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 اإلجنليزية اللغة تدريس يف املدهج التعلين استخدام أثر
 بالرياض الثانوي الثالث الصف طالبات حتصيل على

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر استخدام التعميم _ الممخص
المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية عمى تحصيل طالبات الصف 
الثالث الثانوي بالرياض عند المستويات المعرفية الستة لبموم. وقد تم 
استخدام المنيج شبو التجريبي, وطبقت الدراسة عمى عينة بمغ عددىا 

الثالث الثانوي بمدينة الرياض, تم  ( طالبة من طالبات الصف35)
( طالبة درسن 20تقسيمين عشوائيًا إلى مجموعتين: تجريبية عددىا )

باستخدام التعميم المدمج )باستخدام مدونة تعميمية(, وضابطة عددىا 
( طالبة درسن بالطريقة التقميدية خالل الفصل الدراسي الثاني من 15)

اسة )قبميًا وبعديًا( اختباٌر ه. وطبق عمى عينة الدر 1434/1435عام 
الرئيسة شمل المستويات المعرفية الستة  ةتحصيمٌي من إعداد الباحث

حسب تصنيف بموم لألىداف المعرفية. أظيرت الدراسة وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين: التجريبية 
)التي تم تدريسيا باستخدام التعميم المدمج(, والضابطة )التي تم 

ي لالختبار التحصيمي تدريسيا بالطريقة التقميدية( في القياس البعد
عند المستويات المعرفية الستة كل عمى حده ولصالح المجموعة 
التجريبية. ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 
المجموعتين التجريبية: )التي تم تدريسيا باستخدام التعميم المدمج(, 

بعدي والضابطة )التي تم تدريسيا بالطريقة التقميدية( في القياس ال
لالختبار التحصيمي الكمي ولصالح المجموعة التجريبية. وفي ضوء 
النتائج أوصت الدراسة بتدريب وتشجيع المعممين والمعممات عمى 
استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية؛ لما لو من أثر 
إيجابي عمى التحصيل. وتجييز المعامل والفصول الدراسية بجميع 

 .دام التعميم المدمجمتطمبات استخ
 .التعميم المدمج, التحصيل, المغة االنجميزية :الكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
إن التقدم التقني ىو السمة الفارقة بين العصر الحالي       

في  المؤثرةوالعصور الماضية فقد أصبحت التقنية أىم المتغيرات 
وتتعدد أشكال  األفراد والمؤسسات في جميع مجاالت الحياة.

التقنية وتتنوع استخداماتيا حسب المجال والحاجة, ففي الميدان 

التربوي نجد أن الحاسب اآللي واإلنترنت قد أحدثا نقمة نوعية في 
التفاعل والتواصل ودور المعمم وفي طريقة الحصول عمى 

الخبرات الذاتية وفتح المجال أمام الطالب لمتعمم  المعمومة وبناء
شط, والذي بدوره أدى إلى ظيور مفيوم التعميم الذاتي والن
 .اإللكتروني

وقد أسيمت التقينو الرقمية متمثمة في اإلنترنت وشبكة       
المعمومات الدولية في تغيير مالمح النظام التعميمي بعناصره 
المختمفة. فعمى سبيل المثال أسيمت في تغيير دور المعمم من 

ادر عمى القيام بدور الميسر مجرد ناقل لممعمومات, إلى معمم ق
كما أسيمت  والموضح والمقوم والمرشد والمدرب والقائد البناء,

في تغيير دور المتعمم من مجرد متمٍق لممعارف إلى دور 
ىذه المؤشرات تؤكد عمى أن  المستقصي والباحث والمكتشف. 

عصر المعمومات الرقمية أدى إلى تغيير في الممارسات التربوية 
 ]1] سائدة في الماضي القريب التي كانت

ومع ىذا التطور في مجال االتصاالت والمعمومات أصبحت 
الحاجة ممحة إلى التعميم اإللكتروني, والذي أحدث ظيوره الكثير 
من التطورات وأسيم في التنمية البشرية وتطوير عممية التعميم, 
وبدأت مشروعات التعميم والتدريب اإللكتروني في الظيور 

عدًدا من الجامعات االفتراضية, واستخدمت التقنيات وأنشأت 
الحديثة من شبكات االتصاالت وأجيزة الحاسب اآللي في التعميم 

[. وقد زاد التوسع في استخدام التعميم اإللكتروني في 2]
المؤسسات التعميمية وتبنيو ؛باعتباره منيًجا تربوًيا داعًما لما 

تفي باحتياجات المتعممين  يوفره التعميم اإللكتروني من إمكانات
زالة العوائق التي يسببيا التعميم التقميدي  .والمعممين وا 

ويعد التعميم اإللكتروني من األىمية بمكان في مجال       
التربية والتعميم واتجيت الكثير من المؤسسات التعميمية إلى 

ففي المممكة  تطبيقو وأقامت المحاضرات والندوات لمتعريف بو.
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السعودية وضعت الخطة الوطنية لتقنية المعمومات, التي  العربية
تضمنت أىدافيا التركيز عمى أىمية التوظيف األمثل لتقنية 

[, فبدأت وزارة 3المعمومات في التعميم والتدريب بجميع مراحمو ]
مدرسة عام  18التربية والتعميم بتطبيق التعميم اإللكتروني في 

إيماًنا بيذا التوجو منيا  م وجاءت الكثير من المبادرات2006
مشروع التعمم اإللكتروني ومشروع المدارس الرائدة ومبادرات 
المدارس األىمية في الفصول الذكية وبرنامج معارف ومشروع 

م أنشأ المركز الوطني 2007وفي عام  موقع نور التعميمي.
لمتعميم اإللكتروني والتعمم عن بعد, فسارعت الجامعات لتأسيس 

 .عميم عن بعدعمادات لمت
إن تطبيق التعميم اإللكتروني في التعميم العام سيحدث      

تغييًرا حاسًما في واقع النظام التربوي ومستقبمو وسيغير من 
المفيوم حول الكتاب والمدرسة والتعميم بشكل عام, وربما كان 

 بواسطتوىذا المممح الرئيس من مالمح تعميم المستقبل, الذي 
 المعموماتالطالب من االستفادة من تقنية سيتمكن المعممون و 

في كل جانب أو عنصر من عناصر العممية التعميمية, سواء 
في البيت أم الفصل أم في حياتيم العممية والمينية فيما وراء 

 ].4] المدرسة
ومع التوسع في تطبيق التعميم اإللكتروني بدأت تظير       

خاصة في بعض المعوقات في استخدامو عمى نطاق واسع 
التعميم العام؛ وذلك أنو يفتقد لمتفاعل اإلنساني بين المعمم 
والمتعمم وجًيا لوجو ويحتاج تطبيقو إلى تجييز بنية تحتية مكمفة 

[, كما أنو يركز عمى الجانب المعرفي وييمل الجانب 2]
الى أن التحول إلى التعميم  باإلضافةالوجداني والمياري. 

