 الدالة

مهارات  
 الشك 

 وفق نمت المحتو 
 ايولى :المجمو ة 

 2.18 3.36 نمت مرئ  مسموع معمم

 دالة 2.90
 المجمو ة ال انية:

 2.35 2.43 معمم –نمت مكتوب 

 05ل0مستو  الدالة =                                                30ن = 

 بالنسبة اختبار مهارات الشك  كك : 
)ت( المحسددوبة لممجمددوقتين التجددريبيتين لددنمط الددتعمم   يمددةوفووق نمووت المحتووو : -أ

( قمدي التدوالي وهداو القديم أكبدر 3.66المرئي المسموع ونمط المكتوب بالتطبي  البعدى )  
  وبدالت يتبدين أندرد يوجدد فدر  او دللدة 6.61مدن  يمدة )ت( الجدوليدة قندد مسدتوى دللدة 

ت مهارات التتنظديم لددى طدالب ( بين متوسطي درجا6.61إحصائية قند مستوى الدللة )
المجمددوقتين التجددريبيتين التددي درسددتا وفدد  نمددط مرئددي مسددموع ونمددط مكتددوب فددي التطبيدد  

 البعدي.
  دالة الفروق  بين متوستات درجات المجمو ات التجريبية فى التتبيق البعد    6جدو  أل  

 اختبار مهارات  التعبير الكتابى كك 

 المتوست   أنمات تقديم المحتو  المهارات
اننحراف 
 قيم ت المعيار 

مستو  
 الدالة

اختبار 
مهارات 
التعبير 
 الكتابى كك 

 وفق نمت المحتو 
 المجمو ة ايولى :
 6.07 22.2 نمت مرئ  مسموع 

 دالة 3.77
 المجمو ة ال انية:
 6.09 18.73 نمت مكتوب 

 05ل0مستو  الدالة =                                                30ن = 
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 بالنسبة اختبار مهارات التعبير الكتابى كك : 
 يمدددة )ت( المحسدددوبة لممجمدددوقتين التجدددريبيتين لدددنمط الدددتعمم وفوووق نموووت المحتوووو :-أ

( وهداو القيمدةأكبر مدن  يمدة )ت( 3.77المرئي المسموع ونمط المكتدوب بدالتطبي  البعددى )
  وبددالت يتبددين أنددرد يوجددد فددر  او دللددة إحصددائية قنددد 6.61الجدوليدة قنددد مسددتوى دللددة 

( بددين متوسددطي درجددات مهدارات التعبيددر الكتددابي ككددل لدددى طددالب 6.61مسدتوى الدللددة )
 المجمددوقتين التجددريبيتين التددي درسددتا وفدد  نمددط مرئددي مسددموع ونمددط مكتددوب فددي التطبيدد 
البعدددي لصددال  نمددط المرئددي  حيددث بمدد  متوسددط درجددات المجموقددة التجريبيددةلنمط المرئددي 

( قمددي التددوالي  بينمددا وصددل متوسددط درجددات المجموقددة التجريبيددة لددنمط 22.2 مسددموع )
لصووال  درجددات(  2.1و  2(لمهددارات التعبيددر الكتددابي بصددار  يتددراوح بددين) 18.7المكتددوب )

 .التعمم بالنمت المرئى مسموع
( فددددي أن تقددددديم Procopio,2011,26-27تصدددد  هدددداو النتددددائح مددددثد دراسددددة بروكبيددددو)وت

المحتدوى وا ن ددطة باسدت دام الددنمط المرئدي تددوفر لممتعممدين الصددرص لتحسدين مهدداراتهم فددي 
 (تحيدددل المقدددرر الدراسدددي؛ كمدددا تسددداقدهم قمدددي التصاقدددل وتنميدددة مهددداراتهم. ودراسدددة بريددددج

Bridge et al, 2009 فاقميددة ن ددر مقدداطث مرئيددة سددمعية فددي بيئددات ( التددي تحققددت مددن
التعمدديم اإللكترونددي القائمددة قمددي اإلنترنددت وأثددرو قمددي نقددل المندداهح بمددا ت ددتمل قميددر مددن 

(التدددي تؤكدددد قمدددي  Zhang,2002,42 مصدداهيم ومعمومدددات ومهدددارات. أيضددا دراسدددة زاندددح )
ونيددددة إلثددددراط أهميددددة توظيدددد  الددددنمط المرئددددي فددددي التعمدددديم  وتزويددددد المتعممددددين بددددروابط الكتر 

 .المتعممين بالمعمومات
وتتص  مث نظرية بافيو لترميز وتمثيل المعمومدات المرئيدة والمصظيدة لت دزين المعمومدات 
في  نواتها الم صصة حيث يسهل استرجاقها.وايضا نظرية معالجة المعمومات التي تهدتم 

 بالطريقة التي يحصل من  اللها المتنعمم قمي المعمومات.

