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فً تنويت ههبراث التعبري أحر منط الدعن الرأسً مبهبم الىيب 
الخبنىي الصف الخبنً طبلببثللغه األملبنيت لدي ببالكتببً   

محمد منصور محمد دينا   

 املقدهه:

مػػتعمـ الئػػا ـ ل "مػػف الطػػرؽ الاديثػػةWebquest"الكيػػب لالػػرابلت المعرفيػػة   تعػػد مهػػاـ
 ، كاػىالتى أثبتت فاعميتهػا كتاثيراػا االيبػابى فػى تنميػة كثيػر مػف نػكات  الػتعمـ الكيب عمى
التػػػى تبمػػػن مػػػابيف التصػػػميـ التعميمػػػى المػػػنظـ كاالسػػػت داـ  بي ػػػات الػػػتعمـكااػػػدة مػػػف  تعػػػد

الكظيفى لشبكة اإلنترنػت مػف  ػبلؿ اسػتراتيبية تعميميػة  تعتمػد عمػى تئػديـ مهمػات ماػددة 
بنفسػػه بعمميػػات م تمفػػة مػػف الباػػث كاالستكشػػاؼ لممعمكمػػات تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى الئيػػاـ  

، عبػر الكيػػب كاسػػت دامها كتكظيفهػا فػػى أدا  المهػػاـ المطمكبػػة  كلػيس فئػػط الاصػػكؿ عميهػػا
 فى م تمؼ اناا  العالـ.كثير مف المعمميف  ا كاست دمهاتبنااكبنا ن عمى ذلؾ 

 Inquiry-oriented"عبػػارة عػػف نشػػاط تكنكلػػكبئ استئصػػا ى مكبػػه الكيػػب  ك مهػػاـ

Activity  فػػػػئ معظمػػػػه أك كمػػػػه يػػػػتـ بهػػػػدؼ تبميػػػػن معظػػػػـ أك كػػػػؿ المعمكمػػػػات الم طػػػػط"
اسػػت دامها مػػف ابػػؿ المتعممػػيف عبػػر الكيػػب، كذلػػؾ لتائيػػؽ أاصػػى افػػادة ممكنػػة مػػف  ػػبلؿ 
تركيز عممية التعمـ عمى كيفية است داـ المعمكمػات كتاكيمهػا ىلػى منتبػات، كلػيس الكاػكؼ 

فئػػػط، مػػػن الافػػػاظ عمػػػى كاػػػت الػػػتعمـ بايػػػث ال يػػػتـ ااػػػدار  فػػػى  عمػػػى اػػػد الاصػػػكؿ عميهػػػا
عمػػى مبمكعػػة مػػف ال طػػكات الكيػػب  الباػػث عػػف المعمكمػػات. كبصػػفة عامػػة تعتمػػد مهػػاـ

كالمرااػػؿ التػػى تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى الباػػث فػػى مصػػادر المعمكمػػات اإللكتركنيػػة، كتائيػػؽ 
صػػادر المعمكمػػات الم تمفػػة أادافػػه مػػف اػػذ  المهػػاـ التػػى يئػػـك بهػػا فػػى أثنػػا  التنئػػؿ بػػيف م

كعادة يئـك المتعممػيف بتنفيػذ اػذ  المهػاـ بطريئػة تعاكنيػة أك تشػاركية فػى صػكرة مشػركعات 
 .   1ل (Maria, 2011, P. 11)تطكيرية الادل المنتبات التعميمية

الئا مػة بشػكؿ  "Generative approaches"مػف المػدا ؿ التكليديػة  الكيب كتعد مهاـ
أساسػػػى عمػػػى افترارػػػات نظريتػػػئ بيابيػػػة كالبنا يػػػة مػػػف  ػػػبلؿ مبػػػدأ بنا يػػػة المعرفػػػة أم أف 
الفػػػرد اػػػك الػػػذم يبنػػػئ معرفتػػػه بنفسػػػه، كتػػػتـ ىعػػػادة بنػػػا  الفػػػرد لمعرفتػػػه مػػػف  ػػػبلؿ عمميػػػة 
 -تفاكض ابتماعئ مػن اخ ػريف كأاميػة اػذا التفاعػؿ االبتمػاعئ فػئ تائيػؽ النمػك العئمػئ

                                                 
1

 American (APA Ver. 6.0)استخذهت الباحثت نظام التوثيق الخاص بالجوعيت األهريكيت لعلن النفس  

Psychological Association .اإلصذار السادس، وقذ ركر الباحث االسن كاهالً باللغت العربيت فى هتن البحث 
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 ,Awada et alكبنػا  ال بػرة الئا مػة عمػى النشػاط. -التمركػز اػكؿ الػذاتكالػت مص مػف 

2014, P. 89)كػػذلؾ اػػدمت النظريػػة االتصػػالية ، Connectivism Theory"  ػػا " دعمن
ايػػػث تركػػػز النظريػػػة االتصػػػالية عمػػػى تعمػػػيـ المتعممػػػيف كيػػػؼ الكيػػػب  متميػػػزنا لتنفيػػػذ مهػػػاـ

ركبكنهػػا، لماصػػكؿ عمػػى المعرفػػة، لػػذلؾ يباثػػكف عػػف المعمكمػػات، كينئاكنهػػا كياممكنهػػا، كي
فهػػى تمثػػؿ تاػػكالو ن ناػػك الػػتعمـ المتمركػػز اػػكؿ المػػتعمـ . كتطبػػؽ عمػػى األنشػػطة التعميميػػة 
التػػى يئػػـك بهػػا المتعممػػكف، مػػف  ػػبلؿ العمػػؿ البمػػاعى، كالمنااشػػة بػػيف المتعممػػيف، ايػػث 

ى الباػػػث عػػػف يكػػػكف دكر المعمػػػـ ميسػػػران لمػػػتعمـ، كلػػػيس ممئنػػػان، بينمػػػا ينشػػػط المتعممػػػكف فػػػ
، ص 0211، مامػػػػد عطيػػػػة  مػػػػيسل المعمكمػػػات، كالػػػػربط بينهػػػػا، لمكصػػػػكؿ ىلػػػى المعرفػػػػة

15.  
، ارص كثيػر مػف المعممػيف بالمرااػؿ التعميميػة الكيب كنظرنا لهذا التاثير الفعاؿ لمهاـ

التػى  كالباػكث الدراسػاتب الم تمفة عمى تبنيها كاست دامها، لذلؾ ظهرت  الاابة لبلاتماـ
باػػث فػػى تصػػميمها كبنا هػػا بمػػا يائػػؽ أاصػػى فاعميػػة مػػف اسػػت دامها  كي كػػد تسػػتهدؼ ال
مزيػػػد مػػػف بػػػرا  إل تاتػػػاج  بػػػمف مهػػػاـ الكيػػػب Allan &street,2007 الػػػرأملعمػػػى  ذلػػػؾ 

الدراسات من عينات م تمفة مف الطبلب فى رك  ااتيابػاتهـ كػذلؾ مػن متغيػرات تصػميـ 
 م تمفة لتنفيذ تمؾ  المهاـ.
رػػركرة االاتمػػاـ بتصػػميـ اػػذ  البي ػػات التعميميػػة كفئػػان لنظريػػات كانػػا ظهػػرت الاابػػة ل

التعمػػػيـ كالػػػتعمـ بمػػػا يائػػػؽ أعمػػػى ىفػػػادة ممكنػػػة مػػػف اػػػذ  البي ػػػات فػػػى تائيػػػؽ نػػػكات  الػػػتعمـ 
الم تمفة، ايػث أف أاػد االاػداؼ االساسػية لمباػث فػى تكنكلكبيػا التعمػيـ كمػا يشػير مامػد 

مـ مػػف  ػػبلؿ تطػػكير تكنكلكبيػػات   تاسػػيف نػػكات  الػػتع103، ص 0212عطيػػة  مػػيس ل
 تعميـ بديدة تهدؼ ىلى تاسيف نكات  التعمـ المعرفية كالمهارية كالكبدانية  .

كفى اذا اإلطار تعد النظرية البنا ية مف أكثر نظريػات الػتعمـ ارتباطنػا بتصػميـ بي ػات 
بهػػػا الػػػتعمـ اإللكتركنيػػػة، ايػػػث تنظػػػر البنا يػػػة لمػػػتعمـ عمػػػى أنػػػه عمميػػػة بنػػػا  نشػػػطة، يئػػػـك 

 .المتعممكف. ايث تاتى المعرفة مف  بلؿ نشاط المتعمميف
ػػا ىلكتركنينػػا فعػػاال عبػػر بي ػػة مهػػاـ الكيػػب  فػػناف فػػى  لػػذلؾ  فػػمذا ارادنػػا أف نصػػمـ تعميمن
اابػػػػة ىلػػػػى ا تيػػػػار االسػػػػتراتيبيات كاألسػػػػاليب البنا يػػػػة النشػػػػطة التػػػػى تػػػػتبل ـ مػػػػن طبيعػػػػة 

ة اإللكتركنية المست دمة، كطبيعػة االاػداؼ، االاداؼ كالماتكل، كتصميمها كفئنا لنكع البي 
 كالماتكل، كذلؾ الباث المبادئ كاالسس التى تزيد مف فاعمية اذ  االستراتيبيات.

كفػػى اػػذا اإلطػػار تعػػد دعامػػات الػػتعمـ أاػػد العناصػػر االساسػػية المككنػػة لمػػتعمـ البنػػا ى 
البنا يػػػػػة بكبػػػػػه عػػػػػاـ، ايػػػػػث أف األسػػػػػاس النظػػػػػرل لػػػػػدعامات الػػػػػتعمـ يربػػػػػن ىلػػػػػى النظريػػػػػة 
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اإلبتماعية التى تنظر ىلى عممية التعمـ كنشاط بنا ى ابتمػاعى مكبػه ناػك اػؿ مشػكبلت 
معينة أك انباز مهاـ تعميمية أك اكتسػاب  بػرات بديػدة فػى مبػاؿ معػيف، بايػث ال يمكػف 
لممػػػتعمـ الكصػػػكؿ ىلػػػى الهػػػدؼ كبمػػػكغ الغايػػػة مػػػف  ػػػبلؿ اإلعتمػػػاد عمػػػى  مفيتػػػه المعرفيػػػة 

، بػػؿ ياتػػاج ىلػػى مسػػاعدة كدعػػـ كتكبيػػه مػػف ابػػؿ المعمػػـ أك األاػػراف كتكبيهػػه الػػذاتى فئػػط
األكثػػر  بػػرة فػػى ذلػػؾ، كبػػذلؾ تكػػكف النظريػػة البنا يػػة اإلبتماعيػػة أرػػافت لمبنا يػػة المعرفيػػة 
مبػػػػدأ الػػػػدعـ ال ػػػػاربى فػػػػى سػػػػياؽ التفػػػػاعبلت اإلبتماعيػػػػة بػػػػيف المتعممػػػػيف كالمعممػػػػيف أك 

، ايػػث يتطمػػب فهػػـ االنشػػطة  (Hmelo-Silver, Duncan, & Chinn, 2007)ال بػػرا 
 ل المػػػتعمـ اصػػػة ىذا لػػػـ يتػػػكافر لػػػد التػػػى تئػػػدـ لممػػػتعمـ كتنفيػػػذاا اسػػػت داـ  دعامػػػات الػػػتعمـ

تزكيػػد كانػػا تظهػػر أاميػػة  ، تنفيػػذ اػػذ  األنشػػطةالتػػئ تعينػػه عمػػى  الكافيػػة ال مفيػػة المعرفيػػة
بسػكر المعرفيػة، أم أك ال" cognitive scaffolds"المتعمـ بما يسػمى بالػدعامات المعرفيػة 
عمػػى عبػػكر الفبػػكة بػػيف مػػا يعػػرؼ كمػػا يسػػعى ىلػػى  ةتئػػديـ بعػػض المعرفػػة لممػػتعمـ لتسػػاعد

 Beyond theالدعامات تتبنئ ما يسمى بصيغة " ما بعد المعمكمػات المعطػاة " فمعرفته، 

Information Given"  الػػتعمـ  مشػػكمةايػػث تئػػدـ ال مفيػػة العمميػػة ذات العبلاػػة بمكرػػكع
  اػذا كاػد02ص، 0212 بعد ذلؾلالسيد عبد المػكلى، المشكمةيمارس المتعمـ اؿ  أكالن، ثـ

عمػػى الكيػػب ىلػػى تغيػػر  الئا مػػة اإللكتركنيػػةدعامػػات الػػتعمـ فػػى بي ػػات الػػتعمـ  اسػػت داـ  أدل
تئػػـك عمػػى التفاعػػؿ   -فػػى كثيػػر مػػف االايػػاف  – فمػػـ تعػػد دعامػػات الػػتعمـ ماتمفهػـك الػػدعا

صػػبات دعامػػات  الػػتعمـ أدكات كمصػػادر كبػػرام  تاتػػكل أك  ،المباشػػر بػػيف المعمػػـ كالمػػتعمـ
 & Quintana, Krajcik )كالمساعدة كالتسػهيبلت المتعػددة ـعمى أشكاؿ متنكعة مف الدع

Soloway, 2013) 
لبي ػات كبنان  عمى ما سبؽ يترح أف الدعـ ال يعػد مػف كماليػات عمميػة الػتعمـ دا ػؿ ا

االفترارية، بؿ مف األساسيات الرركرية التئ بدكنها تفئػد العمميػة التعميميػة أاػـ مككناتهػا 
أف الػػدعـ  (Jeroen & Dominique, 2009)التػػئ تاػػكؿ دكف تائػػؽ أاػػدافها. كيشػػير 

التعميمػػػئ ب عػػػد اػػػاـ ياػػػدد نبػػػاح العمميػػػة التعميميػػػة أك فشػػػمها لػػػدل المتعممػػػيف عبػػػر الكيػػػب، 
سبؽ فناف اماـ نمطػيف لػدعـ الػتعمـ يمكػف اسػت دامها فػى بي ػة مهػاـ الكيػب كتمسينا عمى ما
 "الػػػػدعامات األفئيػػػة ، ك الػػػدعـ االفئػػػى"Vertical Scaffolds"  الرأسػػػئ امػػػال الػػػدعـ

Horizontal Scaffolds     ." 
 األفكػار استكشػاؼ الطػبلب مػف  بللهػا يػتمكف مػف التػئ العممية ائ كانا تعد الكتابة

فػػا تتطمػػب  بهػػا، غيػػر النػػاطئيف عمػػى صػػعبة مهػػارة كاػػى. كمممكسػػة مر يػػة اكبعمهػػ كاخرا ،
 كالغػػػػرض، كالتنظػػػػيـ، الماتػػػػكل مثػػػػؿ متعػػػػددة ارػػػػايا بػػػػيف التػػػػكازف تائيػػػػؽ مػػػػف الطػػػػبلب

 لمغايػة صػعبة اػئ الكتابػة. كالميكانيكػا كاإلمبل ، ك عبلمات الترايـ كالمفردات، كالبمهكر،
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 الئرػػايا لبميػػن اإلتئػػاف تثبػػت المكتكبػػة المنتبػات  مػػؽ أف المتكاػػن مػػف ألف النػػاطئيف لغيػر
 . .0221 راس، أبكل بديدة لغة فئ الذكر سالفة

اف تعمػػػـ الكتابػػػه فػػػئ المغػػػه االلمانيػػػه كمغػػػه ثانيػػػه مػػػف شػػػانه اف يسػػػاعد الطػػػبلب عمػػػى 
كرػػػن أفكػػػاراـ عمػػػى الػػػكرؽ كأيرػػػا مشػػػاركتها مػػػن زمبل هػػػـ اال ػػػريف كبمػػػا اف اػػػذ  المغػػػه 

فػػئ المػػدارس الرسػػمية  فيبػػب تنميتهػػا كاالفػػاد  مػػف التعبيػػر الكتػػابى  يدرسػػكنها لفتػػر  اصػػير 
لتاسػػيف المغػػه كتعزيػػز مايتعممكنػػه فػػئ الفصػػؿ مػػف اكاعػػد لغكيػػه ككممػػات كاالفػػاد  منهػػا فػػئ 

 Scarcella تنميػػػػػة المهػػػػػارات اال ػػػػػرل مثػػػػػؿ الئػػػػػرا   كاالسػػػػػتماع كالتاػػػػػدث،  كانػػػػػا يشػػػػػير
اكاعػػػد  تاسػػػيف عمػػػى المتعممػػػيف تسػػػاعد ةأبنبيػػػ بمغػػػة الكتابػػػة ىلػػػئ أف  1330ل كأكسػػػفكرد

 الطػبلب، يكتػب كال طػاب عنػدما االبتماعيػة، المغكيػة االسػتراتيبية، كا تصاصػاتها المغة،
 كاليػد، العػيف، مػف المسػتمر كاالسػتعماؿ األفكار عف لمتعبير. بديدة لغة من بدا ين رطكف
 مػػف كااػػدة كاػػئ الكتابػػة، أاميػػة مػػف الػػرغـ كعمػػى .الػػتعمـ لتعزيػػز فريػػدة كسػػيمة اػػك كالػػدماغ
 كمهمػػة صػػعبة مهػػارة عمكمػػا الكتابػػة تعتبػػر. ىتئػػاف فػػئ صػػعكبة األكثػػر المغكيػػة المهػػارات

   0221كماسكف،  ااريس غراااـ،ل معئدة

 هشكلت البحج :
أثنػا  ايامهػا بالمشػاركة فػى  فػئ ةالبااثػ تظهرت مشكمة الباث الاػالى عنػدما الاظػ

لمرااة الثانكية عمػى مػدار السػنكات السػابئة أف انػاؾ مئرر المغة االلمانية لطبلب ا تدريس
تعثر لمطبلب فى مهارات التعبير الكتابى، كاد تبيف لمبااث كذلؾ معانػاة  بعػض زمبل اػا 
مف نفس الظػاارة كاػى الئصػكر فػى ادا  الطػبلب لكثيػر مػف مهػارات الكتابػة، كيظهػر اػذا 

 المكركعات المطمكبة. الئصكر بالينا فى كبكد كثير مف نكااى الئصكر فى كتابة
 كي كػػػد ذلػػػؾ مػػػا أكدتػػػه الدراسػػػات ك الباػػػكث السػػػابئة مػػػف كبػػػكد اصػػػكر فػػػى مسػػػتكل

 الػى اػذا كيربػن التعبيػر مكرػكعات فى كتابػة فى مهارات التعبير الكتابى  اصة الطبلب
 لمنه أامها عدة ألسباب

 منهـ. المطمكب المكركع عناصر تاميؿ عمى ادرتهـ عدـ *

 ذكاتهـ فئ الثئه كعدـ عميهـ بديد  ماد  انها ايث أ طا  فئ الكاكع مف  كفهـ *

 بالممػػؿ الطػبلب يصػيب ممػػا المػاد  تعمػيـ فػػئ التئميديػه الطػرؽ المعممػػيف بعػض اسػتعماؿ *
 الدافعيه مستكل كرعؼ
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 االنترنػػػػت فػػػػئ لمباػػػػث لمطػػػػبلب كاإلرشػػػػاد التكبيػػػػه مػػػػن الاريػػػػه مػػػػف مسػػػػااه تػػػػرؾ عػػػػدـ *
 الطػبلب اليػه مايتكصػؿ اف ايػث التعبير فئ تساعداـ كأفكار معمكمات عمى لماصكؿ

   اذاانهـ فئ مايترسخ اك كاالستئصا  الباث  بلب مف

 االسػػتفاد  كعػػدـ الكاػػت ااػػدار الػػى يػػ دل اػػد ممػػا الشػػبكه عمػػى المكااػػن مػػف عديػػد كبػػكد *
  نطااه كيتسن باثهـ يتشعب اد الم تمفه المتصفاات  بلؿ مف باثهـ عند فالطبلب

 اػػذ  لتػػدريس المبل مػػة البي ػػة تػػكافر عػػدـ المشػػكمة اػػذ  فػػى السػػبب يكػػكف اػػد ثػػـ كمػػف
 المهػارات اا مػة اػذ  لتػدريس مبل مػة ىلكتركنيػة بي ػة تػكفير أف البااثػة تػرل كانا المهارات،

 تكػػكف اػػد مهػػاـ الكيػػب كبي ػػة  المشػػكمة، اػػذ  اػػؿ فػػى يسػػااـ اػػد المعمػػـ كالػػزمبل  دعػػـ عمػػى
 التشػػػػارؾ ىمكانيػػػػة الكيػػػػب مهػػػػاـ تتػػػػيح ايػػػػث كبلت،المشػػػػ اػػػػذ  لاػػػػؿ المبل مػػػػة البي ػػػػة اػػػػى

 البماعيػة األنشػطة كممارسػة المعمػـ، كبػيف كبيػنهـ الػبعض بعرػهـ الطػبلب بيف كالتكاصؿ
بػػدا  لممنااشػػة مبمسػػا لممشػػاركيف تتػػيح ك كالفرديػػة  تعميئػػاتهـ كتابػػة مػػف أرا هػػـ، كتمكيػػنهـ كا 

 اسػت داـ يػتئف فمػف، مباشػر بشػكؿ عميهػا اإلبابػات كتمئػى أس متهـ طرح ككذلؾ كااتراااتهـ
 تػػاثير لػػه يكػػكف اػد ممػػا أفرػػؿ، بشػػكؿ كيػتعمـ يعمػػـ أف عمػػى اػػدرة أكثػر يصػػبح مهػاـ الكيػػب

 ىذا  اصػػػة الم تمفػػػة الػػػتعمـ نػػػكات  تاسػػػيف فػػػى المهػػػاـ اػػػذ  مػػػف االفػػػادة فػػػى ايبابيػػػة أكثػػػر
 .    كالطبلب الماتكل لطبيعة المناسب الدعـ بنكع المهاـ اذ  زكدت

 أاػداؼ أاػـ مػف بي ػة مهػاـ الكيػب مػف ممكنػة افػادة أكبػر تائيػؽ اإلطار يعد اذا كفى
 تائيػػؽ فػػى الشػػبكات اػػذ  تكظيػػؼ ىمكانيػػة أعينػػه نصػػب يرػػن فهػػك لػػذا التعميمػػئ المصػػمـ
 االساسػػية ال صػا ص أاػد اػػى الػتعمـ لػدعامات الم تمفػة األنػػكاع ك الم تمفػة، الػتعمـ نػكات 
 التئػدـ عمػى الطالػب لمسػاعدة الػتعمـ دعامػات تسػت دـ ايػث  الكيػب، مهػاـ بي ػة تميػز التى
 كيباػػث الم تمفػػة، أنكاعهػػا  ػػبلؿ مػػف كتطبيئهػػا كفهمهػػا المئدمػػة العمميػػة المػػادة دراسػػة فػػى

 تائيػػػؽ مػػػف كيمكنػػػه لممػػػتعمـ اتااتػػػه يمكػػػف لمػػػدعامات نػػػكع أفرػػػؿ عػػػف التعميمػػػئ المصػػػمـ
 .كيسر بسهكلة التعمـ أاداؼ

 الػػػتعمـ بي ػػػات فػػػى لبلسػػػت داـ المبل مػػػة الػػػتعمـ دعامػػػات أنػػػكاع تعػػػدد مػػػف الػػػرغـ فعمػػػى
 الدراسػػػات نتػػػا   أف ىال التاديػػػد كبػػػه عمػػػى الكيػػػب مهػػػاـ كبي ػػػة عامػػػة بصػػػفة االلكتركنيػػػة
 مناسػػبة أكثػػر – الباػػث مئدمػػة فػػى عررػػه تػػـ كمػػا -_االنػػكاع اػػذ  أل تاسػػـ لػػـ كالباػػكث
 لدراسػػة تتعػػرض لػػـ الدراسػػات اػػذ  اف  اصػػة الم تمفػػة، الػػتعمـ نػػكات  تائيػػؽ فػػى كفاعميػػة
 االبتماعيػػة البػػرام  عمػػى اا مػػة ىلكتركنيػػة بي ػػة فػػى الػػتعمـ دعامػػات مػػف األنػػكاع اػػذ  تػػمثير
 .الكيب بي ة مهاـ مثؿ
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 مكرينػك  مػف كػؿ يشػير كمػا التعميـ تكنكلكبيا فئ لمبااثيف األساسئ الهدؼ أف كايث
 تػػ دل التػػئ كاإلرشػػادات الطػػرؽ فػئ الباػػث اػػك( Moreno & Mayer, 2007)مػاير ك

 كالتفاعػػػػؿ التافيػػػػز، يػػػػ ثر كيػػػػؼ عمػػػػى االنتبػػػػا  تركيػػػػز مػػػػن الػػػػتعمـ، بي ػػػػات فاعميػػػػة لزيػػػػادة
 .اإللكتركنية التعمـ بي ات فى التعمـ عمى اإلدراكية كالعمميات االبتماعئ
  نػػكع  تاديػػد ىلػػى الاابػػة فػػى الاػػالئ الباػػث مشػػكمة تتمثػػؿ سػػبؽ كممػػا رػػك  كعمػػى
 مهػارات تنميػة فػى تػمثير  بمػدل يتعمػؽ فيما كذلؾ، الكيب مهاـ بي ة فى  الرأسيةل الدعامات

 .التعبير الكتابى
  :التالية العناصر فئ الباث مشكمة تاديد يمكف سبؽ كفيما

الثػػانكل فػػى مهػػارات التعبيػػر الكتػػابى  فػػئ  الثػػانى الصػػؼ لػػدل طالبػػات صػػعكبة كبػػكد 
 .المغه االلمانيه

 المبل مػػػػة الػػػػتعمـ دعامػػػػات أنػػػػكاع أنسػػػػب تاديػػػػد اػػػػكؿ الباػػػػكث كنتػػػػا   را اخ ا ػػػػتبلؼ 
 .الكيب التعميمية مهاـ بي ة فى الطبلب من لبلست داـ

 لهػػذا كمسػػتمر دا ػػـ بشػػكؿ التعػػرض برػػركرة كالباػػكث الدراسػػات بعػػض بػػه أكصػػت مػػا 
نتابه تصميمه أساليب لتطكير كذلؾ النكع،  الػتعمـ بي ػة لنكعيػة كفئنا المناسب كا تيار كا 
 ىطاربي ػات فػى الم تمفػة الػتعمـ نػكات  تائيػؽ فػئ ككفا تهػا فعاليتها دربة رماف بهدؼ
 .الم تمفة التعمـ

 أسئلت البحج :
كفػػى رػػك  مػػا تئػػدـ يمكػػف معالبػػة مشػػكمة الباػػث مػػف  ػػبلؿ اإلبابػػة عمػػى األسػػ مة 

 لاألتية
لػػدل  الكتػػابى التعبيػػر فػػى تنميػػة مهػػارات مهػػارات  الرأسػػيةلأثرنػػكع دعامػػات الػػتعمـ مػػا 

 ؟  طالبات الصؼ الثانى الثانكل فئ مادة المغه االلمانيه
 كيتفرع مف اذا الس اؿ الر يس األس مة التاليةل

مػا نمػػكذج التصػػميـ كالتطػػكير التعميمػػئ المئتػػرح لبنػػا  بي ػػة مهػػاـ الكيػػب المبل مػػة لتنميػػة -1
   اللمانيهلدل طالبات الصؼ الثانى الثانكل فئ مادة المغه ا الكتابى التعبير مهارات

 لػدل الكتػابى التعبيػر مهػارات مهػارات تنميػةعمػى   الرأسػيةلما أثر نكع دعامػات الػتعمـ -0
 ؟   االلمانيه المغه مادة فئ الثانكل الثانى الصؼ طالبات
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الهدؼ اك عبلج الئصكر فئ مهارات التعبيػر الكتػابى  بالمغػه االلمانيػه لػدل طالبػات 
 الصؼ الثانى  الثانكل

 أهويت البحج:
  : فئ الاالئ الباث أامية تكمف

بي ػة مهػاـ  اسػت داـ المعنيػة التعميميػة الم سسػات تبنػئ فػئ الباػث نتػا   تسػهـ اد -1
 .الم تمفة التعمـ نكات  بمستكل لبلرتئا  سعيان  الكيب،

 الكيػب التعميميػة مهػاـ بي ػة ىمكانيػات مػف االفػادة تعزيػز فئ الباث نتا   تسهـ اد -0
 بعػػػض دراسػػػة عنػػػد المرامػػػة الثانكيػػػة طػػػبلب تكابػػػه التػػػئ الصػػػعكبات تػػػذليؿ فػػػئ

 .المئررات
 بمبمكعػػة الكيػػب مهػػاـ كمطػػكرم مصػػممئ تزكيػػد فػػئ الباػػث اػػذا نتػػا   تسػػهـ اػػد -2

 بنػػكع يتعمػػؽ فيمػػا كذلػػؾ البي ػػات، اػػذ  تصػػميـ عنػػد العمميػػة كاألسػػس المبػػادئ مػػف
 ؟ الكتابى التعبير مهارات مهارات لتنمية المناسب الدعـ

 معممػػػى المغػػػة االلمانيػػػة بالمرامػػػة الثانكيػػػة تزكيػػػد فػػػى الباػػػث اػػػذا نتػػػا   تفيػػػد اػػػد -5
 أف يمكػػف اإللكتركنيػػة لمبي ػػات المبل مػػة الػػتعمـ دعامػػات نكعيػػات اػػكؿ بارشػػادات

 .الم تمفة التعمـ نكات  فى الطبلب أدا  تاسيف فى فعاؿ تاثير لها يككف

 : حدود البحج
 يئتصر الباث الاالئ عمى ل

 الثػػانكل الثػػانى الصػػؼ طالبػػات لػػدل الكتػػابى التعبيػػر مهػػارات لموضددوةي  حدددود -1
 .  االلمانيه المغه مادة فئ

 الثانكل. الثانى الصؼ طالبات الكتابى التعبير ل يتـ تدريس مهاراتبشري  حدود -0

 زارا  امكاف ع . ث بنات.   مدرسةل مكاني  حدود -2

 0213-0212ل العاـ الدراسى  حدود زمنيه -5
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 :البحج فرض 

  بػػػيف متكسػػػطى دربػػػات طالبػػػات 2021ىاصػػػا يان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػه ل يكبػػػد فػػػرؽ داؿ-
المبمكعػػػه التبريبيػػػه فػػػئ التطبيئػػػيف الئبمػػػى كالبعػػػدل ال تبػػػار مهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابى 

 ككؿ لصالح التطبيؽ البعدل .