عداد المؤسسات  اإللكتروني كمًيا يحتاج إلى عممية تدرج وا 
 .واألفراد الستخدامو

 Blended من ىنا ظير مفيوم التعميم المدمج      

Learning  لمتغمب عمى معوقات التعميم اإللكتروني فيذا النوع
ميدي من التعميم يجمع بين التعميم اإللكتروني والتعميم التق

  العادي, فيو تعميم ال يمغي التعميم اإللكتروني أو التعميم 
 م ــبل يمزج بين االثنين مًعا, حيث يدمج بين أنشطة التعمي العادي

 ].5] اإللكتروني وأنشطة التعميم التقميدي وجًيا لوجو
جاء ليجمع بين  (blended learning) فالتعميم المدمج 

 .ومحاسن التعميم التقميديمحاسن التعميم اإللكتروني 
[ إلى أن التعميم المدمج يوفر المرونة 6وأشار تكر ]     

لممعممين والطالب حيث يمكن لممعممين أن يصمموا دروًسا 
في  المتوفرةتدمج بين أفضل ما في التعميم التقميدي مع الميزات 
 .المرغوبةالمواد اإللكترونية لموصول إلى المخرجات التعميمية 

التعميم المدمج يحرر المعمم من قيود الصف الدراسي  كما أن
حيث أنو يستطيع أن  وحصر إعطاء المادة العممية عمى الصف,

يستفيد من المواد اإللكترونية في إعطاء جزء من الدرس داخل 
كمال الدرس في المنزل إلكترونًيا أو العكس  .الصف التقميدي وا 

م التقنية في التعميم؛ لما العالمي عمى استخدا التأكيدويزداد       
ليا من أثار إيجابية خاصة في تعميم المغات األجنبية فقد ذكر 

[ أن استخدام التقنية الحديثة ليس المصدر الوحيد 7ماكدوقالد ]
 تأثيرلتعميم المغة, ولكنو إذا استخدم بالطريقة الصحيحة يكون ذا 

 .بالغ في فصول تعمم المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية
واستخدام التقنية في تعميم المغة ليس بالشيء الحديث؛ فقد       

 سنة من خالل برامج 45استخدمت التقنية منذ اكثر من 
CALL (Computer Assisted Language Learning)  
 الحاسب كمساعد في تعمم المغو وقد ذكر كسمر وبالكر

(Kessler and Plakans, 2001) أن استخدام برامج 

CALL  ,والتيييدف إلى تفعيل األنشطة الواقعية والتعاونية 
ترشد المتعممين إلى أن يكونوا متعممين ذاتيين, كما أنو يعطي 
الفرصة لممتعممين أن يسيموا في تصميم المادة التعميمية مما 
يعزز الدافعية لمتعمم لدييم. ومع التطور في استخدام الحاسب 

نترنت يعتبر أداة ومصدًرا اآللي, فإن الحاسب اآللي المتصل باإل
لممعمومات, وبالتالي يسيم في تطوير ميارات التفكير العميا 
واإلبداع وميارات البحث العممي, وبالتالي تنمية ميارات 

 ].8] التواصل االجتماعي والتعمم
[ أن الحاجة أصبحت ممحة 9وأكدت دشتي وبيبياني ]     

لمعرفية واستجابة لحاجات لدمج التقنية في التعميم لمواكبة الثورة ا
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المتعممين واىتماماتيم, فاستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعميم 
أصبح أمًرا ضرورًيا؛ لما لو من دور فعال في تطوير التعميم 

ثراء عممية التعميم, كما أنيا أصبحت جزًءا أساسًيا وضرورًيا  وا 
العممية لمتعميم والتعمم الناجح, وعدم استخداميا أصبح يعيق 
 .التعميمية ويجعميا متخمفة عن أقرانيا في الدول المتقدمة

 مشكمة الدراسة. 2
شعرت الباحثة الرئيسة بمشكمة الدراسة من خالل عمميا      

كمعممة لما يزيد عن العشر سنوات في مدارس التعميم العام في 
الرياض, حيث الحظت ضعف تحصيل الطالبات في مادة المغة 

غم اىتمام وزارة التربية والتعميم بتدريس المغة اإلنجميزية بر 
اإلنجميزية, والحرص عمى تدريسيا بداية في المرحمة المتوسطة 

 .والثانوية ومن ثم تدريسيا من الصف الرابع االبتدائي
[ إلى أن المتتبع لممستوى العام لمطالب 10ويؤكد البنيان ]      

و بالضعيف جًدا, السعوديين في المغة اإلنجميزية البد أن يصف
ه ال 1417فمن خالل نتائج اختبارات تحديد المستوى )من عام 

ه( لمطالب المتخرجين من الثانوية العامة أو ما يعادليا 1422
الذين يتقدمون لمدراسة في قسم المغة اإلنجميزية في جامعة اإلمام 

% فقط من الطالب استطاع االنخراط في 1في الرياض نجد أن 
مباشرة, أما باقي الطالب فإما أنيم ال يقبمون  المستوى األول

بتاًتا لتدنى مستواىم, أو أنيم يحتاجون إلى دورة مكثفة تصل إلى 
 .بالمستوى األول اسنة لكي يمتحقو 

[ في دراستو, التي استطمع فييا آراء 11وأشار الزىيري ]     
ن ومشرفين ومعممين أن من أسباب تدني مستوى يأكاديمي

اسي في المغة اإلنجميزية عدم المشاركة الفعالة من التحصيل الدر 
قبل التالميذ في تعمم المغة اإلنجميزية, وعدم استخدام التقنيات 

 .الحديثة في التدريس وعدم تنوع طرق التدريس المستخدمة
وقد حظي موضوع ضعف التحصيل في المغة االنجميزية باىتمام 

ثير من الصحف كبير من قبل المختصين واآلباء وتناولتو الك
والمجالت وعقدت الندوات والممتقيات لمناقشتو وخرجت 

فمن ضمن توصيات ندوة تعميم المغة اإلنجميزية  بتوصيات حولو.
 (:م2012في المممكة: الواقع والتحديات )

ضرورة إعداد استراتيجية لتطوير تعميم المغة اإلنجميزية في  -
 .التعميم العام والجامعي

أىمية دمج واستخدام التقنية في المناىج الدراسية التأكيد عمى  -
عن طريق وضع خطة شاممة لتطوير التعميم باستخدام التقنية 
مع تطوير األىداف ومحتوى المناىج والكتب الدراسية في ضوء 

 .المعايير القومية لمتعميم
ضرورة وضع مناىج حديثة ووسائل تعميمية متطورة لمراحل  -

يب إلى حاجة المتعمم, وتستفيد من التعميم المختمفة تستج
 .إمكانات العصر الحديث وتقنياتو المتنوعة

وقد دعت توصيات الممتقى األول لمتعميم اإللكتروني في       
ه( إلى المبادرة بصياغة خطة استراتيجية 1429التعميم العام )

وطنية لمتعميم العام نحو تطبيق وتوطين التعميم اإللكتروني 
تعميم اإللكتروني في العمل المدرسي كجزء من ونشرة. ودمج ال

 .مشروع اإلصالح التربوي الشامل
إلى فاعمية  [12وقد أشارت دراسة قدمنسون وسوثي ]      

التعميم المدمج في رفع التحصيل؛ حيث إن تزويد الطالب ببيئة 
خدم كاًل من التعمم وجًيا لوجو والتعمم بالتقنية تتعميمية تس

 .نتائج تعميمية متميزة وزاد من فاعمية التالميذالمباشرة أدى إلى 
كما أشارت نتائج العديد من الدراسات التي تناولت التعميم       
إلى فاعمية ىذا النوع من التعميم  Blended Learning المدمج

دراسة  في تحسين مستويات التحصيل ومن ىذه الدراسات:
حدلي [, والج15[, وعسيري ]14] [, والمصري13] الحربي

  Kassim [19]و  Lynna [18]و[, 17[, والشمري ]16]

andAli [20] و Alqahtani 
 أسئمة الدراسةأ. 

تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي:      
ما أثر استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية عمى 

ويتفرع منو تحصيل طالبات الصف الثالث الثانوي بالرياض؟ 
 :األسئمة التالية

ما أثر استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية . 1
  وي بالرياض عندــث الثانـــالــف الثـــصـات الــــالبــل طـــــيـى تحصـــــعم
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 مستوى التذكر؟
ما أثر استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية . 2

لصف الثالث الثانوي بالرياض عند عمى تحصيل طالبات ا
 مستوى الفيم؟

ما أثر استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية . 3
عمى تحصيل طالبات الصف الثالث الثانوي بالرياض عند 

 مستوى التطبيق؟
ما أثر استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية . 4

الثانوي بالرياض عند عمى تحصيل طالبات الصف الثالث 
 مستوى التحميل؟

ما أثر استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية . 5
عمى تحصيل طالبات الصف الثالث الثانوي بالرياض عند 

 مستوى التركيب؟
ما أثر استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية . 6

ياض عند مستوى عمى تحصيل طالبات الصف الثالث ثانوي بالر 
 التقويم؟

ما أثر استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية . 7
عمى تحصيل طالبات الصف الثالث ثانوي بالرياض عند 

 المستويات المعرفية الستة ككل؟
 أهداف الدراسةب. 

 :تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية
المدمج في تدريس المغة التعرف عمى أثر استخدام التعميم . 1

اإلنجميزية عمى التحصيل الدراسي لطالبات الصف الثالث ثانوي 
 –بالرياض عند المستويات الستة في المجال المعرفي: )التذكر 

 .التقويم( كل عمى حده -التركيب  –التحميل  –التطبيق  –الفيم 
التعرف عمى أثر استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة . 2

ميزية عمى التحصيل الدراسي لطالبات الصف الثالث ثانوي اإلنج
 -بمدينة الرياض عند المستويات الستة لممجال المعرفي: )التذكر

 .التقويم( ككل -التركيب  –التحميل  -التطبيق -الفيم
توفير بعد جديد لواضعي مناىج المغة اإلنجميزية في كيفية . 3

 في تدعيم المناىج بأنشطة اإلفادة من التقنيات الحديثة واإلنترنت 

 .لجميع ميارات المغة اإلنجميزية
 أهمية الدراسةج. 

 :تتضح أىمية الدراسة الحالية في النقاط التالية      
مواكبة التوجيات الحالية التي تنادي بدمج التقنية في التعميم . 1

 .واإلفادة من المستحدثات التقنية
التدريس ال يدعو إلى نبذ  توفر ىذه الدراسة أسموًبا حديثًا في. 2

األسموب التقميدي المتعارف عميو بل يعمل معو عمى إثراء 
 .العممية التعميمية وتطويرىا

توفر ىذه الدراسة لواضعي مناىج المغة اإلنجميزية بعدا . 3
جديدا في كيفية اإلفادة من التقنيات الحديثة واإلنترنت في تدعيم 

 .المناىج بأنشطة لجميع ميارات المغة
تختبر عمى أرض الواقع بعض مزايا التعميم المدمج في . 4

 .التعميم العام
 .يمكن أن تسيم التوصيات في مقترحات بحثية جديدة. 5

 حدود الدراسةد. 
الحدود الموضوعية: تقتصر ىذه الدراسة عمى الحدود 

 :الموضوعية التالية
 دراسة أثر المتغير المستقل )التعميم المدمج( عمى المتغير •

التابع )التحصيل الدراسي لمطالبات( عند المستويات الستة في 
 .المجال المعرفي

مواقع إلكترونية  -بريد إلكتروني  –دمج أساليب تقنية )مدونة  •
وسائط متعددة( في تدريس وحدتين دراسيتين من منيج المغة  -

 Flying High level 5 plus اإلنجميزية لمصف الثالث ثانوي

 Unit 5 History's Mysteries – Unit 6 Shop tillوىما

you Drop   ه1435-ه1434لمعام الدراسي. 
 123الحدود المكانية: طالبات الصف الثالث ثانوي في الثانوية  

 .في حي الرائد بالرياض
الحدود الزمانية: طبقت التجربة في الفصل الدراسي الثاني من  

 .ىـ1435-ه1434العام الدراسي
 فروض الدراسة

 :تسعى الدراسة إلى التحقق من الفروض التالية    
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ة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات دالل. ال1
( في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )التي 0,05)

تدرس باستخدام التعميم المدمج( والمجموعة الضابطة )التي 
البعدي عند تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار التحصيمي 

 .مستوى التذكر
ة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالل. 2
( في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )التي 0,05)

تدرس باستخدام التعميم المدمج( والمجموعة الضابطة )التي 
تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي عند 

 .مستوى الفيم
ية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائ. 3
( في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )التي 0,05)

 يتدرس باستخدام التعميم المدمج( والمجموعة الضابطة )الت
تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي عند 

 .مستوى التطبيق
إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة. 4
( في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )التي 0,05)

تدرس باستخدام التعميم المدمج( والمجموعة الضابطة )التي 
تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي عند 

 .مستوى التحميل
لة ة إحصائية عند مستوى الدالال توجد فروق ذات دالل. 5
( في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )التي 0,05)

تدرس باستخدام التعميم المدمج( والمجموعة الضابطة )التي 
تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي عند 

 .مستوى التركيب
ة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالل. 6
طالبات المجموعة التجريبية )التي  ( في متوسط درجات0,05)

تدرس باستخدام التعميم المدمج( والمجموعة الضابطة )التي 
التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي عند  تدرس بالطريقة
 .مستوى التقويم

 ة ـداللــوى الـــد مستـــة عنــــائيــصـة إحــــروق ذات داللــــد فــــال توج. 7

درجات طالبات المجموعة التجريبية )التي ( في متوسط 0,05)
تدرس باستخدام التعميم المدمج( والمجموعة الضابطة )التي 

 .تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي ككل
 السابقةوالدراسات  اإلطار النظري. 3

 E-Learning  أواًل: التعميم اإللكتروني
 مفيوم التعميم اإللكتروني

ال يوجد اتفاق كامل حول تحديد مفيوم لمصطمح التعمم        
اإللكتروني؛ وذلك ألن معظم المحاوالت واالجتيادات التي 
قضت بتعريفو نظرت كل منيا لمتعمم اإللكتروني من زاوية 

[, ومن مجموع 21مختمفة حسب طبيعة االىتمام والتخصص ]
 :ىذه التعريفات نذكر ما يمي

م اإللكتروني بأنو: "ىو ذلك النوع [ التعمي22يعرف التودري ] 
من التعميم الذي يعتمد عمى استخدام الوسائط اإللكترونية في 
االتصال بين المعممين وبين المتعممين في المؤسسة التعميمية 

