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نظام إدارة التعلن علً  برناهج قائن
( لعالج األخطاء اللغىيت الشائعت يف (Blackboardاإللكرتوني

 اإللكرتونيكتابت البحىث الرتبىيت وتنويت ههاراث التىاصل 
 طالب الدراساث العليا بكليت الرتبيتلدي 

 أحمد جمعة أحمد إبراهيم
 المساعدأستاذ المناهج وطرق تدريس المغة العربية 

 جامعة األزهر -كمية التربية بتفهنا األشراف
 
عبلج األخطاء المغوية الشائعة في  ىإلالبحث ىذا ىدف _ ممخصال

 طبلب اإللكتروني لدى كتابة البحوث التربوية وتنمية ميارات التواصل 
 وذلك من خبلل برنامج قائم العميا بكمية التربية،طبلب الدراسات لدى 
 . (Blackboard)اإللكترونينظام إدارة التعمم عمى 
 -ولتحقيق ىذا اليدف حدد الباحث األخطاء المغوية)النحوية      

 اطبلب الدراسات العميلدى  األسموبية( الشائعة في الكتابة -اإلمبلئية
التربية عن طريق تحميل بعض الخطط المقدمة من بعض الطبلب 

)حمقة المناقشة(، وكذلك إعداد اختبار  والطالبات لمناقشتيا في السيمنار
عينة من عمى  تشخيص األخطاء المغوية الشائعة في الكتابة وتطبيقو

طبلب وطالبات الماجستير والدكتوراه بكمية التربية. ثم أعد الباحث 
( مستخدما (Blackboardاإللكترونينظام إدارة التعمم عمى  ائمابرنامجا ق

كما  ىؤالء الطبلب.لدى  ، وذلك لعبلج ىذه األخطاء في الكتابةيالويك
الباحث اختبارا تحصيميا في ميارات الكتابة، ومقياسا لمتواصل  أعد

وقد  عينة الدراسة.عمى  وتطبيقيما قبل تطبيق البرنامج وبعده اإللكتروني
البرنامج )دم المنيج التجريبي لدراسة فعالية استخدام المتغير المستقلاستخ
( في المتغيرين (Blackboardاإللكترونينظام إدارة التعمم عمى  القائم

طبلب الدراسات لدى  (اإللكترونيالتابعين)ميارات الكتابة والتواصل 
 بكمية التربية. العميا
وبعد االنتياء من تطبيق أدوات البحث أظيرت النتائج وجود فروق     

دالة إحصائيا بين متوسطي رتب المجموعتين)التجريبية والضابطة( في 

 اإللكترونيالتطبيق البعدي الختبار ميارات الكتابة ومقياس التواصل 
لصالح طبلب المجموعة التجريبية. وفي ضوء النتائج قدم الباحث بعض 

 .والمقترحات التوصيات
 االدراسات العمي ،ةاألخطاء المغوي، اإللكترونيالتعمم  الكممات المفتاحية:

 المقدمة. 1
ة أحد أىم إلكترونيتعد المغة المكتوبة بصورة ورقية أو         

وسائل التواصل المغوي لئلنسان بغيره في الحياة المعاصرة؛  فيي 
معامبلتو العامة جزء من حياتو اليومية ال يستغني عنيا في 

والخاصة، وذلك لقضاء مصالحو وحاجاتو التي يحتاج إلييا؛ فعن 
طريق ىذا التواصل يتم معرفة أفكار اآلخرين والتعبير عما لدييم 
من معان مختمفة، وكذلك تدوين ما يودون كتابتو من وقائع 
وأحداث، لذا كانت الكتابة أعظم ما أنتجو العقل البشري في تاريخ 

 .اإلنسانية
وألىمية الكتابة نوه اإلسبلم بالكتابة وفضميا منذ أول آية نزلت     

نزلت عمى الرسول )صمي اهلل عميو وسمم(، فقال جل شأنو: "اقرأ 
باسم ربك الذي خمق، خمق اإلنسان من عمق، اقرأ وربك الكرم، 
الذي عمم بالقمم، عمم اإلنسان ما لم يعمم". ومن تمام ىذا التنويو 

 في قولو تعالي:" ن. والقمم وما يسطرون" وبالكتاب في القسم بالقمم
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 قولو سبحانو: 
 . كما أن الرسول[1]" والطور وكتاب مسطور في رق منشور" 

عمى  )صمي اهلل عميو وسمم( أمر بتعميم وتعمم الكتابة وعمل جاىدا
نشرىا بين أصحابو، حتي لتراه يجعل فداء بعض أسري قريش في 

تابة تعميم عشرة غممان من غممان المدينة غزوة بدر ممن حذقوا الك
 .[2] الكتابة

ولقد بذل عمماء المغة العربية جيودا أسيمت في وضع في     
وضع نظام محدد لمكتابة العربية، وأصبح لمكتابة نظام خاص 
يراعيو الكاتب عند استخدام الكتابة في التواصل مع اآلخرين، ويعد 

لصحة المغوية، يجب تقويمو؛ الخروج عن ذلك النظام انحرافا عن ا
ألن األداء الكتابي ال يحقق التواصل الفعال إال إذا تم وفق القواعد 
المغوية، وكتبت رموزه وفق ما تواضع عميو عمماء المغة العربية؛ 
ذلك أن الخطأ في استخدام القواعد النحوية واإلمبلئية ينتج عنو 

 .[3] غموضوإفساد المعني و إلى  تعذر الفيم واإلفيام، ويؤدي
مصطمحا معقدا في مجالي  Writingويعد مصطمح الكتابة      

تعميم وتعمم المغات؛ فيي ليست عممية آلية تعتمد عمى رسم الرموز 
بل ىي  الكتابية، أو رسم الكممات رسما ىجائيا صحيحا فقط،

عممية مركبة تتضمن إنشاء لممعاني والتعبير عنيا بكممات وجمل 
-.إنيا القارئ إلىمترابطة في شكل رسالة تنقل المعنى بوضوح 

تبدأ عند الكاتب من وجود أفكار في عقمو، ثم تظير  -الكتابة
لمقارئ في صورة كممات وجمل وفقرات مكتوبة، وعند مراجعتيا 

لذا، فيي عممية  ارجي ثم المضمون؛وتقويميا تتم من الشكل الخ
كما  )الخط( معقدة تتطمب ميارات حركية لرسم الحروف والكممات

تتطمب ميارات عقمية لمتعبير عن المشاعر والمعاني بكممات وجمل 
)ىجائيا( كتابة صحيحة. وبيذا، فإن الكتابة بمعناىا  وفقرات مكتوبة

ضا حتى تؤدى العام تتضمن ثبلثة أبعاد مترابطة تكمل بعضيا بع
وىذه األبعاد ىي: الخط، الكتابة  القارئ، إلىالمعنى صحيحا 

ترجمة األصوات  [4]التعبير التحريري. وكما ذكر دون اليجائية،
 بحيث تكون رموز خطية مكتوبة  بطريقة منظمة، إلىالمنطوقة 

 كممات وجمبل ترتبط ببعضيا لتكون نصا متناسقا لو معنى.
ذا كانت الكتابة ال    فن األخير من فنون المغة تستخدم في كل وا 

 [5]المجاالت؛ فثمة قواعد تراعي في أسموب كتابة البحث أىميا:
حسن اختيار األلفاظ، استخدام الجمل والفقرات القصيرة الواضحة، 
تجنب الحشو؛ تجنب استخدام المحسنات البديعية؛ استخدام األفعال 

األخطاء المغوية المبنية لممجيول، تنسيق الفقرات، الخمو من 
 واإلمبلئية والمطبعية.

عمى  وعمي الرغم من أن البحث العممي يعد جيدا فكريا يعتمد   
 فإن ىناك ضعفاً  القدرة والميارة في التفكير خصوصا التفكير الناقد؛

في جودة البحوث والرسائل واألطروحات العممية، وأن ىذا الضعف 
المغوية، والتي يمكن  ضعف الميارات والقدراتإلى  قد يكون مرده

أن تكون عامبل من العوامل المفسرة النخفاض جودة البحث 
  [6]   بل قد يكون العامل األىم في بعض الحاالت العممي،

أنو إذا كانت الميارات البحثية تبدو ىي األساس في  [7]فكما يري 
إنجاز البحث العممي؛ فإن الميارات المغوية تعد ضرورة ال غني 

كتابة البحث ، بل إن نجاح الباحث في إنجاز بحثو عنيا في 
يصالو أفكاره لآلخرين يتوقف مدي إتقانو لتمك الميارات. عمى  وا 

أن األخطاء المغوية والطباعية  تشوه البحث إلى  [8] يشيرو كما 
العممي وتضيع بالتالي الجيود التي يبذليا الباحث، لذا ال ينبغي 

ت حديثا بتنمية ميارات الكتابة ولقد اىتمت بعض الجامعا إىماليا.
الباحثين؛ فأسست وحدة المساندة األكاديمية في لدى  األكاديمية

تطوير ميارات الطمبة البحثية إلى  كمية الدراسات العميا تيدف
والمغوية، الكتابية والقرائية، والحوسبية البلزمة إلنجاز بحوث ذات 