  بػػػيف متكسػػػطى دربػػػات طالبػػػات 2021يكبػػػد فػػػرؽ داؿ ىاصػػػا يان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػه ل-
تطبيئيف الئبمى كالبعػدل ال تبػار مهػارات التعبيػر الكتػابى فػئ المبمكعه التبريبيه فئ ال

 كؿ مهار  عمى ادة لصالح التطبيؽ البعدل

 :   البحج وهتغرياتههنهج 
ىلػػى ف ػػة الباػػػكث التػػئ تسػػت دـ تصػػػميمات المػػنه  الكصػػفئ فػػػئ اػػذا الباػػػث  ئينتمػػ

المتغيػػػر المسػػػتئؿ مرامػػػة الدراسػػػة كالتاميػػػؿ كالتصػػػميـ، كالمػػػنه  التبريبػػػئ عنػػػد ايػػػاس أثػػػر 
 لمباث عمى متغيراته التابعة فئ مرامة التئكيـ.

 كتككنت متغيرات الباث مف ل
 لاشتمؿ الباث عمى متغير مستئؿ كاك ل المتغير المستقل

 نكع دعامات التعمـ كيرـ نمط الدعـ الرأسى
 المتغير التابع :

 مهارات التعبير الكتابى 
 التصوين التجريبي للبحج :

، اسػػػت دـ فػػػئ اػػػذا الباػػػث المتغيػػػر المسػػػتئؿ مكرػػػن الباػػػث الاػػػالئ كمسػػػتكياتهعمػػػى رػػػك  
 Extendedبعػدم التصػميـ التبريبػئ ذك المبمكعػة الكااػدة كا تبػار ابمػئ كا تبػار بعػدمأمتػداد 

One Group Pre-Test, Post-Test Design لالمبمكعات فػػئ ثػػبلث معالبػػات م تمفػػة
 .التالى  التصميـ التبريبئ لمباث البدكؿ كيكرح التبريبية لمباث 
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 (1جدول )
 التصميم التجريبي لمبحث

 : أداة القيبس

 ا تبار مهارات التعبير الكتابى لمف ىعداد البااث ؛ لئياس مهارات التعبير الكتابى 

 إجراءاث البحج:
ىبرا  دراسة مساية تاميمية لؤلدبيات العممية، كالدراسات المرتبطػة بمكرػكع الباػث؛  -1

كذلػػػؾ بهػػػدؼ ىعػػػداد اإلطػػػار النظػػػرم لمباػػػث، كاالسػػػتدالؿ بهػػػا فػػػئ تكبيػػػه فركرػػػه، 
 .  كمنااشة نتا به

 تاميؿ مهارات التعبير الكتابى كتاكيمها لمتمكد مف صاة التاميؿ كاكتماله. -0
ىعػػػػداد أداة الئيػػػػاس ل ا تبػػػػار مهػػػػارات التعبيػػػػر الكتػػػػابى  كتاكيمهػػػػا، ككرػػػػعها فػػػػئ  -2

 صكرتها النها ية. 

تصػػػػػميـ السػػػػػيناريك المشػػػػػترؾ لممعالبػػػػػات الثبلثػػػػػة، كتاكيمػػػػػه ككرػػػػػعه فػػػػػئ صػػػػػكرته  -5
 النها ية. 

ىنتاج مهاـ الكيب  كعررها عمى  بػرا  فػئ مبػاؿ تكنكلكبيػا التعمػيـ؛ إلبازتهمػا، ثػـ  -1
ىعػػداد المهػػاـ فػػئ صػػكرتها النها يػػة، بعػػد ىبػػرا  التعػػديبلت المئتراػػة كفػػؽ  را  السػػادة 

 ال برا  الماكميف. 
؛ بهػػدؼ ايػػاس  الئيػػاس ىبػػرا  التبربػػة االسػػتطبلعية لمػػكاد المعالبػػة التبريبيػػة، كأداة -6

ثباتهما، كالتعرؼ عمى أاـ الصعكبات التئ تكابه البااثة، أك أفراد العينة عنػد ىبػرا  
 التبربة األساسية. 

 

ألداة قبمى تطبيق المجموة   
 القياس 

 ألداةتطبيق بعدى  نوع المعالج 
 القياس 

المبمكعة 
التبريبية 
 األكلى

مهارات التعبير l تبار ا
 الكتابى
 

 الكتابى التعبير مهارات ا تبار دعامات راسية
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 ا تيار عينة الباث األساسية. *

تطبيؽ ا تبار مهارات التعبير الكتابى؛ ابمينا لمتمكد مف تكػاف  مبمكعػة الباػث لمباػث ،  *
 كتابى. ال كاساب دربات الكسب فئ التعبير

 تطبيؽ المعالبات عمى أفراد العينة كفؽ التصميـ التبريبئ لمباث. *

 الكتابى بعدينا عمى نفس أفراد العينة.  التعبير مهارات تطبيؽ ا تبار *
 الكتابى.  التعبير اساب دربات الكسب فئ مهارات *
لتغيػر فػػئ ىبػرا  المعالبػػة اإلاصػا ية لمنتػػا  ، كمػف ثػػـ تاميػؿ البيانػػات، كاسػاب مػػدل ا *

الكتػػػابى، كمئارنػػػة نتػػػا   التطبيػػػؽ، كمنااشػػػتها، كتفسػػػيراا عمػػػى رػػػك   التعبيػػػر مهػػػارات
 اإلطار النظرم، كالدراسات المرتبطة، كنظريات التعميـ. 

تئػػػديـ التكصػػػػيات عمػػػى رػػػػك  النتػػػا   التػػػػئ تػػػـ التكصػػػػؿ ىليهػػػا، كالمئتراػػػػات بػػػػالباكث  *
 المستئبمية. 

 : البحج  هصطلحبث
  :WebQuests  الويب مهام

 التعميميػػػة االنشػػػطة مػػػف مبمكعػػػة" بمنهػػػا – الباػػػث اػػػذا فػػػى - ىبرا ينػػػا تعػػػرؼ
 بانػػػب مػػػف مسػػػبئنا انتئا هػػػا تػػػـ مصػػػادر اا مػػػة عمػػػى تعتمػػػد التػػػى التشػػػاركية كالفرديػػػة

 التعبير مهارات كاالدا ية المعرفية بالبكانب ترتبط ماددة بمهاـ الئياـ بهدؼ البااثة
 ". االلمانيةالكتابى فى المغة 

 :  دةامات التعمم
فػػػػى الباػػػػث الاػػػػالى بمنهػػػػا تئػػػػديـ المسػػػػاعدة التػػػػى تاتػػػػاج ىليهػػػػا  اىبرا ينػػػػ تعػػػػرؼ

الطالبات فى كات ما فػى صػكرة ارشػادات كنمػاذج كأمثمػة، كذلػؾ فػى الطالبػات ايػاـ 
الطػػػػبلب بممارسػػػػة مهػػػػارات التعبيػػػػر الكتػػػػابى، فػػػػى بي ػػػػة مهػػػػاـ الكيػػػػب كتئػػػػدـ اػػػػذ  

 ث أنكاع م تمفة . الدعامات فى صكرة ثبل
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 " Vertical Scaffolding"الرأسي الدةم

 بمرااػػؿ تػػرتبط التػػئ كالمسػػاعدات التكبيهػػات تئػػديـل ىبػػرا  بمنػػه ىبرا ينػػا يعػػرؼ
مهػػارات التعبيػػر  تعمػػـ أثنػػا  ككمػػئ مبمػػؿ بشػػكؿ المطمكبػػة كاالنشػػطة المهمػػات تنفيػػذ

 .الكتابى
 مهارات التعبير الكتابى: 

عمػػػى الدراسػػػات التػػػئ تناكلػػػت اػػػذا المكرػػػكع بالدراسػػػه كالباػػػث كبعػػػد اطػػػبلع البااثػػػه 
 تبنت اا مة المهارات االتيه

 كتابة بمؿ بسيطه اصير  -

 مبل  استمار  -

 الماافظة عمى عمى تسمسؿ الكممات دا ؿ البممه -

 بنا  نص متماسؾ كمترابط -

 است دـ الئكاعد المغكيه بطريئه صاياه -

 الترايـبئكاعد الكتابه كعبلمات  -
 التعبير السميـ مف ايث البنا  الصايح لممفردات كمناسبتها لمكركع الكتابه -

 ترابط األفكار كتسمسمها منطئيا كترابط الماتكل -

 كركح األفكار الر يسه كالفرعيه -

 است داـ أدكات الربط بشكؿ صايح مف ايث المعنى كالتككيف  -

 النهايه كفى ذلؾ كبعد كثـ أكال ؿمث كممات كيست دـ البمؿ بدايات فئ التنكع -

 :السببقت والدراسبث النظري االطبر
مػػف دعامػػات نمػػط يهػػدؼ الباػػث الاػػالئ الػػى تصػػميـ بي ػػة مهػػاـ الكيػػب تاتػػكل عمػػى 

لػػػذلؾ فػػػ ف  الػػػتعمـ بهػػػدؼ تنميػػػة مهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابى لػػػدل طالبػػػات المرامػػػه الثانكيػػػه،
االطار النظرل لمباث يشتمؿ عمى ثبلث ماػاكر اػئل الماػكر األكؿ ترػمف مهػاـ الكيػب 
مف ايث مفهكمهػا كابزا هػا كاسسػها النظريػة كااميػة اسػت دامها كانكاعهػا كترػمف الماػكر 
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 ،الثانى دعامات التعمـ مف ايث مفهكمهػا كاسسػها النظريػة ك صا صػها كااميتهػا كانكاعهػا
 الث بالتعبير الكتابى كمفهكمه كابعاد  كالمهارات التئ يترمنهاكا تص الماكر الث

 : مهام الويبأوال : 
مهاـ الكيب أك الرابلت المعرفيػة عبػر اإلنترنػت مػف بػيف اسػتراتيبيات الػتعمـ الاديثػة 
الهادفة ىلى تغيير المنه  التئميدم لمفعؿ التربكم ك التعميمػئ، ك تشػبين الطالػب عمػى بنػا  

بػػاكزا اػػدكد الكتػػاب المدرسػػئ ىلػػى مػػا تػػكفر  التئنيػػات الاديثػػة مػػف كسػػا ؿ تعممػػه بنفسػػه مت
 .التفاعؿ ك المشاركة ك التعاكف فئ التاصيؿ الدراسئ

  اف تعزل اػذ  االسػتراتيبية ىلػى أسػتاذ بػامعئ Renau & Pesudo,2016 كأراؼل
يػة كالػذم أطمػؽ فكػرة الػرابلت المعرف Bernie Dodgeفػئ كاليػة سػاف دييبػك لبرنػئ دكدج 

ـ كاسػػػتراتيبيته تدريسػػػية تسػػػتند ىلػػػى الباػػػث كالتئصػػػئ، 1331عبػػػر الكيػػػب ألكؿ مػػػرة عػػػاـ 
كتهػػػدؼ ىلػػػى تنميػػػة الئػػػدرات الذانيػػػة لػػػدل المتعممػػػيف، كتبػػػدر اإلشػػػارة ىلػػػى أف المصػػػادر 
التعميميػػة التػػئ يمكػػف تئػػديمها مػػف  ػػبلؿ المعرفيػػة عبػػر الكيػػب، كالمنتئػػاة مسػػبئنا مػػف ابػػؿ 

لمصػػادر المتااػػة عبػػر الكيػػب، بػػؿ يمكػػف تكبيػػه المتعممػػيف ىلػػى المعمػػـ، ال تئتصػػر عمػػى ا
مصػػػػادر متااػػػػة فػػػػئ البي ػػػػة الكااعيػػػػة، كاػػػػذا يتطمػػػػب مػػػػف المتعممػػػػيف أف يككنػػػػكا مبتكػػػػريف 
كمتفكريف كنااديف لاؿ أم مشكمة تكابههـ. كالفكرة الر يسة الستراتيبية الػرابلت المعرفيػة 

ػػػا فػػػئ ارػػػطبلع عبػػػر الكيػػػب ليسػػػت فػػػئ ىيبػػػاد المعمكمػػػات ككتابتهػػػا ف اسػػػب، كلكػػػف أيرن
المتعممػػػيف بالباػػػث فػػػئ مشػػػكمة أك سػػػ اؿ مػػػا، كاػػػذا يتطمػػػب مػػػف المتعممػػػيف التفكيػػػر  ػػػارج 
صػػندكؽ الطرا ػػؽ التعميميػػػة التئميديػػة، كمػػف ثػػػـ تتكػػكف لػػديهـ الئػػػدرة عمػػى ىصػػدار األاكػػػاـ 

اكػػـ كالتاميػػؿ كالتركيػػب. كتبمػػن اسػػتراتيبية الػػرابلت المعرفيػػة بػػيف الت طػػيط التربػػكم الم
كاالستعماؿ المتئف لشػبكة اإلنترنػت؛ لتنظػيـ اإلباػار المعرفػئ. كلئػد عمػـ دكدج اػذ  الفكػرة 
كنشراا عمى نطاؽ كاسن مف  بلؿ تئديـ العركض كامئات العمؿ فئ بمين أناػا  العػالـ، 

 كاد شاركه فئ ذلؾ زميمه تـك مارش.
 :web questمفهوم مهام الويب 

 Dodge ديػػػد مػػػف البػػػااثيف ايػػػث عرفهػػػا اظػػػى مفهػػػـك الكيػػػب ككيسػػػت بااتمػػػاـ ع
 كاالكتشػاؼ، كالباػث السػ اؿاالستئصػا  ك  عمػى تعتمػد بديػدة تػدريس طريئػة بانهػا  1331ل

المصػادر  كميػا عمػى أك بز يػا كتعتمػد الطالػب لػدل الم تمفة الذانية رات الئد تنمية ىلى تهدؼ
مػف  أ ػرل مبمكعػة دمػ  ىمكانيػة مػن مسػبئا، كالمنتئػاة الكيػب، عمػى المكبػكدة االلكتركنيػة
كمػا .لممعرفػة أ ػرل مصػادر أم أك المدمبػة، ك االاػراص كالكتػب المبػبلت مثػؿ المصػادر
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عرفهػػا العديػػد مػػف البػػااثيف كفئػػا لتكبهػػاتهـ ككبهػػة نظػػراـ ايػػث كػػبل تناكلهػػا مػػف منظػػكر 
 معيف كمف البااثيف الذيف تناكلكنها بالباث كالتعريؼ 

Fiedler & Allen 0220ل  ، March 0223الايمػة ل مامػد مامػكد ،   0222ل  
  0210  كعرفها اكػـر صػالح ل0210بدكلل   كرامئ مغنـ، أبك،  0222، م نس طيبى ل

  0215  امػػػا  الػػػد فربػػػكف ل0212  كاػػػد عرفهػػػا مامػػػد  ػػػبلؼ ل0210ل اامػػػد سػػػعيد ،
 .  0216ل مكسى كماؿ مئ ،ديابكعرفها ل

ن اسدتخ   مفددا يم مهدام الويددب يمكدد التدي تناولهددا البداح ينومدن خد ل المفددا يم 
 كما يمى :

 أنشطة تعميمية كتربكية تنفذ فئ بي ة االنترنت . *

أنشػػػطة تربكيػػػة تعتمػػػد عمػػػى عمميػػػات الباػػػث فػػػئ االنترنػػػت بهػػػدؼ الكصػػػكؿ الصػػػايح  *
 كالمباشر لممعمكمة بااؿ كات كبهد .

كيػػب فػػئ كسػػيمة تعميميػػة تهػػدؼ الػػى تئػػديـ نظػػاـ تعمػػـ لمطمبػػة عػػف طريػػؽ دمػػ  شػػبكة ال *
 العممية التعميمية .

كسػػيمة تعميميػػة مرنػػة تتماػػكر اػػكؿ المػػتعمـ كتنمػػى مهػػارات اسػػت داـ الشػػبكة مػػف  ػػبلؿ  *
 تكظيؼ االنترنت فئ التعمـ.

 :   : العناصر المكون  لمهام الويب  انًيا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( العناصر االساسيه لمهام الويب1شكل )
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الرابلت المعرفية ما ائ ىال مبمكعة مف صفاات الكيػب، كػؿ صػفاة تتػكلى مككنػا 
ماػػػددا مػػػف مككنػػػات الرامػػػة المعرفيػػػة، التػػػئ تػػػتـ فػػػئ شػػػكؿ عػػػدد مػػػف ال طػػػكات األساسػػػية 

؛ 0212كليمػػى البهنػػى، ؛مػػاار صػػبرم0211، اطػػيط يكسػػؼ غسػػافلكمػػا أشػػار;المنظمػػة 
   كالتالىلكاى   0211؛ ككليد يكسؼ، 0215نبيؿ باد ،  

يككف مكبكدا فى بداية المكركع ك يتسػـ بالتاػديات المثيػرة  (Introductionالتمهيد ).1
كالائيئية فئل عرض الرسـ مثبل من النص، مئتطفات مف فيمـ شفكيا، فػى سػياؽ التعمػيـ . 

مهػاـ كيبدك مف المهـ اف  يككف لػدل المعمػـ المعرفػة السػابئة لمطػبلب مهمػا ا تمفػت أنػكاع 
ا تبلؼ مػػػادة الباػػػث أك بػػػا تبلؼ المسػػػتهدفيف منهػػػا فػػػ ف بميعهػػػا يبػػػب أف تبػػػدأ بػػػ الكيػػػب

بتمهيػػد عػػاـ يهػػدؼ ىلػػى تئػػديـ السػػياؽ العػػاـ ك الصػػكرة المبممػػة  لممهمػػة المنكطػػة بالتمميػػذ.  
مػػػف تاديػػػد فكػػػرة الباػػػث ك طريئػػػة التئػػػديـ ، اسػػػمكب الباػػػث ، التئيػػػيـ المطمػػػكب ، تكزيػػػن 

 أكراؽ ، ارص مدم .  الدربات ، طريئة تئديـ الباث ل

كاػػئ المرامػػة التػػئ تػػكفر لمطمبػػة ال مفيػػة المعرفيػػة بمكرػػكع الباػػث لالػػدرس  بطريئػػة 
مهػػاـ تثيػػر دافعيػػتهـ لمباػػث كالػػتعمـ، كنبلاػػظ كػػذلؾ أف المػػدقرس ال يػػزاـ المئدمػػة بتفاصػػيؿ 

، ايػث يمكػف لممػدرس اف ي بػؿ مهػاـ الكيػبكاك مػا يبػب أف يكػكف فػئ مئدمػة أم  الكيب
مهػاـ مػف غيػر التبلميػذ ىلػى   ػر  مهاـ الكيباأل رل التئ تهـ مف سيستفيد مف  التفاصيؿ

   For Teachers  فى أيئكنة  اصة تا ذ مسمى الكيب
 (Tasks) المهم . 0

.مهاـ تدريس الش ص تتمثؿ فئ كرن عدد مف المهاـ الئابمه لمتائيؽ كالتػى بامكانػه 
اػدؼ كاتبػا  فهػى تتمثػؿ  مػثبل فػى تسكيتها كامهػا . كاػذا يبسػد المكرػكع كيبعػؿ لمعمػؿ 

 المباالت التاليةل 
 الاصكؿ عمى معمكمات اكؿ المكركع،-أ

 تاميؿ المعمكمات كاالستنتابات-ب
 كرن الرال كبز  مف اؿ المشكمة -ج

، بتاديػػد األسػػ مة البكاريػػة لممهمػػة ك التػػئ لمهػػاـ الكيػػبك يئػػـك المػػدرس بعػػد التمهيػػد 
. يعػػد اػػذا المكػػكف ماػػكران أساسػػيان ينطمػػؽ منػػه التبلميػػذ فػػئ  مهػػاـ الكيػػبتػػدكر اكلهػػا فكػػرة 

رامتهـ عبػر المهمػة المطمكبػة مػنهـ . كمػا ياتػكم اػذا البػز  مػف النشػاط تاديػد ال طػكات 
التػػئ يبػػب اتباعهػػا لئلبابػػة عمػػى اػػذ  األسػػ مة. مػػف المفيػػد اإلشػػارة انػػا ىلػػى أف الكثيػػر مػػف 

يػػة لممهمػػة عػػف ال طػػكات التػػئ يبػػب يفرػػمكف عػػزؿ األبكبػػة البكار  مهػػاـ الكيػػبمصػػممئ 
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أك  Process)اتباعها كذلؾ بكرن األكلى تات عنصر المهمة، ك األ يرة تاػت عنصػر ل
ل  طػػػػكات الباػػػػث أك المعالبػػػػة اك العمميػػػػات   . فػػػػئ اػػػػيف أف الكثيػػػػر مػػػػف المصػػػػمميف 

أك  مهػػاـ الكيػػبادة  لمف ػػة العمريػػة التػػئ ت اطبهػػا نيبمعػػكف بػػيف االثنػػيف .كذلػػؾ يمكػػف اسػػ
ايث أنػه ال يكبػد ااعػدة ثابتػة لػذلؾ فمنػت كمصػمـ اػد  دل تعئيد أك سهكلة فكرة الباث.لم

تستطين دمػ  اػاتيف ال طػكتيف فػئ  طػكة كااػدة ك كػذلؾ يمكنػؾ فصػمهما زيػادة لمتاديػد ك 
التكريح . كما نبد  نماذج عديػدة لترتيػب ك تئيػيـ ك تصػنيؼ العمميػات الذانيػة المطمػكب 

تنميتهػػػا لػػػدل التبلميػػػذ كاسػػػتثماراا فػػػئ  مهػػػاـ الكيػػػبمطمػػػكب مػػػف مػػػف التبلميػػػذ ىتباعهػػػا ك ال
الكصكؿ لهدؼ الباث. مف اذ  النماذج بمـك كتصنيفاته لمعمميػات الذانيػة كالتػئ يمكػف أف 

. ايػػػث يمكػػػف االسػػػتعانة  بهػػػا لتئػػػكيـ مػػػدل بمهػػػاـ الكيػػػبتتماػػػكر اكلهػػػا المهػػػاـ المرتبطػػػة 
صػػعكبة أك سػػهكلة األسػػ مة الماكريػػة لرابلتػػؾ المعرفيػػة عمػػى الكيػػب كتطابئهػػا مػػن مسػػتكل 

ينطمؽ فيه الطمبة فئ رامتهـ لبمكغ نتابػات المهمػة المطمكبػة مػنهـ،  كاػئ ذات  تبلميذؾ. 
كتكػكف اػذ  المهػاـ طبيعة ممتعة، تعمؿ عمى استثارة دافعيػة الطمبػة ناػك مكرػكع الػدرس، 

اابمة لمتطبيؽ، ىذ بعد التمهيد يػتـ تاديػد األسػ مة البكاريػة لممهمػة كالتػئ تػدكر اكلهػا فكػرة 
، كيعػػد اػػذا المكػػكف ماػػكران أساسػػيان عمػػى تاديػػد ال طػػكات التػػئ يبػػب ىتباعهػػا مهػػاـ الكيػػب

 لئلبابة عف اذ  األس مة
 (  Recoursesالمصادر)  .2

ترنػػػت ايرػػػا ك مػػػكاد ا ػػػرل ة الػػػى كصػػػبلت االناػػػى مبمكعػػػة مػػػف المػػػكاد، باالرػػػاف
كاالفبلـ، اكغيراا . كيبدك اف المصادر الهامػة التػى تنشػا مػف االنترنػت  يكػكف   مثؿلالكتب

لهػػػا معنػػػى  اذا مػػػا اكرنػػػت بالمصػػػادر التئميديػػػة كمػػػكاـز ارػػػافية اذا لػػػـز االمػػػر كمػػػا يركػػػز 
 مهػاـ الكيػبف مػف مككنػات المدرس انا عمى تئييـ المعمكمات اك تئنيات الباث اذا المكػك 

تتبمػػػكر اػػػكؿ الباػػػث عػػػف  مهػػػاـ الكيػػػبيػػػاتى بعػػػد ل المهمػػػة   مػػػف ايػػػث االاميػػػة ، ففكػػػرة 
المعمكمػػػات مػػػف  ػػػبلؿ االنترنػػػت ، كفػػػى اػػػذ  المرامػػػة يئػػػـك المػػػدرس بانتئػػػا  مكااػػػن عمػػػى 

الماكريػػة المطمػػكب مػػف التبلميػػذ ايبػػاد امػػكؿ لهػػا اك   الشػػبكة ذات عبلاػػة كثيئػػة باالسػػ مة
تعتمػػد بز يػػا أك كميػػا عمػػى المصػػادر اإللكتركنيػػة المنتئػػاة  مهػػاـ الكيػػبث فيهػػا ، كألف الباػػ

تارم الداػة ك البئػا  عمػى كثيػر مػف الاػذر فػئ اػذ    مهاـ الكيبمسبئا، ف ف عمى مصمـ 
 ال طكة 

كالس اؿ انا ل اؿ اناؾ أم نئص فئ اذا النشاط التربكم فئ اػاؿ ىذا اػاـ المػدرس بنفسػه 
ن ك المصػػادر المػػراد الباػػث منهػػا ؟ اف االنتئػػا  المسػػبؽ مػػف ا بػػؿ المدرسػػيف بانتئػػا  المكااػػ