 ."برمتيا
[ التعميم اإللكتروني بأنو: " طريقة 23وعرفت العنزي ]        

حاسب وشبكاتو,  لمتعميم باستخدام آليات االتصال الحديثة من
ووسائطو المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث 
ومكتبات إلكترونية, وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد 
أم في الفصل الدراسي؛ حيث المقصود ىو استخدام التقنية 
بجميع أنواعيا في إيصال المعمومة لممتعمم بأقصر وقت وأقل 

حدث عن الدراسة اإللكترونية وعندما نت جيد وأكبر فائدة...
 online فميس بالضرورة أن نتحدث عن التعميم الفوري المتزامن

learning بل قد يكون التعميم اإللكتروني غير متزامن". 
ويمتاز التعميم اإللكتروني بمميزات عديدة جعمت لو مكانة       

 كبيرة لدى التربويين, ومن ىذه المميزات كما ذكرىا كل من سالم
 [, والعنزي25, إسماعيل, ][24] , الدخيل[1] , عبدالعزيز[21]
[ أنو يوفر بيئة تعميمية تعممية تتوفر بيا خبرات تعميمية 23]

بعيدة عن المخاطر التي يمكن أن يواجييا المتعمم عند المرور 
كما أنو يعتمد عمى مجيود  بيذه الخبرات في الواقع الفعمي.
الذاتي( كذلك يمكن أن يتعمم مع المتعمم في تعميم نفسو )التعمم 
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رفاقو في مجموعات صغيرة )تعمم تعاوني( أو داخل الفصل في 
مجموعات كبيرة. ايضا يتسم التعميم اإللكتروني بالمرونة في نقل 
وعرض المعمومات والمادة التعميمية وأنشطة التعمم؛ حيث 
يستطيع المتعمم الحصول عمييا في أي مكان يتواجد فيو سواء 

ت الدراسة أم أماكن العمل أم في المنزل وتوافر المناىج بقاعا
طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع. مع مراعاة الفروق الفردية لكل 
متعمم؛ نتيجة لتحقيق الذاتية في االستخدام )جياز أمام كل 
متعمم(. كما أنو يؤدي الى تحسين وتطوير ميارات االطالع 

عددة كما يوفر المال والبحث لتعاممو مع مواقع متنوعة ومت
والوقت ويتعدى حدود المكان وبذلك فان التعميم االلكتروني يوفر 

 .التحرر الكامل من العقبات التي يفرضيا النظام التقميدي
 :نماذج توظيف التعميم اإللكتروني في التدريس

يوجد عدد من النماذج لتوظيف التعميم اإللكتروني في عمميتي 
 :[ ىي26لنماذج كما حددىا زيتون ]التعميم والتعمم, وىذه ا

 (Supplementary Model)  النموذج المساعد -1
توظف فيو بعض تقنيات التعميم اإللكتروني جزئيا في        

دعم التعمم الصفي التقميدي وتسييمو ورفع كفاءتو, ويتم ىذا 
التوظيف عادة خارج ساعات الدوام الرسمي وخارج الصف 

التوظيف يمكن أن يتم أثناء التدريس  الدراسي إال أن بعض ىذا
 .في حجرات الدراسة التي يوجد بيا أجيزة حاسب آلي

 (Solitary Model)  النموذج المنفرد -2
ويوظف فيو التعميم اإللكتروني وحده في العممية التعميمية       

دارتيا. فالمتعمم يتعمم الدروس أو المقررات ويتفاعل مع  وا 
تقنيات التعمم اإللكتروني وحدىا. ويعد من محتواىا اعتماًدا عمى 

 (Distance Learning) النماذج الشائعة في التعميم عن بعد
وىو ال يتطمب حضور المتعمم لقاعات الصف التقميدية؛ إذ يتم 
في بيئة افتراضية ولذا يسود ىذا النموذج في التعميم في المدارس 

  االفتراضيةوفي الجامعات  (Virtual Schools) االفتراضية
(Virtual University) 

  (Blended Model)  المؤلفالنموذج المخموط  -3
 التعمم المخموط ىو أحد صيغ التعمم أو التعميم التي يتكامل       

أو يندمج فييا التعميم اإللكتروني مع التعميم الصفي التقميدي في 
معا في إنجاز العممية التعميمية  إطار واحد بحيث يتشاركا

وىذا النموذج من التعميم اإللكتروني ىو موضوع ىذه  التعممية.
 .الدراسة

 (Blended Learning)  ثانيا: التعميم المدمج
  Blended Learning  مفيوم التعميم المدمج

[ ىو: "مزج 27وجراىام ] التعميم المدمج كما أشار بونك     
لنموذجين لمتعميم منفصمين تاريخيا ىما: نظام التعمم وجيا لوجو, 

مع  (distributed learning system) ونظام التعمم الموزع
التأكيد عمى استخدام التكنولوجيا القائمة عمى الكمبيوتر 

 .والشبكات
[ بأنو: "توظيف المستحدثات 25وعرفو إسماعيل ]     
وجية في المزج بين األىداف والمحتوى ومصادر وأنشطة التكنول

التعمم وطرق توصيل المعمومات من خالل أسموبي التعمم وجيا 
لوجو والتعمم اإللكتروني والتفاعل بين عضو ىيئة التدريس؛ 

لمطالب من خالل  tutor ومرشد instructor بكونو معمم
 .محددة المستحدثات التي ال يشترط أن تكون أدوات إلكترونية

[ إلى أن التعميم المدمج ىو خميط من 28كما أشار بيرسن ]     
الوسائل التعميمية )أنشطة وتكنولوجيا وأحداث واقعية(؛ تيدف 
لخمق أفضل بيئة تعميمية لفئة محددة, ولفظة مدمج تعني دعم 

 .التعميم التقميدي الموجو بتصاميم إلكترونية
ج بأنو: "نظام متكامل [ التعميم المدم29وعرف الفقي ]      

مع  (face-to-face) يدمج االسموب التقميدي لمتعمم وجيا لوجو
  (web-based e-learning)التعمم اإللكتروني عبر اإلنترنت

 .لتوجيو ومساعدة المتعمم خالل كل مرحمة من مراحل التعمم
ومن األفضل ان تكون عممية الدمج من خالل تطبيقات      

وذلك النجذاب المتعممين ليا في  ؛0Web 2,0, 2الويب 
الوقت الحالي, حيث يقضون معظم أوقاتيم أمام بعض تطبيقاتيا 

  ر., والتويتface book , والفيس بوكblogs مثل المدونات
 :مبررات استخدام التعميم المدمج

 استخدامتدعو إلى  التي[ أن من أىم األسباب 30ذكر يوسف ] 
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المؤسسات التعميمية والتربوية قصور استخدام التعميم المدمج في 
المؤسسات التعميمية في الوقت الحاضر عن مواكبة العصر 
ألسباب عديدة من بينيا: االنفجار المعرفي في شتى المجاالت 
وعدم توفر المختبرات واألجيزة األخرى بالقدر المناسب لعدد 
الطالب في المؤسسات التعميمية مع زيادة عدد الطالب وقصور 

اتيجيات وطرق التدريس المتبعة في مدارسنا الحالية؛ مما استر 
يستدعي إدخال التعميم المدمج لتطوير وتحسين االستراتيجيات 