 التىصيبت: 
 اإلهتمام باست دام التعمم النقال في تدريس المغة اإلنجميزية بمهاراتها الم تمصة.•
اجددراط المزيددد مددن البحددوث حددول انمدداط تقددديم المحتددوى اللكترونددي وكيصيددة السددتصادة •
 منها.
 في التعمم. web0.3است دام التطبيقات الم تمصة لد •
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 البحىث املستقبلية املقرتحة:
تروندددي فدددي تنميدددة مهدددارات التحددددث لمغدددة اإلنجميزيدددة لددددى طدددالب أثدددر بيئدددة تعمدددم إلك•

 المرحمة الثانوية.
فددي تنميددة مهددارات التعبيددر  3.0أثددر بيئددة تعمددم إلكترونددي باسددت دام تطبيقددات الويددب •

 الكتابي لمغة اإلنجميزية لممرحمة الثانوية.

 املراجع 
 المراجع العربية

يجيات التعمم المنظم ااتيا في ضوط نمواج (. استرات3656ابراهيم بن قبدا  الحسينان )
بينتريش وقال تهما بالتحصيل والت صص والمستوى الدراسي و ا سموب 
المصضل لمتعمم .رسالة دكتوراو من ورة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   
كمية العموم الجتماقية  الرياض دالمممكة العربية السعودية  تم استرجاقر في 

قمي الرابط  36/6/3652
http://faculty.ksu.edu.sa/alhusinan/DocLib6/%D8%B1%D8%B3

%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF

%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87.pdf 
التقويمية   الممارسات (.3651إسماقيل البرصان قبدالعزيز الرويس  فيصل قبدالصتاح )

التكوينية وال تامية لمعممي الرياضيات في المرحمةالمتوسطةفي المممكة العربية 
 .62 - 533(3)50السعودية. جممة العموم التربوية والنصسية 

(. تصميم المحتوى اإللكتروني في ضوطمبادئ التعمم الن ط 3654محمدد النوبي) أحمد
وأثرو في حسين طر  التعمم والدافعية نحو التدريب لدى المعممين  مجمة الجمعية 

  3654.أكتوبر34  4  ع34المصرية لتكنولوجيا التعميم  ج

ل بين نمط الوصل (. أثر التصاق3655أ ر  قبدالعزيز زيدان و وليد سالم الحمصاوي)
ونمط التتابث المرئي لمقاطث الصيديو قبر الويب في تنمية المهارات العممية لدي 

 .350-511( 2)35مصر -الطالب الصم  تكنولوجيا التعميم

(. مستوى مهارات التصكير النا د لدى طمبر كمية العموم التربوية 3662توفي  مرقي  محمد نوفل)
  4  العدد 52منارة   جامعة أل البيت   المنارة  المجمد الجامعية )ا ونروا(  مجمة ال

 الردن.

http://faculty.ksu.edu.sa/alhusinan/DocLib6/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/alhusinan/DocLib6/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/alhusinan/DocLib6/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/alhusinan/DocLib6/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87.pdf
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(. فاقمية ا تال  بعض متغيرات توظي  الصيديو في 3653حاتم ابراهيم ال رنوبي)
نتاج  3.6تصميم موا ث الويب  التعميمية في التحصيل وتنمية مهارات تصميم وا 

–التربية  مجمة التربية الصيديو الر مي لطالب  سم تكنولوجيا التعميم بكميات 
 .026-215(   542مصر)–جامعة ا زهر 

(. أصول التقويم والقياس التربوى المصهومات والتطبيقات  3662حسن حسين زيتون )
 الدار الصولتية  الرياض.