لدراسات كما اىتمت بعض ا. [9]مواصفات عالمية صالح لمنشر
الطبلب في المراحل لدى  والبحوث السابقة بتحسين ميارات الكتابة
التي استيدفت معالجة  [10] التعميمة، وذلك مثل دراسة ليا وستريت

طبلب التعميم العالي من خبلل لدى  موضوع الكتابة األكاديمية
مدخل معرفي والذي أثبت فعاليتو في تنمية الميارات األساسية 

تعمم إلى  [11] ديمية. كما أشارت دراسة ساندرس وشنلمكتابة األكا
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إدراك عمى  الكتابة من خبلل العمل الجماعي ساعد غالبية الطبلب
 وكذلك إعادة صياغة الكتابة وتنظيميا. إعادة التفكير،

فعالية إلى  [7] نصر ويوسف في حين توصمت نتائج دراسة       
تنمية الميارات المغوية البرنامج التدريبي الذي أعده الباحثان في 

 البلزمة لكتابة األوراق البحثية سواء المتعمقة بالشكل، أو المضمون
 الطالبات بكمية التربية في سمطنة عمان.لدى 

أن إلمام الطالب إلى  [11] كما أشارت نتائج دراسة ديسمند     
بينما بينت  بميارات الكتابة األكاديمية يزيد من اإلبداع الكتابي،

التي استيدفت عبلج األخطاء  [13]  عبد الرحمن دراسة نتائج
الطبلب معممي المغة العربية في كمية التربية لدى  المكتوبة الشائعة

مبلء، وخطا بعد تطبيق إلى  بالفيوم تحسين كتاباتيم، نحوا، وا 
البرنامج التدريبي عمييم. وأشارت نتائج دراسة لويد، ومير 

طبلب من تطوير كتاباتيم التي استيدفت تمكين ال  [14]جري
تمكينيم  من تطوير ىذه  الميارات لدييم في ىذا  إلى  األكاديمية
فعالية البرنامج إلى  [15] السعيد كما توصمت دراسة المجال.

 -الصرفية -المقترح في عبلج بعض األخطاء المغوية )النحوية
طبلب الصف األول الثانوي وخفض لدى  اإلمبلئية( -األسموبية
النظرية البنائية. في عمى  كتابة لدييم من خبلل برنامج قائمقمق ال

تنمية ميارات الكتابة   [16] صالح دراسةحين بينت نتائج 
طبلب كمية التربية. لدى  التمخيص( -التقرير -الوظيفية)الرسالة

تحسين إلى   [17] كما أشارت نتائج دراسة نورمان وآخرون
 قاسم الكتابة. بينما دلت نتائج دراسة األخطاء النحوية الشائعة في 

تنمية ميارات الكتابة الوظيفية وعبلج األخطاء المغوية إلى  [18]
طبلب الصف الثاني اإلعدادي بدولة اإلمارات. في لدى  في الكتابة

 تنمية الميارات الكتابية[19] حين وضحت نتائج دراسة أحمد، 
ة واآلداب جامعة الطبلب معممي المغة العربية بكمية التربيلدى 

تحديد األخطاء إلى   [20]تبوك. بينما أشارت دراسة ديفيد مارفي
 بناء الجمل، التعميم الجامعي وذلك مثل: الشائعة في كتابة طبلب

والربط بين األفكار وعمي الرغم من  وعبلمات الترقيم، والضمائر،

أن االنترنت غيرت الطريقة التي تقدم المادة التعميمية لمطالب 
موقع المادة الدراسية والقوائم  ة مثل:اإللكترونيفالوسائل  والمتدرب؛

البريدية ومنتديات النقاش قامت بدور ميم في إيصال المادة العممية 
ولكن مع ظيور وسائل جديدة إليصال المادة العممية بدأت  لممتعمم.

والتي  2.0الوسائل السابقة تفقد بريقيا لتحل محميا تقنيات ويب
التفاعمية والمرونة ويمكن استشعار فاعمية ىذه التقنيات تتميز ب

الخدمات التي تقدميا مثل: برامج الويكي، عمى  النظر في أمثمة
  . [21] والمدونات، وخبلصات المواقع وغيرىا

تفنيات ىذا  إحدى –وتعد" الويكي" أو" محررات الويب التشاركية"   
الويب مباشرة عمى  إلكترونيمحتوى  التي تستخدم إلنشاء -الجيل

وبشكل تشاركي، أو أن جميع األعضاء يمكنيم الدخول واإلضافة 
والتعديل، طالما سمح صاحب الموقع بتنشيط ىذه الخاصية وبعض 

يخصص من لو حق التحرير حتي ال يساء  األخرىالمواقع 
 . [22]استخدامو 
 ، أو الكتابة التعاونية، والعملWikiيمكن توظيف الويكي لذا       

الجماعي في مجالي التدريس والتعمم، بحيث يستخدميا المعممون 
والمتعممون في عمميتي التدريس والتعمم لتطوير المقرر الدراسي 

نشاء محتوى  وأنشطتو المتنوعة من خبلل: طرح نقاط الموضوع وا 
تحديد عمى  ىذه الموضوعات؛ أي يقتصر دور المعمم فقط

ىذا محتوى  بلب بكتابةالعناصر الرئيسة لمدرس، ثم يقوم الط
الدرس تعاونيا، أي أن المحتوي ينشأ ويكون من قبل الطبلب وليس 

تنقيح كتابات الطبلب عمى  من قبل المعمم الذي يقتصر دوره
رشادىم  .[23] وا 

في العممية التعميمية؛ فقد تم  2.0وألىمية تقنيات أدوات ويب      
وذلك مثل نظام ، اإللكترونيدمجيا في بعض أنظمة إدارة التعمم 

أنظمة تعمل  اإللكتروني؛ فأنظمة إدارة التعمم اإللكترونيإدارة التعمم 
التعميمية بحيث يضع Blackboard  كمساند ومعزز لمعممية

المدرس المواد التعميمية من محاضرات وامتحانات ومصادر في 
موقع النظام كما أن ىناك غرفا لمنقاش، وحافظة ألعمال الطمبة 
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(E-portfolios)  ة المدعمة لممادة اإللكترونيوغيرىا من الخدمات
 الدراسية. أي أن أنظمة إدارة التعمم ىي برامج تساعد في تخزين

دارتيا كما أنيا تسيل إدارة إلكترونيالمقررات الدراسية محتوى  ة وا 
عممية التعمم ومن خصائص تمك البرامج: نشر وتقديم المقررات 

بلت الطبلب ومتابعة أنشطتيم، إمكانية إدارة سج الدراسية،
التواصل بين الطبلب والمدرسين عن طريق منتديات حوارية 

عمى  خاصة، نشر االمتحانات وتقييميا. كما أن ىذه األنظمة تأتي
نوعين منيا ما ىو مجاني ومفتوح المصدر مثل برنامج مودل، 

د ليذا، تساع . [24]ومنيا ما ىو تجاري مثل برنامج ببلك بورد
الطبلب في الكتابة األكاديمية والتأليف  2.0 تقنيات الويب

والمشاركة في المحتوي باستخدام أساليب اتصال مختمفة مع 
الطبلب اآلخرين داخل وخارج الجامعة، كما يمكنيم نشر أعماليم 

ىويتيم الشخصية وخبراتيم، ذلك عمى  االعتمادإلى  باإلضافة
 .[25]سانيل وكريشنا  األكاديمية بخبلف الميام التقميدية في الكتابة

فعالية  وقد أشارت نتائج دراسات وبحوث تربوية سابقة     
، في تنمية بعض 2.0استخدام أدوات الجيل الثاني لمويب 

دراسات طبلب المرحمتين)الجامعية واللدى  المتغيرات المختمفة
 ،[27] ، حسن[26]عمى  كل من: العميا(، وذلك مثل دراسات

 واألشقر عياد ،[23] وعبدالمجيد ،[28] وعبدالرازق عبدالرحمن،
[30]. 
فعالية الويكي في تنمية إلى  كما أشارت بعض الدراسات     

بين الطبلب وذلك مثل  اإللكترونيميارات الكتابة، والتواصل 
أن استخدام الويكي إلى  التي أشارت [33]مان وىود و دراسة ني

و يمكن استخدام الويكي ساعد في تعاون الطبلب ومشاركتيم. وأن
 [34] دراسة ستيف ودون لدعم التعمم في التعميم العالي. كما أفادت

التي استيدفت تعرف أثر استخدام الويكي لجودة الكتابة األكاديمية 
المعممين المتدربين لدى  ودعم التعمم التعاوني عبر شبكة االنترنت

رات الكتابة تحسن مياإلى  في المرحمة الجامعية. وأفادت النتائج
األكاديمية لدييم من خبلل مشاركتيم الرسمية في الويكي. في حين 

أن دور الويكي في التفاعل بين  [35] أظيرت دراسة ىانج
المتعممين والمعممين أفضل من أدوات التعمم عبر االنترنت 

أن الويكي كان لو أثر  [36] دراسة لينا ليكما بينت  األخرى.
طبلب الجامعة. واتفقت لدى  إيجابي في تطوير ميارات الكتابة

 التي طبقت [37] دراسة وين وشينج نتائج ىذه الدراسة مع نتائج
( طالبا من قسم المغة االنجميزية في تايوان وكشفت أن 32)عمى 

وأن التفاعل   تطبيق الويكي، بإيجابيةمعظم الطبلب يشعرون 
كما  االجتماعي يمعب دورا ميما في عممية الكتابة التعاونية.