[ أن من مبررات 6وأضاف تكر ] والطرق المستخدمة حاليا.
االتجاه نحو التعميم المدمج الحاجة الممحة لحمول مشاكل التعميم 

المصادر المادية, والحاجة المتزايدة كزيادة عدد الطالب, قمة 
إلى االرتفاع بمستويات الطالب لمواكبة معايير الجودة. وأيضا 

تقان الطالب ليا  .انتشار التقنية في المجتمع وا 
جعمتو  والتيوىناك العديد من المميزات لمتعميم المدمج,      

الخيار األمثل أمام التربويين في الوقت الحاضر ومن ىذه 
[ 31[, وأضاف جميزر ]25] كل من إسماعيلالمميزات ما ذكره 

[ وىي أنو يعمل عمى تحسين مخرجات التعميم وذلك 6وتكر ]
لمناسبة نموذج التعميم المدمج مع طبيعة الطالب كما أنو يدعم 
التعمم النشط؛ فيو يمزم التالميذ ليس فقط مشاركة المحتوى مع 

مرونة بعضيم البعض بل مشاركة األفكار أيًضا ويمتاز أيضا بال
حيث يتيح الفرصة لتصميم الدرس بأكثر من طريقة, فيمكن 
عرض المحتوى المعرفي بالطريقة التقميدية ومن ثم تفعيل 
األنشطة إلكترونيا أو التعرف عمى المحتوى المعرفي إلكترونيا ثم 
تطبيق األنشطة بالطريقة التقميدية في الصف ويعطي الفرصة 

بيقو ألكثر من لجميع الطالب لممشاركة عن طريق تط
استراتيجية مثل التعمم التعاوني, حل المشكالت, التعمم الفردي, 

 .النقاش, الحوار
 :استراتيجيات التعميم المدمج

[ إلى العديد من االستراتيجيات التي يمكن 26أشار زيتون ]    
 :تطبيق التعميم المدمج من خالليا في الصف أو القاعة وىي

الدروس في المقرر إلى دروس  االستراتيجية األولى: تقسيم
بالتعميم التقميدي ودروس بالتعميم اإللكتروني حسب طبيعة 

الدرس, ويكون التقويم بالطريقة التقميدية أو اإللكترونية حسب 
 .الحاجة

االستراتيجية الثانية: يشترك فييا كل من التعمم التقميدي والتعمم 
تكون البداية اإللكتروني في الدرس والمحاضرة الواحدة عمى أن 

 .لمتعميم التقميدي ويكون التقويم بإحدى الطريقتين
االستراتيجية الثالثة: يشترك فييا كل من التعمم التقميدي والتعمم 
اإللكتروني في الدرس والمحاضرة الواحدة عمى أن تكون البداية 

 .لمتعميم اإللكتروني والتقويم بإحدى الطريقتين
عممية بالتبادل بين الطريقتين أثناء االستراتيجية الرابعة: تكون ال

 .الدرس أو المحاضرة
ويتبنى البحث الحالي االستراتيجية الرابعة؛ حيث يكون      

إعطاء الدرس بالتبادل بين الطريقة التقميدية والطريقة اإللكترونية 
 .خالل مراحل الدرس المختمفة

 :نماذج التصميم التعميمي لمتعميم المدمج
التربوي بالعديد من التصاميم التعميمية التي  يزخر األدب      

ين بالتعميم ة من التربويين وغيرىم من الميتموضعيا مجموع
 :اإللكتروني والتعميم المدمج. ومن ىذه النماذج

  Sriwongkolo (2007)  نموذج
 ,Analysisاي (AAA) حيث طورت نموذج      

Activities, Assessment التقويم  - األنشطة - التحميل
 .لتصميم التعميم المدمج وذلك بناء عمى فمسفة اقتصاد الكفاية

 Haung (2005)  نموذج
 يرتكز ىذا التصميم عمى ثالث مراحل: التحميل القبمي      

(Pre-analysis)وتصميم األنشطة والمصادر ,(Design of 

Activities and Resources)والتقييم التعميمي , 
(Instructional Assessment) 

  Fernando, et.al., (2005)  نموذج
تحميل  يتكون ىذا النموذج من عدة خطوات وىي:      

تحميل خصائص المتعممين, تنفيذ البرنامج, مرحمة  المحتوى,
التقييم. وقد وضع ىذا التصميم لتدريب متخصصين في مجال 
م الحاسب باإلدارة المحمية والمركزية بإسبانيا من خالل استخدا

 .التعميم المدمج
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 :نموذج الفقي لمتعمم المدمج
أن اليدف من وضع ىذا النموذج تقديم  [29ذكر الفقي ]      

نموذج لمتصميم التعميمي يمكن االستفادة بو في تصميم التعمم 
المدمج القائم عمى الدمج بين التعميم اإللكتروني القائم عمى 

تكون النموذج من اإلنترنت والتعميم التقميدي وجًيا لوجو. وي
 - مرحمة التصميم - مرحمة التخطيط :خمس مراحل أساسية

 .مرحمة التقويم -مرحمة التطبيق  -مرحمة اإلنتاج 
نموذج الفقي في إجراء الدراسة وذلك؛  ةالباحث توقد اعتمد     

من مخطط إلجراء الدراسة,  ةو الباحثتألنو يتفق مع ما وضع
عمى وحدات دراسية؛ حيث  وباإلضافة لوضوحو وسيولة تطبيق

 .إن بعض النماذج وضعت لبرامج أو مقررات كاممة
 Web 2.0  التعميم المدمج وأدوات

يرتكز التعميم المدمج عمى دمج تقنيات التعميم         
)وجًيا لوجو(. ومن تقنيات التعميم  اإللكتروني مع التعميم التقميدي

 والشبكة الداخمية, CD اإللكتروني المعروفة: القرص المدمج
Intranet شبكة اإلنترنت Internetومؤتمرات الفيديو , Video 

Conferences والمؤتمرات الصوتية Audio Conferences 
كما استخدمت وسائل إلكترونية مختمفة مثل: مواقع المواد 
الدراسية, ومنتديات النقاش وغرف الحوار إليصال المادة العممية 

 (Web 2, 0)0, 2تقنيات الويب  ولكن مع ظيور لممتعمم.
, (Blogs) تتميز بالتفاعمية والمرونة مثل: المدونات والتي

بدأت الوسائل  (RSS) وخالصات المواقع (Wiki) والويكي
 .السابقة تفقد بريقيا

واليوم وبرغم حداثة ىذه الوسائل إال أن اآلالف من      
 Weblogs المعممين والمتعممين يستخدمون المدونات

, لتعزيز التعمم لدى RSS وخالصات المواقع  Wikisوالويكي
 ].32] المتعممين بطريقة آمنة وفعالة ومنتجة

 ,0Web 2, 2وتعتبر المدونات من أىم تقنيات الويب       
؛ وذلك لسماحيا لممشتركين بالتعبير عن آرائيم ونشرىا أمام 0

م عندما نحت 1997وقد ظيرت المدونات ألول مرة عام  العالم.
 وظير المصطمح "log" وكممة Web" جون بارجر كممت

Weblog  ليصف صحيفة إلكترونية تصف أفكار ومشاعر
كاتب في  –م اختصر بيتر مرىولز 1999في عام  شخص ما.