التػػئ يبػػب عمػػى المػػتعمـ زيارتهػػا ، يسػػمح بتكبيػػه اسػػتعماؿ المػػتعمـ لمااسػػكب، ك  لممكااػػن
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ذلػػػػؾ ب عطا ػػػػػه اػػػػدفا ماػػػػػددا يبػػػػب الئيػػػػػاـ بػػػػػه، كمػػػػا أنػػػػػه ياػػػػد مػػػػػف زيػػػػارة المكااػػػػػن غيػػػػػر 
انػة يسػمح بتئنػيف اسػتعماؿ الاكاسػيب كمػدة االباػار  الهادفة.الميزة الثانية لهػذا االنتئػا  اػك

عمػػػى الشػػػبكة كيػػػكفر كاػػػت التمميػػػذ كالمػػػدرس كبهػػػداما التػػػى بػػػدكراا تافػػػز التمميػػػذ لمتابعػػػة 
ال طػػػكات المطمػػػكب مػػػف الطمبػػػة ىتباعهػػػا  اػػػددكالكصػػػكؿ لنهايتهػػػا كت مهػػػاـ الكيػػػبمرااػػػؿ 

يػاـ بهػا كالشػئ  المميػز لمكصكؿ لمهدؼ المطمػكب مػنهـ أك تائيػؽ المهمػة المنكطػة بهػـ لمئ
لهػػػذ  ال طػػػكة اػػػك أف المصػػػمـ لػػػف يكتف ػػػئ ببػػػرد المكااػػػن بػػػؿ يتكبػػػب عمػػػى المعمػػػـ زيادتهػػػا 

 كالئياـ بربطها مباشرة باألس مة الماكرية لممهمة كاذا يسهؿ تنفيذ المهمة ب تئاف،
 (Evaluation. التقويم  )4

بكاسطته يػتـ تكرػيح تكزيػن  ىذ مهاـ الكيبيعد التئكيـ اك المرامة األ يرة الفعمية مف 
الاريػة  مهػاـ الكيػبالدربات عمى الباث أك الفكرة ك عمى المرااؿ السػابئة كػذلؾ لمصػمـ 

فػػئ طريئػػة تصػػميـ التئػػكيـ الػػذم يػػرا  مناسػػبان ، مػػن مراعػػاة  تكرػػيح مػػا اػػك مطمػػكب مػػنهـ 
بالتاديػػػد ك كػػػـ مػػػف الدربػػػة يسػػػتمزمها الئيػػػاـ بعمػػػؿ ماػػػدد اتػػػى لػػػك أدل ذلػػػؾ ىلػػػى زيػػػادة 
تفاصػػيؿ ال طػػكات، ك يتطمػػب التئػػكيـ انػػا ابتكػػار طػػرؽ بديػػدة تتعػػدد بتعػػدد المهػػارات التػػئ 

 .مهاـ الكيبتاتكيها 
تتطمػػب مبمكعػػه مػػف المهػػارات منهػػا المعرفيػػة،  بمهػػاـ الكيػػبف تمػػاـ المهػػاـ المرتبطػػة  

 . مهػاـ الكيػبكاإلبتماعية، كالذانيػة، كالتكنكلكبيػة. كمػا يمكػف ارػافة أكبػه أ ػرل لتئػكيـ 
ـ  مػػف اػػذ  األكبػػه التػػئ يمكػػف ىرػػافتها  البانػػب التكنكلػػكبئ لمرامػػة، ايػػث يمكنػػؾ أف تئػػك 
مستكل تاكـ المػتعمـ فػئ األدكات التكنكلكبيػة ألتمػاـ المهمػة المركزيػة لمرامػة كذلػؾ بتئػديـ 
تعريؼ دايؽ لكؿ مستكل مف الكفػا ات التكنكلكبيػة. فمػثبل ىذا كػاف عمػى المػتعمـ أف ينشػر 

المعرفئ عمى شػبكة الكيػب، فسػيككف مػف المستاسػف تعريػؼ المهػارات التػئ نتا   اصاد  
عمػػػى المػػػتعمـ ىظهاراػػػال اسػػػتعماؿ البػػػداكؿ، ا تيػػػار الاػػػركؼ، ىدمػػػاج الصػػػكرة كالصػػػكت 

 كالفيديك، ىلخ. كبهذ  الطريئة يمكف أف تبمكر معايير متكاممة لتئكيـ رابلتؾ المعرفية.
ة بالنسبة لممػتعمـ، فئػد تشػكؿ تاػديان كبيػران تشكؿ مشارين مصغر  مهاـ الكيبكنظران ألف 

لػػه، كبػػذلؾ يصػػبح مػػف الكابػػب عمػػى المصػػمـ أف ياػػدد بشػػكؿ كارػػح المعػػايير التػػئ سػػيتـ 
، كبػػذلؾ فػػ ف التئيػػيـ يعنػػئ بيػػاف مػػا يطمبػػه المعمػػـ مػػف طمبتػػه مهػػاـ الكيػػباسػػتعمالها لتئػػكيـ 

 .كالكصكؿ ىلى نتا به مهاـ الكيبألدا  
اف يكػػكف لػػديهـ االمكانيػػه لتئيػػيـ عمميػػة  مهػػاـ الكيػػبنهايػػة  ينبغػػئ عمػػى المتعممػػيف فػػئ

 التعمـ بشكؿ نئدل 
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  Conclusionالخاتم  ). 1
كاػػك عبػػارة عػػف مم ػػص لفكػػرة مهػػاـ الكيػػب ك التػػئ تػػـ الباػػث اكلهػػا.كفئ اػػذا البػػز  
يػػتـ تػػذكير المتعممػػيف بالمهػػارات التػػئ سيكتسػػبكاا عنػػد نهايػػة الرامػػة، ككػػذا تافيػػزاـ عمػػى 
اتماـ كؿ مراامها، ك تافيزاـ عمى االفػادة مػف النتػا   التػئ تػـ التكصػؿ ىليهػا. ك ال ي فػى 

افز تبلميذ  لمكصػكؿ لم طػكة األ يػرة مػف الباػث المطمػكب أك عمى المدرس الذكئ كيؼ ي
كيؼ يػدعقـ ثئػة التبلميػذ بمنفسػهـ مػف  ػبلؿ التعزيػز المػادم بالػدربات أك التعزيػز المعنػكم 

كمػػػا اف المعمػػػـ ينبغػػػئ عميػػػه ىعطػػػا   مهػػػاـ الكيػػػب.كمػػػا ااػػػاـ بػػػذلؾ األسػػػتاذ"دكدج" مصػػػمـ 
 كراة التئييـ.المتعمميف ردكد فعؿ عف ادا اـ من االشار  الى 

التددي حدددد ا بيرندى دودج وقددد أضدداو موسددمرومورباخ   و دذ   ددي العناصددر الر يسد
 ةناصر أخرى م ل  : (2008)

 : processالعممي   اإلجراءات او

 إلبػرا  ال طػكات ككػذا بكرػكح لمطمبػة اخليػات كتفسػير تاديػد يػتـ المرامػة اػذ  فػئ

 كيمكػف.ككارػاة ماػددة  طػكات ىلى المهمة تبزأ أف كيبب المركبة، المهمة النشاط كانباز

 يتكصػمكف التػئ المعمكمػات عمػى بنػا  األفكػار لمئارنػة الػبعض بعرػهـ مػن يعمػؿ الطمبػة أف

 لاػؿ بمػاعئ بشػكؿ العمػؿ ىلػى تئػكداـ مرامػة ىلػئ يصػمكا كػئ فػردل العمػؿ بشػكؿ أك ىليهػا

 فهػـ مػف التمكػد يبػب المرامػة اػذ  كفػئ مبمكعػات، أربػن ىلػى تئسػيـ الطمبػة كيمكف المشكمة،

 الفكػرة كمػا ؟ المشػكمة تاػؿ اف يبػب ككيػؼ لمعمػؿ المػكاد البلزمػة كتاػرم لممهمػة الطالػب

 بػه يئكمػكا أف مػنهـ المتكاػن كما.؟ نتيبة ىلئ عينه لمكصكؿ أماـ يرعها أف يبب التئ العامة

  العمميػة سػير م طط مثؿ نتا بهـ لعرض كسا ؿ م تمفة لمطمبة المعمـ يكفر أف يبب كانا ؟

  0210اامد ابراـ .بمعة، الرامف عبد عمئ .ل الكسا ط متعددة التئديمية العركض–
 العرض او التقديم :

اف مهاـ الكيب ايرا تترمف عرض النتػا   الفرديػة  بشػكؿ مبل ػـ، مثػؿ االنترنػت اك 
.ايػػث اف التبربػػه تعنػػى لمدارسػػيف دافػػن ارػػافى Wordعػػرض تئػػديمى بالبػػاكر بكينػػت اك 

ض عممهػـ بشػكؿ مبػانى عمػى االنترنػت كلػيس فئػط فػئ شػكؿ ممصػئات عندما يمكنهـ عػر 
اكتئػػارير كلكػػف كػػؿ األشػػكاؿ األ ػػرل لمعػػرض اػػئ بػػالطبن ممكنػػه، ىذا كانػػت تعكػػس عمػػى 

 .ناك أفرؿ ظركؼ معينة
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  :TeacherPageصفح  المعمم
 بػػػه ليسترشػػػد مهػػػاـ الكيػػػب؛ تنفيػػػذ بعػػػد ىدرابهػػػا يػػػتـ منفصػػػمة صػػػفاة عػػػف عبػػػارة كاػػػئ
 لتصػػميـ أك أ ػرل، كمػػدارس أ ػرل فصػػكؿ فػئ مهػػاـ الكيػب تكظيػؼ ناػػك   ػركف معممػكف

 الػػدرس، فػػئ السػير  طػػة فيهػا يػػذكر أف المعمػـ يسػػتطين ايػث أ ػػرل، لػدركس مهػاـ الكيػػب
  Benito ,et al,2016ل .الدرس تنفيذ بعد المتكاعة كالنتا  
   :دةامات التعمم  انيا:

 :مفهوم دةامات التعمم وخصا صها  -1
تعددت الدراسػات كالباػكث كاألدبيػات التػى تناكلػت دعامػات الػتعمـ، لػذلؾ نبػد أف لهػا 
عديػػد مػػف التعريفػػات سػػكا  أكػػاف ذلػػؾ السػػت داـ الػػدعامات دا ػػؿ الفصػػؿ أك الئا مػػة عمػػى 

 الكمبيكتر 
  عمػػى انهػػا أدكات اك اسػػتراتيبيات اك ادلػػة تئػػدـ الػػدعـ 0211عرفتهػػا ايمػػاف سػػعفاف ل

ة لممتعمـ  بلؿ عممية التعمـ ، بالئدر الذل يسمح له بمكاصػمة ادا مهػاـ اك المساعدة الفكري
 التعمـ ذاتيا كانبازاا

  عمػػػى اف الػػػدعامات تترػػػمف مبمكعػػػه مػػػػف 0210كمػػػا اكػػػد نرػػػاؿ عبػػػد الغفػػػكر ل
العناصر المشػتركه كتعريػؼ المهمػه كالتكبيػه المباشػر اكالغيػر مباشػر كتكرػيح مكاصػفات 

عدات كالمكاد كالتسػهيبلت كاػد تشػمؿ المسػاعدة فػئ الت طػيط االنشطه كتسمسمها كتكفير الم
كالتنظيـ كالتفكير فئ مهمه مادد  كتئػديـ المسػاعدة البلزمػة التػئ تتناسػب مػن االاتيابػات 

 التعميمية لممتعمـ فئ الكات المناسب.
  بمعنى دعا ـ تعميمية اشار  الىانها دعػا ـ يئػدمها 0210بينما است دمه مامد اميف ل

 كيست دمها المتعمـ م اتا.المعمـ 
  بمعنػػى 0212،كمامػػد  ػػبلؼ 0212،بينمػػا اسػػت دمه نبيػػؿ عزمػػى كمامػػد المرادنػػى
يعرفكنهػا بانهػا مبمكعػة المسػاعدات  ك دعامات التعمـ ىشارة الى دعـ المتعمـ اثنػا  تعممػه،

كالتكبيهػػػات كالتصػػػميمات التػػػئ تئػػػدـ لممػػػتعمـ اثنػػػا  عمميػػػة الػػػتعمـ كتعميمػػػات اك ىرشػػػادات 
ساعد  كتييسر له كتذلؿ العئبات كتكبهه ناك انباز المهمات التعميميػة كتائػؽ األاػداؼ لت

 المطمكبة بكفا ة كفاعمية كتـ است دامها فئ اذا الباث بمعنى دعامات التعمـ.
  بػػمف الػػدعـ فػػئ التعمػػيـ االلكتركنػػى لػػه 0211كعرفهػػا مامػػد فرػػؿ المػػكلى عبػػد ا  ل

ى الػػػػذل يسػػػػاعد المػػػػتعمـ فػػػػئ الكصػػػػكؿ الػػػػى النظػػػػاـ عػػػػدة اشػػػػكاؿ فهنػػػػاؾ الػػػػدعـ التكنكلػػػػكب
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كاست دامه كاالستمرار فيه كاناؾ الدعـ التعميمى الػذل يئػدـ لممػتعمـ التعميمػات كالتكبيهػات 
 ال اصه بالماتكل االلكتركنى كانشطته كتدريباته .

 ومن خ ل التعريفات السابق  يتضح مايمى :
 عـ المئدـ مف المعمـ لممتعمـ.الدعامات ائ مبمكعة المساعدات كالتكبيه كالد 

 .تئدـ الدعامات بشكؿ ثابت اك عند ااتياج المتعمـ 

 .تئدـ الدعامات لممتعمـ اتى يككف اادرا عمى مكاصمة تعممه 

  الػػدعامات تمكػػف المػػتعمـ مػػف الئيػػاـ بالمهػػارات التػػئ ال يمكػػف اكتسػػابها بػػدكنها فػػئ
 . الكات المادد

 ممساعد  فئ المستئبؿ .ت دل الدعامات الى عدـ اابة المتعمـ ل 

 اد تئدـ الدعامات فئ شكؿ ىرشادات اك فئ شكؿ مهاـ عممية 

 .يبب ت طيط كتصميـ الدعامات بعناية كداة 

 .تتنكع فئ اشكالها فئد تككف نصكصا اك صكرا اك ممفات صكتيه اك فيديك 

 .تساعد فئ تائيؽ األاداؼ المطمكبة بكفا ة كفاعمية 
 :البحث()متغير دةامات التعمم الرأسي   -2

نكعػاف مػف الػدعـ يمكػف تئػديمهـ الػى  دعامػات الػتعمـ  (Whitehouse, 2007) يئسػـ
فئ بي ػات الػتعمـ االفترارػية عبػر اإلنترنػت امػال الػدعـ الرأسػئ كاػك عبػارة عػف الػدعامات 
التئ تئدـ نظرة عامة عػف المكرػكع كالهيكميػة بمكممهػا، كتكرػح تسمسػؿ العمػؿ، كاألاميػة، 

، كيتـ تصميمه ابؿ البػد  فػئ اـ التعميميةفى المه المهمة همة، كالنئاط كالبدكؿ الزمنى لمم
المهمػػة. كالػػدعـ األفئػػئ؛ ايػػث ي تمػػؼ فػػى أنػػه يئػػدـ م ططػػات عمػػا يبػػب فعمػػه فػػى كػػؿ 
مهمة بتتػابن معػيف يكصػؼ مػف  ػبلؿ الػدعـ الرأسػئ.عمى رػك ماتئدـ كمػف  ػبلؿ عػرض 

أف الػػدعـ المفػػاايمئ كالػػدعـ    نبػػد0211لTasirك  Jumaatكتاميػػؿ أنمػػاط الػػدعـ عنػػد  
  الػػػدعـ الرأسػػئ، أمػػػا الػػػدعـ اإلبرا ػػػئ 0221ل Whitehouseاالسػػتراتيبئ يطمػػػؽ عمػػػيهـ  

كالػػدعـ فػػكؽ المعرفػػئ يطمػػؽ عمػػيهـ كايػػت اػػاكس الػػدعـ ايػػث يسػػاعد عمػػى سػػرعة ىنبػػاز 
 عمػى أف  (Hmelo-Silver, Duncan, & Chinn, 2007المهمػات التعميميػة، كمػا ي كػد

مػػات الػػتعمـ فػػى نطػػاؽ بي ػػات الػػتعمـ الئا مػػة عمػػى التعمػػيـ التعػػاكنئ كالتشػػاركئ اسػػت داـ دعا
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يساعد عمى ىنبػاز المهػاـ التعميميػة، كيسػاعد عمػى تكرػيح المفػاايـ المعرفيػة كالممارسػات 
 التعميمية األفئية.

 الدةامات الرأسيه :-3
 ,Yuh-Ming Cheng, Lih-Shyang Chen, Hui-Chung Huangكاد ذكر ل

Sheng-Feng Weng, Yong-Guo Chen, and Chyi-Her Lin،0223 اف  
 المهمػػه بدايػػة فػػئ بمكممهػػا المهمػػه عػػف ايكميػػه معمكمػػات تئػػديـ فيهػػا الػػدعامات الرأسػػيه يػػتـ

 تنفيػذ ب طػكات المرتبطػة كاإلرشادات المساعدات مف المعمـ يئدمه ما الدعـ مف النكع كاذا
 سيتعررػكف لمػا المتعممػيف تهي ػة بهػدؼ ككمػئ، ىبمػالئ كبشػكؿ المهمػة بداية فئ األنشطة

عطا هـ دراستهـ، أثنا  فى كصعكبات مشكبلت مف له  التصػرؼ مػف تمكػنهـ اكية  مفية كا 
كمػػا أف الػػػدعامات الرأسػػية تتنػػاكؿ كامػػػؿ نطػػاؽ المهمػػة التعميميػػػة كيػػتـ مػػػف كت طيها معهػػا

يمها بشػكؿ كامػؿ  بللها ىعطا  فكرة عف بميػن بكانػب المهمػة المسػتهدفة، بايػث يػتـ تئػد
ابؿ الد كؿ فئ المهمة، كبذلؾ تئدـ اذ  الدعامات كدفعة كاادة مف البداية كتتنػاكؿ بميػن 
بكانػػب المهمػػة المسػػتهدفة، كعمػػى المػػتعمـ أف يتػػذكر كافػػة التعميمػػات كاإلرشػػادات التػػئ تػػـ 

ئػدـ عررها من المهمة، كذلؾ لتكظيفهػا فػئ تنفيػذ المهػاـ التعميميػة المكمػؼ بهػا المػتعمـ. كت
بكاسطة بشرية عف طرؽ المعمـ أك بكاسطة تكنكلكبية عػف طريػؽ عػرض تئػديمئ أك ممػؼ 

   فيديك.
 األساس النظرى لدةامات التعمم الرأسي  :

الػدعامات الرأسػية بتمييػػد عديػد مػف النظريػػات  "كاػد اظػى اػذا التكبػػه ناػك اسػت داـ 
ايػػث تكبػػد عكامػػؿ عػػدة تعمػػؿ عمػػى  "Motivation Theory"نظريدد  الدايعيدد  منهػػا 

  اسػػتثارة  016، ص 0211اسػػتثارة الدافعيػػة مػػف أامهػػا كمػػا أشػػار مامػػد عطيػػة  مػػيسل
االنتبػػػػا  كالفرػػػػكؿ لمػػػػتعمـ، كالتاػػػػدل، كاػػػػذ  العكامػػػػؿ تتطمػػػػب عػػػػرض الماتػػػػكل التعميمػػػػئ 
كأنشػػػطتة، كدعاماتػػػه بطريئػػػة تتاػػػدل تفكيػػػر المتعممػػػيف، كتػػػدفعهـ لتعممػػػه، كاػػػذا مػػػا يػػػكفر  

  Arab British Academy for Higher Educationل داـ الدعامات الرأسية.  است
 Cognitive"النظريددددددد  البنا يددددددد  المعرييددددددد  كػػػػػػػذلؾ أيػػػػػػػدت اػػػػػػػذا التكبػػػػػػػه   

Constructvisim Theory"  ايػػػػػػػث أشػػػػػػػار بركنػػػػػػػر  مػػػػػػػف  ػػػػػػػبلؿ مبػػػػػػػدأ الميػػػػػػػؿ
اسػػت داـ  "  ىالػى رػركرة تنشػيط المػتعمـ كدفعػه لمتفكيػر مػف  ػبلؿ"Predispositionالئبمػى

بعػػػػػػػض األسػػػػػػػاليب العئميػػػػػػػة منهػػػػػػػا تئصػػػػػػػى الائػػػػػػػا ؽ كاسكشػػػػػػػاؼ البػػػػػػػدا ؿ  لمامدعطيػػػػػػػة 
 ايػث بيابيػه لنظريػة تػدعيمان  كأتباعػه بركنػر عمؿ ايث يعتبرص   050، 0211 ميس،
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 المػتعمـ الفػرد تنظػيـ كيفيػة كدرس، الػتعمـ فػئ الايكيػة النػكاائ عمى نظريته فئ بركنر ركز
 بركنػر يػرل. المعرفػئ اصػيمته لزيػادة منهػا االسػتفادة ككيفيػة، بي تػه فئ اكله التئ لؤلشيا 

 بطريئػة المعمكمػات بنػا  كيػتـ، لممعمكمػات كنشػطة ايكيػة معالبػة تترػمف التعمـ عممية أف
 تركيزاػػا اػػك الػػتعمـ فػػئ بركنػػر نظريػػة تميػػز التػػئ األشػػيا  كمػػف.   ػػر ىلػػى فػػرد مػػف م تمفػػة
 التركيػػز فػػ ف كبػػذلؾ، الشػػئ  اػػذا اػػدث لمػػاذا معرفػػة أك الشػػئ  اػػدكث كيفيػػة معرفػػة عمػػى
 عمػػػى التركيػػػز مػػػف أكثػػػر كاالتبااػػػات الم تمفػػػة كالتعميمػػػات المهػػػارات عمػػػى منصػػػبان  يكػػػكف

 الدا ميػػة العئميػػة العمميػػات بدراسػػة المعرفيػػة تهػػتـ النظريػػات ايػػث اف .كالمعمكمػػات الائػػا ؽ
   كت زينها كتنظيمها لممعرفة اكتسابه كيفية مف عئؿ المتعمـ دا ؿ تادث التئ

 :و ي مراحل أو ةمميات   ث تضم التعمم ةممي  أن برونر ويرى
  Acquisition of New Information الجديدة المعمومات اكتساب-1

 كتاػػػؿ الئديمػػػة المعمكمػػػات ىلغػػػا  عمػػػى البديػػػدة المعمكمػػػات تعمػػػؿ المرامػػػة اػػػذ  كفػػػئ
 تطػػػكير طريػػػؽ عػػػف كذلػػػؾ، السػػػابؽ مػػػف تعئيػػػدان  أكثػػػر كتبعمهػػػا كتنميتهػػػا تطكراػػػا أك مامهػػػا
 .الفرد يعرفها التئ السابئة المعمكمات كتعديؿ

 Transformation of Knowledge المعمومات تحويل-2
 تصػػبح لكػئ معالبتهػػا أك المعمكمػات أك المعػػارؼ كتاكيػؿ نئػػؿ يػتـ المرامػػة اػذ  كفػئ

 .لممتعمـ بالنسبة كمفيدة معنى ذات
 Evaluation Level التقييم مرحم -3

 باألاػػداؼ الصػػمة كثيئػػة كأنهػػا كافيػػة المعمكمػػات أف مػػف التمكػػد يػػتـ المرامػػة اػػذ  كفػػئ
 المعمكمػػػات معالبػػػة يػػػتـ التػػػئ الطريئػػػة عمػػػى الاكػػػـ طريػػػؽ عػػػف ذلػػػؾ كيػػػتـ. لهػػػا الم طػػػط
 ركػػز فئػػد. الااليػػة كالمهػػاـ األعمػػاؿ تناسػػب لكػػئ تاكيػػؿ مػػف عميهػػا يطػػرأ كمػػا بهػػا البديػػدة
   productsل النكات  عمى كليس   processesل  العمميات عمى بركنر

 عػػػػرض فػػػػئ ك عمػػػػى التسمسػػػػؿ المعمكمػػػػات تئػػػػديـ فػػػػئ كي كػػػػد بركنػػػػر عمػػػػى االاتصػػػػاد
عادة عرض المعمكمات فئ التسمسؿ ىف بركنر يرلل  ال برات  ينبغػئ لممتعممػيف عررػها كا 

 تاكيػػؿ مػػف الػػتمكف ىلػػى يئػػكداـ الػػذم األمػػر المػػادة الدراسػػية بنيػػة فهػػـ ىلػػى بهػػـ تػػ دم أف
 بهػا تػزكدكا التئ الائا ؽ بعد ما ىلى المرئ عمى يساعداـ ،أم بديدة صكرة ىلى المعرفة

 بديػػدة أ ػػرل مكااػؼ ىلػػى المتعممػػة المػادة نئػػؿ عمػى الئػػدرة المػػتعمـ ، كيكسػب األصػػؿ فػئ

 يػرل عػدـ أنػه ىال ، التسمسػؿ ميػةھأ بركنػر عمػى تمكيػد مػف الرغـ كعمى ،  المعرفة تطبيؽل
 عمػػى تتكاػػؼ مثاليػػة التسمسػػؿ ألف ، المتعممػػيف لبميػػن مثاليػػا يكػػكف أف يمكػػف تسمسػػؿ كبػػكد
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 الدراسػية المػادة كطبيعػة ـھنمػك ، كمرااػؿ لمتعممػيف السػابئة ال بػرات بينها مف عكامؿ عدة
 يتفػؽ أف ينبغػئ المثػالئ التسمسػؿ سػير اتبػا  أف ،ىال فرديػة فػركؽ مف المتعمميف بيف كما ،

 المتعمميف. نمك كمرااؿ
نسػػػػتنت  اف النظريػػػػػة المعرفيػػػػة تناسػػػػػب اػػػػؿ المشػػػػػكبلت غيػػػػر الماػػػػػدد  كممػػػػا سػػػػػبؽ 

باست داـ مهارات التفكير المتئدمة كالفهـ كالتطبيػؽ كالتاميػؿ كالتئيػيـ كاالبػداع كدكر المعمػـ 
انػػػه يسػػػاعد المتعممػػػيف فػػػئ اكتشػػػاؼ كرػػػعيات الػػػتعمـ كالفهػػػـ الػػػذاتئ عبػػػر طػػػرح األسػػػ مة 

ؿ يبنػػى تعممػػة كيفسػػر مايسػػتئبمة مػػف معمكمػػات المناسػػبه امػػا دكر المػػتعمـ فهػػك عنصػػر فعػػا
 بنا  عمى تبربته الش صية .ل فاطمه رمزل المدنى 

  ال ا : التعبير الكتابى :
المغػػة أداة تكاصػػػؿ األفػػػراد كالبماعػػات كالمبتمعػػػات، كبػػػدكنها يفئػػد المػػػر  الئػػػدرة عمػػػى 

ت التعامػػػػػؿ المباشػػػػػر كغيػػػػػر المباشػػػػػر مػػػػػػن اخ ريػػػػػػف، كفػػػػػئ ظػػػػػؿ  تطػػػػػكر نظػػػػػـ االتصػػػػػاال
كالمعمكمات كانتشار كتعدد الثئافات، كاالنفتػاح عمػى العػالـ  بػات لزامػان عمػى كػؿ فػرد ىتئػاف 

 لغة أبنبية كاادة عمى األاؿ.
 المػػدرس يػػتمكف فئػػد األسػػباب، مػػف متنكعػػة لمبمكعػػة مفيػػدا أبنبيػػة لغػػة تعمػػـ كمػػا يعػػد