واستيدفت وصف استخدام  [38]  أشارت نتائج دراسة كوتيفا وماريا
أن إلى  الويكي في دورة لتعميم الكتابة لؤلغراض األكاديمية والمينية

استخدام الويكي في الكتابة وثيق الصمة لمصحة النحوية لمنص 
تفاعل إلى  الويكي يؤدي عمى  أن  الكتابةوتماسك فقراتو، كما 

إلى  [39]كموديا  القارئ مع الكاتب. وأشارت نتائج دراسة كوست
الطبلب. حقق لدى  أن استخدام الويكي لممشاريع بالكتابة التعاونية

نسبة نجاح عالية في تصحيح األخطاء المغوية. كما أن العمل 
ل مع بعضيم الجماعي يمكن الطبلب من تبادل األفكار والعم

عياد،  وبينت نتائج دراسة البعض مما يفيد في الكتابة التعاونية.
تحقق نتائج التعمم التعاوني بين طمبة تكنولوجيا  [30] واألشقر

المعمومات بالجامعة اإلسبلمية خبلل استخداميم ألداة الويكى في 
 أثناء دراسة مساق المعمومات.

أن استخدام  [25]شنا نيل وكرياكشفت نتائج دراسة سو كما      
ومعرفة استخدام الويكي، والمدونات، والشبكات  0.2 تقنيات الويب
في بيئة التعمم لبعض كميات جامعات في اليند SNS االجتماعية 

 تمعب دورا ميما في التعميم. 
فاعمية الكتابة إلى   [40]بينما أشارت نتائج دراسة محمود      

المنظم ذاتيا لدى طالبات التعاونية باستخدام الويكي وميارات التعمم 
المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية بكمية التربية في جامعة الممك خالد. 

فاعمية استخدام الويكي إلى   [41] كما كشفت نتائج دراسة خضري
بلب الطلدى  من الكتابة ففي تطوير األداء الكتابي وخفض التخو 
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دارسي المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية بكمية التربية بالسويس ولما 
ة متكاممة إلكترونيكانت جامعة الممك خالد تممك حاليا بيئة 

تضاىي الموجودة في الجامعات العالمية، حيث إنيا ىي األولي 
أنظمة عالمية عمى  المنطقة، ألنيا تحتوي مستوىعمى  من نوعيا

. أال وىو نظام إدارة التعمم ونياإللكتر إلدارة التعمم 
(Blackboard)  ىو النظام األساسي في منظومة التعمم الذي يعد

في  اإللكترونيعمادة التعمم بجامعة الممك خالد، وأن  اإللكتروني
مواكبة كل ما ىو جديد في أنظمة إلى  جامعة الممك خالد سعت

 اإللكترونيفقامت بترقية نظام التعمم  ،اإللكترونيإدارة التعمم 
( 9.1) النسخةإلى  (9) من النسخة ((Blackboardالببلك بورد

والتي تمتاز بسيولة االستخدام والوصول ودعم أفضل لموسائط 
. حيث تضمنت النسخة 0.2 المتعددة وتقنيات الويب

(Blackboard9.1( إضافة تقنيات الويب )Web 2.0 في نظام )
فيري   [42](wikiا: الويكي)والتي من أىمي اإللكترونيإدارة التعمم 

الذي (Blackboard9.1)  اإللكترونيالباحث أن نظام إدارة التعمم 
" أحد تقنيات الجيل تتبناه جامعة الممك خالد، والذي يتضمن الويكي

 قد يساعد طبلب الدراسات العميا (Web2.0) الثاني لمويب
أدائيم الكتابي وتنمية  مستوىالدكتوراه( في تحسين  -)الماجستير

أحد أدوات الجيل  -فالويكى -لدييم اإللكترونيميارات التواصل 
تسيم في جعل الويب منصة لمقراءة والكتابة،  2.0الثاني لمويب 

الدراسة والبحث والمشاركة  إلىوليس لمقراءة فقط. مما يدفع الطالب 
ول في كتابة المحتوي التعميمي مع زمبلئو، كما أنو يتيح الحص

عمى المعمومات والمعارف المختمفة عبر شبكة " االنترنت" وفق 
مكاناتو ومن ثم يكون التعمم كيفما وفي أي وقت يشاء.  قدراتو وا 

 الدراسةمشكمة . 2
ه( قدمت كمية 1424-1423) مع بداية العام الجامعي         

التربية جامعة الممك خالد برامج لمدراسات العميا، وكانت أولي 
الجامعة التي بدأ القبول بيا في برنامج )الماجستير في كميات 

التربية( في أربعة تخصصات ىي: المناىج وطرق التدريس العامة، 

والمناىج وطرق تدريس العموم، واإلدارة واإلشراف التربوي، والتوجيو 
واإلرشاد النفسي، واستمر القبول في ىذه التخصصات سنويا وحتى 

قد تم قبول الطالبات بداية من العام ذلك فإلى  اآلن، باإلضافة
، [43] ( في نفس التخصصات القائمةـى1430-1429) الجامعي

كما تم فتح برنامج الدكتوراه في نفس التخصصات السابقة لمطبلب 
 ه(.1434-1433والطالبات في بداية العام الجامعي)

 لما يتطمبو برنامج الدراسات العميا من تقديم الطبلب ونظراً        
عداد رسائل عممية، باإلضافة إلى  والطالبات من خطط دراسية، وا 

ما يقدمو بعض الطبلب والطالبات من تكميفات وواجبات دراسية 
في أثناء دراستيم لبعض المقررات؛ فقد الحظ الباحث كثرة 

األسموبية( الشائعة في  -اإلمبلئية -)النحوية األخطاء المغوية
الدكتوراه(  -العميا )الماجستيركتابات طبلب وطالبات  الدراسات 

 بكمية التربية جامعة الممك خالد، وذلك من خبلل ما يمي:
السيمنار( لمناقشة )حضور أكثر من أربع  سنوات حمقة النقاش - 

الخطط المقدمة من الطبلب والطالبات في قسم المناىج وطرق 
 التدريس بكمية التربية جامعة الممك خالد.

بعض الرسائل العممية، والمشاركة في مناقشتيا عمى  اإلشراف- 
 بكمية التربية. 

المشاركة في لجنة الدراسات العميا بكمية التربية جامعة الممك - 
خالد لمناقشة بعض الخطط المقدمة من الطبلب والطالبات تمييدا 

 إلجراءات تسجيميا.
تحميل بعض الخطط المقدمة من طبلب الدراسات العميا لحمقة - 

 النقاش، أو لجنة الدراسات العميا.
تدريس مقرر" نظريات المنيج ونماذجو" لطالبات الدكتوراه، - 

 ومقرر" تقويم المنيج" لطبلب الماجستير .
   [44]؛ وتمام[7] كما أكد ذلك نتائج دراستي نصر، ويوسف       

أن تقديرات طبلب كميات التربية في بعض الميارات المغوية إلى 
تابة األوراق البحثية تعد ضعيفة، وكذلك اتفاق كثير من البلزمة لك
كثير من الباحثين في الميارات  مستوىتدني عمى  الدراسات
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المختمفة منيا الميارات المغوية عربية وأجنبية، واستخدام األساليب 
المحاضرات والتمقين دون األساليب عمى  التقميدية التي تعتمد

دي طعيمة أن كثيرا من طبلب الحديثة في التدريس. وقد ذكر رش
الدراسات العميا حسبيم عند كتابة بحوثيم أن ينقموا أفكارىم من 

حيز القراءة دون تمييز بين الفقرات، أو استخدام إلى  حيز التصور
وكأنيم يييبون بالقارئ أن يقف وحده عندما  جيد لعبلمات الترقيم،

تقرأ  يحسن الوقوف، وأن يستمر عندما ال يعترضو شيء. ولقد
رسالة لمماجستير، أو الدكتوراه فتصدمك لغة ركيكة ومجافاة لقواعد 
اإلمبلء وقطيعة واضحة ألسس الكتابة الواضحة، وكأن الباحث 

ذا كان ىذا يحدث عمى  يكفيو أن حدد المشكمة وخطط ليا. وا 
طبلب الدراسات العميا فناىيك بما يحدث من طبلب  مستوى

أن   [46]يسما يؤكد أبو عرا. ك [45]الميسانس والبكالوريوس
الباحث يمزم نفسو بالمنيج العممي الذي يتفق مع مشكمة بحثو، وال 
نجد نفس االىتمام، أو ما يقاربو في الجانب اآلخر، وىو اإلطار 
الخارجي لمبحث، أو ما يمكن أن نسميو بالقالب، أو الشكل في 
 –مقابمة المضمون، أو الفكرة. األمر الذي يجعمنا نقف بسيولة 

أخطاء في التعبيرات والتراكيب عمى  -لبحوثعند قراءتنا لبعض ا
ذلك األخطاء اإلمبلئية، مما إلى  والقواعد النحوية والصرفية يضاف