وتتطور مفيوم  blog المصطمح ليصبح-صحيفة إلكترونية
أصبحت مواقع لعرض الخدمات  المدونة عبر السنين حتى

فالمدون عندما ينشر تدوينتو فإنو يعرضيا أمام  والتجييزات.
 ].33] العالم لمنقاش والتعميق

 بأنيا: Weblogs [ المدونة32] ويعرف ريتشاردسون     
موقع عمى اإلنترنت يتميز بسيولة التصميم والتحديث, والذي "

اإلنترنت ما دام  يسمح لمكاتب أو الكتاب بالنشر مباشرة عمى
 ".لديو اتصال

عرضت األدبيات العديد من المميزات الستخدام المدونات      
[: تعتبر وسيمة ممتازة 33في التعميم ومنيا ما ذكره جونسون ]

لمتواصل بين المعممين والمتعممين والزمالء وأولياء األمور. 
وتكسب المعممين ميارة البحث, وتوفر ليم التواصل الفردي أو 
الجماعي مع المعممين. وتشجع المتعممين عمى المشاركة في 
الكتابة الموجية. وتوفر بيئة تعميمية تفاعمية لممناقشة سواء داخل 

 .الفصل أم خارجو
[ انيا تعتبر المدونات وسيمة 32وأضاف ريتشاردسون ]     

لمتعمم البنائي, حيث إن ما ينشره المتعممون والمعممون في 
يشكل جزًءا من البناء المعرفي الواسع الذي الشبكة العالمية 
كما أن استخدام المدونات يمغي حدود الفصل  ينشره اإلنترنت.

الدراسي. حيث يتيح لممتعممين إمكانية التواصل مع متعممين في 
أماكن بعيدة جغرافًيا, ليس فقط عن طريق البريد اإللكتروني 

ة لمخبرات ومجموعات المحادثة, بل عن طريق المشاركة الكامم
التعميمية من خالل الصور والفيديو والنصوص الكتابية والمقاطع 

 .الصوتية, مع إمكانية استضافة خبراء من أنحاء العالم
وبرغم أن البحوث عن تأثير المدونات عمى المتعممين ما      

زالت في بداياتيا, إال أن النتائج المبدئية ليذه البحوث تشير إلى 
افة المستويات يظيرون استمتاًعا بعمميم أن المتعممين في ك

 .عمى المدونات وتطوًرا في ميارات العمل الفردي والجماعي
 :التعميم المدمج وتدريس المغات
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يعد مجال تعميم المغات من أوائل المجاالت التي حاولت       
االستفادة من التقنية الحديثة في التعميم. وكانت البداية في أوائل 
الثمانينات من القرن الماضي عندما ظير الحاسب بإمكاناتو 

وتميزت تمك  أسيمت في رفع كفاءة تعميم المغات. والتيالمتعددة 
 ماتو في التعميم. وبرز مصطمحالحقبة بدراسة الحاسب واستخدا

CALL(computer assisted language learning) 
ويعنى التدريس بمساعدة الحاسب والقت الفكرة قبواًل واسًعا لدى 

 .الميتمين بتعميم المغات
وحدثت بعد ذلك ثورة اإلنترنت التي زادت من أىمية      

الحاسب وتوسعت تطبيقاتو, وظيرت أدوات أخرى كالبريد 
إللكتروني والمنتديات والمدونات وغرف المحادثات والحوار. ا

وأصبح الحاسوب جزًءا من مجال التعمم وتالشت من خاللو 
القيود الزمانية والمكانية لمتعمم وأدى اندماج وسائل التكنولوجيا 
 واإلنترنت إلى إحداث ثورة في طرق تدريس المغات األجنبية

[34.[ 
والشبكة العالمية وتطبيقات من الواضح أن اإلنترنت     

الحاسب المختمفة واالبتكارات التقنية سوف تستمر في التأثير 
عمى تعميم المغات في المستقبل كما ىي اآلن, وسوف تؤثر عمى 

 ].35] المحتوى التعميمي وطرق تدريس المغات
وتكمن أىمية دمج التعمم اإللكتروني في تعميم المغات في      

 –ا لكل ميارة من الميارات المغوية: )الكتابة الفوائد التي يقدمي
االستماع( بما يوفره من مصادر حية  - المحادثة- القراءة

 .وأصيمة لتعمم المغة األجنبية
 Hubakova, Semradova, Klimova [36] وأشار     

إلى مميزات التعميم المدمج في تدريس المغات األجنبية حيث 
الوسائل واألساليب المختمفة في ذكر إمكانية استخدام الكثير من 

. كما تسمح المواد اإللكترونية بتضمين األجنبيةتعميم المغة 
العديد من النصوص السماعية وممفات الفيديو التي تغنى عن 

وتعزز الدافعية لمتعمم  حضور متحدث بالمغة األم لمفصل.
المكان وخاصة تعمم لغة أجنبية. كما يوفر لمطالب حرية اختيار 

 ع ـــــة مـــل والمناقشــة لمتواصـــر فرصــويوف ط,اـــذ النشــــان لتنفيـــوالزم

 .األستاذ بشكل منتظم
 Duff andومن فوائد التعميم المدمج في تدريس المغات       

[37] Uchida [38]و Abu Seileek   أنو يسمح بالوصول
والمدونات إلى ثقافة المغة المستيدفة من خالل استخدام الفيديو 

وغرف المحادثة والمنتديات. كما ان التقنية الحديثة تسمح 
 authenticبانخراط المتعمم في العمل التعاوني والميام األصيمة

tasks  والحوار. ويسيم في زيادة التحصيل المغوي والدافعية
 .واالستقاللية

أن التعميم المدمج يوفر أدوات فاعمة  ةضيف الباحثتو       
تعمم المغة مثل: القواميس الناطقة المباشرة, ومقاطع وحقيقية ل

الفيديو, والمقاطع الصوتية األصيمة, واأللعاب التعميمية 
التفاعمية, كما يتيح أيًضا التمرين والتدريب عمى المغة من خالل 
المواقع التي توفر تدريبات مباشرة عمى االستماع والفيم 

ية وممتعة لممتعممين مما كما أنو يوفر بيئة صفية تفاعم والقواعد.
 .يؤثر في اتجاىيم لتعمم المغة

 الدراسات السابقة
[ إلى التعرف عمى مدى فاعمية 39] ىدفت دراسة الجرف     

استخدام التعميم اإللكتروني من المنزل كمقرر, مساعد إلى 
جانب التعميم التقميدي المقدم في الفصل والمعتمد عمى الكتاب 

اإلنجميزية كمغة أجنبية. وأثبتت نتائج  المقرر في تعميم المغة
الدراسة التجريبية التي أجرتيا الباحثة عمى طالبات المستوى 
األول في كمية المغات والترجمة في جامعة الممك سعود, عمى 
تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي استخدمت مقرًرا إلكترونًيا 

لبات المجموعة عمى طا 1مع التعميم وجًيا لوجو في مقرر كتابة 
 .بالطريقة التقميدية 1الضابطة التي درست مقرر كتابة 

فقد ىدفت إلى معرفة فاعمية  Chen [40] أما دراسة      
نموذج لمتعميم المدمج, والذي يدمج التعميم اإللكتروني في فصول 
التعميم التقميدي لتدريس مقرر المغة اإلنجميزية العام لمصف 