(. هل تمثل ال بكة التعميمية التصاقمية إدمودو ثورة في مجال 3650 الد صالح محمود)
 عميم اإللكتروني. بكات التواصل. مجمة الت

(.فن التعبير الوظيصي 3663 ميل قبدالصتاح حماد   ميل محمود نصار )
  بزة مطبعة ومكتبة منصور.5.ط

(. است دام التميصون المحمول في بيئة التعمم اإللكتروني 3654زينب حسن ال ربيني)
 المحمول وأثرو قمي تنمية مهارات تصميم المحتوى اإللكتروني ون رو  مجمة كمية

  .3654  001-023  5  ج26جامعة المنصورع  -التربية
(. أثر التصاقل بين نمط اإلبحار و ا سموب المعرفي قمي تنمية 3656 ري   عبان )

مهارات تصميم موا ث ا نترنت  التعميمية لدى طالب  سم تكنولوجيا التعميم 
 النوقية.بكمية التربية النوقية بجامعة بنها  رسالة ماجستير كمية التربية 

(.التجاهات العالميةالمعاصرة في مناهح العموم وتدريسها. ا ردن. 3656قايش زيتون )
 .دار ال رو 

 (. مو ث التعميم اإللكتروني3650قبدالعال قبدا  السيد )
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page.news&tasks.show.id.513 

(. التعميم ا لكتروني و مستحدثات تكنولوجيا التعميم 3656قبدالعزيز طمبر قبدالحميد)
  المنصورة.المكتبة العصرية لمن ر والتوزيث. 

في  (. توظي  بعض نظم ومصادر التعمم اإللكتروني3650قبدالعزيز طمبر قبدالحميد )
(.تم 3تطوير الموا   التعميمية. مجمة التعميم اإللكتروني  جامعة المنصورة )

 http://emag.mans.eduاإلسترجاع من 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page.news&tasks.show.id.513
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page.news&tasks.show.id.513
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(.تدريس المغة العربية وفقا  حدث الطرائ  المتربوية 3656قموى قبدا  طاهر )
  قمان دار المسورة لمن ر والتوزيث والطباقة.3.ط

اتجاهات الطالبة المعممة نحو أنظمة إدارة التعمم من  (.3652فاطمة قبدالصمد د تي)
-جامعة طنطا-.مجمة كمية التربية  Edmodo الل است دام تطبي  اإلدمودو 

 .202-223  2مصر ع 
(.برنامح مقترح لتنمية مهارات التعبير الكتابي في ضوط مد ل 3666فايزة قوض )

العربية . مستقبل سياسات  قمميات الكتابة التصاقمي لدى الطالبات معممات المغة
التعميم والتدريب في الوطن العربي في قصر العولمة وثورة المعمومات  المؤتمر 

 السنوى الثامن  كمية التربية  جامعة حموان.
(. أثر التدريس من  الل النصوص بطريقة روثكو  في تحصيل 3664محمدد الربيعي )

 معة الموصل.طمبة الص  ا ول المتوسط    رسالة ماجستير  جا
(.أثر ال تبارات التكوينية المتتابعةفي مبحث العموم العامة لمص  3654محمدد  اهين )

التاسث ا ساسي قمي التحصيل الدراسي ودافعية اإلنجازوالممارسات الت ممية. 
 ..227 562 ( -5)52مجمة جامعة ا  صي  

تها .القاهرة قالم ( .قمميات الكتابة الوظيصية وتطبيق3662محمد رجب فضل ا  )
 الكتب.

قالم –القاهرة –(دفمسصة التعميم اللكتروني قبر ال بكات 3661محمدد قبدالحميد أحمد )
 .42الكتاب ص 
  مجمة E-School(. المدرسة اإللكترونية ومدرسة المستقبل 3651محمد قبدالهادى )

      http://goo.gl/xgHrXI  متاح قمي 3651  يناير 1التعميم اإللكتروني  ع

 .الحكمة  القاهرة دار التعميم  مكتبة تكنولوجيا منتوجات) . 3662 (  ميس قطية محمد
(. أثر التصاقل بين أنماط م تمصة منة دقامات التعميم 3652محمد م تار المرداني )

في التحصيل وكصاطة التعمم لدى طالب  البنائية دا ل الكتاب اإللكتروني
  ع 50الدراسات العميا بكمية التربية  مجمة الدراسات التربوية واإلجتماقية  مح 

   جامعة حموان.52

 (. ما هو اإلدمودو من مو ث تعميم جديد. 3651مصطصي القايد )

http://goo.gl/xgHrXI
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www.new-edu.com/what-is-edmodo 
(.بناط نظام لتقديم لمقررات قبر  بكة النترنت وأثرو قمي 3662مصطصي جودت )

اتجاهات الطالب نحو التعمم المبني قمي ال بكات  رسالة دكتوراو   كمير التربية 
 جامعة حموان  القاهرة.