تحديد المعني الذي يريده الباحث فعبل، عمى  يكون لو األثر السمبي
 القارئ.إلى  نقموإلى  -بدقة وأمانة -ويسعي
 مستوىومن ثم، يمكن تحديد مشكمة ىذا البحث في ضعف     

أداء طبلب الدراسات العميا بكمية التربية في الميارات المغوية 
األسموبية( البلزمة لكتابة البحوث  -اإلمبلئية -)النحوية

عمى  مما يجعميم غير قادرين الدكتوراه( -التربوية)الماجستير
)شكبل ومعني(.ويمكن صياغة  مراعاة ميارات  الكتابة السميمة
 ي التالي: مشكمة البحث في السؤال الرئيس

نظام إدارة التعمم عمى  كيف يمكن إعداد برنامج قائم-
 -( لعبلج األخطاء المغوية )النحويةBlackboard)اإللكتروني
األسموبية( الشائعة في كتابة البحوث التربوية وتحسين  -اإلمبلئية

طبلب الدراسات العميا بكمية اإللكتروني لدى ميارات التواصل 
الد؟ ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيسي األسئمة التربية جامعة الممك خ

 الفرعية التالية:
األسموبية( الشائعة  -اإلمبلئية -ما األخطاء المغوية )النحوية -1

طبلب الدراسات العميا بكمية التربية لدى  في كتابة البحوث التربوية
 جامعة الممك خالد؟

 كترونياإللنظام إدارة التعمم عمى  ما صورة البرنامج القائم -2
(Black board لعبلج األخطاء المغوية الشائعة في كتابة )

وتنمية ميارات التواصل  الدكتوراه(-)الماجستير البحوث التربوية
طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة الممك اإللكتروني لدى 

 خالد؟
نظام إدارة التعمم عمى  ما فعالية البرنامج المقترح القائم -3

-)النحوية عبلج األخطاء المغوية في (Blackboard)اإللكتروني
 الشائعة في كتابة البحوث التربوية األسموبية(-اإلمبلئية

طبلب الدراسات العميا بكمية التربية لدى  الدكتوراه(-)الماجستير
 جامعة الممك خالد.

نظام إدارة التعمم عمى  ما فعالية البرنامج المقترح القائم -4
اإللكتروني ( في تنمية ميارات التواصل Blackboard) نياإللكترو 
الدكتوراه( بكمية التربية  -الماجستير)طبلب الدراسات العميالدى 

 جامعة الممك خالد؟
 الدراسة أهدافأ. 
تشخيص األخطاء المغوية الشائعة في كتابة إلى  ىدف البحث   

التربية وبناء طبلب الدراسات العميا بكمية لدى  البحوث التربوية
( Blackboard) اإللكترونينظام إدارة التعمم عمى  برنامج قائم

 لدييم. اإللكترونيلعبلج ىذه األخطاء وتنمية ميارات التواصل 
 الدراسةأهمية ب.  

تبرز أىمية ىذا البحث في أنو يعد من البحوث العربية األولي     
من نوعيا، والنادرة في مجال توظيف تقنيات بعض أدوات الجيل 

)الويكي( في عبلج األخطاء المغوية الشائعة في  2.0الثاني لمويب 
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 -)الماجستير طبلب الدراسات العميالدى  كتابة البحوث التربوية
 ة.الدكتوراه( بكمية التربي

تقديم برنامج يساعد في عبلج األخطاء المغوية الشائعة في  -
 الدكتوراه( بكميات التربية -تيرالماجس) كتابة طبلب الدراسات العميا

 تقديم اختبار تشخيصي يفيد في تحديد األخطاء المغوية الشائعة -
 الدكتوراه( بكميات التربية. -طبلب الدراسات العميا )الماجستيرلدى 

بحث الحالي محاولة لمسايرة االتجاىات العالمية يعد ال -
عمى  المعاصرة، واستجابة لتوصيات المؤتمرات والبحوث التي حثت

ضرورة توظيف تقنيات التعمم في العممية التعميمية بصفة عامة، 
 وفي برامج طبلب الدراسات العميا بصفة خاصة.

عمم فتح المجال أمام دراسات وبحوث أخري في مجالي تعميم وت -
  .المغة العربية

 الدراسةمصطمحات ج. 
البرنامج: ويقصد بو ىذا البحث إعداد وتصميم خطة متكاممة  -

العناصر من األىداف والمحتوي واألنشطة والتقويم يتم تقديميا في 
صورة دروس باستخدام الويكي من خبلل برنامج نظام إدارة التعمم 

( لطبلب الدراسات العميا بكمية التربية Blackboard) اإللكتروني
وذلك بغرض عبلج األخطاء المغوية الشائعة في كتابة البحوث 

 التربوية لدييم. 
الببلك بورد ىو  (:Blackboard) اإللكترونينظام إدارة التعمم  -

نظام إلدارة التعمم عمى اإلنترنت مصمم لمساعدة المدرسين 
المقدمة عن طريق  والطبلب عمى التفاعل في المحاضرات

 إلىاإلنترنت أو استخدام المواد الدراسية عمى اإلنترنت، باإلضافة 
 النشاطات المكممة لمتدريس الصفي العادي )وجيًا لوجو( يّمكن

منتديات )الببلك بورد( المدرسين لتقديم مواد المقررات الدراسية و 
 إلى الدردشة واالمتحانات القصيرة عمى اإلنترنت باإلضافةالحوار و 

 . [42]الموارد األكاديمية وغيرىا الكثير
األخطاء المغوية: ويقصد بيا في ىذا البحث األخطاء  -

األسموبية( الشائعة في كتابة طبلب  -اإلمبلئية -المغوية)النحوية

الدكتوراه( بكمية التربية جامعة الممك  -)الماجستير الدراسات العميا
 خالد.

ويقصد بيا في ىذا البحث القواعد  كتابة البحوث التربوية: -
المغوية األساسية التي يجب أن يمتزم بيا طبلب الدراسات العميا 
 -بكمية التربية في أثناء كتابة البحوث التربوية )الماجستير

الدكتوراه( حتي تكون الكتابة خالية من األخطاء المغوية ومعبرة عن 
 المعني الذي يقصده الباحث بوضوح لمقارئ. 

ويقصد بيا في ىذا البحث: : اإللكترونيميارات التواصل      
مجموعة -مجموعة من الميارات التي تساعد طبلب دراسات العميا

توظيف خدمات شبكة المعمومات الدولية" االنترنت" عمى  -الدراسة
في نقل وتبادل المعمومات والمعارف المتعمقة بالقواعد المغوية 

ديمية والتي تتمثل في: ميارات األساسية المطموبة لمكتابة األكا
االتصال والتصفح لشبكة المعمومات الدولية" االنترنت"، وميارات 
خاصية التواصل عبر النص المكتوب، وميارات استخدام الويكي 

 في التواصل الكتابي بين الطبلب والمعمم.
 الطريقة واإلجراءات. 4

 الدراسة مجتمعأ. 
يمثل مجتمع الدراسة جميع طبلب وطالبات الدراسات العميا        

 \1433المسجمين في الماجستير والدكتوراه في العام الدراسي 
طالبا وطالبة  (268( طالبا وطالبة، منيم )315) ، وعددىم4341

طالبا وطالبة في الدكتوراه، وذلك وفقا  (47و) في الماجستير،
 ام األكاديمي بالجامعة.لئلحصائية المعتمدة في النظ

 الدراسةعينة ب. 
أربعة وعشرين طالبا من طبلب عمى  تم تطبيق البحث    

تجريبية وضابطة( كل ) مجموعتينإلى  الماجستير تم تقسيميم
 اإللكترونيمجموعة اثنا عشر طالبا. ونظرا ألن نظام إدارة التعمم 

(Blackboard9.1) موقعيا عمى  الذي تتبناه جامعة الممك خالد
 ، ويتضمن " الويكي" أحد تقنيات الجيل الثاني لمويب اإللكتروني

(Web2.0)  يسمح لمطبلب الذين يدرس ليم عضو ىيئة التدريس
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ة المرور لكل النظام عن طريق اسم المستخدم وكممعمى  بالدخول
  الباحث بيذه العينة. ىطالب، ومن ثم؛ اكتف

 ج. أداة الدراسة
األخطاء المغوية الشائعة في كتابة البحوث اختبار تشخيص     

طبلب الدراسات العميا بكمية لدى  الدكتوراه( -)الماجستير التربوية
التربية جامعة الممك خالد بعد تحميل بعض الخطط المقدمة من 
بعض طبلب وطالبات الدراسات العميا لمناقشتيا في السيمنار 

ائل، وقراءة بعض بعض الرسعمى  )حمقة المناقشة(، وكذا االطبلع
حصر إلى  التكميفات )األنشطة( التي يقدمونيا وتوصل الباحث

األخطاء المغوية األكثر شيوعا في كتابة طبلب الدراسات العميا 
عبلمات -المرفوعات  المنصوبات -بكمية التربية وىي)األعداد

تنظيم األفكار( أعد  -اإليجاز -األسموب -الصياغة -الترقيم

في النحو واإلمبلء واألسموب وذلك وفق  تشخيصياً  الباحث اختباراً 
 الخطوات التالية:

 هدف االختبار:. أ
ىدف االختبار تشخيص األخطاء المغوية الشائعة في كتابة      

طبلب الدراسات لدى  الدكتوراه( -البحوث التربوية )الماجستير
عبلج إلى  العميا بكمية التربية جامعة الممك خالد والتي تحتاج

 أدائيم الكتابي فييا: مستوىلتحسين 
 الصورة األولية لبلختبار التشخيصي:-ب

تكون االختبار في صورتو األولية أربعة وخمسين سؤااًل      
متنوعة ما بين اختيار من متعدد، وتكممة، وصواب وخطأ، ومقالية 

شمل االختبار ستة وعشرين سؤاال في النحو، وستة وعشرين و 
وفيما يمي توصيف  بلء، وثبلثين سؤاال في األسموب.سؤاال في اإلم

 لبلختبار التشخيصي:
 1 جدول

 طالب الدراسات العميا بكمية التربيةلدى  توصيف الختبار تشخيص األخطاء المغوية الشائعة
 الدرجة األسئمة التي يقيسها بنود االختبار المهارات المغوية  

 أوال: النحو
 

إلى  إعادة كتابة نص مكتوب مع تحويل األعداد من أرقام - األعداد -1
صبلح التمييز  صح وخطأ.-اختيار من متعدد.-حروف وا 

1-2-3-4-5-6 10 

 6 12-11-10-9-8-7 تكممة–اختيار من متعدد مواضع كسر ىمزة )إن(-2
 4 16-15-14-13 تكممة -اختيار من متعدد األسماء المجرورة -3
 4 20-19-18-17 تكممة -اختيار من متعدد المرفوعة األسماء-4
 6 26-25-24-23-22-21 اختيار من متعدد األسماء المنصوبة5

 ثانيا:
 اإلمالء

 

 6 6-5-4-3-2-1 يستخرج كممات من الحديث -إكمال الجمل بالمفيوم الصحيح  ىمزتا الوصل والقطع  -1
 3 9-8-7 يستخرج كممات من الحديث –بالمفيوم  الصحيح إكمال الجمل  التاء المربوطة والياء -2

 عبلمات الترقيم3-
 

وضع -إكمال الجمل بالمفيوم الصحيح -اختيار من متعدد   
 عبلمات الترقيم بين الجمل في فقرات

10-11-12-13-14 10 

 -اليمزة المتوسطة)المكسورة-4
 المضمومة(. -المفتوحة

 20-19-18-17-16-15 الصحيحتكممة بالمفيوم -اختيار من تعدد
 

 
7 

ثالثا: 
 األسموب

 
 

–وضع أدوات الربط بين الجمل في فقرات-اختيار من متعدد أدوات الربط -1
 تكممة  

1-2-3-4-5-6 10 

 5 7 اختيار أحد الموضوعين وكتابتو األلفاظ المعبرة عن المعاني -2
 5 7 وكتابتواختيار أحد الموضوعين  الربط بين الجمل والفقرات  -3
  5 8 اختيار أحد الموضوعين وكتابتو  تنظيم األفكار وتسمسميا -4
  5 8 اختيار أحد الموضوعين وكتابتو التمخيص-5
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 صدق االختبار: .ج
اثنين من المحكمين عمى  تم عرض االختبار التشخيصي     

العربية بكمية المتخصصين في المناىج وطرائق تدريس المغة 
التربية، واثنين من أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين في المغة 
 العربية وآدابيا بكمية المغة العربية في جامعة الممك خالد، باإلضافة

المتوسطة ) بعض مدرسي المغة العربية في المرحمتينإلى 
 والثانوية(.

 ثبات االختبار:. د
دة تطبيق االختبار، تم حساب ثبات االختبار عن طريق إعا     

 (  وىو معامل ثبات مناسب. 0.86وقد بمغ  )

 الصورة النهائية لممقياس:  هـ. 
بعد صياغة المقياس وعرضو عمى بعض المحكمين وضبطو     

 (.2)ممحق إحصائيًا أصبح المقياس صالحًا لمتطبيق النيائي
 تطبيق االختبار التشخيصي :. و

ستين طالبا وطالبة من عمى  تم تطبيق االختبار التشخيصي     
طبلب وطالبات الماجستير والدكتوراه بكمية التربية جامعة الممك 
خالد. وبعد االنتياء من إجراءات التطبيق لبلختبار التشخيصي تم 
تصحيح األوراق ومعالجة الدرجات إحصائيا عن طريق حساب 

 النسبة المئوية. والجدول التالي يوضح ذلك:

 2 جدول
 طالب الدراسات العميا بكمية التربيةعمى  نتائج تطبيق االختبار التشخيصي

      

الموضوعات التي حظيت بنسبة أكثر من وقد تم استبعاد     
موضوع األعداد ألىميتو رغم أنو حظي بنسبة ء باستثنا 50%))
ولكن الباحث آثر أن يقدمو في دروس البرنامج ألىميتو،  54%))

ووجود أخطاء ظيرت لمباحث من خبلل تحميل بعض الخطط 
الدراسية وكتابات بعض الطبلب، وبيذا تم استبعاد الموضوعات 

التاء المربوطة والياء  %60األسماء المجرورة ألن نسبتيا  ة:التالي
وبيذا، كشفت  %56األلفاظ المعبرة ألن نسبتيا ،%55نسبتيا

 .عبلجياً  النتائج عن أحد عشر موضوعا أعد الباحث ليا برنامجاً 
األسموبية(  -اإلمبلئية -)النحوية ( قائمة باألخطاء المغوية1)ممحق

لدى  الدكتوراه( -)الماجستير التربويةكتابة البحوث  الشائعة في

 النسبة المئوية الموضوع م
 %54 األعداد 1
 %36 كسر ىمزة إن 2
 %60 األسماء المجرورة 3
 %49 األسماء المرفوعة 4
 %44 األسماء المنصوبة 5
 %41 ىمزتا القطع والوصل 6
 %55 التاء المربوطة والياء 7
 %28 عبلمات الترقيم 8
 %27 اليمزة المتوسطة 9
 %29 أدوات الترقيم 10
 %56 األلفاظ المعبرة 11
 %11 الربط بين الجمل 12
 %11 تنظيم األفكار 13
 %11 التمخيص 14
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بناء البرنامج المقترح  -2طبلب الدراسات العميا بكمية التربية. 
( لعبلج Blackboard) اإللكترونينظام إدارة التعمم عمى  القائم

األسموبية( الشائعة في كتابة  -اإلمبلئية -)النحوية األخطاء المغوية
طبلب الدراسات لدى  الدكتوراه(  -الماجستير) التربوية البحوث

 العميا بكمية التربية.       
طبلب الدراسات العميا لدى  بعد تحديد األخطاء المغوية الشائعة  

نظام إدارة التعمم عمى  بكمية التربية أعد الباحث برنامجا قائما
 ( كما يمي:Blackboard) اإللكتروني

 هدف البرنامج. أ
 اإللكترونينظام إدارة التعمم عمى  ج المقترح القائمىدف البرنام    

(Blackboard:إلي ) 
األسموب(  -اإلمبلء -)النحو عبلج بعض األخطاء المغوية -

لدى  الدكتوراه(  -)الماجستير الشائعة في كتابة البحوث التربوية
 .طبلب الدراسات العميا بكمية التربية 

طبلب الدراسات العميا اإللكتروني لدى تنمية ميارات التواصل  -
 .بكمية التربية 

 البرنامج. محتوى ب
البرنامج وفقا لؤلىداف المحددة لو، ومن ثم محتوى  تم اختيار     

شمل البرنامج أحد عشر موضوعا، وذلك في كل من: النحو 
واإلمبلء، واألسموب كل موضوع تم عرضو في درس مستقل في 

 إحدى-الجتو من خبلل توظيف الويكي أن تتم مععمى  البرنامج
 األعداد(، وىذه الموضوعات ىي: Web.2) أدوات الجيل الثاني

 - األسماء المنصوبة-األسماء المرفوعة -كسرة ىمزة "إن"  -
- اليمزة المتوسطة -عبلمات الترقيم  - ىمزتا الوصل والقطع

 .التمخيص –تنظيم األفكار  -الربط بين الجمل  - أدوات الترقيم
كما روعي في تقديم المحتوي العممي التنظيم والتتابع المنطقي     

في دروس البرنامج؛ فيبدأ كل درس باألىداف السموكية لموضوع 
الدرس، ثم تقديم العناصر الرئيسة لممحتوي التعميمي لكل درس 
بإيجاز، ثم أنشطة تطبيقية يتبعيا مشاركة الطبلب في كتابة 

عممية التغذية إلى  وتعميقاتيم باإلضافةالمحتوي العممي لمدرس، 
الراجعة التي تتم عقب اإلجابة عن األنشطة واألسئمة المطروحة 

بين الطبلب  اإللكترونيكما روعي التواصل  عقب كل درس.
ة ترتبط إلكترونيبالمشاركة والتعميق وتقديم بعض الروابط لمواقع 

 .بالمحتوي التعميمي لبلستفادة منيا
 تدريس البرنامج تحديد أسموب. ج

من خبلل تحديد أىداف البرنامج ومحتواه تم تدريس المحتوي       
استخدام عمى  بما يتناسب مع طريقة تنظيمو وفقا ألنشطة قائمة