ة في تايوان, وأثر ىذا النموذج عمى األول في الكمية التقني
عمميات التعمم لدى الطالب, وخاصة أثره عمى القابمية لمتعمم 
المنظم ذاتًيا. واستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي المكون من 
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مجموعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية,  مجموعتين:
ومجموعة تجريبية درسوا باستخدام نموذج التعميم المدمج, مع 

لتعميم التقميدي. وأشارت النتائج اإلحصائية إلى عدم وجود ا
فروق في مخرجات التعمم أو القابمية لمتعمم المنظم ذاتًيا بين 
نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة مما يدل عمى أن التعميم 
المدمج ليس لو تأثير عمى في تدريس مقرر المغة اإلنجميزية 

ولكن أظيرت  لتقنية في تايوان.العام لمصف األول في الكمية ا
النتائج وجود عالقة ارتباطية بين ارتفاع نتائج التعمم والقابمية 

 .لمتعمم المنظم ذاتًيا
[ لتيدف إلى 41وجاءت دراسة البشير والحسنات وأحميدة ]      

قياس أثر التعميم المتمازج في تحسين أداء طمبة المرحمة 
المغة العربية ولتحقيق ىذا األساسية الدنيا لميارة االستماع ب

اليدف قام الباحثون باختيار مدرستين خاصتين قصدًيا إحداىما 
لمذكور واألخرى لإلناث واختيار شعبتين من الصف الرابع من 
كل مدرسة إحداىما تمثل العينة الضابطة, واألخرى تمثل العينة 

 Goldوقد استخدم الباحثون برنامج الجولد ويف التجريبية.

Wave العينة التجريبية, بينما استخدم التعميم التقميدي فقط  مع
وقد تم قياس أثر التعمم المتمازج في أداء  مع العينة الضابطة.

الطمبة من خالل اختبار تحصيمي صمم خصيًصا لقياس 
تحصيل الطمبة في ميارات االستيعاب السمعي الرئيسة: )التذكر 

وأشارت  ونقده(.والتمييز السمعي, وتحميل المسموع  السمعي,
 النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

في نتائج االختبار البعدي لصالح المجموعة  (05,0=  ∞)
 .التجريبية التي درست باستخدام التعميم المتمازج

فقد ىدفت إلى معرفة فاعمية  Wang [42] أما دراسة      
تعمم مدمج, حيث يشارك استخدام الوسائط المتعددة في بيئة 

الطالب في عروض متعددة ونقاش جماعي في مقرر" القراءة 
بالمغة اإلنجميزية". واستخدم الباحث لموصول إلى النتائج استمارة 

واستبانة Levy and Kimber  تقييم العروض معدة من قبل
ومن أىم النتائج  فعالية ىذه التجربة في تطوير المغة اإلنجميزية,

التي خرجت بيا الدراسة أن النقاشات الجماعية مكنت الطالب 

دراك وجيات النظر المختمفة  التعمم من بعضيم البعض وا 
 .وممارسة المغة كتابًيا

[ إلى تقصي أثر استخدام التعميم 43] وىدفت دراسة قطوس     
المتمازج في تحصيل طالبات الصف الرابع األساسي في مادة 

غة العربية, والتعرف عمى أثر الخبرة الحاسوبية في التحصيل الم
ولتحقيق ىدف الدراسة تم إعداد أدوات الدراسة المتمثمة في 
برنامج تعميمي ُمعد بطريقة تمزج بين التعميم اإللكتروني والطريقة 
االعتيادية, باإلضافة إلى االختبار التحصيمي المعد لقياس 

ائج وجود فروق ذات داللة وأظيرت النت تحصيل الطالبات.
بين متوسطات عالمات   (α = 05,0)إحصائية عند مستوى

طالبات المجموعة التجريبية ومتوسطات عالمات طالبات 
المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية, كما أشارت 
النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بين الطالبات ذوات الخبرة 

لطالبات ذوات الخبرة الحاسوبية المتوسطة الحاسوبية القميمة وا
ولصالح الخبرة الحاسوبية المتوسطة, بينما لم يكن ىناك فروق 
دالة إحصائًيا بين الطالبات ذوات الخبرة الحاسوبية المتوسطة 

 .والطالبات ذوات الخبرة الحاسوبية الكبيرة
فقد ىدفت إلى بناء نموذج لمتعميم  Shih [44] أما دراسة     
مج يجمع بين التعميم وجًيا لوجو والتعمم عبر اإلنترنت المد

باستخدام التدوين التعميمي ألحد مقررات المغة اإلنجميزية 
ولجمع المعمومات  الموجية "الخطابة العامة بالمغة اإلنجميزية".

والبيانات استخدم الباحث مدونات الطالب ومقاطع الفيديو 
لرضا عن التعميم باستخدام الذاتي لمطالب واستبانة عن ا والتقييم
وخرجت الدراسة  والمقابالت مع الطالب.(BLSS)  المدونة

أن نموذج التعميم المدمج باستخدام المدونات  بالنتائج التالية:
المعتمدة عمى الفيديو من الممكن أن يكون طريقة فعالة لتعمم 

حيث أظير الطالب  الخطابة بالمغة اإلنجميزية كمغة ثانية,
 والرضا عن نموذج التعميم المدمج محل الدراسة. االستمتاع

% من الطالب من تطوير ميارات الخطابة 82ساعد التدوين 
تعمم الطالب كيفية استخدام برامج  بالمغة اإلنجميزية لدييم.

تمكن  الوسائط المتعددة والتدوين من خالل التعمم التعاوني.
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من الطالب من خالل مشاىدة مقاطع الفيديو الخاصة بيم 
تحديد أخطائيم ونقاط ضعفيم ومن ثم تصحيحيا, وىذا ال يمكن 

 .توفيره في التعمم وجًيا لوجو
إلى معرفة مدى  لتهدفSaffkova [45]  وجاءت دراسة      

فاعمية نموذج لمتعميم المدمج في تحسين الميارات األساسية 
لمقراءة بالمغة اإلنجميزية لطالب المستوى األول الدارسين لمغة 

نجميزية كمغة أجنبية في برنامج البكالوريوس في الجامعة اإل
 Technical University of Liberecالتقنية في ليبريس

(Czech Republic)  ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحث
اختبار تحديد مستوى في بداية الدراسة ونتائج االختبار 

الطالب التحصيمي في نياية المقرر واستبانة لتحديد اتجاىات 
نحو ىذا المقرر, وأظيرت نتائج االختبار التحصيمي تحسن في 
مستوى الطالب في ميارات القراءة خاصة القدرة عمى بناء 
المعنى وتفسير األحداث والتمييز بين األحداث اليامة وغير 

كما أشارت نتائج الدراسة إلى فاعمية التعميم المدمج  اليامة.
تغذية الراجعة لمطالب, حيث اعتبر تعزيز التعمم الذاتي وتوفير ال

% من الطالب أن التعميم المدمج محفز ومرضى خاصة 64
 .التغذية الراجعة الفورية التي يوفرىا النموذج

[ إلى معرفة 46] وفي نفس اإلطار ىدفت دراسة القاضي      
أثر تدريس المغة العربية باستخدام استراتيجية التعمم المتمازج في 