 اف تعمػػـ كمػػا. الثئافػػات م تمػػؼ مػػف الطػػبلب مػػن التكاصػػؿ مػػف المغػػات متعػػددة مدرسػػة فػػئ
 المػػدل فػػئ اػػكم تػػمثير المغػػات لػػتعمقـ أفق  ايػػث االبتماعيػػة، الاػػكابز سػػد يمكقػػف أبنبيػػة لغػػة

كتعد المغػة األلمانيػة مػف المغػات لمغاية  مهمة معرفية مهارات الفرد ي كسب ىنقه ايث البعيد،
المهمػػة التػػى يتعممهػػا الفػػرد بعػػد اإلنبميزيػػة، كاػػى مػػف المغػػات األكثػػر انتشػػاران فػػئ مصػػر، 
كتاتؿ المرتبة الثالثة بعد المغة اإلنبميزية كالفرنسية؛ مػف ايػث تدريسػها كمغػة أبنبيػة ثانيػة 
بد نا مف الصؼ الرابن اإلبتدا ى فى بعض المدارس ال اصة، كمػف المرامػة اإلعداديػة فػئ 

 المدارس التبريبية الاككمية، كمف المرامة الثانكية فئ مدارس التعميـ العاـ
 ك كانػػت لغػػه أمق  فػػئ لغكيػػة مهػػارات أربػػن لكبػػدنا المغكيػػة المهػػارات عػػف تكممنػػا ك اذا

 مػتمكف مػػف ااػػد اليئػاؿ، الكتابػة كمهػػارة الئػرا ة كمهػػارة الكػبلـ كمهػارة االسػػتماع مهػارة اػئ
 ىلػػى الاديثػػة المغػػة عممػػا  اسقػػمها المهػػارات كاػػذ ، األربعػػة المهػػارات اػػذ  لػػه كػػاف االق  لغػػة

 . االنتاج مهارة ك االستئباؿ مهارة كائ اسميف
 اللغوٌة: المهارات .أهداف1

   االسػتئباؿ مهارتػا كامػا اسػميف ىلػى المغكيػة  المهػاراتCarrol,1322 (اسػـ ايػث

(Reception)  اإلنتػػاجل مهارتػػا ك(production ىلػػى الدا مػػة المغكيػػة ايػػث اف المهػػارات 



 

333 

 

 طالباتلمغه األلمانية لدل بافى تنمية مهارات التعبير الكتابى  أثر نمط الدعـ الرأسى بمهاـ الكيب
 الثانكل الصؼ الثانى

 

 2019العدد يونيو      المجمد الخامس والعشرون 

 اػى االنتػاج ىلػى الدا مػة المغكيػة المهػارات ك الئػرا ة كمهػارة االستماع مهارة اى االستئباؿ
 المغػات تعمػيـ فئ األربن المهارات اذ  أادافها،ك مهارة كلكؿ الكتابة. مهارة ك الكبلـ مهارة
 لغػػة أم فػػتعمـ المتعممػػيف، عنػػد لتائيئهػػا معمػػـ كػػؿ يسػػعى التػػئ ، األساسػػية األاػػداؼ تمثػػؿ
 الئػدرة المػتعمـ يكتسػب أف اػك ادفػه ىنمػا أبنبية، لغة أـ األـ المغة كانت سكا  المغات، مف

 ىلػػػى كػػػذلؾ يهػػػدؼ ك بهػػػا، ال ػػػاص الصػػػكتئ ىطاراػػػا عمػػػى التعػػػرؼ ك المغػػػة سػػػماع عمػػػى
 مػػن التكاصػػؿ ك مئاصػػد ، عػػف التعبيػػر عمػػى الئػػدرة لػػه تائػػؽ سػػميمة بطريئػػة بهػػا التاػػدث
 ك ارا تهػػػا عمػػػى اػػػادرا يكػػػكف أف ىلػػػى يسػػػعى كػػػذلؾ ك ، المغػػػة تمػػػؾ  اصػػػه أبنػػػا  اخ ػػػريف

امػػػا فػػػئ . المسػػػتفيدكف اػػػـ كالمتعممػػػكف اسػػػتئباؿ اػػػئ كالئػػػرا ة االسػػػتماعكتابتهػػػا ايػػػث اف  
 بػالتزامف تمػارس كلكػف األربػن ليسػت معزكلػه، كالمهػارات .المنتبيف كالكتابة يككنكا التادث

 أاػػراص عمػػى اػػكار ىلػػى االسػػتماع المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى يمكنػػؾ بايػػث. الػػبعض بعرػػها مػػن
الاػكار  كتابػة فئ كاالستمرار ذلؾ، عف تادثثـ ال ، الفردم العمؿل نص ارا ة ثـ مدمبة،

   0222ل عبد الاميد عميك  
كلكف الكتابه بالنسبه لممتعمميف المهار  األصعب ايث انه ال يتـ النظر الػى مرػمكف 

كاإلمػبل  كمػا اف المتعممػكف  التػرايـ كعبلمػات المغػة، اكاعػد معرفػة الرساله فئط كانما أيرػا
مايبعمنػػا نركػػز فػػئ اػػذا الباػػث عمػػى مهػػارة الكتابػػه كنتنػػاكؿ ي ػػافكف مػػف التصػػايح كاػػذا 

 مفهكمها ، صا صها ، المهارات المرتبطه بها.
 تطػػكرا عػػرؼ اػػد   األبنبيػػة المغػػات أك األـ،ل  المغػػات تعمػػيـ ىف نئػػكؿ، ال تػػاـ، فػػئ ك
 ك، ثئافيػػػة ك ارػػػارية، كثيػػػرة عكامػػػؿ نتيبػػػة ذلػػػؾ ك، المارػػػئ الئػػػرف منتصػػػؼ منػػػذ كبيػػػرا
 الخ...ياسيةس ك تبارية
 ك الكااػػدة، الثئافػػة أفػػراد بػػيف التكايػػد عكامػػؿ مػػف أساسػػيا عػػامبل المغػػة كانػػت بهػػذا ك
 ك رػػميراا اػػك يعتبػػر الػػذم المبتمعػػات ك األمػػـ مػػكركث عمػػى الافػػاظ فػػئ أساسػػية ركيػػزة

 .  الارارم امتداداا
 . تعريو التعبير الكتابى وا دايه :2

تعػػددت تعريفػػات التعبيػػر الكتػػابى كتناكلهػػا كػػبل اسػػب كبهػػة نظػػر ماػػدد  اك اسػػب 
 اتبا  معيف فئدعرفه 

 يػتـ الػذلا اإلنسػانئ التكاصػؿ كسا ؿ أاـ مف كسيمة عمى انه  0222 مباكر،لمامد  

 نػكد مػا كتسػبيؿ كمشػاعر، معاف مف لدينا عما كالتعبير أفكاراخ ريف، عمى الكاكؼ كاسطتهب

 يكتبػكف كيػؼ التبلميذ نعمـ أف أردنا ف ذا بالتفكير، مرتبطة كالكتابة.ككاا ن اكادث مف تسبيمه
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 كت يػؿ اػكة فػئ يكتبػكا كلكػئ كمهػارة، ككفا ة بكركح يفكركا أف فبلبد كمهارة، ككفا ة بكركح

  تفكر كأنت كاكتب ...اكتب ثـ فكر اكذا تسير الكتابة كت يؿ،كعممية بئكة يفكركا أف البد
 فطرينػا، أك سػهبل نشػاطنا ليسػت  فعرفكا الكتابػه عمػى انهػا 0222 النبارك  ركف،ل اما 

 ذانيػا بهػدنا كتتطمػب كال بػرة، كالمػراف لدرايػهكا كالػتعمـ الدراسػة اكامػه مكتسػب نشػاط اػئ بػؿ

كمػػا اف مهػػارة الكتابػػه  كسػػيمه بيػػد  لمتعبيػػر عػػف  نارػػبة كفكريػػة تعبيريػػة كاػػدرة كاعيػػا
   باعتباراػػا 1321 كرسػػبلف،  ػػاطرااتيابػػات الفػػرد، مشػػاعر ، أفكػػار  ك براتػػه كعرفػػه ل 

 اإلنسػاف كأ يػه اإلنسػاف بػيف االتصػاؿ كسػيمة اػك،  معػان  كالمعنػى المفػظ يافػظ الذل الكعا 
 الفػػرد ثئافػػة  بللػػه مػػف تظهػػر لغػػكل نشػػاط كاػػك، كالمكػػاف الزمػػاف بعػػدل عػػف النظػػر بغػػض
 السػببلت كتابػة كسػيمة أنػه ذلػؾ ىلػى يرػاؼ ـ عػف ينبػ  ىذ ، اخ ريف أماـ اطبلعه كمدل

 كماارر المبلاظات ككتابة المرابن اكا ـ كعمؿ االستمارات، كمؿ  كاإلعبلنات، كالمكاات

  اإلبداعية كالكتابة البمسات،
 نتػاج لافػظ أداة عػدت التػئ المكتكبة، الكممة ائ فيه الكسيمة باف الكتابئ التعبير كيمتاز"

  ػبلؿ مػف يسػتطين الطالػب التربكيػه فػ فا الناايػة كمػف كتطػكير ، كنئمػه اإلنسػانئ، العئػؿ
 اذ  كتعكس كتابة، -ك را  كمشاعر، أفكار، مف ذانه فئ يدكر عما يعتبر أف الكتابئ التعبير

 ،الببلغيػه كالئػكة ،المغكيػه الئك كػ :كثيػرة أشػيا  منهػا يستشػؼ الكاتػب، ش صػية غالبػا الكتابػة
 ىسػماعيؿ، ل"كغيراػا المكتكبػة، المعمكمػات كصػاة األفكػار، كتسمسػؿ العممػئ، كالػتمكف

1331  
 الف كذلػؾ ؛عمػى انػه األكثػر صػعكبه الكتػابئ التعبيػر عػرؼ   0222امػا لالنبػار ،

 كتمػكيف مم ػذ  ئػربكي معنػا ، يسػهؿ بعيػدا عمػا كااػدة انػاة فػئ الكػبلـ تاصػر المكتكبػة المغػة

 الئػارئ ي اطػب ألقنػه كمماتػه؛ تكصيؿ فئ المتكقمـ مف أكثر هداب يبذؿ الكاتب كما اف صكتئ،
متعػدد   أمػكر فػئ الشػفهئ التعبيػر عػف الكتػابئ التعبيػر كي تمؼ .مكانيا كزمانيا عنه المنفصؿ

 التنظػيـ، فئ أكبر كبدقاة كالمرمكف، الماتكل مستكل بارتفاع يمتاز الكتابئ التعبير لافمنها

   الصياغة فئ أفرؿ كب اكاـ األفكار، استارار فئ أطكؿ كبفرصة
 المصػكرة الرمػكز اسػت داـ عمػى اإلنسػاف اػدرة   فعرفػه عمػى انػه0221،  لباػةامػا ل ا

 .كااباتػه كمشػاعر  أفكػار  عػف لمتعبيػر كصكر كرسكمات، ترايـ، كعبلمات اركؼ، بمشكالها
 مػف ت مػك سػميمة بعبػارات ألفكػاراـ المتربمػة الكتابػة عمػى الطػبلب اػدرة" :تربكيػا بػه كيئصػد

 مػف اػدر عمػى بمسػمكب الكتابػة عمػى تػدريبهـكمف  المغكية، ادراتهـ من يتبل ـ بئدر األغبلط،

 األفكػار، كبمػن المبل مػة، األلفػاظ ا تيػار عمػى كتعكيػداـ لهػـ، المناسػب الفنػئ البمػاؿ

  كربطها كتسمسمها، كتبكيبها،
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لكتػػػابى ال ينبغػػػئ اف تػػػدرس فئػػػط كمهػػػار  ابداعيػػػه كانمػػػا كعمميػػػه لكػػػف مهػػػارة التعبيػػػر ا
بعػد الكتابػه   كالمعمػـ يعطػى  –اثنػا  الكتابػه  –مككنه مف ثبلث مرااؿ كاى لابػؿ الكتابػه 

دركس عػػف ميكانيكيػػة الكتابػػػه كيمػػداـ بنمػػػاذج كتابيػػه اتػػػى ياػػافظ عمػػػى ااتمػػاـ الطػػػبلب  
   عند الرركرة.عد  كالتغذيه الرابعه كيتمكف مف تئديـ المسا

 :وٌهدف التعبٌر الكتابى  إلى 

 كالعكاطػػؼ كاالنفعػػاالت كاألااسػػيس األفكػػار عػػف التعبيػػر عمػػى الئػػدرة المػػتعمـ اكسػػاب  -
 راؽ كم ثر فيه سعة األفؽ كراابة االبداع. بشكؿ

اكسػػاب المػػتعمـ الئػػدر  عمػػى التعبيػػر بمغػػه سػػميمه تراعػػى اكاعػػد االسػػت داـ البيػػد النظمػػة  -
 ركيبيه كالصرفيه كالدالليه.المغه الت

اكسػػػاب المػػػتعمـ الئػػػدر  عمػػػى ممارسػػػه التفكيػػػر المنطئػػػى فػػػئ عػػػرض األفكػػػار كتسمسػػػمها  -
 كالبرانه عميها لتككف م ثر  فئ نفس المتمئى.

تنمية ادرة المتعمـ عمى مكابهة المكااؼ الاياتيه الم تمفه ككتابة بطااة تهن ػة اك رسػاله  -
 لصديؽ 

كتابػػػة كهػػػدؼ اك ككسػػػيمه لتائيػػػؽ اػػػدؼ كيػػػتـ التفراػػػه بػػػيف الهػػػدفيف اػػػد يػػػتـ اسػػػت داـ ال -
 كاالتى ل

 الكتابه كهدف:

كمػا فػػئ كتابػػة  طػػاب مػػا اك التعزيػػز المسػتهدؼ لمئػػدر  ككمػػا فػػئ النصػػكص المكتكبػػه 
بالمغػػه االبنبيػػه الم لفػػه عػػف ااػػداث ائيئيػػه اك مااكػػا  لمناسػػبة كتابػػه .فعنػػد كتابػػة  طػػاب 

 الرساله التئ تريد ارسالها لش ص ما يككف الهدؼ مف العمؿ اك 
 االتصػػاالت لشػػريؾ ايمػػة معمكمػػات تمريػػر عمػػى اػػادريف المتعممػػيف يككنػػكا أف ك يبػػب

 األبنبية ال اصه بالثئافة  كاالتفاايات األبنبية المغة فئ المعتاد ااتراـ من ، الئارئل
 الكتابه كوسٌله :

 مكتكبػػة اكاعػػد تمػػريف المثػػاؿ، سػػبيؿ عمػػى ىذا غايػػة، لتائيػػؽ كسػػيمة اػػئ تكػػكف الكتابػػة
 .معينة مفردات يمارس عندما أك المست دمة المغة اكاعد أشكاؿ لتكايد

كاذا يككف مكبكدا فئ كػؿ االنشػطه الكتابيػه مثػؿ لالػنص الػذل ياتػكل عمػى فراغػات 
يػػػتـ تكميمهػػػا،االمبل ، التاػػػكالت ، الرسػػػـ الت طيطػػػى لماػػػكار ، تػػػدريبات الئكاعػػػد المكتكبػػػه  
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المثػػػاؿ فػػػئ تػػػدريبات الئكاعػػػد المكتكبػػػه يكػػػكف الغػػػرض اػػػك التػػػدريب عمػػػى بنيػػػه فمػػػى سػػػبيؿ 
 اكتركيب معيف

 : .  خصا   التعبير الكتابى3

 اف مهارة التعبير الكتابى تتميز بالعديد مف ال صا ص كاى ل -
انػػه مػػف  ػػبلؿ الكتابػػه تتائػػؽ أفكػػار كمشػػاعر الكاتػػب كانعكاسػػها عمػػى تصػػميـ الػػنص  -

 اركؼ كالئمـ كالكراه اك بمساعدة االله الكاتبه اك الكمبيكتر كتشكيمه بمساعدة ال
 كما انها ت دـ فئ تسبيؿ الائا ؽ كاالرا   كتابيا -
األساسػػية التػػئ  المهػػارات مػػف كااػػدة كاػػئ االبتدا يػػة الثئافيػػة تئنيػػة اػػئ التعبيػػر الكتػػابىك  -

كاصػؿ مهمػه مػن يتـ فيها تاكيؿ المغه الػى عبلمػات مرسػكمه ،كالكتابػه تعتبػر ىمكانيػة ت
 .(Heyd 1997)التركيب االبنبى فئ اصة المغات االبنبيه 

كمػػا انػػه مػػف  ػػبلؿ التعبيػػر الكتػػابى تتائػػؽ االلنشػػطه العئميػػه كالاسػػيه ال اصػػه كتنشػػط  -
 العديد مف الئنكات الاسيه كاليات معالبة الكبلـ

 الكتاب :  أ مي -1
 ايث تظهر أامية الكتابه فئ تائيؽ االتىل

، لافػػظ الر يسػػية الكسػػيمة -  كاخرا ، كاالسػػتنتابات، الاياتيػػة، كالتبػػارب كال بػػرات، العمػػـك
 ىرػػػافة ياػػػاكؿ مػػػف كػػػؿ سػػػيبدأ الكتابػػػة فػػػدكف التاري يػػػة؛ كاألاػػػداث كالسػػػير، كاألاػػػكاؿ،

 تػػػراكـ أنػػػكاع مػػػف نػػػكع أم انػػػاؾ يكػػػكف كلػػػف الصػػػفر، مػػػف اإلنسػػػانية مسػػػيرة ىلػػػى شػػػئ 
،  .ال برات أك العمـك

 بػػيف المسػػافات لتئريػػب مااكلػػة فػػئ لآل ػػريف الدفينػػة المشػػاعر عػػف لمتعبيػػر مهمػػة كسػػيمة -
ؿ  الئػادرة الكايػدة فهػئ اإلنسػانية؛ الػنفس عمػى السػار كاػن فممكممة ىليه، كالمرسوؿ المرس 
 .عئب عمى رأسان  اياته امب كربما اإلنساف، فئ كالتمثير األعماؽ، ىلى التغمغؿ عمى

بػػراز اإلبػػداع، طػػرؽ مػػف طريئػػة -  بفػػف يعػػرؼ مػػا  ػػبلؿ مػػف  اصػػة كالئػػدرات، المكااػػب كا 
 ش صػػية تطػػكير عمػػى الفنػػكف اػػذ  مثػػؿ تسػػاعد ايػػث الشػػعر؛ أك الئصػػة، أك الركايػػة،
 .أيران  كنفسيان  ركايان  به كالنهكض اإلنساف،

 ىلػػػى كاخ ػػػر الاػػػيف بػػػيف تاتػػػاج كالتػػػئ الدا ميػػػة، الػػػنفس مكنكنػػػات عػػػف لمتنفػػػيس كسػػػيمة -
 .كالكتابة التدكيف مف أفرؿ سبيبلن  لها تبد كلف ال ركج،
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 مبتمعػاتهـ، فػئ ائيئػئ ىصػبلح ىاػداث فػئ المسػاامة ينػككف مف يتبعها ناباة كسيمة  -
يصالها األفكار، بث  بللها مف يمكنهـ ايث كبمدانهـ؛  المتمئقػيف، مػف عػدد أكبػر ىلى كا 

 .كالمتفاعميف
 مػػػػف تبعػػػػؿ أف فبمئػػػػدكراا ، اإلنسػػػػاف معمكمػػػػات زيػػػػادة فػػػػئ كفعػػػػاؿ كبيػػػػر دكر لمكتابػػػػة  -

ػػػػةن  مكسػػػػكعيان  ش صػػػػان  اإلنسػػػػاف  بتعػػػػدد يتميػػػػزكف الػػػػذيف األشػػػػ اص مػػػػف كػػػػاف ىف  اصق
 .ااتماماتهـ

ػا بيػد، مػادم د ؿ عمى الاصكؿ كسا ؿ مف كسيمةن  اذ  أيامنا فئ تعتبر  -   ػبلؿ مػف ىمق
 أيرػان  كتعتبػر كمػا اإلنترنػت، شػبكة عبػر التػدكيف أك المئػاالت، كتابػة أك الكتػب، تمليؼ
ػػػةن  الشػػػهرة، اكتسػػػاب كسػػػا ؿ مػػػف كسػػػيمةن   كامػػػـ سػػػاار، بمسػػػمكب الكاتػػػب تمتقػػػن ىف  اصق
 .بميؿ

ػػئ  -  عبلااتػػه تنميػػة فػػئ األايػػاف بعػػض فػػئ تسػػااـ كاػػد العئميػػة، اإلنسػػاف اػػدرات مػػف تنمق
 االبتماعية.

 مهارات التعبير الكتابى :
الطػػػبلب عمػػػى اف تعمػػػـ الكتابػػػه فػػػئ المغػػػه االلمانيػػػه كمغػػػه ثانيػػػه مػػػف شػػػانه اف يسػػػاعد 

كرػػػن أفكػػػاراـ عمػػػى الػػػكرؽ كأيرػػػا مشػػػاركتها مػػػن زمبل هػػػـ اال ػػػريف كبمػػػا اف اػػػذ  المغػػػه 
يدرسكنها لفتر  اصير  فئ المدارس الاككميه فيبب تنميتها كاالسػتفاد  مػف التعبيػر الكتػابى 
لتاسػػػيف المغػػػه كتعزيػػػز مايتعممكنػػػه فػػػئ الفصػػػؿ مػػػف اكاعػػػد لغكيػػػه ككممػػػات كاكاعػػػد ناكيػػػه 

نػػػػػػػه فػػػػػػػئ المهػػػػػػػارات اال ػػػػػػػػرل مثػػػػػػػؿ الئػػػػػػػرا   كاالسػػػػػػػتماع كالتاػػػػػػػدث  كاػػػػػػػػد كاالسػػػػػػػتفاد  م
 عمػػػػػى المتعممػػػػػيف تسػػػػػاعد أبنبيػػػػػة بمغػػػػػة الكتابػػػػػة أف  1330، كأكسػػػػػفكرد Scarcellaذكػػػػػرل
 لمتعبيػر. بديػدة لغػة مػن بػدا ين رطػكف الطػبلب، يكتب كال طاب عندما  الناكية، تاسيف
 لتعزيػػػز فريػػػدة كسػػػيمة اػػػك كالػػػدماغ كاليػػػد، العػػػيف، مػػػف المسػػػتمر كاالسػػػتعماؿ األفكػػػار عػػػف
 صػػعكبة األكثػػر المغكيػػة المهػػارات مػػف كااػػدة كاػػئ الكتابػػة، أاميػػة مػػف الػػرغـ كعمػػى .الػػتعمـ
    0221 كماسكف، ااريس غراااـ،ل معئدة كمهمة صعبة اال انها تعتبر مهارة. ىتئاف فئ

 عمػػػى كتئػػػـك بينهػػػا، تتػػػدا ؿ فيمػػػا مهػػػارات عػػػدة مػػػف الكتػػػابئ التعبيػػػر مهػػػارات كتتكػػػكف
 تػػػتـ كاتػػػى األ ػػػرل، عػػػف منعزلػػػة تكػػػكف أف اليمكػػػف مهػػػارة ككػػػؿ متصػػػمة، كثيئػػػة عبلاػػػات
 الكااػد لال مايسػة، الكتػابئ المكاػؼ فػئ المهػارات تتكامػؿ أف بػد ال بفعالية كنبػاح، الكتابة
0225   
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 ايػث انهػا لمتػدريس، األايػاف بعػض فػئ كصػعبة معئدة مهارة التعبير الكتابى أف كما
 العناصػػػػر مػػػػف أيرػػػػا كلكػػػػف كالببلغيػػػػة الناكيػػػػة األبهػػػػزة مػػػػف فئػػػػط لػػػػيس ىتئػػػػاف تتطمػػػػب

 اكتشػػاؼ عمػػى كالئػػدرة ، الكاتػػب الماػػددة لػػدل المعرفػػة اسػػت داـ ذلػػؾ كيتطمػػب. المفاايميػػة
كسػانتانبيمك،  ل كارػاة لغػة باست داـ الكتابة فئ األفكار طرح عمى كالئدرة المعانئ، كبنا 

Olinghouse ،02121335، ، ايتكف  .  
 تاػػدث يمكػػف أف طبيعيػػة عمميػػة أك السػػهؿ اتئانهػػا، مػػف مهػػارة ليسػػت كالتعبيػر الكتػػابى

 مػػف تتطمػػب ألنهػػا معئػػدة مهػػارة تعتبػػر الكتابػػة مهػػارة بػػمف  1323ل تيرنػػئ اكرػػح كمػػا.فئػػط
 المفظيػػة6 كالمعمكمػػات الفكريػة كالمهػػارات المناسػػبة المعرفيػة االسػػتراتيبيات تطبيػػؽ الطػبلب
 .المناسب كالتافيز

 المهػػػػػػػػارات مػػػػػػػػف اف التعبيػػػػػػػػر الكتػػػػػػػػابى يترػػػػػػػػمف  عػػػػػػػػدد  0222 اػػػػػػػػبلؿل ر كذكػػػػػػػػ
 كاػـ,(Organization) كالتنظػيـ  (Grammar)كالئكاعػد (Syntax) التراكيػبل منها  الفرعية

 االاتمػػػاـ مػػػف البػػػد لػػػذا،  الكتابػػػة عمميػػػة  ػػػبلؿ صػػػايح بشػػػكؿ االفكػػػار نئػػػؿ فػػػى يسػػػهمكف
 .    المبكر  التعميمية المرااؿ فى  الكتابة بمهار 

ل منهػػػػا ك الكتابػػػػة لعمميػػػػة ا ػػػػرل مهػػػػارات البػػػػااثيف مػػػػف ا ػػػػر عػػػػدد ارػػػػاؼ ككػػػػذلؾ
 كايرػػا ,(Helal, 2003) ك (Khater,2002) باػػث فػػى كمػػا  , (Content)الماتػػكل
  ك( Mohamed 2000) باػث مػف كػؿ ااميتهػا عمػى اكػدت كالتى (Revision)  المرابعة

Ho, 2006).  
التعبيػػر الكتػػابى تتمثػػؿ فػػئ عمػػؿ تػػكازف بػػيف   اف مهػػارات abu-ras ,2001كأكرػػح ل

 الماتكل كالتنظيـ كالغرض كالشكؿ كالمفردات كعبلمات الترايـ كالتهب ه السميمه
   فئ باثه المهارات التاليه لalabedكذكر ل     

 دم  ال ط كالكتابه الصاياه كالطبلاه فئ تسمسؿ تدريب صغير*

 اد البمؿ كبنا  النصربط ال ط كالكتابه الصاياه بالصياغه كاترد*

كبالتالئ فالكتابه لها العديد مف المهارات التػئ يبػب اتئانهػا اتػى يػتمكف الطػبلب مػف 
الئيػاـ بهػػا عمػػى الناػك الصػػايح كاػػذ  المهػارات تتعػػدد كتتنػػكع اسػب كبهػػات النظػػر كالنػػكع 
كالغرض مف الكتابه بعد ربكع البااث الى مبمكعػة مػف الدراسػات كاألباػاث التػئ تناكلػت 

   ك   alsamadani,2010  ،لداككد ،   ،ل ل 0226ا المكرػػكع منهػػا لالمصػػرل ، اػػذ

,kurk,لامػػػػاد 0222 ، ل الباػػػػه ،  1321  ، ل ػػػػاطر كا ػػػػركف ، 0221 , اتػػػػال ،  
 Amato &Watkins,2011, malecki) ،  0222  ، لالنبػػػار ، 0220كنصػػػار 
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&jewell,2003) ،هػػػػػارات ال اصػػػػػه    عػػػػػف الم 1333   كل  امػػػػػاؿ عبػػػػػد ال ميػػػػػؿ اامػػػػػد
 بالمغات االبنبيه ايث اتفؽ البااثيف السابؽ ذكراـ عمى النئاط االتيه ل