المستخدم  Blackboardوالمحممة ضمن برنامج  Wikisالويكي 
 بجامعة الممك خالد، والذي تتبناه اإللكترونيفي نظام إدارة التعمم 

، "عمى شبكة المعمومات الدولية "االنترنت اإللكترونيموقعيا عمى 
وذلك لمشاركة الطبلب في إنشاء المحتوي التعميمي لكل درس من 
دروس البرنامج وتعديمو؛ ففي ىذه البيئة التعميمية يقوم الباحث 
 بتحديد العناصر الرئيسة لمدرس، ثم يطمب من الطبلب إنشاء

ة تعاونية من خبلل التواصل ىذا الدرس وكتابتو بصور محتوى 
بينيم، ثم يقدم الباحث بعض التوجييات والمبلحظات  اإللكتروني

 حول كتابات الطبلب.
 ضبط البرنامج. د

بعض المتخصصين في المناىج عمى  تم عرض البرنامج     
وتكنولوجيا التعميم لمعرفة مبلحظتيم حول موضوعات البرنامج  

 اإللكترونيدارة التعمم وطريقة تقديميا باستخدام نظام إ
((Blackboard باستخدام الويكي ((Wikis  الذي تتبناه جامعة

عمى شبكة المعمومات الدولية  اإللكترونيموقعيا عمى  الممك خالد
، وبعد إجراء التعديبلت البلزمة أصبح البرنامج في ""االنترنت

 .صورتو النيائية
  تنفيذ البرنامجهـ. 
تم تنفيذ البرنامج في الفصل الدراسي األول من العام      

المجموعة عمى  (2012\2013 -1433 \1434الجامعي)
الثالث" والتي بمغ عددىا  مستوى"ال التجريبية من طبلب الماجستير
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عينة عمى  البرنامج ، وبعد االنتياء من تطبيقاثنا عشر طالباً 
تصحيح األوراق، الدراسة تم تطبيق أدوات الدراسة عمييم، ثم 

 . ورصد الدرجات تمييدا لمعالجتيا إحصائياً 
ميارات الكتابة في البحوث  تحصيل بناء اختبارثالثا: 
الدكتوراه( لطبلب الدراسات العميا بكمية التربية  -الماجستير)التربوية

  .جامعة الممك خالد
 هدف االختبار. أ

عبلج ىدف االختبار قياس فعالية تدريس البرنامج في      
 إلىاألسموبية( التي يسعى  -اإلمبلئية -األخطاء المغوية )النحوية

الطبلب، وىذا يستمزم استخدامو قبل تطبيق البرنامج لدى  عبلجيا
 وبعده.

 الصورة األولية لالختبار. ب
تكون االختبار من ثمانية وأربعين سؤااًل ما بين اختيار من       

في  . اثنان وعشرون سؤاالً متعدد، وتكممة، وصواب وخطأ، ومقالية
في اإلمبلء، وثمانية أسئمة في األسموب  النحو، وثمانية عشر سؤاالً 

والتي أظيرت نتائج االختبار التشخيصي ضعف الطبلب فييا، 
 وفيما يمي توصيف لبلختبار التحصيمي:

 3 جدول
 بوية لطالب الدراسات العميا بكمية التربيةتوصيف الختبار تحصيل مهارات الكتابة في البحوث التر 

 الدرجة األسئمة التي يقيسها بنود االختبار المهارات المغوية 
حروف إلى  إعادة كتابة نص مكتوب مع تحويل األعداد من أرقام - العدد -1  أوال: النحو

صبلح التمييز  صح وخطأ.-اختيار من متعدد. -وا 
1-2-3-4-5-6 10 

 مواضع كسر ىمزة-2
 )إن(

 6 12-11-10-9-8-7 تكممة–اختيار من متعدد 

 4 16-15-14-13 تكممة -اختيار من متعدد المرفوعات  -3
 6 22-21-20-19-18-17 اختيار من متعدد المنصوبات 4

 ثانيا: اإلمالء
  

ىمزتا الوصل  -1
 والقطع 

 6-5-4-3-2-1 يستخرج كممات من الحديث -إكمال الجمل بالمفيوم الصحيح 
 خمس درجات( 5-1)
 خمس درجات(6)

10 

وضع عبلمات  -إكمال الجمل بالمفيوم الصحيح   -اختيار من متعدد  عبلمات الترقيم-3
 الترقيم بين الجمل في فقرات

7-8-9-10-11-12 
 (خمس درجات(7-11)
 خمس درجات( 12)

10 

اليمزة المتوسطة -4
 -المفتوحة -)المكسورة

 المضمومة(.

 6   18-17-16-15-14-13 تكممة بالمفيوم الصحيح-تعدداختيار من 

 ثالثا: األسموب
 
 

 6-5-4-3-2-1 وضع أدوات الربط بين الجمل في فقرات.-اختيار من متعدد  أدوات الربط-1
ست درجات(   6-1)
 خمس درجات(7)

11 

الربط بين الجمل -3
 والفقرات 

 5 8 اختيار أحد الموضوعين وكتابتو

األفكار تنظيم -4
 وتسمسميا

  5 8 اختيار أحد الموضوعين وكتابتو 

  5 8 اختيار أحد الموضوعين وكتابتو التمخيص-5
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 صدق االختبار: ج. 
اثنين من المتخصصين في طرق تدريس عمى  تم عرض االختبار

 المغة العربية، وأقرا بصبلحيتو لمتطبيق.
 ثبات االختبار: . د

تم حساب ثبات االختبار التحصيمي بمعامل ألفا كرونباخ وقد     
 وىو معامل ثبات مناسب.  0.78)بمغت نسبة )

بعد صياغة المقياس وعرضو عمى  الصورة النيائية لبلختبار:ىـ.  
مجموعة من المحكمين وضبطو ضبطًا إحصائيًا أصبح المقياس 

 (.4صالحًا لمتطبيق النيائي )ممحق 
 االختبارتطبيق . ه
مجموعة من طبلب الماجستير بمغ عمى  تم تطبيق االختبار     

عددىم أربعة وعشرون طالبا منيم اثنا عشر طالبا مجموعة 
في الفصل تجريبية، واثنا عشر طالبا مجموعة ضابطة، وذلك 

-2013/ 1433-1434الجامعي)م الدراسي األول من العا
وذلك تمييدا لرصد  ( قبل تقديم البرنامج المقترح وبعده،2012

 النتائج وتقديم المقترحات.
لطبلب الدراسات العميا  اإللكترونيإعداد مقياس التواصل  خامسا:

 بكمية التربية: 
 لمقياسالهدف من ا. أ

أداء  مستوىقياس  اإللكترونيىدف مقياس التواصل       
التالية:   اإللكترونيفي ميارات التواصل  -عينة الدراسة-الطبلب

 وذلك بعد دراستيم لمبرنامج المقترح.
 تحديد أبعاد المقياس .ب 

( ميارات )ثبلث تم نحديد أبعاد المقياس بحيث تضمن قياس       
رئيسة، يندرج تحت كل ميارة رئيسة عدد من الميارات الفرعية 

.كما تمت صياغة مفردات المقياس في صورة بمغت ثبلثين ميارة
ض الجوانب المتعمقة باستخدام التعميم بنود تدور حول بع

، والتي تتصل بمحاور مقياس االتصال التعميم اإللكتروني

، كما تم صياغة خمسة بدائل لكل بند من بنود المقياس اإللكتروني
 .أعارض بشدة( -أعارض -غير متأكد -أوافق -)أوافق بشدة

 اإللكترونيصدق مقياس االتصال . ج
بعض المتخصصين في كل من: عمى  تم عرض المقياس     

 تكنولوجيا التعميم، والمناىج وطرق التدريس وقد حرص الباحث
 مناقشتيم في األداة وتعديميا في ضوء آرائيم التالية مثل:عمى 

 حذف بعض الميارات التالية مثل: -
( والخروج منو Black board)برنامج الببلك بوردعمى  الدخول -
 لرئيسة لمبرنامج.الصفحة اإلى  الوصول بسيولة -
 تعديل بعض العبارات مثل: -

مصادر التعمم لموضوعات البرنامج عبر شبكة االنترنت إلى  تصل
 بسيولة إلي:

المعمومات والمعارف المتعمقة بموضوعات البرنامج عبر إلى  تصل
 شبكة االنترنت بسيولة

 اقترح أحدىم إضافة بعض الميارات مثل:  -
لمبرنامج وتعمق عميو في أي  اإللكترونيالمحتوي عمى  تتطمع -

 زمان، وفي أي مكان.
 بسيولة. اإللكترونيترسل ممفات وورد عبر البريد  -
 المقياسثبات  .د

المقياس عن طريق التجزئة النصفية، ووجد أنو تم حساب ثبات     
 وىو معامل ثبات مناسب.( 0.70)يساوي 

 الصورة النهائية لممقياس هـ. 
بعد صياغة المقياس وعرضو عمى بعض المحكمين وضبطو      

 (.5إحصائيًا أصبح المقياس صالحًا لمتطبيق النيائي )ممحق 
 طبيق المقياس. تو

مجموعة من طبلب الماجستير بمغ عمى  تم تطبيق المقياس     
عددىم أربعة وعشرون طالبا منيم اثنا عشر طالبا مجموعة 

مجموعة ضابطة، وذلك في الفصل تجريبية، واثنا عشر طالبا 
-2012ه/ 1434 -1433الدراسي األول من العام الجامعي)
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م( وذلك بعد االنتياء من تقديم البرنامج المقترح، وذلك 2013
 تمييدا لرصد النتائج وتقديم المقترحات والتوصيات.