 .  دار الصكر العربي  القاهرة3(. تطور التصميم التعميمي   ط3652نبيل جاد قزمي)
(. أثراست دام نمواج القبعات الست لتنمية مهارات التعبير 3653نسرين رمضان  امير )

اإلبداقي الكتابي لدى طالبات الص  السادس ا ساسي .رسالة ماجستير بير 
 من ورة  كمية التربية  الجامعر ا سالمية بغزة.

ارة التعمم ادمودو (. أثر التعميم اإللكتروني باست دام نظام إد3650نورة أحمد المقرن)
Edmodo  قمي تحصيل طالب الص  الثاني الثانوى في مقرر ا حياط

المجموقة الدولية لسست ارات  –(.المجمة التربوية الدولية المت صصة 2)
 .341-352  6ا ردن  ع–والتدريب 
في تنمية مهارات التعمم المنظم   Edmodo(. است دام منصة 3652هبر ها م محمد )
تجاو نحو توظيصها في تدريس الدراسات اإلجتماقية لطالب الدبموم العام ااتيا وال

  66مصر  ع–بكمية التربية .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات اإلجتماقية 
66-526. 
(.اقتقادات وممارسات التقويم التكويني لدى معممات العموم. جممة 3654هيا المزروع)

 .326-251  ( 3)33العموم التربوية  مصر  
لطمبة Edmodo(. فاقمية است دام المنصات التعميمية 3652يوس  قبدالمجيد العنيزى)

ت صص الرياضيات والحاسوب بكمية التربية ا ساسية بدولة الكويت.مجمة كمية 
 .345-563 0مصر  ع -التربية ب سيوط

 (.معايير التعبير الكتابي لدى طالب المرحمة ا ساسية3660يوس  قثمان المناصرة.)
في ا ردن .جامعة قين  مس نكمية التربية   الجمعية المصرية لممناهح و 

-566( 552طر  التدريس  دراسات في المناهح وطر  التدريس   العدد)
366. 

 
 

http://www.new-edu.com/what-is-edmodo
http://www.new-edu.com/what-is-edmodo


 

 

 

أثر نمط تقديم المحتوى اإللكتروني في تنمية مهارات التعبير الكتابي بالمغة اإلنجميزية لدى طالب 
 المرحمة الثانوية

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  السادسالمجمد 
256 

 المراجع ااجنبية
Agenw William (2000). Standars –based languageArts curriculum, 

Boston, allyn & Bacon. 
Alwehaibi, H. O. (2015). The impact of using YouTube in EFL 

classroom on enhancing EFL students' content learning. Journal 

of College Teaching & Learning (Online), 12(2), 121-n/a. 

Andrea,J.&lapey,M.(2004).Standard based OGT writing Marblehead, 

MA: OGT mentor Books. 

Bagents,L.(2008).Focused Writing :Encouraging Self-Regulation in the 

middle school .Doctoral Dissertation,Department of Elementry 

Education ,the university of Alabama. 

BakerJoanna & Westrup Heather(2000). The English language teacher’s 

handbook, London;continuum. 
Bridge, P.D., Jackson, M.,& Robinson, L.(2009). The Effectiveness of 

streaming Video on Medical Student Learning: A Case Study. 

Medical Education Online.11-14. 

Chen, S., fan,J. & Macredie, R(2006).navigation in hypermedia learning 

system: Experts vs.novices. Journal of computers in Human 

Behaviour,22,251-266. 

Chen,S., Fan,J. & Macredie, R.(2011).Navigation in hypermedia 

Learning System: Experts Vs. novices Journal of Computers in 

human Behaviour,22,251-266. 
Elshami, w & Abdalla,M. (2017). Diagnostic radiography student’s 

perceptions of formative peer assessment within radiographic 

technique module, radiography international journal,(23) 1,9-13. 