 كفاية الكممات الم تار  كالمصطماات-1

 تسمسؿ الكممات فئ البممه-0

 صاة الئكاعد-2

 مراعاة اكاعد االمبل -5

 كرن عبلمات الترايـ-1

 الشكؿ ال اربئ-6

 است داـ الركابط-1

 بنا  النص-2

 النص مفهـك ككافى اف يككف-3

 افظ المكركع-12

 نسب االبزا  المفرد  لمنص-11

 كفاية طريئة التمثيؿ الم تار -10

 ال ط المنتظـ ككركح الاركؼ-12

  بطريئػػه أ ػػرل ايػػث أكردت  1332كمػػا تناكلهػػا باػػث لالعمػػى ، كالػػدليمى كالػػكانمى ،
 المهارات عمى الناك التالىل

ا بيكت لما  طة كرن عمى المتعمـ ادرة-1  .تائيئه كأسمكب ادفه فيها مكران

 .كتكاممها ترتيبها كمراعاة بكانبها كاستئصا  أفكار  تاديد عمى المتعمـ ادرة-0

  مناسبة أم فئ أفكار  عف كاراة صكرة نئؿ عمى المتعمـ ادرة -2

 المناسب المكطف فئ ككرعها لممكركع المناسبة كالشكااد األمثمة استارار عمى الئدرة-5

 .لمتعبير

 .كأسمكبنا كلغة فكرنا يناسبها بما ف ة كؿ ىلى الكتابة عمى الئدرة-1
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 .معالبتها كطرؽ ثغرات مف فيه يبدك ما ببياف يكتبه ما تئكيـ عمى الئدرة -6

 .كمتسمسمة سميمة بطريئة األفكار كتابة عمى الئدرة-1

 عبلمػات كاسػت داـ كاإلمبل يػة الناكيػة األ طػا  مػف السػميمة الكتابػة مػف المػتعمـ تمكػف-2

 الترايـ
كاػػك المسػػتكل  A1كاػػدـ االطػػار المربعػػى االكركبػػى  المهػػارات االتيػػه فػػئ المسػػتكل 

 المناسب لمف ه العمريه التئ تناكلتها البااثة فئ عينة الباث عمى الناك التالىل
 اف يستطين الطبلب كتابة بطااه بريديه بسيطه اصير   *

 فئ فندؽ اك ككرس اف يتمكف الطالب مف مبل  استمار  *

 اف يتمكف الطالب مف كتابة بمؿ اصير   اليه مف األ طا  المغكيه كاالمبل يه *

كبعػػػد اطػػػبلع البااثػػػه عمػػػى الدراسػػػات التػػػئ تناكلػػػت اػػػذا المكرػػػكع بالدراسػػػه كالباػػػث 
 تبنت اا مة المهارات االتيهل

 اف يتمكف الطبلب مف كتابة بمؿ بسيطه اصير  *

 مبل  استمار اف يتمكف الطبلب مف  *

 اف ياافظ عمى تسمسؿ الكممات دا ؿ البممه *

 اف يبنى نص متماسؾ كمترابط *

 اف يست دـ الئكاعد المغكيه بطريئه صاياه *

 اف يهتـ بئكاعد الكتابه كعبلمات الترايـ *
 التعبير السميـ مف ايث البنا  الصايح لممفردات كمناسبتها لمكركع الكتابه *

 سمها منطئيا كترابط الماتكلترابط األفكار كتسم *

 كركح األفكار الر يسيه كالفرعيه *

 است داـ أدكات الربط بشكؿ صايح مف ايث المعنى كالتككيف *

 .اف ينكع فئ بدايات البمؿ كيست دـ كممات مثؿ أكال كثـ كبعد ذلؾ كفى النهايه *
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 إجراءات بناء مهام الويب و تطبيق تجرب  البحث
معرفػػة اثػػر نمػػط مػػف دعامػػات الػػتعمـ فػػئ بي ػػة مهػػاـ الكيػػب  يهػػدؼ الباػػث الاػػالئ الػػى

التعميميػػػة فػػػئ تنميػػػة مهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابى فػػػئ المغػػػة األلمانيػػػة لػػػدل طالبػػػات المرامػػػة 
الثانكيػػة،كيتناكؿ اػػذا الفصػػؿ ىبػػرا ات الباػػث، مػػف اعػػداد المػػاد  التبريبيػػة كالتػػئ اشػػتممت 

مػػا الػػدعـ  االفئػػى كالػػدعـ الرأسػػى، عمػػى نمطػػبف مػػف دعامػػات الػػتعمـ فػػئ مهػػاـ الكيػػب ك ا
بػػػرا ات التبربػػػة  كبنػػػا  أدكات الباػػػث كالتػػػئ اشػػػتممت عمػػػى ا تبػػػار التاصػػػيؿ المعرفػػػى، كا 
بػػرا ات التبربػػة االساسػػية لمباػػث، كانتهػػى الفصػػؿ بالمعالبػػة اإلاصػػا ية  االسػػتطبلعية، كا 

 لمبيانات ، كفيما يمى عررا تفصيميا لهذ  العناصر ل
 الج  التجريبي  القا م  ةمى دةامات التعمم لمهام الويب :أوال:اةداد مواد المع

نظػػرا الف اػػدؼ الباػػث الاػػالئ اػػك تنميػػة  مهػػارات التعبيػػر الكتػػابى فػػئ مػػادة المغػػة 
األلمانية لػدل عينػه مػف طالبػات الصػؼ الثػانى الثػانكل ، مػف  ػبلؿ أنشػطة تعميميػة اا مػه 
عمى دعامات التعمـ لمهػاـ الكيػب ،فػاف المعالبػات التبريبيػة التػئ اامػت البااثػة بتطكيراػا 

تػػػػكل لمبمكعػػػػة تبريبيػػػػة عمػػػػى مهػػػػاـ الكيػػػػب، ايػػػػث تسػػػػت دـ اػػػػئ عبػػػػارة عػػػػف تئػػػػديـ الما
 المبمكعة التبريبية  الدعـ الرأسى، 

 المعالجة التجرٌبٌة : الدعم الرأسى لمهام الوٌب 

كاامػػػػت البااثػػػػة باسػػػػتعراض كتاميػػػػؿ المرابػػػػن ك الدراسػػػػات  كالباػػػػكث التػػػػئ ااتمػػػػت 
  ك لنبيػؿ 0212 طػكة،  بمباؿ التصميـ التعميمى لمهاـ الكيب كمنها ل باث ل السيد أبػك

  كاالطبلع عمػى بعػض نمػاذج التصػميـ التعميمػى كالنمػكذج العػاـ لمتصػميـ 0212عزمى ،
ADDIE   كبػػدت البااثػػة اف نمػػاذج التصػػميـ التعميمػػى تتفػػؽ فػػئ ال طػػكات مػػن نمػػكذج

. كفيمػػػا يمػػػى المرااػػػؿ كال طػػػكات التػػػئ اتبعػػػت لتصػػػميـ دعامػػػات ADDIEالتصػػػميـ العػػػاـ 
يب، بمئرر المغة األلمانية لمصؼ الثانى الثانكل ، كذلػؾ باسػت داـ النمػكذج  التعمـ لمهاـ الك 
، ايػػػث يعتبػػػر النمػػػكذج العػػػاـ لتصػػػميـ التعمػػػيـ اػػػك أسػػػاس كػػػؿ  ADDIEالعػػػاـ لمتصػػػميـ 

نماذج التصميـ التعميمى كاػك أسػمكب نظػامى لعمميػة تصػميـ التعمػيـ يػزكد المصػمـ باطػار 
يميػػػة ذات فاعميػػػة ككفػػػا ة فػػػئ تائيػػػؽ األاػػػداؼ ابرا ػػػى  يرػػػمف اف تكػػػكف المنتبػػػات التعم

كيتككف النمكذج مف  مس  طكات ر يسية يستمد النمكذج اسػمه منهػا كاػد ذكراػا كػبل مػف 
؛ دعػػػػا  صػػػػباى عبػػػػد 0225؛ سػػػػكزاف عطيػػػػه مصػػػػطفى ، 0222ل مصػػػػطفى  بػػػػكدت، 

   كاى كاالتى ل 0211ال الؽ ،
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 ADDIEللتصمٌم التعلٌمى ( المراحل األساسٌة للنموذج العام 2شكل ) 

 أوال : التحميل 
كالتاميػػؿ اػػػك اكؿ مرامػػػة فػػػئ نمػػػاذج التصػػميـ التعميمى،كاػػػى ابػػػر األسػػػاس لبميػػػن 
المرااؿ األ رل لتصميـ التعميـ ، كتشػمؿ اػذ  المرامػة تاديػد المشػكمة كمصػدراا كالامػكؿ 
الممكنه لها،كاد تشمؿ اذ  المرامة أسػاليب الباػث مثػؿ تاميػؿ الاابػات كتاميػؿ المهػاـ ، 

سػػتهدفة، كتشػػمؿ م ربػػػات اػػذ  المرامػػة فػػػئ العػػادة ااػػػداؼ كتاميػػؿ الماتػػكل ، كالف ػػػة الم
التػػدريس ، كاا مػػة بالمهػػاـ اك المفػػاايـ التػػئ سػػيتـ تعميمهػػا، كتعريػػؼ بالمشػػكمة كالمصػػادر 

 ال طػكات المرامػة اػذ  كتشػمؿكالمعكاػات ك صػا ص المػتعمـ كتاديػد مايبػب اف يفعمػه 

 : اختية
 صياغ  الهدو العام : -1

 .الكتابى فئ المغة االلمانية لدل طالبات الصؼ الثانى الثانكلتنمية مهارات التعبير 
 تحميل المشكمه : -2

بدأ الباػث بكبػكد مشػكمة تسػتدعى ىيبػاد اػؿ لهػا كاػى انػه يكبػد اصػكر فػئ البانػب 
المهارل لمتعبير الكتابى لدل طالبات الصػؼ الثػانى الثػانكل ، كاػذا مااكدتػة نتػا   التبربػة 
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ااثػة كاشػارت الػى كبػكد اصػكر فػئ التعبيػر الكتػابى فػئ المغػة االستكشافية التئ أبرتها الب
 األلمانية.

كتػػػرل البااثػػػة اف السػػػبب فػػػئ اػػػذ  المشػػػكمة اػػػك عػػػدـ تػػػكفير بي ػػػة الكتركنيػػػة مناسػػػبه 
لدراسة الماتكل كفكرت فئ تكفير بي ة الكتركنية مناسبة كاى بي ة مهاـ الكيب اا مػة عمػى 

 مما اد يسااـ فئ اؿ المشكمة .است داـ نمط مف الدعـ ل الدعـ الرأسى  
 تحميل خصا   المتعممين :  -3

 قامت الباح   بتحديد خصا   المتعممين ةين  البحث الحالي كما يمى :
   طالبة بالصؼ الثانى الثانكل22يبمغ عدد الطالبات عينة الباث ل -1

 المبمكعة متكاف ه تئريبا فئ المستكيات المعرفية كالفركؽ الفرديه   -0

 ت الثئافئ كاالبتماعى كالبي ى متئارب مستكل الطالبا -2

 بمين الطالبات فئ نفس المرامة العمرية ك المرامة التعميمية  -5

 الطالبات يمتمكف المهارات األساسية الست داـ الكمبيكتر كشبكة الكيب -1
 تحميل الموارد والقيود يي البي  : -4

،ك تبهيػز اامت البااثػة بتصػميـ الػدركس كاألنشػطة المرتبطػة مػف  ػبلؿ مهػاـ الكيػب
مصادر التعمـ التئ يمكف است دامها فئ تنفيذ دعامػات الػتعمـ لمهػاـ الكيػب البلزمػه لتنميػة 

 مهارات التعبير الكتابى كاى عبارة عف ل
 معمؿ كمبيكتر مبهز بعدد مف أبهزة الكمبيكتر الصالاة لبلست داـ.*

  office 2013ك   windows7األبهزة مامؿ عميها نظاـ التشغيؿ *

 االنترنت لبمين األبهزة فئ المعمؿ  تكصيؿ*

كبداية كابهت بعض الطالبات مشكبلت متعمئة باالتصػاؿ بالشػبكة عػف طريػؽ أبهػزة 
الكمبيكتر المتكفرة لديهـ كاد تـ اؿ اذ  المشكمه مف  ػبلؿ تاميػؿ بعػض البػرام  البلزمػة 

الكيػػب عمػػى أبهػػزة الهكاتػػؼ المامكلػػة ال اصػػة بهػػـ اتػػى يتمكنػػكا مػػف الػػد كؿ عمػػى مهػػاـ 
 كاالباار فئ االنشطه كالماتكل المطمكب.
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 تحديد المهام التعميمي  وتحميل المهارة :

اامت البااثػة فػئ اػذ  ال طػكة بتاديػد المهػاـ البلزمػة لتنميػة مهػارات التعبيػر الكتػابى 
 كاد تكصمت البااثة لهذ  المهاـ التعميمية مف  بلؿ ل

   الثانى الثانكلتدريسها لمئرر المغة األلمانية لمصؼ -1

 رأل المت صصيف فئ المباؿ -0

 الهدؼ العاـ لممئرر-2

 مسح الدراسات كاالدبيات المتعمئة بالتعمـ مف  بلؿ مهاـ الكيب-5

ثػػـ اامػػت البااثػػة بتاديػػد مبمكعػػة مػػف المهػػارات األساسػػية كاعػػداد اا مػػة مبد يػػة لهػػذة 
ف فػػػػئ مبػػػػاؿ المهػػػػارات ،ك اامػػػػت بعررػػػػها عمػػػػى مبمكعػػػػة مػػػػف الماكمػػػػيف المت صصػػػػي

 مناا  كطرؽ تدريس المغة األلمانية كذلؾ بهدؼ استطبلع ارا هـ فئ االتى لال
 أامية المهارة بالنسبة لمئرر المغه األلمانية -1

 مدل ارتباط المهارات باالاداؼ-0

 الداة العممية لممهارات-2

 مئتراات باالرافه اك التعديؿ اك الاذؼ-5

 الصياغة المغكية لممهارات-1
 النها ي  لقا م  المهارات : الصورة

تػـ ابػػرا  التعػػديبلت فػػئ اا مػػة المهػػارات التػئ اتفػػؽ عميهػػا الماكمػػكف ، ايػػث ظهػػرت 
الئا مػػة فػػئ صػػكرتها النها يػػة. كتشػػمؿ ااػػـ المهػػارات األساسػػية لمتعبيػػر الكتػػابى التػػئ يمػػـز 

 اكسابها لطالبات الصؼ الثانى الثانكل.
 ثانٌا : التصمٌم

رن الم ططات كالمسكدات األكليػة لتطػكير عمميػة التعمػيـ كفػى كتهتـ اذ  المرامه بك 
اػػذ  المرامػػة يػػتـ كصػػؼ األسػػاليب كاإلبػػرا ات التػػئ تتعمػػؽ بكيفيػػة تنفيػػذ عمميتػػى التعمػػيـ 

 : التالية ال طكات التصميـ مرامة كتشمؿ ،كالتعمـ ك
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 صياغة األاداؼ اإلبرا ية ل. 1

 تاديد األاداؼ اإلبرا ية التالية لممئررل-1
 بعد دراسة اذا المئرر يبب اف يككف المتعمـ اادرا عمى اف ل-0

 يكتب بمؿ صاياه مف ايث المغه كالبنا -2

 يمبل  استمارة فندؽ اك ككرس بالمغه االلمانية-5

 يبنى نص متماسؾ كمترابط-1

 يست دـ الئكاعد المغكية بطريئة صاياه-6

 يهتـ بئكاعد الكتابة كعبلمات الترايـ-1

 بير السميـ مف ايث البنا  الصايح لممفردات كمناسبتها لمكركع الكتابهيئـك بالتع-2 

 ياافظ عمى ترابط األفكار كتسمسمها منطئيا كترابط الماتكل-3

 كالفرعيه الر يسيه األفكار ياافظ عمى كركح-12

 كالتككيف المعنى ايث مف صايح بشكؿ الربط أدكات يست دـ-11

 النهايه كفى ذلؾ كبعد كثـ أكال مثؿ كممات كيست دـ البمؿ بدايات فئ ينكع-11 

يكتػػػػػػػػػػػػػػػػػب مكرػػػػػػػػػػػػػػػػػكع تعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػػػػػػايح مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ايػػػػػػػػػػػػػػػػػث المغػػػػػػػػػػػػػػػػػه كالتكػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف                                -10
كاػػد تػػـ عػػرض اا مػػة األاػػداؼ عمػػى الماكمػػيف مػػف اسػػـ منػػاا  كطػػرؽ تػػدريس المغػػه 

 االلمانيه الستطبلع ارا هـ فئ االتى ل
 الصياغه المغكيه لبلاداؼ-أ

 ارتباط األاداؼ بالماتكلمدل -ب

 مدل أامية االاداؼ-ج

 تئديـ مئترااتهـ باالرافه اك الاذؼ -د
 جمع مصادر التعمم واةداد ا -2

تـ بمن مصادر التعمـ البلزمة النباز المهاـ التعميمية المستهدفة عبر مهمتى الكيػب 
ميميػػة ، ايػػث اامػػت البااثػػة  باسػػت داـ ماركػػات الباػػث  فػػئ الباػػث عػػف  المصػػادر التع

 المناسبة لكؿ مهمة تعميمية كالتئ تاتكل عمى المعمكمات البلزمة
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كفى رك  الهدؼ العاـ كاالاداؼ اإلبرا ية ، تـ تصميـ دعامػات الػتعمـ لمهػاـ الكيػب 
 . Dodgeكتـ التصميـ كفئا لنمكذج دكدج 

 الرأسي الدةم نمط 

 لمهػاـ نمػكذج فػئ كااػدة دفعػة تكػكف أل مهمة لكؿ كميا التعمـ دعامات تئديـ به كيئصد 
 اكؿ  را هـ استطبلع بهدؼ الماكميف مف مبمكعة عمى عررها كتـ ، الكيب

 .الكيب لمهاـ التعمـ دعامات تصميـ داة مدل*

 .الدعـ تئديـ داة مدل*

 .الدعـ لعناصر السيناريك شمكلية*

 تصميم السيناريو  -3

انتابهػػػا بمػػػا تشػػػممة مػػػف تػػػـ كرػػػن تصػػػكر لػػػدعامات الػػػتعمـ لمهػػػاـ الكيػػػب المسػػػتهدؼ 
 المئدمة، كالمهاـ الفرعية ، كاإلبرا ات ، كمصادر التعمـ ، كأدكات التئكيـ ، كال بلصة .

 ( سيناريو تصميم دةامات التعمم3شكل )
 

 تصميم الصفحة م
النص 
 المكتوب

العناصر 
 المرئية

 

نمط 
دعامات 

 التعلم

وصف 
عمليات 
 التفاعل

  الرأسية
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 .كتاب  وتصميم السيناريو النماط الدةم 4

بعػػد االنتهػػا  مػػف كتابػػة السػػيناريك لالػػدعـ الراسػػى   فػػئ صػػكرتة األكليػػة  تػػـ عررػػة 
 عمى الماكميف البرا  التعديبلت البلزمة كالستطبلع ارا هـ فئ االتى ل

 صبلاية السيناريك لمتطبيؽ-

 شمكلية السيناريك لعناصر المكركع-

 لمطالبات عينة الباثمدل مناسبته -

 التائؽ مف صاة كداة الصياغة المغكيه لمعبارات-

 مئترااتهـ لبلرافة كالاذؼ -

بعػػد االنتهػػا  مػػف تاكػػيـ السػػيناريك ل الػػدعـ الراسػػى   تػػـ ابػػرا  كافػػة التعػػديبلت  ليصػػبح -
 فئ صكرتة النها ية لمتنفيذ كيككف بااز لمتطبيؽ 

  ال ا : التطوير
ربمػة م ربػات عمميػة التصػميـ مػف م ططػات كسػيناريكاات كيتـ فػئ اػذ  المرامػة ت

نتػػاج المكاػػؼ اك المنػػت  التعميمػػى  الػػى مػػكاد تعميميػػة ائيئيػػة فيػػتـ فػػئ اػػذ  المرامػػه تػػاليؼ كا 
 : فيها كيتـ  كيتـ تطكير الكسا ؿ التعميميه المست دمه

 تحديد متطمبات انتاج دةامات التعمم لمهام الويب : -1

 مف بهاز الكمبيكتر كاالنترنت  كالبرام  المست دمة  تـ تكفير متطمبات اإلنتاج 
 انتاج مهام الويب :  -2

  ك webquest.orgاامت البااثه بدراسػة عػدد مػف مكااػن تصػميـ مهػاـ الكيػب منهػا ل
لتصػميـ    zunal كتكصمت البااثػه الػى اسػت داـ مكاػن icivics.org.  ك ل zunal.comل

 مهاـ الكيب كذلؾ لعدة أسباب ل
 التسبيؿ بالمكان كانشا   اساب مبانى النشا  كيب ككيستلسهكلة  -

 سهكلة است داـ المكان مف ابؿ المتعمميف -

 ىمكانية ىرافة ركابط كفيديك كممفات  -

 ىمكانية نشر الكيب ككيست -
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 ىمكانية مشاركتها عمى مكاان التكاصؿ االبتماعى كالبريد االلكتركنى -

 تتككف مهاـ الكيب مف العناصر االتيهل
 صفح  الترحيب : 

 كاى الصفاه التئ تظهر بمبرد الد كؿ الى الرابط ال اص بمهاـ الكيب كترػـ نبػذ  
عف الم لؼ كبيانات عف الف ة المستهدفه كعنكاف الكيب ككيست كصفاات الكيػب ككيسػت 

 ل المئدمه، المهمه، ال طكات، المم ص، التئكيـ ، المصادر، صفاة المعمـ  

 يي بي   مهام الويب( صفح  الترحيب 4شكل)

 المقدمه :-ب

كترػػـ نبػػذ  م تصػػر  عػػف الرامػػه كاالنشػػطه المكبػػكد  دا مهػػا ككيفيػػة السػػير فػػئ مهػػاـ 
 الكيب كالنتيبه التئ يرغب فى الكصكؿ اليها بعد االنتها  مف المهمه

 ( يوضح صفح  المقدمه يي بي   مهام الويب5شكل)
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  ج. المهمه :
كتػػػتـ بهػػػا كرػػػن المهػػػاـ المطمػػػكب مػػػف الطالبػػػات ىنبازاػػػا كطريئػػػة الئيػػػاـ بهػػػا كالمنػػػت  

 النها ئ الذل يتـ مف  بلله تئييـ ادا اـ 

 ( يوضح صفح  المهمه يي بي   مهام الويب6شكل)
 د. الخطوات :

كيػػتـ فػػئ اػػذ  الصػػفاه كرػػن الماتػػكل التعميمػػى كاالنشػػطه التػػئ تسػػت دمها الطالبػػات 
ه بالماتكل كالمصادر التعميميه التئ تساعد الطالبػات عمػى انبػاز المهػاـ. كالركابط ال اص

كتئػػػػـك الطالبػػػػات بالرػػػػغط عمػػػػى الػػػػركابط ذات المػػػػكف األ رػػػػر لمكصػػػػكؿ الػػػػى االنشػػػػطه 
 كالتماريف كما انها تاتكل عمى اامكس اكنبليف لمساعدة الطالبات اثنا  الئياـ بالمهمه
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 بي   مهام الويب( يوضح صفح  الخطوات يي 7شكل) 
 ه. التقييم :

كيػػػتـ بػػػه كرػػػن اليػػػة تئيػػػيـ انتػػػاج الطالبػػػات كالمهمػػػات المنكطػػػه بهػػػـ كالتئػػػديرات التػػػئ 
 ياصمكف عميها كفئا لتئدمهـ فئ مهاـ الكيب
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 ( يوضح صفح  التقييم يي بي   مهام الويب8شكل)

 و. التمخي  :
تائيئهػػا عتػػد االنتهػػا  مػػػف كاػػى ترػػـ مم ػػص لمرامػػػه المعرفيػػه كاالاػػداؼ التػػئ يػػػتـ 

 مهاـ الكيب
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 ( يوضح صفح  الممخ  يي بي   مهام الويب9كل)ش
بعػػػد االنتهػػػا  مػػػف   كيػػػتـ ىرػػػافة المػػػكارد مػػػف  ػػػبلؿ األداة المكبػػػكد  اسػػػفؿ الصػػػفاه 

الصػػػكر  المبد يػػػه كلمتاكػػػد مػػػف تصػػػميـ مهػػػاـ الكيػػػب تكػػػكف عمميػػػة اإلنتػػػاج اػػػد اكتممػػػت فػػػئ 
لبلسػػػػػت داـ اامػػػػػت البااثػػػػػه بعررػػػػػها عمػػػػػى مبمكعػػػػػه مػػػػػف صػػػػػبلاية الشػػػػػبكه كمبل متهػػػػػا 

المت صصػػيف فػػئ مبػػاؿ تكنكلكبيػػا التعمػػيـ السػػتطبلع رايهػػـ فػػئ مػػدل مراعػػاة مهػػاـ الكيػػب 
لمعايير التصميـ كبا ت نتا   الماكمكف باالتفاؽ عمػى بعػض التعػديبلت كأبػرت البااثػه 

 التعديبلت التئ تـ االتفاؽ عميها .

 الموارد يي بي   مهام الويب( يوضح إضاي  10كل)ش
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 .انتاج دةامات التعمم لمهام الويب :3

تـ انتاج دعامات الػتعمـ لمهػاـ الكيػب بكافػة مككناتهػا التػئ تػـ تصػميمها  كاػى عبػارة 
 عف ل

 كاى عبارة عف فيديك كامؿ يتـ عررة ابؿ الئياـ بالمهمه  .  الدةامات الرأسي 
 انتاج المحتوى التعميمى :-أ

فػػئ تئػػديـ الفيػػديكاات التعميميػػه ، كمػػا   you Tubeكاػػد اسػػتعانت البااثػػه بمكاػػن  
 استعانت ببعض المكاان ال اصه بالمغه االلمانيه .