 نتائج ومناقشتهاال .5
 إجابة عن السؤال األول ونصو: 

الشائعة في  األسموبية( -اإلمبلئية -)النحوية ما األخطاء المغوية
 -لماجستير)طبلب الدراسات العميالدى  كتابة البحوث التربوية

ولئلجابة عن ىذا  الدكتوراه( بكمية التربية جامعة الممك خالد؟
السؤال تم تحميل بعض الخطط المقدمة من بعض الطبلب 

 -)النحووالطالبات، ثم إعداد اختبار لتشخيص األخطاء المغوية
عينة بمغ عددىا ستين طالبا عمى  وتطبيقو األسموب( -اإلمبلء

وطالبة المسجمين في برنامجي الماجستير والدكتوراه بكمية التربية 
 جامعة الممك خالد، وأسفرت نتائج التطبيق عما يمي:

 4جدول 
 الدراسات العمياطالب عمى  يوضح نتائج تطبيق االختبار التشخيصي

 النسبة المئوية الموضوع م النسبة المئوية الموضوع م
 %28 عبلمات الترقيم 8 %54 األعداد 1
 %27 اليمزة المتوسطة 9 %36 كسر ىمزة إن 2
 %29 أدوات الربط 10 %60 األسماء المجرورة 3
 %56 األلفاظ المعبرة 11 %49 األسماء المرفوعة 4
 %11 الربط بين الجمل 12 %44 األسماء المنصوبة 5
 %11 تنظيم األفكار 13 %41 ىمزتا القطع والوصل 6
 .%11 التمخيص 14 %55 التاء المربوطة والياء 7

وقد تم استبعاد الموضوعات التي حظيت بنسبة أكثر من       
باستثناء موضوع األعداد ألىميتو رغم أنو حظي بنسبة  50%))
ولكن الباحث آثر أن يقدم في البرنامج لمطبلب ألىميتو،  54%))

ووجود أخطاء ظيرت لمباحث من خبلل تحميل بعض الخطط 
الدراسية وكتابات بعض الطبلب، وبيذا تم استبعاد الموضوعات 

التاء المربوطة والياء ، %60األسماء المجرورة ألن نسبتيا  التالية:
من ثم أسفرت ؛ و %56يااأللفاظ المعبرة ألن نسبت ،%55نسبتيا

، عبلجياً  النتائج عن أحد عشر موضوعا أعد الباحث ليا برنامجاً 
األسماء  -"إن" كسرة ىمزة - وىذه الموضوعات ىي: األعداد

عبلمات  -ىمزتا الوصل والقطع - األسماء المنصوبة - المرفوعة
 -الربط بين الجمل - أدوات الربط-اليمزة المتوسطة - الترقيم

 التمخيص.  -كارتنظيم األف

 نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصو: 
نظام إدارة التعمم عمى  ما فعالية البرنامج المقترح القائم     

 -( في عبلج األخطاء المغوية )النحويةBlackboard) اإللكتروني
 األسموبية( الشائعة في كتابة البحوث التربوية -اإلمبلئية

بكمية التربية  طبلب الدراسات العميالدى  الدكتوراه(-)الماجستير
السؤال تمت المعالجة عن ىذا جابة ئلول جامعة الممك خالد؟

اإلحصائية باستخدام اختبار مان وتني البلبارامتري لممقارنة بين 
في التطبيق  Mann- Whitney- U Testعينتين مستقمتين 

. حثوذلك ألنيا أكثر مبلءمة لتحميل بيانات عينة الب البعدي
" لداللة الفروق بين   U( نتائج تطبيق اختبار" 5) ويوضح جدول

متوسطي الرتب لمجموعتي البحث في اختبار ميارات الكتابة 
 ة.لمبحوث التربوي
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 5جدول 
 نتائج اتجاه فروق متوسطي رتب المجموعتين في القياس البعدى الختبار مهارات الكتابة 

 مستوى الداللة Zقيمة  Wمعامل ويمكوكسون Uمعامل مان وتينى مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة

 78 6.5 12 الضابطة
 

0.0001 
78 4.160- 0.01) ) 

بين  ( وجود فروق دالة إحصائياً 5) يتضح من الجدول     
متوسطي رتب المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التطبيق 
      Zالبعدي الختبار تحصيل الميارات المغوية، حيث بمغت قيمة 

( لصالح طبلب 0.01) مستوى( وىي دالة وموجبة عند 4.160-)
أن مشاركة الطبلب إلى  ويمكن تفسير ذلك المجموعة التجريبية.

 البرنامج من خبلل أداة الويكي كل موضوع فيمحتوى  في إنشاء
 Black board)) اإللكترونيالمستخدمة في نظام إدارة التعمم 

 ةإلكترونيمواقع عمى  طبلعيماو  متعددة، مصادرإلى  والرجوع
األسموبية( كان لو أثر  -اإلمبلئية -بالموضوعات )النحويةمرتبطة 

كما  في الشائعة في كتابات الطبلب. األخطاء المغوية في عبلج
يدرسو  موضوعكل  لمطبلب عقب القول بأن التغذية الراجعة يمكن

 تعميقات البعض وقراءة بعضيم ،ومشاركتيم بالتعميقات الطبلب،
لدييم ومشاركتيم بالكتابة  اإللكتروني، وذلك عبر التواصل اآلخر
فاعمية إلى  منيم في البرنامج أدي والتكميفات المطموبة األنشطة في

الطبلب. الشائعة في كتابة   المغوية ج األخطاءالبرنامج في عبل
 الدراسات والبحوث نتائج بعض وتتفق نتائج البحث الحالي مع

تحقيق  في اإللكترونيالسابقة التي أكدت فعالية استخدام التعمم 
تنمية ميارات  بعض نواتج التعمم بصفة عامة، واستخدام الويكي في

 . [39] ،[41]، [38]، [36]،[33] ات بصفة ومنيا دراس الكتابة
 نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصو:

نظام إدارة التعمم عمى  ما فاعمية البرنامج المقترح القائم     
اإللكتروني ( في تنمية ميارات التواصل Black boardاإللكتروني)

الدكتوراه( بكمية التربية  -طبلب الدراسات العميا)الماجستيرلدى 
تمت المعالجة السابق  وإلجابة السؤال خالد؟جامعة الممك 

اإلحصائية باستخدام اختبار مان وتني البلبارامتري لممقارنة بين 

في التطبيق  Mann- Whitney- U Test عينتين مستقمتين 
لداللة   U( نتائج تطبيق اختبار" 6) ويوضح جدول البعدي.

رات الفروق بين متوسطي الرتب لمجموعتي البحث في مقياس ميا
 .التجريبيةلصالح طبلب المجموعة  اإللكترونيالتواصل 

 6 جدول
 يرتب المجموعتين فى القياس البعد ينتائج اتجاه فروق متوسط

 اإللكترونيلمقياس التواصل 

 ن المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل 
مان 
 وتينى

معامل 
 ويمكوكسون

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 102 8.5 12 الضابطة
24 102 2.775- 0.005 

 168 16.5 12 التجريبية
( يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين 6) بقراءة الجدول     

متوسطي رتب المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التطبيق 
 Z، حيث بمغت قيمة اإللكترونيالبعدي لمقياس ميارات التواصل 

( لصالح 0.05) مستوى( وىي دالة وموجبة عند 2.775 -)
طبلب المجموعة التجريبية. ويمكن تفسير ذلك بأن ممارسة 
الطبلب التعمم بأنفسيم ومشاركتيم في كتابة المحتوي العممي 
لموضوعات البرنامج باستخدام أداة الويكي عبر نظام إدارة التعمم 

وتعميقاتيم حول كتابة بعضيم  Black board)) اإللكتروني
كما  لدييم. اإللكترونيالتواصل تنمية ميارات إلى  البعض أدي

يمكن القول بأن بحث الطبلب المتعممين عن المعمومات والمعارف 
المرتبطة بموضوعات البرنامج عبر االنترنت وذلك في أي وقت 

تنمية إلى  ومن أي مكان، وذلك حسب القدرة الذاتية لكل متعمم أدي
وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج بعض  ىذه الميارات.

الدراسات والبحوث السابقة التي أكدت فعالية استخدام التعمم 
في تنمية الميارات التكنولوجية بصفة عامة، وميارات  اإللكتروني
المتعممين في المراحل لدى  بصفة خاصة اإللكترونيالتواصل 
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،  [47]التعميمية المختمفة، ومن ىذه الدراسات: دراسة لينا لي
 . [48]، ودراسة محمد[26]

 التوصيات. 6
 يوصي الباحث بما يمي: نتائجو في ضوء إجراءات البحث، و 

ضرورة إقامة دورات تدريبية في القواعد األساسية لمكتابة  -1
الدكتوراه" بكمية  -األكاديمية لطبلب الدراسات العميا " الماجستير

 أدائيم الكتابي في البحوث التربوية.  مستوىالتربية لتحسين 
ميارات الكتابية ضرورة إقامة دورات تدريبية وتثقيفية لتنمية  -2

عمى  ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بصفة عامة، والمشرفين
 رسائل الماجستير والدكتوراه بصفة خاصة.