Ertem, I (2013).  The Influence of Personalization of Online Texts on 

Elementary School Students Reading Comprehension and 



 

 

 

أثر نمط تقديم المحتوى اإللكتروني في تنمية مهارات التعبير الكتابي بالمغة اإلنجميزية لدى طالب 
 المرحمة الثانوية

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  السادسالمجمد 
257 

Attitudes toward Reading, International Journal of Progressive 

Education, 9(3),91-101.  Gage 
Garris, R., Ahler, R& and Driskell, J. E.,(2007). Games motivation, and 

learning, a research and practice model, in simulation & gaming, 

vol.33, pp.441-467. 

Goul, Maria d.f(2009): The Impact of sistance Learning on lifelong 

Learning .Learning Forum 2009 conference proceedings ,88-102. 

Haskett,T.(2010).Using the traits of good writing ,Grades 6-

2ndedition.Westminster,CA :Teacher created resources ,inc.. 
Hernandez ,R. A.(2010). Benefits and challengesof using self and peer 

assessment, UCD TEACHING AND LEARNING/ 

RESOURCES, http:// www.ucd.ie/t4cms/ucdtla0033.pdf. 
Hunt, J.A. and Hutching,M.,(2014). Innovative group-facilitated peer and 

educator assessment of nursing students’ group presentation’ , 

Health Science Journal 8.1:22-31. 
Hursen, C. (2018). The impact of Edmodo-Assisted project –Based 

Learning  Applicatins on the inquiry skills and the academic 

Achievement of prospective teachers. TEM JOURNAL-

TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT 

INFORMATICS,  7(2), 446-455. 

Jeahyean,A.(2010): The Effect of accents on Cognitive load and 

achievements The relationship between students' accent 

perception and accented voice instructions in students' 

achievements Ph.D.ohio University,2010,74. 

Kurniawati, D. (2015). The effectiveness of using YouTube video in 

teaching English grammar Journal of English Education, 5(1), 52-

65. 

http://www.ucd.ie/t4cms/ucdtla0033.pdf


 

 

 

أثر نمط تقديم المحتوى اإللكتروني في تنمية مهارات التعبير الكتابي بالمغة اإلنجميزية لدى طالب 
 المرحمة الثانوية

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  السادسالمجمد 
258 

Lang,A.(1999). The Effects of Production Pacing and arousing Content 

on The Information Processing of television messages.Journal of 

Broadcasting & Electronic Medies,43(4),451-475. 

Ni, Z., Chen, Z. & Ngan, K. N. (2005). A real-time video transport 

system for the nest-effort Internet. Signal Processing: Image 

Communication , 20(3). March 2005, 277-293. 

Oyeler,S. S., Paliktzoglou,V., &suhonen, J.(2016). M-learning in 

Nigerian higher education: an experimental study with Edmodo. 
International journal of social media and interactive learning 

environments, 4(1), 43-62. 

Paechter, M.Maier, B &Macher,D. (2010).students expectations and 

experiences in e-learning : their relation to learning achieviements 

and course satisfaction, Journal of computers & 

Education,54(1),222-229. 

Procopio, C. (2011). Using Youtube to Promote Curricular Awareness 

and Persuasive Skills in the Basic Communication Course. 

Communication Teacher, 25(1), 25- 28. 

Puntambkar, S. & Goldstien,J.(2007). Effect of visual representation of 

the conceptual structure of the domain on science learning and 

navigation in hypertext environment Journal of educational 

multimedia and hypermedia,16(4), 429-459. 
Puustinen, M., & Pulkkinen, L. (2001). Models of self-regulated 

learning: A review   Scandinavian Journal of Educational 

Research, 45, 269-286. 
Reed, w., Oughton, J., Ayersman, d., Ervin, J. & Giessler, 

(2000).Computerexperience, learning style, and hypermedia 

navigation. Computers in human behavior,16,609-628. 



 

 

 

أثر نمط تقديم المحتوى اإللكتروني في تنمية مهارات التعبير الكتابي بالمغة اإلنجميزية لدى طالب 
 المرحمة الثانوية

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  السادسالمجمد 
259 

Retails, R., &Papasalours, A.(2005). Designing and generating 

educational adaptive hypermedia pplications. Journal of 

educational technology & society. 8(3), 26-35.  

Yuen,T.&M.(2011):Cognitive model of how interactive multimedia 

authoring facilities conceptual understanding of object –oriented 

programming in novices journal of interactive Learning 

Research,22(3),329-356. 

Zhang,D. (2002). Virtual Mentor And Media Structuralization Theory. 

PHD doctoral dissertation. Graduate College, The Univer 

 
  