 انتاج االنشطه التعميميه :-ب

كاامػػػػػت البااثػػػػػه باسػػػػػت داـ مصػػػػػادر متنكعػػػػػه فػػػػػئ انتػػػػػاج االنشػػػػػطه التعميميػػػػػه ايػػػػػث 
 wordنام  ك بر  power pointاست دمت العركض التئديميه 

 تجريب دةامات التعمم لمهام الويب-ج

تػػـ تبريػػب دعامػػات الػػتعمـ لمهػػاـ  الكيػػب المنتبػػة بعررػػها عمػػى المت صصػػيف ابػػؿ 
تطبيئهػػا  الفعمػػى ، كذلػػؾ لمتاكػػد مػػف مناسػػبة الماتػػكل كصػػياغة األنشػػطة كعمػػؿ ركابطهػػا 
بشػػػػكؿ صػػػػايح، اثنػػػػا  ابػػػػرا  التبربػػػػة االسػػػػتطبلعية كاػػػػد نػػػػت  عػػػػف ذلػػػػؾ ظهػػػػكر بعػػػػض 

 المشكبلت منها اف بعض الركابط ال تعمؿ كاد تـ اؿ المشكمه .
 :رابعا : التنفيذ

كتػتـ فػػئ اػػذ  المرامػػه الئيػاـ الفعمػػى بػػالتعميـ كتهػػدؼ اػذ  المرامػػه الػػى تائيػػؽ الكفػػا   
 كالفاعميػػػه فػػػئ التعمػػػيـ كتشػػػمؿ اػػػذ  المرامػػػه ابػػػرا  اال تبػػػار التبريبػػػى كالتبػػػارب الميدانيػػػه

المػدل البعيػد كيبػب اف تشػمؿ اػذ  المرامػه عمػى التمكػد مػف اف كالتارير لمتكظيؼ عمػى 
المػػػكاد كالنشػػػاطات تعمػػػؿ بشػػػكؿ بيػػػد مػػػن الطالبػػػات كاف المعمػػػـ اػػػادر عمػػػى اسػػػت داـ اػػػذ  
المكاد كالتاكػد مػف تهي ػة الظػركؼ المبل مػه مػف ايػث تػكفر االبهػز  كبكانػب الػدعـ . كفػى 

 اذ  المرامه اامت البااثه باإلبرا ات االتيه ل
 انتاج مهام الويب :-1

 www.zunal.comتـ انشا  مهاـ الكيب عمى مكان -

 تـ انشا  المبمكعه التبريبيه لالدعـ الرأسى  ،-

http://www.zunal.com/
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 تـ ارساؿ الرابط ال اص بمهاـ الكيب -
 http://zunal.com/webquest.php?w=371769 

تػػػـ رفػػػن دعامػػػات الػػػتعمـ لمهػػػاـ الكيػػػب المنتبػػػة عمػػػى ال ػػػادـ كذلػػػؾ إلتااػػػة اسػػػت دامها  -
 كالتفاعؿ معها مف ابؿ الطالبات 

 تجريب مادة المعالجه التجريبيه ةمى المجموةه االستط ةيه :-2

تطبيػػػػػؽ بدايػػػػػة عمػػػػػى بعػػػػػد اف اامػػػػػت البااثػػػػػه بػػػػػابرا  التعػػػػػديبلت أصػػػػػبات بػػػػػااز  لم
المبمكعػػه االسػػتطبلعيه عمػػى مبمكعػػه مػػف طالبػػات الصػػؼ الثػػانى الثػػانكل كبمػػغ عػػدداـ 

تهدفت التبربػػػػه االسػػػػتطبلعيه   طالبػػػه ليسػػػػكا مػػػػف عينػػػػة الباػػػػث االساسػػػيه ، كاػػػػد اسػػػػ12ل
 مايمىل

 التمكد مف كركح الماتكل التعميمى-أ

 شغيؿالتمكد مف  مك البرنام  مف العيكب فنيه فى اثنا  الت-ب

التمكػػد مػػف مبل مػػة البرنػػام  لمسػػتكل المتعممػػيف كااتيابػػاتهـ كمهػػاراتهـ فياسػػت دامه ك -ج
معامبلت الصعكبه كالسهكله كالتمييز لكؿ مفػردات اال تبػار التاصػيمى ككػذلؾ اسػاب 

 زمف أدا  كؿ ا تبار 

 ضبط أدوات البحث -د
 التعديل واإلخراج النها ي لمهام الويب: -3

المبلاظػات اثنػا  تطبيػؽ التبربػه االسػتطبلعيه  كمػف ثػـ ابػرا  اامت البااثه بتدكيف 
 التعديبلت كتبهيز الماتكل لمتطبيؽ الفعمى فئ التبربة االساسية

   خامسا : التقويم
كفػػى اػػػذ  المرامػػه يػػػتـ ايػػاس مػػػدل كفػػا ة كفاعميػػػة عمميػػات التعمػػػيـ كالػػتعمـ كاػػػك يػػػتـ 

ـ دعامػػات الػػتعمـ لمهػػاـ الكيػػب  ػػبلؿ بميػػن مرااػػؿ التصػػميـ ايػػث اف البااثػػه اامػػت بتئػػكي
اثنا  المرااؿ الم تمفة النشا ها كعررها عمى مبمكعػة مػف الماكمػيف كتػـ ابػرا  التبربػة 
االسػػػتطبلعية كتػػػـ ابػػػرا  التعػػػديبلت المطمكبػػػة عميهػػػا لتكػػػكف فػػػئ صػػػكرتها النها يػػػة الئابمػػػة 

كذلػػػػؾ  لمتطبيػػػؽ عمػػػػى عينػػػػة الباػػػػث كتػػػػـ تئيػػػػيـ مهػػػاـ الكيػػػػب ابػػػػؿ تطبيئهػػػػا كبعػػػػد التطبيػػػػؽ
 نتيبه .كتـ ذلؾ عمى الناك االتىللمكصكؿ الى افرؿ 

 

http://zunal.com/webquest.php?w=371769
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 إجازة الشبكه واتاحتها: -1

 أتيح البرنام   فئ الشكؿ النها ئ لممتعمميف لبدأ التبربه االساسيه 
 تئديـ الماتكل التعميمى  باالعتماد عمى مصادر تئديـ الدعـ دا ؿ البرنام ل

اامػػت البااثػػه بػػػاعبلـ الطالبػػات مبمكعػػػة الباػػث بػػالرابط ال ػػػاص بالمبمكعػػه ككػػػكد 
كاػامكا بالػد كؿ   edmodoالمبمكعػه كاػاـ الطػبلب بالػد كؿ كتسػبيؿ انفسػهـ عمػى شػبكة 

عمػػػى المينػػػؾ ال ػػػاص بالبرنػػػام  كتػػػـ اػػػذا مػػػف  ػػػبلؿ كرشػػػة عمػػػؿ نظمتهػػػا البااثػػػه لمئػػػا  
 الطالبات مبمكعة الباث

  ي لمهام الويب:االستخدام النها -2

اامت البااثه بتكزين أدكات الباث ابميا عمى المبمكعات ثػـ تئػديـ الماتػكل التعميمػى 
لمػػد  زمنيػػه ماػػدد  كاتفئػػت البااثػػه عمػػى االلتئػػا  بالطالبػػات مػػرتيف أسػػبكعيا لمتابعػػة سػػيراـ 
فئ البرنام  كاؿ المشكبلت التػئ اػد تطػرأ كلكػف ارصػت عمػى متابعػة ادا اػـ يكميػا عمػى 

لتمئػػػػػى االستفسػػػػػارات كالمهػػػػػاـ التػػػػػئ يئكمػػػػػكف بانبازاػػػػػا كلبلبابػػػػػه عمػػػػػى  edmodoة شػػػػػبك
استفسػػاراتهـ اتػػى انتهػػػت الطالبػػات مػػػف البرنػػام  ، ثػػػـ تكزيػػن أدكات الباػػػث بعػػديا كرصػػػد 
الػػدربات كمعالبتهػػا ااصػػا يا ال تبػػار صػػاة الفػػركض فػػئ الباػػث الاػػالئ كالتكصػػؿ الػػى 

 النتا   كتفسيراا .
لمهددارات التعبيددر  االختبددار التحصدديمى لقيدداس الجددانبين المعريددى  والمهددارى انيددا: بندداء 

 الكتابى:
تػػػـ بنػػػا  اال تبػػػار التاصػػػيمى لئيػػػاس  المسػػػتكل المعرفػػػى كالمهػػػارل لمهػػػارات التعبيػػػر 
 الكتابى ،ايث اامت البااثة باعداد اال تبػار التاصػيمى كبنا ػة  كتترػمف األدكات ا تبػار

لباػث  كاػد تػـ اػذا فػئ رػك  األاػداؼ التعميميػه المعػد  مهارات الكتابه لػدل عينػة ا
مسبئا كتاميؿ الماتكل التعميمى  تـ تاديد البكانب المهاريه كالمعرفيػه  التػئ يبػب 
اف يئيسػػػها اال تبػػػار كاػػػد تػػػـ تطبيػػػؽ اال تبػػػار ابميػػػا كاػػػد اتبعػػػت اإلبػػػرا ات التاليػػػه 

 النتاج اال تبار ل

 تحديد  دو االختبار : - أ

اػػػث الاػػػالئ  تػػػـ تاديػػػد الهػػػدؼ العػػػاـ ال تبػػػار التاصػػػيؿ كاػػػك فػػػئ رػػػك  ااػػػداؼ الب
اياس مهارات التعبير الكتابى لػدل طالبػات الصػؼ الثػانى الثػانكل العػاـ لمتعػرؼ عمػى اثػر 

 ا تبلؼ أنماط تئديـ الدعـ التئ تئدـ لهـ مف  بلؿ مهاـ الكيب
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 بناء االختبار : - ب

بػػػيف لترتيػػػب البممػػػه ،  تػػػـ بنػػػا  اال تبػػػار كاػػػك مكػػػكف مػػػف ثػػػبلث عشػػػرة اسػػػ مه تتنػػػكع
اال تيػػػار مػػػف متعػػػدد ،مػػػبل  اسػػػتمار  ، كتابػػػة ايميػػػؿ   كاػػػد راعػػػت البااثػػػه عنػػػد صػػػياغة 

 العبارات الكركح المغكل 
 وضع تعميمات االختبار : -ج

تـ كرن تعميمات اال تبار فئ صفاه مستئمه فئ بدايػة اال تبػار كتػـ مراعػاة مػا يمػى 
 عند صياغة التعميمات ل

 عميمات كاراه كمفهكمه اف تككف الت *
 اف تكرح التعميمات انه يبب االبابه عف بمين االس مه بطريئه كاراة كمنظمه *

 .صياغ  االس مه صياغه دقيقه وواضحه ةن طريق ترجم  األ داو الى اس مه -1

 تقدير درجات االختبار :-2

   دربه 22تـ تئدير دربات اال تبار عمى اف تككف الدربه الكميه لبل تبار تساكل ل
 العرض عمى الماكميفل

 ل ةمى المحكمين وذلك البداء ارا هم والتاكد منتم ةرض االختبار 
 سبلمة ككركح تعميمات اال تبار-أ

 شمكلية االس مه لبمين عناصر المكركع-ب

 مناسبة االس مه لطبلب عينة الباث -ج 

 د. صبلايه اال تبار لمتطبيؽ

 الصور  النها يه ل ختبار : *

مػػف  ػػبلؿ اسػػتعراض ارا  الماكمػػيف اامػػت البااثػػه بػػابرا  التعػػديبلت،ايث اعػػادت 
 مفرد    12صياغة بعض المفردات كاد تككف اال تبار بعد التعديبلت مف 

 االختبار   اةداد نموذج االجابه ومفتاح تصحيح

 صبلاية اال تبار التاصيمى لمتطبيؽ 
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  بات( االختبار التحصيمى –.حساب المعام ت العمميه )صدق 10
اعتمػػدت البااثػػه عمػػى الصػػدؽ الظػػاارل كتػػـ مػػف  ػػبلؿ عػػرض اال تبػػار التاصػػيمى 

ف فػػػئ مبػػػاؿ المنػػػاا  كطػػػرؽ تػػػدريس المغػػػه االلمانيػػػه يعمػػػى مبمكعػػػه مػػػف السػػػاد  الماكمػػػ
فئ المظهر العػاـ لبل تبػار مػف ايػث عػدد العبػارات كمبل مػة صػياغتها لمف ػه  البدا  الرال

 المستهدفه كمدل الداه العمميه لبل تبار كمدل كركح التعميمات
 .تم حساب الصدق الظا رى ل ختبار11

كذلؾ مف  بلؿ ابرا  التعػديبلت المئتراػه عمػى اال تبػار التاصػيمى فػئ رػك  ارا   
 تبػػػار ايػػػث يئصػػػد باال تبػػػار الصػػػادؽ اف يئػػػيس مػػػا كرػػػن الماكمػػػيف كتاديػػػد صػػػدؽ اال

لئياسػػه كذلػػؾ عػػف طريػػؽ الصػػدؽ الظػػاارل الرا  الماكمػػيف كذلػػؾ السػػتطبلع رايهػػـ فيمػػا 
 يمىل

أ. مػػدل ارتبػػاط االسػػ مه باالاػػداؼ كيترػػمف اػػذا البػػز  راػػـ كػػؿ سػػ اؿ مػػف أسػػ مة اال تبػػار 
 كامامه الهدؼ الذل يئيسه

 مغكيه ككركح كؿ س اؿب.  تاديد مدل داة الصياغه ال
 . التجربة االستطالعٌه لالختبار التحصٌلى:12

 مػف طالبػة ) 12 ( مػف مككنػة عمػى عينػة اإلسػتطبلعية التبربػة بػابرا  البااثػة اامػت

 بػدعـ الماتػكل يتمئػكف الثػانى الثػانكل بمدرسػة زاػرا  امػكاف ع.ث بنػات الصػؼ طالبػات

 اال تبار التاصيمى بهدؼل رأسى، البرا 
 اإل تبار صدؽ مف التمكدأ . 
 .اإل تبار ثبات اساب ب. 

 . كالصعكبه كلةهالس معامؿ اساب ج.

 .اال تبار ةمألس  التمييز معامؿ اساب د. 

 .اال تبار الذاتئ الصدؽ اسابق. 

 .اإل تبار زمف اساب ك. 
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 اختبار التحصيل لمهارات التعبير الكتابي :. 13
 :السيكومتري  ل ختبار التحصيمي لمهارات التعبير الكتابي   الخصا 

معامػؿ  –الثبػات  –اامت البااثة بػالتائؽ مػف تػكافر الشػركط السػيككمترية ل الصػدؽ 
 معامؿ التمييز   لبل تبار كاختئ ل –السهكلة كالصعكبة 

 . صدق االختبار1

صػدؽ الماتػكل  اعتمدت البااثة فػئ اػذا الباػث عمػى صػدؽ الماكمػيف لمتمكيػد عمػى
 ، ككذلؾ االتساؽ الدا مئ ، كصدؽ المئارنة الطرفية ، كفيما يمئ تكريح لذلؾ ل

اامػت البااثػة بعػرض اال تبػار فػئ صػكرته األكليػة عمػى عػػدد  صددق المحكمدٌ: : -أ
  مػػف المت صصػػيف فػػئ مبػػاؿ منػػاا  كطػػرؽ تػػدريس المغػػة األلمانيػػة ؛ كذلػػؾ إلبػػدا  12ل

ات لؤلبعػاد مكرػن الئيػاس ، كمػا اػد يكبػد بهػا مػف تػػدا ؿ الػرأم اػكؿ مػدل مبل مػة المفػرد
أك تكرار ، كبنا ا عمى أرا هـ اامت البااثػة بػ برا  التعػديبلت التػئ اتفػؽ عميهػا الماكمػيف 

  2، كاػػد اسػػتبئت البااثػػة عمػػى المفػػردات التػػئ اتفػػؽ عمػػى صػػبلايتها السػػادة الماكمػػيف ل
 % فمكثر 22بنسبة 

ار ىليهػػا السػػادة الماكمػػكف كالتػػئ ترػػمنت تعػػديؿ فػػئ كبعػػد ىبػػرا  التعػػديبلت التػػئ أشػػ
صػػياغة بعػػض مفػػردات اال تبػػار ، فئػػد أصػػبح اال تبػػار فػػئ صػػكرته النها يػػة بعػػد ىبػػرا  

   مفردة . 12  مهارات كمترمف ل 12تعديبلت السادة الماكميف مككف مف ل
 ب. الصدق التمييزي )صدق المقارن  الطريي  ( : 

اا عمى مئارنػة متكسػطات المبمكعػه التػئ اصػمت عمػى كتئـك اذ  الطريئة فئ بكار 
أعمى الػدربات بالمبمكعػه التػئ اصػمت عمػى ااػؿ الػدربات ثػـ اسػاب داللػة الفػركؽ بػيف 

 بػيف المئارنػة فػئ Mann-Whitneyمػاف كتينػئ  ا تبار اذ  المتكسطات ، كذلؾ باست داـ
ذكات الػػدربات المرتفعػػة كالطالبػػػات  الطالبػػات بػػيف التمييػػز معػػامبلت لمعرفػػة المتكسػػطات

 مكرػح اػك كمػا ذكات الدربات المن فرة فئ ا تبػار التاصػيؿ لمهػارات التعبيػر الكتػابئ
 ل التالئ بالبدكؿ
 
 

                                                 
2

 هلحق ) ( : قائوت بأسواء السادة الوحكوين . - 
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 (2جدول ) 
 دالل  الفروق بين رتب المجموةات الطريي  )االرباةي األةمى، واالرباةي األدنى( 

 يي اختبار التحصيل لمهارات التعبير الكتابي 
 االرباةي مجموة 

 األةمى 
 8ن = 

 االرباةي مجموة 
 األدنى 
 قيم  8ن = 

(U) 

 
 قيم 
(W) 

 

 قيم 
(Z) 

مستوى 
 الدالل 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

10.12 122.22 5.12 26.22 2.222 26.222 -
2.261 

دالة عند 
مستكل 

  2.21ل

 يتضح من الجدول السابق:
  بػػػػيف متكسػػػػط رتػػػػب 2.21أنػػػػه تكبػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة ىاصػػػػا ية عنػػػػد مسػػػػتكم ل 

مبمكعػػػة االربػػػاعئ األعمػػػى كمتكسػػػط رتػػػب مبمكعػػػة االربػػػاعئ األدنػػػئ فػػػئ كػػػؿ ا تبػػػار 
  عنػػد 2.21  دالػػة عنػػد مسػػتكل لUالتاصػػيؿ لمهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ ؛ كمػػا أف ايمػػة ل
مييػػػزم لبل تبػػػار، كاػػػذا يعنػػػئ تمتػػػن الدربػػػة الكميػػػة لبل تبػػػار ؛ ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى الصػػػدؽ الت

 اال تبار بدربة عالية مف الصدؽ.
 ج. االتساق الداخلً ) التكوٌ: الفرضً ( :

تػػػـ التائػػػؽ مػػػف االتسػػػاؽ الػػػدا مئ ال تبػػػار التاصػػػيؿ لمهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابئ مػػػف 
  طالبػػة مػػف 22 ػػبلؿ التطبيػػؽ الػػذم تػػـ لبل تبػػار عمػػى العينػػة االسػػتطبلعية التػػئ اكامهػػا ل

طالبات مدرسة زارا  امكاف ع.ث بنات ، كباسػاب معػامبلت االرتبػاط بػيف الدربػة الكميػة 
الدربػػة الكميػػة معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف  الكميػػة لبل تبػػار، كاػػد بػػا ت ةلكػػؿ مهػػارة كالدربػػ

  2.252  ك ل 2.122ككػػؿ تراكاػػت مػػا بػػيف ل لكػػؿ بعػػد كالدربػػة الكميػػة لبل تبػػار
  ؛ كاػػػذا يػػػدؿ عمػػػى تػػػرابط كتماسػػػؾ 2.21داللػػػة ل كبميعهػػػا دالػػػة ىاصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل
 .أف اال تبار يتمتن باتساؽ دا مئاألبعاد كاال تبار ككؿ ؛ مما يدؿ عمى 
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 .  بات االختبار:2
تػػـ اسػػاب ثبػػات اال تبػػار بعػػدة طػػرؽ كاػػئ معامػػؿ الفػػا كركنبػػاخ كالتبز ػػة النصػػفية ، 

عادة التطبيؽ كما يمئ ل  كا 

اسػت دمت البااثػة اػذ  الطريئػة فػئ اسػاب ثبػات اال تبػار كذلػؾ  :معامل الفا كرونباخ -أ
  طالبػة مػف طالبػات مدرسػة زاػرا  امػكاف ع. ث بنػات 22بتطبيئه عمى عينػة اكامهػا ل

  2.222، كاد كصمت ايمة معامؿ الفا كركنباخ لبل تبار ككؿ كانت 

لنصػفية ، ثػـ كما تـ اساب معامؿ ثبات اال تبار بطريئػة التبز ػة ا :التجزئة النصفٌة -ب
كتػػدؿ اػػذ  الئػػيـ عمػػى أف اال تبػػار يتمتػػن بدربػػة مناسػػبة تػػـ اسػػت داـ معادلػػة بكتمػػاف ، 

مػػف الثبػػات لئيػػاس مسػػتكل الطالبػػات فػػئ تاصػػيؿ مهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ ، كمػػف ثػػـ 
ثبػػات اال تبػػار ككػػؿ ، كاػػك مػػا يعنػػئ أف الئػػيـ مناسػػبة يمكػػف الكثػػكؽ بهػػا كتػػدؿ عمػػى 

 ؽ .صبلاية اال تبار لمتطبي
 . حساب معامل الصعوب  والسهوله :3

مػػف  ػػبلؿ اسػػاب نسػػبة مػػف أبػػابكا  السػػ اؿمعامػػؿ صػػعكبة اامػػت البااثػػة باسػػاب  
 كاػد بػا تالسػ اؿ ، ىبابة صاياة بالنسبة ىلػئ العػدد الكمػئ لمػف أبػاب عػف  الس اؿعف 

  ، كاػػئ معػػامبلت صػػعكبة بيػػدة ، 2.61 – 2.52معػػامبلت الصػػعكبة اػػد تراكاػػت بػػيف ل
  كمػف ثػـ تشػير تمػؾ النتػا   ىلػئ صػبلاية 2.10مػغ معامػؿ صػعكبة اال تبػار ككػؿ لكمػا ب

 اال تبار لبلست داـ.
 . حساب معامل التمييز :4

كيئصػػػد بتمييػػػز مفػػػردات اال تبػػػار اػػػك مػػػدل ادرتػػػه عمػػػى التمييػػػز بػػػيف الطػػػبلب ذكم 
 2.21 -  2.51تراكاػػت بػػيف ل  كاػػدالئػػدرات العاليػػة كالطػػبلب ذكم الئػػدرات المن فرػػة ، 

  كائ ايـ مئبكلة تدؿ عمى ادرة المفردات عمى التمييز بيف الطبلب ، كمف ثػـ تػـ ال ػركج 
باال تبػار فػئ صػكرته النها يػة بعػد التعػديبلت ، اػذا كاػد بمػغ معامػؿ تمييػز اال تبػار ككػؿ 

   ، كمف ثـ تشير تمؾ النتا   ىلئ صبلاية اال تبار لبلست داـ.2.65ل
 حساب زمن االختبار:. 5

عمى افراد عينة التبربػة االسػتطبلعية تػـ اسػاب متكسػط الػزمف   رااإل تب تطبيؽ بعد
اال تباركذلؾ ببمػن الػزمف الػذل اسػتغراته  أس مةالذل استغراته الطالبات عند االبابه عف 

   دايئه 12كؿ طالبه لبلبابه كاسمة النات  عمى عدداـ ككاف المتكسط مدته ل
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 عدد الطالبات ÷اال تبار = زمف االبابه لكؿ طالبه متكسط زمف 
 دايئه 12=  22 ÷ 1152=

  ال ا : التصميم التجريبى لمبحث، ويشمل االتى :
 التجربه االستط ةي  لمبحث:

  طالبػه مػف طالبػات الصػؼ الثػانى 22اامت البااثه بتبريب مهاـ الكيػب عمػى عػددل
ـ تئسيمهـ الى ثبلث مبمكعاتكاػد اػددت الثانكل بمدرسة زارا  امكاف ع. ث بنات ايث ت

الػى  1/10/0212الفتػرة مػف  فػئ األكؿالفصؿ الدراسى  فئالبااثة مكاعيد العمؿ ، كذلؾ 
 بهدؼ بمن المبلاظات اكؿ مهاـ الكيب 11/10/0212

عمميػة الػتعمـ التعميمػات ال اصػه بمهػاـ  فئالبااثة لممتعمميف ابؿ البد   أكراتكما 
الػػتعمـ كاثنػػا  كبعػػد االنتهػػا  مػػف الػػتعمـ  فػػئالكيػػب ليتعرفػػكا عمػػى المطمػػكب مػػنهـ ابػػؿ البػػد  

كاامػػت بعمػػؿ كرشػػة عمػػؿ لشػػرح  طػػكات اسػػت داـ مهػػاـ الكيػػب كنااشػػت البااثػػه الطالبػػات 
 االتى ل فئ
 كركح ااداؼ مهاـ الكيب-

 كركح تعميمات االست داـ-

 مهاـ الكيب فئط الئك  كالرعؼ نئا-

 كركح صياغة الماتكل التعميمى-

 المكبكد  عمى مهاـ الكيب األدكات-

نتػػػػا   التبربػػػػة االسػػػػتطبلعية اماسػػػػا كبيػػػػرا مػػػػف المتعممػػػػيف لطريئػػػػة  أكرػػػػاتكاػػػػد 
تئػػديـ الماتػػكل، كاػػدرتهـ عمػػى المشػػاركه بايبابيػػه، ككػػاف مػػف ابػػرز نتػػا    كأسػػمكبالعرض،

 االتى ل التبربة االستطبلعيه
 كبكد بعض المشكبلت البسيطه المتعمئه بتشغيؿ بعض الركابط -أ

 سهكلة المشاركه بيف افراد المبمكعه-ب

بعػػػض ممفػػػات الفيػػػديك التػػػى تاتػػػكل عمػػػى  ىرػػػافة فػػػئباسػػػتطبلع ارا اػػػـ ابػػػدكا الرغبػػػه -ج
 تكريح اكثر لماتكل الدرس
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مبلاظػات كنتػا   ،كابػػازة بنػا ا عمػى مااسػفرت عنػه نتػا   التبربػػة االسػتطبلعيه مػف 
صكرتها النها ية صالاه لمتطبيػؽ، كمتااػه  فئالبي ه  أصباتالماتكل مف ابؿ الماكميف،

 البرا  التبربه االساسيه لمباث.
 التجربه االساسيه لمبحث:*

 أ.  اختيار ةين  البحث :
طالبػػػػات الصػػػػؼ الثػػػػانى الثػػػػانكل  فػػػػئاامػػػػت البااثػػػػه با تيػػػػار عينػػػػة الباػػػػث كتمثمػػػػت 

التبربػه  فػئ  طالبػه 12  طالبه مػنهـ ل52زارا  امكاف ع.ث بنات كيبمغ عدداا ل بمدرسة
التبربػػػػة االساسػػػػػيه يتمئػػػػكف الماتػػػػكل بػػػػدعـ لرأسػػػػػى ،  فػػػػئ  طالبػػػػه 22االسػػػػتطبلعيه، كل

 الباث كفئا لمتصميـ التبريبى لمباث . فئتست دـ مهاـ الكيب كاى البي ه المادد  
 ب.  تطبيق مواد المعالجه التجريبيه :

اامػػػت البااثػػػه بعمػػػؿ كرشػػػة عمػػػؿ لمطالبػػػات مبمكعػػػة الباػػػث كتعريػػػؼ المبمكعػػػه *
الفتػر   فػئبكيفية الد كؿ الى بي ة مهاـ الكيب ال اصه بهػا كاعطػا اـ رابػط البرنػام  كذلػؾ 

 02/0/0213الى  1/0/0213مف 

لمػرد عمػى استفسػاراتهـ كاػؿ ال  edmodoتـ االتفاؽ عمى مكاعيػد التكابػد عمػى شػبكة  *
   أسبكعياه اد تطرا فى اثنا  الئياـ بالمهاـ كتـ االتفاؽ عمى المئابمه مرتيف مشكم

 تـ االتفاؽ عمى اكاعد العمؿ لممبمكعه *

كيئػػـك بالػػد كؿ عمػػى المينػػؾ ال ػػاص edmodo يئػػـك كػػؿ مػػتعمـ بااللتاػػاؽ عمػػى شػػبكة  *
 ببي ة مهاـ الكيب المكبكد عمى اا ط المبمكعه 

التبريبيػػػػه  بػػػػالتعرؼ عمػػػػى المكرػػػػكعات كتنفيػػػػذ النشػػػػاط  يئػػػػـك المتعممػػػػكف ل المبمكعػػػػه *
المطمػػػكب، بمسػػػاعدة كسػػػيمة الػػػدعـ الرأسػػػى كيػػػتـ التكاصػػػؿ مػػػن المعمػػػـ لتسػػػميـ النشػػػاط 

 المطمكب منهـ 

تػػػـ اعػػػبلـ الطالبػػػات بطبيعػػػة المهمػػػه المطمكبػػػه كتاديػػػد ا ػػػر مكعػػػد لبلنتهػػػا  مػػػف مهػػػاـ  *
 الكيب 

 ج.  تنفيذ تجرب  البحث :

ار عينػػة الباػػث ، بػػدأ التنفيػػذ الفعمػػئ لتبربػػة الباػػث ، كاػػد تمثػػؿ ذلػػؾ بعػػد أف تػػـ ا تيػػ
 فئ اختئ ل
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 :  تطبيق أداة البحث قبميًا *