ضرورة إضافة مقرر في " ميارات الكتابة العربية" ضمن  -3 
وتدريسو وفق تقنيات  مقررات برنامج الدراسات العميا بكمية التربية،
 التعميم لطبلب الدراسات العميا بكمية التربية.

في برنامج الدراسات  اإللكترونياالىتمام بميارات التواصل  -4
 العميا بكمية التربية بشكل متتابع ومتكامل ومستمر.

ضرورة مراعاة ميارات الكتابة العربية في جميع كتابات طبلب  -5
 تربية.الدراسات العميا بكميات ال

استخدام الويكي في عمى  أعضاء ىيئة التدريساستخدام  -6
تدريس المقررات الدراسية لطبلب مرحمتي البكالوريوس والدراسات 

  .العميا
 المراجع

  المراجع العربية: -أ
ممخصات رسائل (. 2011)عمى  أبو عراد، صالح بن [43]

)الجزء  التربية بجامعة الممك خالد الماجستير في أقسام كمية
 البحوث التربوية. األول(، جامعة الممك خالد، مركز

(.عبلمات الترقيم في 1989أبو عرايس، أحمد عبدالحميد )[46]  
(، 8(، )4)جمة كمية التربية بالزقازيقمكتابة األبحاث التربوية، 

359- 392 . 

لتنمية الميارات (. برنامج تدريبي 2012أحمد، محمد السيد ) [19]
مجمة الطبلب المعممين بأقسام المغة العربية، لدى  الكتابية

 -3، 2، ع 20، مج العموم التربوية

(. برامج الدراسات العميا 2012) شادية عبد الحميم تمام،[44] 
التربوية بجامعة القاىرة: دراسة تقويمية في ضوء معايير 

 -277ء الثاني. (، إبريل.  الجز 2،)العموم التربويةالجودة، 
332. 

عمى  3/3/1434(: استرجع بتاريخ : 2010زيت )ر جامعة بي [9]
 ttp://www.birzeit.edu/news/17336/newsالموقع:

/  29/2:استرجع بتاريخ: (ـى1434) جامعة الممك خالد [42] 
 http://elc.kku.edu.sa/library_tutorils/bbه 1434

أثر استخدام الجيل  (.2008حسن، عبد اهلل بن يحيي ) [27] 
ميارات عمى    E-Learning 2.0 اإللكترونيالثاني لمتعمم 

، دكتوراه طبلب كمية المعممين في أبيالدى  التعميم التعاوني
 غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى. 

في  2.0(. توظيف تقنيات ويب 2006الخميفة، ىند سميمان) [21]
المؤتمر التقني الرياض،  ،اإللكترونيخدمة التعميم والتدريب 

 .السعودي الرابع لمتدريب الميني والفني

مقارنة بين المدونات ونظام  (.2009ىند سميمان) الخميفة،[24] 
المؤتمر الدولي لمتعمم ، اإللكتروني جسور إلدارة التعمم

العالي والمركز  والتعميم عن بعد، وزارة التعميم اإللكتروني
 .   32-1، الرياض،والتعميم عن بعد اإللكترونيالوطني لمتعمم 

خصائصيا  الكتابة األكاديمية:(.2011سعد عمي) الشيراني، [6]
 ، جامعة نايف لمعموم األمنية،السعودية ومتطمباتيا المغوية،

 م من:2013/ 22/3بتاريخ:  استرجع

http://elc.kku.edu.sa/library_tutorils/bb
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(. القواعد العامة لمكتابة 2013) القوي سالم الزبيدي، عبد [5]
العممية، ورشة عمل بعنوان: كتابة ونشر ورقة عممية، عمادة 

، استرجع 30 -9الدراسات العميا، جامعة السمطان قابوس، 
 الموقع:عمى  م1/2013/ 15بتاريخ 

http://www.squ.edu.om/tabid/8182/Default.aspx 

، كتاب الطبقات الكبير(. 2001سعد، محمد بن منيع الزىري)[2] 
محمد عمر، القاىرة، مكتبة عمى  الجزء الثاني، تحقيق:

 .الخانجي

فعالية برنامج مقترح قائم (. 2010)السعيد، مني مصطفي  [15]
بعض األخطاء المغوية وخفض قمق  النظرية البنائية لعبلج

مجمة كمية التربية طبلب الصف األول الثانوي. لدى  الكتابة
 .260 -228(، 2)(،ج73)، عبالمنصورة

أثر وحدات تعميمية في تنمية  (2010)صالح أحمد صالح، [16]
طبلب كمية التربية في الباحة، لدى  ميارات الكتابة الوظيفية

 (. 17)،مجمة بحوث التربية النوعية

المغة العربية أداء ونطقا (. 1994صالح، فخري محمد )[45]  
مبلء وكتابة  دار الوفاء لمطاعة والنشر.   ،، القاىرةوا 

، القاىرة: دار العصر اإلسبلمي(. 1963)ضيف، شوقي  [1] 
 المعارف.

عبد الرحمن، جمال مصطفي، عبد الرازق، السعيد محمد  [28]
(. فعالية استخدام بعض استراتيجيات التفاعل 2009)

في تنمية ميارات التفاعل مع تطبيقات الجيل  اإللكتروني
 بكمية التربية، طبلب الدراسات العميالدى  الثاني لمويب

 المؤتمر العممي الثاني عشر لمجمعية لتكنولوجيا التعميم
بين تحديات الحاضر وآفاق  اإللكتروني)تكنولوجيا التعميم 

 . 321 -275المستقبل(

( برنامج مقترح 2006) الرحمن كامل عبد الرحمن، عبد [13]   
لعبلج أخطاء الطبلب المعممين المتخصصين في المغة 

المؤتمر العممي  ،العربية في كمية التربية في الفيوم
الوطن العربي بين الواقع  السابع)مؤسسات إعداد المعمم في

 .343-2والمأمول(

عمى  (."أثر برنامج قائم2011عبدالمجيد، أحمد صادق ) [23]
في تدريس Web 2.0 استخدام أدوات الجيل الثاني لمويب 

ة وتعديل اإللكترونيتنمية أنماط الكتابة عمى  الرياضيات
طبلب شعبة التعميم االبتدائي بكمية لدى  التفضيبلت المعرفية

 -246، 2، 76 ،مجمة كمية التربية بالمنصورةالتربية". 
330 . 

في  إلكتروني(. فاعمية مقرر 2007) صفاء محمد عمي، [26]
تنمية التنور البيئي والتفكير المنظومي وميارات التواصل 

مجمة  ،طبلب كمية التربية بالوادي الجديداإللكتروني لدى 
 .17-91، 12ع  ،ية التربوية لمدراسات االجتماعيةالجمع

 (.2011عياد، فؤاد إسماعيل، األشقر، محمود عبدالكريم ) [30]
 في نظام إدارة  التعمم  2.0أثر استخدام أدوات الويب 

(Moodle) طمبة تكنولوجيا لدى  عمي تحقيق التعمم التعاوني
، 10، دراسات المعموماتالمعمومات بالجامعة اإلسبلمية، 

207-241. 

العمميات عمى  (. وحدة قائمة2010قاسم، محمد جابر) [18]
لدى  لتنمية ميارات الكتابة الوظيفية وعبلج األخطاء المغوية

دراسات في المناىج وطرق طبلب المرحمة اإلعدادية، 
 .  115 -64(،192) ع التدريس،

ة (. األخطاء النحوية واإلمبلئي2000القرشي، مرزوق إبراىيم ) [3]
التي تظير في  كتابات طبلب كمية المغة العربية بجامعة أم 

http://www.squ.edu.om/tabid/8182/Default.aspx
http://www.squ.edu.om/tabid/8182/Default.aspx
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، كمية التربية جامعة مجمة البحوث النفسية والتربويةالقري، 
 .315-288(، 1،)15المنوفية،
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Abstract-  This research aimed at treating the common linguistic errors in writing and development of E- 

communication skills for college education graduate students by a program based on E- Learning Management 

System (black board).    To achieve this aim the researcher selected common linguistic errors in writing 

(grammar, dictation, style) for college education graduate students (master- PH.D) by analyzing some plans 

submitted by students. And also prepare common linguistic errors  diagnostic test in writing and applied to a 

sample of graduate students.  Then, the researcher prepared  a program based on E- learning management 

system (black board) using wikis to treat these errors. Also the researcher prepared  achievement test in writing 

skills and a measure for E- communication and applied it before and after the program on sample research. 

After ending from the application of the tools The results have proved that:   There were statistically significant 

differences between the mean scores of(control & experimental) groups in post application of  writing skills test 

and e- communication measure favoring experimental group.  In the light of results the researcher presents some 

recommendations and suggestions. 

           Key words: E-learning– linguistic errors – graduate studies. 

 

 