تـ تطبيؽ ا تبار التاصيؿ لمهارات التعبير الكتابئ عمى طبلب المبمكعػه التبريبيػة 
 ابميا ك كما يمئل 

اػػػدؼ التطبيػػػؽ الئبمػػػئ ال تبػػػار التاصػػػيؿ لمهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابئ ىلػػػى التمكػػػد مػػػف 
تكػػاف  المبمكعهالتبريبيػػة فػػئ مسػػتكل التاصػػيؿ لمهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ ابػػؿ التػػدريس ، 
كاد تػـ التطبيػؽ الئبمػئ لبل تبػار عمػى طالبػات المبمكعػه التبريبيػة ، كتػـ رصػد النتػا   ثػـ 

   one way  ANOVAداـ أسمكب تاميؿ التبايف أاادم االتبا  معالبتها ىاصا يا باست 

 :نتبئج البحج وتفسريهب والتىصيبث
بعػػػد عػػػرض اإلبػػػرا ات المنهبيػػػه لمباػػػث كاالنتهػػػا  مػػػف التبربػػػه االساسػػػيه لمباػػػث، 
كتصػػػايح كرصػػػد دربػػػات الطالبػػػات فػػػئ التطبيئػػػيف الئبمػػػى كالبعػػػدل لبل تبػػػار التاصػػػيمى 

االاصػػػػا ى، كذلػػػػؾ بهػػػػدؼ ا تبػػػػار صػػػػاة الفػػػػركض ، المعرفػػػػى، عػػػػرض نتػػػػا   التاميػػػػؿ 
كاالبابػػه عػػف أسػػ مة الباػػث، كفيمػػا يمػػى عػػرض تفصػػيمى لنتػػا   الباػػث ، كمنااشػػة النتػػا   

 كتفسيراا، كما يتناكؿ تكصيات الباث فئ رك  النتا   كااـ الباكث المئتراه .
 أوال : ةرض النتا ج الخاصه باس م  البحث : 

مػػا مهػػارات التعبيػػر الكتػػابى بالمغػػه االلمانيػػه : ونصدده :   االجابدده عدد: السددوال األول-1
 البلزمه لطالبات المرامه الثانكم؟"

اامػت البااثػه بتاميػؿ المهػار  الػى مبمكعػه مػف المهمػات االساسػيه،كذلؾ  ولالجابه عنه :
باالطبلع عمى االدبيات كالدراسػات المرتبطػه بتنميػة المهػارات لمتعبيػر الكتػابى ، كاالطػبلع 

كصػػػػيؼ مػػػػنه  المغػػػػه االلمانيػػػػه لمصػػػػؼ الثػػػػانى الثػػػػانكل ،كاالطػػػػبلع عمػػػػى االطػػػػار عمػػػػى ت
المربعػى االكركبػى ممػػا نػت  عنػػه اعػداد اا مػه مبد يػػه لمهػارات التعبيػػر الكتػابى االساسػػيه، 
ثػػػػـ عررػػػػها عمػػػػى مبمكعػػػػه مػػػػف الماكمػػػػيف فػػػػئ مبػػػػاؿ المنػػػػاا  كطػػػػرؽ تػػػػدريس المغػػػػه 

كتاميػؿ المهػارات كاكتمالهػا، كبعػد ابػرا  االلمانيه،كذلؾ بهدؼ اسػتطبلع ارا هػـ فػئ صػاة 
التعػػديبلت فػػئ اا مػػة المهػػارات التػػئ اتفػػؽ عميهػػا الماكمػػكف ظهػػرت الئا مػػه فػػئ صػػكرتها 

   مهار  12النها يه تتككف مف ل 
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ل"مػا نمػكذج التصػميـ كالتطػكير التعميمػى المئتػرح  االجابه ةن السداال ال دانى ، ونصده .2
لتنمية مهارات التعبيػر الكتػابى لػدل طالبػات الصػؼ الثػانى لبنا  بي ة مهاـ الكيب المبل مه 

 الثانكل فئ مادة المغه االلمانيه ؟"
ػ كأتبعػػت ال طػػكات فػػئ التصميمػػ ADDIEتبنػػت البااثػػه النمػػكذج العػػاـ  ولالجابدده عندده :

 المنهبية ال اصة به.
ابػػػؿ "مػػااثر نػػػكع دعامػػات الػػتعمـ ل الرأسػػيه مئ. االجابدده ةددن السددداال ال الددث، ونصدده : 3

االفئيه مئابؿ االثنيف معا  عمى تنمية مهارات التعبير الكتػابى لػدل طالبػات الصػؼ الثػانى 
الثػػانكل فػػئ مػػادة المغػػه االلمانيػػه؟ "كتمػػت االبابػػة عػػف اػػذا السػػ اؿ مػػف  ػػبلؿ اسػػتعراض 

   نتا   الباث
  انيا : ةرض النتا ج الخاصه بفروض البحث وتفسير ا :

التئ أسفرت عنها تبربػة الباػث الميدانيػة كذلػؾ مػف عرض لمنتا    –فيما يمئ  –يتـ 
 ػػبلؿ ا تبػػار صػػاة كػػؿ فػػرض مػػف فػػركض الباػػث ، ثػػـ تفسػػير كمنااشػػة اػػذ  النتػػا   فػػئ 

التائػػؽ مػف صػػاة  –فيمػػا يمػئ  –رػك  اإلطػػار النظػرم لمباػػث كالدراسػات السػػابئة ، كيػتـ 
 : فركض الباث

 أوال : اختبار صح  الفرض األول 
يكبػػد فػػرؽ داؿ ىاصػػا يان عنػػد مسػػتكل داللػػة اػػث عمػػى أنػػه " يػػنص الفػػرض األكؿ لمب

  بػػػػيف متكسػػػػطئ دربػػػػات طالبػػػػات المبمكعػػػػة التبريبيػػػػة فػػػػئ التطبيئػػػػيف الئبمػػػػئ ك 2.21ل
 . "البعدل ال تبار مهارات التعبير الكتابئ ككؿ لصالح التطبيؽ البعدل 

د كال تبػػػار صػػػاة اػػػذا الفػػػرض تػػػـ تطبيػػػؽ ا تبػػػار " ت " لمتكسػػػطيف مػػػرتبطيف ، كاػػػ
 با ت النتا   كما يكراها بدكؿ ل  ل

جدول ) ( يبين المتوسطات الحسابي  ومتوسط الفرق بين درجات الطالبات قبل التجريب وبعد  ، 
 وقيم  " ت " ومستوي داللتها بين التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مهارات التعبير الكتابي ككل
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي :
ارتفػػػاع متكسػػػطات دربػػػات الطالبػػػات فػػػئ التطبيػػػؽ البعػػػدم ال تبػػػار مهػػػارات التعبيػػػر 
الكتػػابئ ككػػؿ عػػف متكسػػطات دربػػاتهف فػػئ التطبيػػؽ الئبمػػئ لبل تبػػار ، ايػػث بمػػغ متكسػػط 

متكسػػػط دربػػػاتهـ فػػػئ التطبيػػػؽ    ، بينمػػػا11.01دربػػػات الطالبػػػات فػػػئ التطبيػػػؽ الئبمػػػئ ل
  دربػػة ، 10.21  ، ايػػث ىف متكسػػط الفػػرؽ بػػيف التطبيئػػيف ل62.22البعػػدم الػػذم بمػػغ ل

  ، 2.21  كاػئ دالػة ىاصػا يا عنػد مسػتكم ل06.106كما اترح أف ايمة " ت " بمغػت ل
كاػػذا يعنػػئ كبػػكد فػػرؽ ذك داللػػة ىاصػػا ية بػػيف متكسػػطئ دربػػات الطالبػػات فػػئ التطبيئػػيف 

البعػػدم لمهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ ككػػؿ لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم ، كايمػػة مربػػن  يتػػا الئبمػػئ ك 
%  31.3  كاػػذا يعنػػئ أف نسػػبة ل 2.313  " لمهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ ككػػؿ " اػػئ ل2ηل

مف التبايف الاادث فػئ مسػتكل مهػارات التعبيػر الكتػابئ ككػؿ لالمتغيػر التػابن   يربػن ىلػى 
تسػػاكم  (d)مهػػاـ الكيػػب ل المتغيػػر المسػػتئؿ   كمػػا أف ايمػػة اسػػت داـ نمػػط الػػدعـ الرأسػػئ ب

   كائ تعبر عف ابـ تمثير كبير لممتغير المستئؿ.6.556ل

كاذا ما يشير ىلئ انه اد ادث نمػك كارػح كداؿ فػئ مهػارات التعبيػر الكتػابئ ككػؿ ؛ 
 كذلؾ نتيبة الست داـ نمط الدعـ الرأسئ بمهاـ الكيب.

 من يروض البحث .ويعني  ذا قبول الفرض األول 
 ( :11ويمكن توضيح  ذ  النتيج  من خ ل الشكل التالي ) 
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 ( يوضح المدرج التكراري لممتوسطات الحسابي  لمتطبيقين القبمي والبعدي لمهارات  11شكل )

 التعبير الكتابي ككل لدى طالبات الصو ال اني ال انوي
 

 اختبار صح  الفرض ال اني :
عمػػى أنػػه " يكبػػد فػػرؽ داؿ ىاصػػا يان عنػػد مسػػتكل داللػػة يػػنص الفػػرض الثػػانئ لمباػػث 

  بػػػػػيف متكسػػػػػطات دربػػػػػات طالبػػػػػات المبمكعػػػػػة التبريبيػػػػػة فػػػػػئ التطبيئػػػػػيف الئبمػػػػػئ 2.21ل
كالبعدل ال تبار مهارات التعبير الكتابئ فئ كػؿ مهػارة عمػى اػدة لصػالح التطبيػؽ البعػدل 

." 
مػػػرتبطيف ، كاػػػد كال تبػػػار صػػػاة اػػػذا الفػػػرض تػػػـ تطبيػػػؽ ا تبػػػار " ت " لمتكسػػػطيف 

 با ت النتا   كما يكراها بدكؿ ل  ل
جدول ) ( يبين المتوسطات الحسابي  ومتوسط الفرق بين درجات الطالبات قبل التجريب وبعد  ، 

 ومستوي داللتها بين التطبيقين القبمي والبعدي الختبار مهارات التعبير  وقيم  " ت "
 الكتابي يي كل مهارة ةمى حدة 
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي :
ارتفػػاع متكسػػطات دربػػات الطالبػػات فػػئ التطبيػػؽ البعػػدم لممهػػارة األكلػػى فػػئ ا تبػػار 

دربػاتهف فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لتمػؾ المهػارة ، ايػث مهارات التعبير الكتابئ عػف متكسػطات 
  ، بينمػا متكسػط 0.21بمغ متكسػط دربػات الطالبػات فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لممهػارة األكلػى ل

  ، كمػػػا اترػػػح أف ايمػػػة " ت " 1.21دربػػػاتهف فػػػئ التطبيػػػؽ البعػػػدم لتمػػػؾ المهػػػارة بمػػػغ ل
ئ كبػػكد فػػرؽ ذك   ، كاػػذا يعنػػ2.21  كاػػئ دالػػة ىاصػػا يا عنػػد مسػػتكم ل3.225بمغػػت ل

داللػػػة ىاصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطئ دربػػػات الطالبػػػات فػػػئ التطبيئػػػيف الئبمػػػئ كالبعػػػدم لممهػػػارة 
األكلػػى فػػػئ ا تبػػػار مهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابئ لصػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدم ، كايمػػػة مربػػػن  يتػػػا 

  كاػػذا يعنػػئ  2.112  " لممهػػارة األكلػػى فػػئ ا تبػػار مهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ " اػػئ ل2ηل
%  مػػػف التبػػػايف الاػػػادث فػػػئ مسػػػتكل المهػػػارة األكلػػػى لالمتغيػػػر التػػػابن   11.2أف نسػػػبة ل

 (d)يربن ىلى است داـ نمط الدعـ الرأسئ بمهاـ الكيب ل المتغيػر المسػتئؿ   كمػا أف ايمػة 
عػػف ابػػـ تػػمثير كبيػػر لممتغيػػر المسػػتئؿ عمػػى تنميػػة المهػػارة    كاػػئ تعبػػر0.226تسػػاكم ل

 األكلى فئ ا تبار مهارات التعبير الكتابئ.

ارتفػػاع متكسػػطات دربػػات الطالبػػات فػػئ التطبيػػؽ البعػػدم لممهػػارة الثانيػػة فػػئ ا تبػػار 
مهارات التعبير الكتابئ عػف متكسػطات دربػاتهف فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لتمػؾ المهػارة ، ايػث 

  ، بينمػػا متكسػػط 0.32دربػػات الطالبػػات فػػئ التطبيػػؽ الئبمػػئ لممهػػارة الثانيػػة ل بمػػغ متكسػػط
  ، كمػػػا اترػػػح أف ايمػػػة " ت " 2.62دربػػػاتهف فػػػئ التطبيػػػؽ البعػػػدم لتمػػػؾ المهػػػارة بمػػػغ ل

  ، كاػػذا يعنػػئ كبػػكد فػػرؽ ذك 2.21  كاػػئ دالػػة ىاصػػا يا عنػػد مسػػتكم ل2.313بمغػػت ل
فػػػئ التطبيئػػػيف الئبمػػػئ كالبعػػػدم لممهػػػارة  داللػػػة ىاصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطئ دربػػػات الطالبػػػات

  2ηالثانية فئ ا تبار مهارات التعبير الكتابئ لصالح التطبيؽ البعدم ، كايمػة مربػن  يتػا ل
  كاػذا يعنػئ أف نسػبة  2.211" لممهارة الثانية فئ ا تبار مهارات التعبير الكتػابئ " اػئ ل

لالمتغيػػػر التػػابن   يربػػػن ىلػػػى %  مػػف التبػػػايف الاػػادث فػػػئ مسػػتكل المهػػػارة الثانيػػة 21.1ل
تسػػاكم  (d)اسػػت داـ نمػػط الػػدعـ الرأسػػئ بمهػػاـ الكيػػب ل المتغيػػر المسػػتئؿ   كمػػا أف ايمػػة 

  كائ تعبر عف ابـ تمثير كبير لممتغير المستئؿ عمى تنميػة المهػارة الثانيػة فػئ 1.212ل
 ا تبار مهارات التعبير الكتابئ.
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ؽ البعػػدم لممهػػارة الثالثػػة فػػئ ا تبػػار ارتفػػاع متكسػػطات دربػػات الطالبػػات فػػئ التطبيػػ
مهارات التعبير الكتابئ عػف متكسػطات دربػاتهف فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لتمػؾ المهػارة ، ايػث 

  ، بينمػػا متكسػػط 1.21بمػػغ متكسػػط دربػػات الطالبػػات فػػئ التطبيػػؽ الئبمػػئ لممهػػارة الثالثػػة ل
ف ايمػػػة " ت "   ، كمػػػا اترػػػح أ6.02دربػػػاتهف فػػػئ التطبيػػػؽ البعػػػدم لتمػػػؾ المهػػػارة بمػػػغ ل

  ، كاػػذا يعنػػئ كبػػكد فػػرؽ ذك 2.21  كاػػئ دالػػة ىاصػػا يا عنػػد مسػػتكم ل15.223بمغػػت ل
داللػػػة ىاصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطئ دربػػػات الطالبػػػات فػػػئ التطبيئػػػيف الئبمػػػئ كالبعػػػدم لممهػػػارة 

  2ηالثالثة فئ ا تبار مهارات التعبير الكتابئ لصالح التطبيؽ البعدم ، كايمػة مربػن  يتػا ل
  كاػذا يعنػئ أف نسػبة  2.211الثالثة فئ ا تبار مهارات التعبير الكتػابئ " اػئ ل" لممهارة 

%  مػػف التبػػػايف الاػػػادث فػػػئ مسػػػتكل المهػػػارة الثالثػػػة لالمتغيػػػر التػػػابن   يربػػػن ىلػػػى 21.1ل
تسػػاكم  (d)اسػػت داـ نمػػط الػػدعـ الرأسػػئ بمهػػاـ الكيػػب ل المتغيػػر المسػػتئؿ   كمػػا أف ايمػػة 

ثير كبير لممتغير المستئؿ عمى تنميػة المهػارة الثالثػة فػئ   كائ تعبر عف ابـ تم2.212ل
 ا تبار مهارات التعبير الكتابئ.

ارتفػػاع متكسػػطات دربػػات الطالبػػات فػػئ التطبيػػؽ البعػػدم لممهػػارة الرابعػػة فػػئ ا تبػػار 
مهارات التعبير الكتابئ عػف متكسػطات دربػاتهف فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لتمػؾ المهػارة ، ايػث 

  ، بينمػا متكسػػط 2.00طالبػات فػئ التطبيػػؽ الئبمػئ لممهػارة الرابعػة لبمػغ متكسػط دربػات ال
  ، كمػػا اترػػح أف ايمػػة " ت " 16.11دربػػاتهف فػػئ التطبيػػؽ البعػػدم لتمػػؾ المهػػارة بمػػغ ل

 ، كاػػذا يعنػػئ كبػػكد فػػرؽ ذك 2.21  كاػػئ دالػػة ىاصػػا يا عنػػد مسػػتكم ل11.601بمغػػت ل
بيئػػػيف الئبمػػػئ كالبعػػػدم لممهػػػارة داللػػػة ىاصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطئ دربػػػات الطالبػػػات فػػػئ التط

الرابعػػػة فػػػئ ا تبػػػار مهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابئ لصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدم ، كايمػػػة مربػػػن  يتػػػا 
  كاذا يعنػئ أف  2.235  " لممهارة الرابعة فئ ا تبار مهارات التعبير الكتابئ " ائ ل2ηل

التػػابن   يربػػن  %  مػػف التبػػايف الاػػادث فػػئ مسػػتكل المهػػارة الرابعػػة لالمتغيػػر23.5نسػػبة ل
 (d)ىلػػػى اسػػػت داـ نمػػػط الػػػدعـ الرأسػػػئ بمهػػػاـ الكيػػػب ل المتغيػػػر المسػػػتئؿ   كمػػػا أف ايمػػػة 

  كاػػئ تعبػػر عػػف ابػػـ تػػمثير كبيػػر لممتغيػػر المسػػتئؿ عمػػى تنميػػة المهػػارة 2.623تسػػاكم ل
 الرابعة فئ ا تبار مهارات التعبير الكتابئ.

لممهػارة ال امسػة فػئ ا تبػار  ارتفاع متكسطات دربػات الطالبػات فػئ التطبيػؽ البعػدم
مهارات التعبير الكتابئ عػف متكسػطات دربػاتهف فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لتمػؾ المهػارة ، ايػث 

  ، بينمػا متكسػط 2.11بمغ متكسط دربات الطالبات فئ التطبيؽ الئبمئ لممهارة ال امسػة ل
" ت "   ، كمػػا اترػػح أف ايمػػة 12.32دربػػاتهف فػػئ التطبيػػؽ البعػػدم لتمػػؾ المهػػارة بمػػغ ل

 ، كاػػذا يعنػػئ كبػػكد فػػرؽ ذك 2.21  كاػػئ دالػػة ىاصػػا يا عنػػد مسػػتكم ل01.502بمغػػت ل
داللػػػة ىاصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطئ دربػػػات الطالبػػػات فػػػئ التطبيئػػػيف الئبمػػػئ كالبعػػػدم لممهػػػارة 
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ال امسػػة فػػئ ا تبػػار مهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم ، كايمػػة مربػػن  يتػػا 
  كاػذا يعنػئ  2.311فئ ا تبػار مهػارات التعبيػر الكتػابئ " اػئ ل  " لممهارة ال امسة 2ηل

%  مػػف التبػػايف الاػػادث فػػئ مسػػتكل المهػػارة ال امسػػة لالمتغيػػر التػػابن   31.1أف نسػػبة ل
 (d)يربن ىلى است داـ نمط الدعـ الرأسئ بمهاـ الكيب ل المتغيػر المسػتئؿ   كمػا أف ايمػة 

لممتغيػػر المسػػتئؿ عمػػى تنميػػة المهػػارة    كاػػئ تعبػػر عػػف ابػػـ تػػمثير كبيػػر6.121تسػػاكم ل
 ال امسة فئ ا تبار مهارات التعبير الكتابئ.

ارتفاع متكسػطات دربػات الطالبػات فػئ التطبيػؽ البعػدم لممهػارة السادسػة فػئ ا تبػار 
مهارات التعبير الكتابئ عػف متكسػطات دربػاتهف فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لتمػؾ المهػارة ، ايػث 

  ، بينمػا متكسػط 2.22ئ التطبيؽ الئبمئ لممهػارة السادسػة لبمغ متكسط دربات الطالبات ف
  ، كمػػػا اترػػػح أف ايمػػػة " ت " 0.60دربػػػاتهف فػػػئ التطبيػػػؽ البعػػػدم لتمػػػؾ المهػػػارة بمػػػغ ل

 ، كاػػذا يعنػػئ كبػػكد فػػرؽ ذك 2.21  كاػػئ دالػػة ىاصػػا يا عنػػد مسػػتكم ل11.222بمغػػت ل
بمػػػئ كالبعػػػدم لممهػػػارة داللػػػة ىاصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطئ دربػػػات الطالبػػػات فػػػئ التطبيئػػػيف الئ

السادسػػة فػػئ ا تبػػار مهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم ، كايمػػة مربػػن  يتػػا 
  كاػذا يعنػئ  2.216  " لممهارة السادسة فػئ ا تبػار مهػارات التعبيػر الكتػابئ " اػئ ل2ηل

 %  مػػف التبػػايف الاػػادث فػػئ مسػػتكل المهػػارة السادسػػة لالمتغيػػر التػػابن  21.6أف نسػػبة ل
 (d)يربن ىلى است داـ نمط الدعـ الرأسئ بمهاـ الكيب ل المتغيػر المسػتئؿ   كمػا أف ايمػة 

  كاػػئ تعبػػر عػػف ابػػـ تػػمثير كبيػػر لممتغيػػر المسػػتئؿ عمػػى تنميػػة المهػػارة 0.301تسػػاكم ل
 السادسة فئ ا تبار مهارات التعبير الكتابئ.

السػػابعة فػػئ ا تبػػار ارتفػػاع متكسػػطات دربػػات الطالبػػات فػػئ التطبيػػؽ البعػػدم لممهػػارة 
مهارات التعبير الكتابئ عػف متكسػطات دربػاتهف فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لتمػؾ المهػارة ، ايػث 

  ، بينمػا متكسػط 2.22بمغ متكسط دربات الطالبات فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لممهػارة السػابعة ل
  ، كمػػػا اترػػػح أف ايمػػػة " ت " 2.12دربػػػاتهف فػػػئ التطبيػػػؽ البعػػػدم لتمػػػؾ المهػػػارة بمػػػغ ل

 ، كاػػذا يعنػػئ كبػػكد فػػرؽ ذك 2.21  كاػػئ دالػػة ىاصػػا يا عنػػد مسػػتكم ل02.153ل بمغػػت
داللػػػة ىاصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطئ دربػػػات الطالبػػػات فػػػئ التطبيئػػػيف الئبمػػػئ كالبعػػػدم لممهػػػارة 
السػػابعة فػػئ ا تبػػار مهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم ، كايمػػة مربػػن  يتػػا 

  كاػػذا يعنػػئ  2.322مهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ " اػػئ ل  " لممهػػارة السػػابعة فػػئ ا تبػػار 2ηل
%  مػػػف التبػػػايف الاػػػادث فػػػئ مسػػػتكل المهػػػارة السػػػابعة لالمتغيػػػر التػػػابن   32.2أف نسػػػبة ل

 (d)يربن ىلى است داـ نمط الدعـ الرأسئ بمهاـ الكيب ل المتغيػر المسػتئؿ   كمػا أف ايمػة 
لمسػػتئؿ عمػػى تنميػػة المهػػارة   كاػػئ تعبػػر عػػف ابػػـ تػػمثير كبيػػر لممتغيػػر ا1.020تسػػاكم ل

 السابعة فئ ا تبار مهارات التعبير الكتابئ.
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ارتفػػاع متكسػػطات دربػػات الطالبػػات فػػئ التطبيػػؽ البعػػدم لممهػػارة الثامنػػة فػػئ ا تبػػار 
مهارات التعبير الكتابئ عػف متكسػطات دربػاتهف فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لتمػؾ المهػارة ، ايػث 

  ، بينمػا متكسػط 2.22الئبمػئ لممهػارة الثامنػة لبمػغ متكسػط دربػات الطالبػات فػئ التطبيػؽ 
  ، كمػػػا اترػػػح أف ايمػػػة " ت " 0.32دربػػػاتهف فػػػئ التطبيػػػؽ البعػػػدم لتمػػػؾ المهػػػارة بمػػػغ ل

 ، كاػػذا يعنػػئ كبػػكد فػػرؽ ذك 2.21  كاػػئ دالػػة ىاصػػا يا عنػػد مسػػتكم ل12.112بمغػػت ل
م لممهػػػارة داللػػػة ىاصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطئ دربػػػات الطالبػػػات فػػػئ التطبيئػػػيف الئبمػػػئ كالبعػػػد

الثامنػػة فػػػئ ا تبػػػار مهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابئ لصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدم ، كايمػػػة مربػػػن  يتػػػا 
  كاػػذا يعنػػئ  2.261  " لممهػػارة الثامنػػة فػػئ ا تبػػار مهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ " اػػئ ل2ηل

%  مػػػف التبػػػايف الاػػػادث فػػػئ مسػػػتكل المهػػػارة الثامنػػػة لالمتغيػػػر التػػػابن   26.1أف نسػػػبة ل
 (d)است داـ نمط الدعـ الرأسئ بمهاـ الكيب ل المتغيػر المسػتئؿ   كمػا أف ايمػة يربن ىلى 
  كاػػئ تعبػػر عػػف ابػػـ تػػمثير كبيػػر لممتغيػػر المسػػتئؿ عمػػى تنميػػة المهػػارة 2.112تسػػاكم ل

 السابعة فئ ا تبار مهارات التعبير الكتابئ.

ا تبػػار  ارتفػػاع متكسػػطات دربػػات الطالبػػات فػػئ التطبيػػؽ البعػػدم لممهػػارة التاسػػعة فػػئ
مهارات التعبير الكتابئ عػف متكسػطات دربػاتهف فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لتمػؾ المهػارة ، ايػث 

  ، بينمػا متكسػط 2.22بمغ متكسط دربات الطالبات فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لممهػارة التاسػعة ل
  ، كمػػػا اترػػػح أف ايمػػػة " ت " 1.32دربػػػاتهف فػػػئ التطبيػػػؽ البعػػػدم لتمػػػؾ المهػػػارة بمػػػغ ل

 ، كاػػذا يعنػػئ كبػػكد فػػرؽ ذك 2.21كاػػئ دالػػة ىاصػػا يا عنػػد مسػػتكم ل  10.212بمغػػت ل
داللػػػة ىاصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطئ دربػػػات الطالبػػػات فػػػئ التطبيئػػػيف الئبمػػػئ كالبعػػػدم لممهػػػارة 
التاسػػعة فػػئ ا تبػػار مهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم ، كايمػػة مربػػن  يتػػا 

  كاػػذا يعنػػئ  2.252عبيػػر الكتػػابئ " اػػئ ل  " لممهػػارة التاسػػعة فػػئ ا تبػػار مهػػارات الت2ηل
%  مػػػف التبػػػايف الاػػػادث فػػػئ مسػػػتكل المهػػػارة التاسػػػعة لالمتغيػػػر التػػػابن   25.2أف نسػػػبة ل

 (d)يربن ىلى است داـ نمط الدعـ الرأسئ بمهاـ الكيب ل المتغيػر المسػتئؿ   كمػا أف ايمػة 
تنميػػة المهػػارة    كاػػئ تعبػػر عػػف ابػػـ تػػمثير كبيػػر لممتغيػػر المسػػتئؿ عمػػى2.122تسػػاكم ل

 التاسعة فئ ا تبار مهارات التعبير الكتابئ.

ارتفػػاع متكسػػطات دربػػات الطالبػػات فػػئ التطبيػػؽ البعػػدم لممهػػارة العاشػػرة فػػئ ا تبػػار 
مهارات التعبير الكتابئ عػف متكسػطات دربػاتهف فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لتمػؾ المهػارة ، ايػث 

  ، بينمػا متكسػط 1.20هػارة العاشػرة لبمغ متكسط دربات الطالبػات فػئ التطبيػؽ الئبمػئ لمم
  ، كمػػػا اترػػػح أف ايمػػػة " ت " 6.52دربػػػاتهف فػػػئ التطبيػػػؽ البعػػػدم لتمػػػؾ المهػػػارة بمػػػغ ل

 ، كاػػذا يعنػػئ كبػػكد فػػرؽ ذك 2.21  كاػػئ دالػػة ىاصػػا يا عنػػد مسػػتكم ل10.623بمغػػت ل
داللػػػة ىاصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطئ دربػػػات الطالبػػػات فػػػئ التطبيئػػػيف الئبمػػػئ كالبعػػػدم لممهػػػارة 
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العاشػػرة فػػئ ا تبػػار مهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم ، كايمػػة مربػػن  يتػػا 
  كاػػذا يعنػػئ  2.251  " لممهػػارة العاشػػرة فػػئ ا تبػػار مهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ " اػػئ ل2ηل

%  مػػػف التبػػػايف الاػػػادث فػػػئ مسػػػتكل المهػػػارة العاشػػػرة لالمتغيػػػر التػػػابن   25.1أف نسػػػبة ل
 (d)ط الدعـ الرأسئ بمهاـ الكيب ل المتغيػر المسػتئؿ   كمػا أف ايمػة يربن ىلى است داـ نم

  كاػػئ تعبػػر عػػف ابػػـ تػػمثير كبيػػر لممتغيػػر المسػػتئؿ عمػػى تنميػػة المهػػارة 2.020تسػػاكم ل
 العاشرة فئ ا تبار مهارات التعبير الكتابئ.

كاػػذا مػػا يشػػير ىلػػئ انػػه اػػد اػػدث نمػػك كارػػح كداؿ فػػئ مهػػارات التعبيػػر الكتػػابئ كػػؿ 
 عمى ادة ؛ كذلؾ نتيبة الست داـ الدعـ الرأسئ بمهاـ الكيب. مهارة

 ويعني  ذا قبول الفرض ال اني من يروض البحث .

 ويمكن توضيح  ذ  النتيج  من خ ل الشكل التالي ) ( :
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 ( يىضح الم رج التكراري للمتىسطات الحسابية للتطبيقين القبلي والبع ي لمهارات 21شكل ) 

 التعبير الكتابي كل ةمى حدة لدى طالبات الصو ال اني ال انوي

 وترجع الباح ه  ذ  النتيجه الى :
تفكات المبمكعه التبريبيه التػئ اسػت دمت الػدعـ الرأسػى كذلػؾ لؤلسػباب االتيػه ، اف 

 بدايػػة فػػئ بمكممهػػا المهمػػه عػػف ايكميػػه معمكمػػات تئػػديـ فيػػه ديـ الػػدعـ الرأسػػى يػػتـنمػػط تئػػ
أثنػػػا  فػػػى بهػػػدؼ تهي ػػػة المتعممػػػيف لمػػػا سيتعررػػػكف لػػػه مػػػف مشػػػكبلت كصػػػعكبات  المهمػػػه

عطػػا هـ  مفيػػة اكيػػة تمكػػنهـ مػػف التصػػرؼ معهػػا كت طيها ،ايػػث اف اػػذا يتفػػؽ دراسػػتهـ، كا 
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اسػتثارة  تعمػؿ عمػى اسػتثارة الدافعيػة مػف أامهػاايث تكبد عكامؿ عدة  نظري  الدايعيهمن 
االنتبػػػػا  كالفرػػػػكؿ لمػػػػتعمـ، كالتاػػػػدل، كاػػػػذ  العكامػػػػؿ تتطمػػػػب عػػػػرض الماتػػػػكل التعميمػػػػئ 
كأنشػػػطتة، كدعاماتػػػه بطريئػػػة تتاػػػدل تفكيػػػر المتعممػػػيف، كتػػػدفعهـ لتعممػػػه، كاػػػذا مػػػا يػػػكفر  

 الثانكيػه ايػث تػزداد كاذا يتفؽ مػن طبيعػة الطػبلب فػئ المرامػهاست داـ الدعامات الرأسية.
العئميػػة  العمميػات عمػى الئػدرة زيػادة مػن ،التعميميػػة العمميػة مػف االسػتفادة عمػى الطالػب اػدرة
 مرامػػة المرامػػة اػػذ  كالفرػػكؿ كتعػػد االسػػتطبلع باػػب يتصػػؼ كمػػا، كالتفكيػػر الت يػػؿ مثػػؿ

 لتػػئا الدايئػػة المعمكمػػات ىلػػى كيميػػؿ، الكبيػػر بػػالطمكح يتصػػؼ الطالػػب ألف العئميػػة اليئظػػة
 كالرغبػة، الذانيػة الاريػة ىلػى يميػؿ كما بهاك المكثكؽ المصادر مف عميها الاصكؿ يااكؿ
التػػئ  النظريدده البنا يدده المعرييددهكمػػا تتفػػؽ النتيبػػه مػػن   المعتئػػدات صػػاة مػػف التمكػػد فػػئ

رػػػركرة تنشػػػيط المػػػتعمـ كدفعػػػه لمتفكيػػػر مػػػف  ػػػبلؿ اسػػػت داـ بعػػػض األسػػػاليب تػػػنص عمػػػى 
 بدراسػة المعرفيػة تهػتـ النظريػات ايػث اف العئمية منها تئصى الائا ؽ كاسكشاؼ البػدا ؿ  

 لممعرفػػػة اكتسػػػابه كيفيػػػة مػػػف عئػػػؿ المػػػتعمـ دا ػػػؿ تاػػػدث التػػػئ الدا ميػػػة العئميػػػة العمميػػػات
 ذاكرته فئ كت زينها كتنظيمها

اػذ  النتيبػه مػن نتػا   الباػكث التػئ اكػدت عمػى اف انػاؾ فػرؽ داؿ ااصػا يا  كاتفئت
بػػيف نمطػػى تئػػديـ الػػدعـ فػػئ البانػػب المهػػارل لصػػالح نمػػط الػػدعـ الرأسػػى مثػػؿ دراسػػةلعبد 

  فػػػى اف اسػػػت داـ الػػػدعـ الرأسػػػى يصػػػمح فػػػئ االػػػة المتعممػػػيف ذكل 0216الاميػػػد زعمػػػكؾ،
عئميػػا، كفػػى االػػة ارتفػػاع نسػػبة الػػذكا ، كفػػى  االعمػػار األكبر،كفػػى االػػة االفػػراد النارػػبيف

 االة رصيد مف ال برات السابئه .
  ك 0226  كلشػػػػيما  يكسػػػػؼ ،0222كاتفئػػػت مػػػػن باػػػػث كػػػؿ مػػػػف لعمػػػػى سػػػميماف، 

 بالطريئػة الػتعمـ أف  فػئ  0211  ك ل اسف عبد العاطى ، Azmy & Ismaeel, 2010ل

 الزمنػى كالعمر المادة مئدار مثؿ العكامؿ مف مبمكعة عمى يتكاؼ البزي ة الطريئة أك الكمية

 .كتكزيعها الممارسة كنكعية كدافعيته كذكا ه لممتعمـ
  التػئ أظهػرت 0216بينما ا تمفت اذ  النتيبه من باثل اسامه سعيدعمى انداكل، 

  بػػيف متكسػػطى دربػػات طػػبلب المبمكعػػه 2021كبػػكد فػػرؽ داؿ ااصػػا يا عنػػد مسػػتكل ل
ركنػى ذك نمػػط العػػرض العمػكدل لعػػرض الصػػفاات كطػػبلب التػئ اسػػت دمت الكتػػاب االلكت

المبمكعػه التػػئ اسػػت دمت الكتػاب االلكتركنػػى ذك نمػػط العػرض االفئػػى لعػػرض الصػػفاات 
فػػئ الئيػػاس البعػػدل ال تبػػار التاصػػيؿ المعرفػػى لصػػالح المبمكعػػه التػػئ اسػػت دمت نمػػط 

 العرض االفئى.

  ال ا : موجز النتا ج السابقه لمبحث الحالي :
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العرض السابؽ لنتا   الباث يترح أامية نمط الدعـ الرأسى فػئ المرااػؿ  مف  بلؿ
العمريػػه األكبػػر عمػػرا مثػػؿ المرامػػه الثانكيػػه كلكنهػػا ال تصػػمح لمػػف اػػـ ااػػؿ سػػنا كالمرامػػه 

 االبتدا يه ك االعداديه.
كمػػا انهػػا تكػػكف ذات فاعميػػه كفػػى االػػة االفػػراد النارػػبيف عئميػػا، كفػػى االػػة ارتفػػاع 

 كفى االة كبكد رصيد مف ال برات السابئه . نسبة الذكا ،
أيرػػا تػػرل البااثػػه انػػه مػػف أسػػباب تفػػكؽ المبمكعػػه التبريبيػػه األكلػػى المعتمػػد  عمػػى 

دفعهـ يػػػػػتفكيػػػػػر المتعممػػػػػيف، ك الػػػػػدعـ الرأسػػػػػى اف تئػػػػػديـ الػػػػػدعـ بالطريئػػػػػه الرأسػػػػػيه يتاػػػػػدل 
العمػؿ بشػكؿ فػردل كتئديـ الدعـ مف  بلؿ بي ة مهاـ الكيب يتيح الفرصػه لمتفاعػؿ ك لتعممه،

 اك دا ؿ مبمكعات .
يتطمب عرض الماتػكل بطريئػة تثيػر فرػكؿ المتعممػيف  نظري  الدايعيهكفئا لمبادل  

ىلػػى رػػركرة تهػػدؼ  النظريدده البنا يدده المعرييددهكانتبػػااهـ كتتاػػدل تفكيػػراـ ككفئػػا لمبػػادل  
تئصػػػى  تنشػػيط المػػػتعمـ كدفعػػػه لمتفكيػػر مػػػف  ػػػبلؿ اسػػت داـ بعػػػض األسػػػاليب العئميػػة منهػػػا

 .   الائا ؽ كاسكشاؼ البدا ؿ

 رابعب : التىصيبث والبحىث املقرتحه:

 التىصيبث

 فئ رك  مااسفرت عنه نتا   الباث الاالئ تكصى البااثه بما يمىل
 االاتماـ بانماط تئديـ الدعـ عف طريؽ بي ة مهاـ الكيب *

مػػف مميػػزات تسػػااـ  االاتمػػاـ باسػػت داـ بي ػػة مهػػاـ الكيػػب فػػئ العمميػػة التعميميػػه لمػػا لهػػا  *
 فئ اثرا  العمميه التعميميه كتغيير االتبا  فئ طرؽ كاستراتيبيات التدريس.

رػػركرة تػػدريب المعممػػيف عمػػى كيفيػػة تكظيػػؼ بي ػػة مهػػاـ الكيػػب كبي ػػة تعميميػػة لتائيػػؽ   *
 الهدؼ مف المناا  الدراسية.

المغػػػات كتعمػػػيـ اسػػػت داـ دعامػػػات الػػػتعمـ الرأسػػػيه كاالفئيػػػه لمهػػػاـ الكيػػػب فػػػئ مئػػػررات   *
 المهارات فئ المغات االبنبية ك اصة األلمانية.

 الم تمفة الدراسية بالمئررات الكيب لمكاان الم تمفة التعمـ دعامات تصميـ *
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 كتاديػد  ،  منػة بطريئػة لمػتعمـ كمصػدر اإلنترنػت اسػت داـ كيفيػة عمػى تدريبيػة بػرام  عمػؿ *
 .المعمـ ابؿ مف التعمـ مصادر

 الػػػػدعـ أنمػػػػاط تئػػػديـ عنػػػػد التعميميػػػػة المػػػادة كمئػػػػدار الدراسػػػػية المرامػػػة مراعػػػػاة رػػػركرة  *
 الم تمفة.

 هقرتحبث البحج:

 ا ػتبلؼ الماتمػؿ فمػف األطفػاؿ ريػاض مثػؿ م تمفػة دراسػية مرااػؿ عمػئ مماثمة باكث -
 الم تمفة. الدراسية لممئررات كنكعيته كـ الدعـ

 تعميميػػة مرااػػؿ لػػدل المغػػة االلمانيػػة مهػػارات تنميػػة فػػى الكيػػب مهػػاـ فاعميػػة أثػػر باػػث -
 م تمفة

 دراسػية مئػررات فػى األدا  التاصػيؿ كمهػارات تنمية فى مهاـ الكيب است داـ أثر باث -
 .م تمفة

 املراجع واملصبدر
 أوال المراجع العربيه :

 . طرؽ تدريس المغة العربية، اإلسكندرية، دار المعرفة 1331لىسماعيؿ، زكريا 
 .البامعية

 . تكنكلكبيا المعمكمات كتاديث التعميـ، الئاارة،عالـ  0221ىسماعيؿ، الغريب زاار ل 
 .الكتب

 . تعمقـ الرياريات باست داـ فعاليات الكيب ككيست  0210أكـر صالح أامد ل صالح،
لمصؼ التاسن األساسئ " البانب العاطفئ. ، رسالة مابستير ، كمية الدراسات 

 .الكطنية ، نابمس، فمسطيفالعميا ، بامعة النباح 

  ، أساليب تدريس مهارات المغة العربية ك دابها.العيف، 0221الببة، عبد الفتاح اسفل 
 .اإلمارات العربية المتادةل دار الكتاب البامعئ

فئ   Web Quest   . المد ؿ المنظكمئ كالرابلت المعرفية0223الايمة ،مامد ل
 تمر الدكلئ الثانئ لتطكير التعميـ العالئ التدريس البامعئ. دراسه مئدمة ىلى ال

 . بامعة المنصكرة.
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 . استراتيبيات التدريس 0211ال ميفة، اسف بعفر كمطاكع، ريا  الديف مامد ل
 الفعقاؿ، مكتبة المتنبئ.

  اتبااات اديثة فئ  1332مئ، سعاد عبدالكريـ ل نالديممئ، طه عمئ اسيف، ك الكا
 .عالـ الكتب تدريس المغة العربية، األردف ل

 .بامعة دمشؽ : ، طرؽ تدريس المغة العربية. دمشؽ 0222الركابئ، بكدتل 

 . مبادئ تصميـ المئررات اإللكتركنية المشتئة مف نظريات 0212. ل،السيدعبد المكلى
 دكر التعميـ اإللكتركنى فى تعزيز مبتمعات المعرفةالتعمـ كتطبيئاتها التعميمية. 

 بامعة الباريف  -فل مركز زيف لمتعميـ اإللكتركنى  . الباري01-05لالصفاات 

 . أثر ا تبلؼ استراتيبية التعمقـ اإللكتركنئ 0211الئبانئ، نبكاف اامد عبد الكااد ل
المست دمة فئ الكيب ككيست فئ تنمية بعض مستكيات التفكير كاالتبا  ناك 

امعة السمطاف التعمقـ اإللكتركنئ لدم طبلب تكنكلكبيا التعميـ بكمية التربية ب
اابكس،كراة مئدمة ىلى الم تمر الدكلئ الرابن لمتعميـ اإللكتركنئ كالتعميـ عف 
بعد، الماكر الثانئل الماتكل الرامئ التعميمئ المبدع.الرياض.المممكة العربية 
السعكدية متاح عمى 

/eli.elc.edu.sa/2015/sites/default/files/031.pdfhttp:/، 

 . برنام  مئترح لتنمية بعض مهارات التعبير الكتابئ اإلبداعئ  0222النبار، بساـ ل 
لدل طمبة الصؼ العاشر بماافظة غزة، رسالة دكتكرا  غير منشكرة، بامعة 

 .عيف شمس، كمية التربية

فاعمية است داـ مستكيات م تمفة مف سئاالت    0211ىيماف عبد الئادر الميسى لسعفاف،
التعمـ اإللكتركنئ عمى تنمية أساسيات كمهارات است داـ برنام  النكافذ لدل 
طبلب كمية التربية النكعية.، رسالة مابستير ، بامعة طنطا ، كمية التربية 

 النكعيه

ت داـ  . فاعمية تدريس الكيميا  العركية ب س 0210بمعة، عمئ ك أامد ،ابراـ ل 
الثالثة كمية  فئ تاصيؿ طمبة المرامة Web Questاستراتيبية  الكيب ككيست  

 50السميمانية. مبمة الفتح، عدد – العمـك بامعة
 . األسس النظرية كالفمسفية لمكيب ككيست ،  0215اسف الباتن مامد ل عبد العاطى،

 . مبمة التعميـ االلكتركنى ، العدد الرابن عشر ، بامعة المنصكرة

http://eli.elc.edu.sa/2015/sites/default/files/031.pdf
http://eli.elc.edu.sa/2015/sites/default/files/031.pdf
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  ل برنام  لتنمية مهارات بعض فنكف الكتابة اإلبداعية 0222اسف أامد اسف لمسمـ،
فئ المغة العربية لطبلب المرامة الثانكبة . رسالة دكتكرا  لغير منشكرة  ، كمية 

 التربية ، بامعة الزاازيؽ

 :  . فف التعبير الكظيفئ غزة 0220اماد،  ميؿ عبد الفتاح ك نصار،  ميؿ مامكد ل 
 .بعة كمكتبة منصكرمط

 . فاعمية است داـ الرابلت 0211امادنة، م نس أديب كالئطيش، اسيف مشكح مامد ل
المعرفية عبر الكيب فئ تاسيف التفكير الريارئ كاؿ المسملة الريارية لدل 
طبلب الصؼ العاشر األساسئ كاتباااتهـ ناك مادة الرياريات فئ األردف، 

 با زة  ميفة التربكية، ابكظبئ

 .  0210مامد العبب. ل ،أامد مامد دكبى ك العبب سعيد،امدل أامد ك بد العزيز،ع
أثر الدافعية لمتغيير كمستكل االاتماـ عمى است داـ مهاـ الكيب فى التدريس 
لدل أعرا  اي ة التدريس ببامعة ال مي  العربئ ، مبمة الدراسات التربكية 

 0210، مايك  2العدد  ، 1اابكس ، المبمد  .كالنفسية، بامعة السمطاف 

  الرابلت المعرفية المبسمة عبر الكيب " نمكذج مئترح"، 0215 الد مامد ل فربكف،
باث مئدـ لمم تمر الدكلئ لمتعمـ اإللكتركنئ فئ الكطف العربئ اكؿ التعمـ 

 2المبتمن الشبكئ ، فئ الفترة  - 0215يكنيك  .التشاركئ فئ

اإلفترارى المبسـ عبر الساابة الكمبيكترية.  . التعميـ 0215 الد مامد لفربكف،
الساابة الكمبيكترية كتطبيئات اإلنترنت فئ التعميـ كالتدريب رمف فعاليات 

بعنكاف  0215أغسطس  1-6م تمر البمعية العربية لتكنكلكبيا التربية يكمئ 
 أفاؽ فئ تكنكلكبيا التربية . بكر سعيدل البمعية العربية لتكنكلكبيا التربية.

 . طرؽ كنماذج الست داـ اإلنترنت فئ التدريس.  0225. ل ، م نس الد ك طيبئعد،أس
 مبمة بامعة أكاديمية الئاسمئ، العدد الثامف ، 

  ل فاعمية نشاطات اا مة عمئ عمميات الكتابة 0223 الد بف  اطر بف سعيد لالعبيدل،
سالة ر  فئ تنمية مهارات كتابة الئصة لدل تبلميذ الصؼ األكؿ المتكسط .

 ، كمية التربية ، بامعة أـ الئرلدكتكرا 

 ، بنا  برنام  تعميمئ مئترح لتنمية مهارات  0225 مايسة، ىياد "مامد  ير" ىبراايـل 
التعبير الكتابئ لدل طمبة الصؼ السادس األساسئ فئ األردف، أطركاة دكتكرا  

 .غير منشكرة.بامعة عماف العربية لمدراسات العميالعماف، األردف
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 . عمميات تكنكلكبيا التعميـ، الئاارة، مكتب نانئ  0222ميس، مامد عطية ل  
 .لمطباعة كالكمبيكتر

 .أثر است داـ استراتيبية الرابلت المعرفية عبر الكيب 0216دياب،مئ كماؿ مكسى ل
فئ تنمية مهارات الفهـ التاري ئ لدل طبلب المرامة الثانكية ،مبمة البمعية 

 16االبتماعية ،عدد التربكية لمدراسات 

 . دليؿ البااث ىلى است داـ اكاعد المعمكمات  0220ريما سعد سعادة ل البرؼ،
 اإللكتركنية عمى اإلنترنت. الرياض

 . فاعمية الرابلت المعرفية عبر الكيب لتدريس الكيميا  0215صالح، صالح مامد ل
الثانكية، مبمة فئ تنمية التفكير التمممئ كالتاصيؿ الدراسئ لدل طبلب المرامة 

  51 ، عدد ل0دراسات عربية فئ التربية كعمـ النفس، مبمد ل

 . المهارات المغكية ل مستكياتها ، تدريسها ، صعكباتها  0226طبعمية ، رشدم أامد ل 
 . الئاار، ل دار الفكرالعربئ

  تدريس المغة العربية فئ التعميـ العاـ  0222طعيمة، رشدم، كمناع،مامد السيد.ل 
 .يات كتبارب، الئاارة، دار الفكر العربئنظر 

 12   مكانة المهارات المغكية فئ طرا ؽ تعميـ المغات األاد 0222عبد الاميد لعميك ،
 ، 0222شباط لفبراير  

 .W)  . فعالية است داـ استراتيبية تئصى الكيب 0223عبد العزيز طمبه ل عبد الاميد،

Q. S.)  الئدرة عمى ات اذ الئرار ناك ، فئ تنمية بعض مستكيات التفكير ك
مكابهة تاديات التاديث التعميمئ التكنكلكبئ ، البمعية المصرية لتكنكلكبيا 

 0223العدد األكؿ ، يناير  .التعميـ ، المبمد التاسن عشر،
 . الرابلت المعرفية عبر الكيب   ىادل  0212عبد العزيز طمبه ل عبد الاميد،

مبمة التعميـ اإللكتركنئ ، كمية التربية ،  استراتيبيات التعمـ عبر الكيب ل،
 0212بامعة المنصكرة ، العدد ال امس ، مارس 

   اكسبة التدريس ، دار الثئافة لمنشر كالتكزينل عماف 0211غساف يكسؼ ل اطيط،
  ، تدريس المغة العربية فئ المرامة الثانكية. أسسه 0222مباكر، مامد صبلحل 

 .دار الفكر العربئكتطبيئاته التربكية.الئاارةل
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 . فاعمية استراتيبية الدعا ـ التعميمية فئ تنمية مهارات  0210مامد عمر السيد لاميف،
البرااف الريارئ لدل التبلميذ ذكم صعكبات تعمـ الرياريات بالمرامة 

 بامعة اناة السكيس –اإلعدادية ، مبمة كمية التربية باإلسماعيمية 

بيف طريئة تئديـ دعامات التعمـ ل مباشرة كغير  . أثر التفاعؿ 0212مامد ل بلؼ،
مباشرة  كطريئة تنفيذ مهاـ الكيبل فردية كتعاكنية  عمى التاصيؿ كتنمية 
مهارات تطكير مكان تعميمئ ىلكتركنئ كبكدته لدل طبلب كمية التربية النكعية 

 . كمية التربية، بامعة البلسكندرية .رسالة دكتكرا ببامعة االسكندرية. 

 . أثر استراتيبية الكيب ككيست فى تنمية  0222مامد بكر ل  نكفؿ،مامد ك ه، الايم
التفكير النااد كالتاصيؿ الدراسئ فى مساؽ تعميـ التفكير لدل طمبة كمية العمـك 

،  5التربكية البامعية األكنركال. المبمة األردنية فى العمـك التربكية ، المبمد 
 0العدد  

األصكؿ النظرية كالتاري ية لتكنكلكبيا التعمـ  .  0211مامد عطية ل  ميس،
 مصر –الئاارة  –اإللكتركنئ. دارالسااب لمطباعة كالنشر كالتكزين 

 . النظرية كالباث التربكم فئ تكنكلكبيا التعميـ ، دار  0212مامد عطية ل  ميس، 
 الئاارة –السااب لمنشر كالتكزين 

عزت صبلح عبد المطيؼ،اشـ كعمراف، مامكد، عبد الرزاؽ م تار كسيد، عبد الكااب ا
 . فاعمية برنام  مئترح باست داـ استراتيبيات ما كرا  المعرفة 0211ل

المدعكمة بالكيب ككيست لعبلج الفهـ ال طم لبعض المفاايـ الدينية كتنمية 
بعض مهارات التفكير النااد لدل تبلميذ المرامة اإلعدادية، مبمة كمية التربية 

  1 ، عددل21بمسيكط، مبمد ل
 ، كرن برنام  لتعميـ المغه العربيه لمطبلب المبلكييف،رسالة 1321مصطفى لرسبلف،

 دكتكرا  ،كمية التربيه ،بامعة عيف شمس

، مبمة صدل  WebQuest  . الرابلت المعرفية عمى الكيب0222م نس ل طيبى،
 22، ص  21 ، المبمد  0222تشريف اكؿ  01التربية عدد، 

 كفؽ ا لنمكذج البكدة ADDIE  . نمكذج التصميـ التعميمى 0212نبيؿ باد ل عزمى،

PDCA مبمة التعميـ اإللكتركنئ ، العدد الاادل عشر ، بامعة المنصكرة ، 
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 . أثر التفاعؿ بيف أنماط م تمفة مف  0212مامد م تار ل المرادنى،نبيؿ باد ك عزمى،
التاصيؿ ككفا ة التعمـ لدل دعامات التعمـ البنا ية دا ؿ الكتاب اإللكتركنئ فئ 

طبلب الدراسات العميا بكميات التربية. دراسات تربكية كابتماعية، مبمة دكرية 
ماكمة تصدراا كمية التربية بامعة امكاف ، المبمد السادس عشر، . العدد 

 0212يكليك  الثالث ،

 بى. . بي ات التعمـ االفترارية. الئاارةل دار الفكر العر 0215نبيؿ باد لعزمى،

  أثر است داـ استراتيبية الكيب ككيست  الرابلت المعرفيةل 0212نسريف بساـ ل فايز،
فئ التاصيؿ المباشر كالم بؿ لدل طالبات الصؼ الاادم عشر فئ مادة 

التربكية ت صص مناا  كطرؽ  المغة اإلنبميزية،دربة المابستير فئ العمـك
 طتدريس، كمية العمـك التربكية بامعة الشرؽ األكس

  ، اثر است داـ دعامات التعمـ العامه كالمكبهه فئ بي ة شبكات 0215كليد ليكسؼ، 
الكيب االبتماعيه التعميميه فئ تنمية مهارات الت طيط لمباكث االبرا يه لدل 
طبلب الدراسات العميا كتنمية اتباااتهـ ناك الباث العممى كفاعمية الذات 

،سبتمبر  12،العدد (ASEP) عمـ النفسمبمة دراسات عربيه فئ التربيه ك  لديهـ،
0215 

  المغة كالتكاصؿ االبتماعئ ، الككيت، دار ذات  1331يكنس ، فتائ عمئ ك  ركف ل 
 السبلسؿ .
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