لتواصل المفظي لدى طمبة الصف السابع تنمية ميارات ا
األساسي في األردن,, ولتحقيق ىدف الدراسة أعد الباحث 
اختباًرا تحصيمًيا من نوع األسئمة المفتوحة, روعيت فيو تنمية 

, والقراءة(. والحديثميارات التواصل المفظي: )االستماع, 
وتوصمت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست 

خدام استراتيجية التعمم المتمازج في تنمية ميارات التواصل باست
المفظي, عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية 
في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي, كما أشارت الدراسة 
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى جنس الطمبة 

 .لصالح اإلناث
 طالب[ فقد ىدفت إلى تحسين مستوى 47]أما دراسة إبراىيم    

الدبموم التربوي تخصص "المغة العربية" في التحصيل المعرفي 
والتطبيقات المينية لمقرر تدريس المغة العربية, باإلضافة إلى 

وذلك  Blended Learningتنمية اتجاىاتيم نحو التعمم الخميط
الذي تتبناه جامعة  Blackboardمن خالل استخدام برنامج

الممك خالد من خالل موقعيا عمى اإلنترنت بالتزامن مع 
 التدريس بالطريقة التقميدية, والتعرف عمى فعالية التعمم الخميط

Blended Learning  في تدريس ىذا المقرر في تنمية
التحصيل المعرفي والتطبيقات المينية واالتجاه نحو التعمم 

 لتربوي.وم ام, لدى طالب الدبBlended Learning الخميط
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ىناك فروًقا بين متوسطي درجات 
التطبيق القبمي ودرجات التطبيق البعدي الختبار التحصيل 
المعرفي واختبار التطبيقات المينية ومقياس االتجاه نحو التعمم 

 .الخميط وذلك لصالح درجات التطبيق البعدي
إلى استطالع تجارب مجموعة  Lin [48] وىدفت دراسة     

من الطالب التايوانيين الدارسين لمغة اإلنجميزية كمغة ثانية في 
تعمم المغة بمساعدة  (BALL اتبعت منيجية والتيمادة الكتابة, 

المدونات(. شارك في الدراسة ثمانية طالب تم إجراء مقابالت 
معيم لجمع المعمومات, ومن ثم تحميل المقابالت باستخدام 
تحميل الظاىرة. وقد أظيرت التحميالت لتدوينات المشاركين أن 
ىذه التدوينات تقع تحت تأثير ثالث عوامل وىي: ضعف 

ر بالتوتر واإلحراج من تعميقات األقران التمكن من المغة, والشعو 
حول المشاركات, وبطء تنفيذ الواجبات التدوينية اإلجبارية. 
وخمصت الدراسة إلى أن الطالب الدراسين لمغة اإلنجميزية كمغة 
ثانية يجدون استخدام التعميم بمساعدة المدونة في تدريس الكتابة 

العممي لممشاركة  فكرة مقبولة ومثيرة لمحماس, ولكن عند التطبيق
يتمتعون بالدافعية لممشاركة  في المدونة, فإن الطالب ال

 .واستخدام المدونة
[ فقد ىدفت الدراسة إلى معرفة 14أما دراسة المصري ]      

مدى فاعمية استخدام التعميم اإللكتروني المدمج في تدريس وحدة 
 من مقرر المغة اإلنجميزية عند مستويات: )التذكر, والفيم,
والتطبيق( لطالبات الصف الثاني الثانوي بمكة المكرمة. وأشارت 
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نتائج االختبار التحصيمي إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
لصالح المجموعة التجريبية عند مستويات التذكر والفيم 

 .والتطبيق وعندىا ككل
إلى معرفة تصور طالب  So  [49]سو  وىدفت دراسة      

مغة ثانية عن نموذج تعميمي لمكتابة بالمغة المغة اإلنجميزية ك
رات الثانية, باستخدام التعميم المدمج وأثر ىذا النموذج عمى ميا

ولمحصول عمى المعمومات  الكتابة في التعميم الجامعي.
والبيانات استخدم الباحث استبانة والمالحظة الصفية تقميدية 

لكترونية وكتابات الطالب اإللكترونية ومقابالت  بعدية لمطالب وا 
منتصف الترم واختباًرا بعدًيا. وأظيرت  واختباًرا قبمًيا واختبار

حيث وجدوه مفيًدا  نتائج الدراسة إلى تقبل الطالب لمنموذج.
كما أن النموذج كان  ويساعد عمى تطوير ميارات الكتابة لدييم.

كما أن النموذج قمل من عبء  فعااًل في تطوير ميارات الكتابة.
النيائية لمنصوص المكتوبة ؛حيث إن ىذه العممية المراجعة 

 .كانت عممية تشاركية بين الطالب أنفسيم والطالب والمعمم
فقد ىدفت إلى استطالع  Thang, et al [50] أما دراسة      

تصور الطالب عن استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة 
مجموعات ل  واستخدم الباحث المقابالت في اإلنجميزية أكاديمًيا.

طالًبا لجمع البيانات والمعمومات, عن مقرر المغة اإلنجميزية  34
  لمعموم االجتماعية المعاد تصميمو, باستخدام التعميم المدمج

(ESS) ومدى تحقيقو الحتياجاتيم المغوية ومناسبتو لمستويات
الطالب المغوية المختمفة واىتماماتيم المختمفة. والمشاكل التي 

دراسة ىذا المقرر. وأظيرت النتائج قبول الطالب  واجيتيم عند
لممقرر الجديد وأنو يحقق احتياجاتيم المغوية بطريقة مرضية 
برغم من أن الطالب ذوي المستوى العالي في المغة لم يجدوه 

كما أظير الطالب تقبميم لممحتوى اإللكتروني إال أن  ممتًعا.
إلنترنت, ىناك مشكمتان أساسيتان وىما: ضعف االتصال با

 .وكثرة التكاليف اإللكترونية
 Sucaromana [51]وفي نفس اإلطار جاءت دراسة     

 لتيدف إلى تحديد ما إذا كان الستخدام التعميم المدمج

blended learning  مقارنة بالتعميم التقميدي تأثير عمى الدافع

الداخمي لتعمم المغة اإلنجميزية لدى الطالب, واتجاه نحو تعمم 
واستخدم  المغة اإلنجميزية والرضا عن البيئة الصفية. مادة

الباحث لمحصول عمى النتائج التطبيق القبمي والتطبيق البعدي 
ألدوات الدراسة وىي ثالث استبانات: استبانة عن الدافع الداخمي 
لتعمم المغة اإلنجميزية, واستبانة عن االتجاه نحو تعمم مقرر المغة 

لثالثة عن الرضا عن البيئة الصفية. اإلنجميزية, واالستبانة ا
وأظيرت نتائج الدراسة تكون دافع داخمي لدى الطالب الدارسين 
بالتعميم المدمج لتعمم المغة اإلنجميزية, أعمى من الطالب الذين 
درسوا بالطريقة التقميدية وأصبح لدييم اتجاه إيجابي أعمى لمقرر 

ى من الدراسين المغة اإلنجميزية, ورضا عن البيئة الصفية أعم
 .بالطريقة التقميدية

فقد ىدفت إلى معرفة مدى  Wu, et al [52] أما دراسة       
رضا الطالب الدارسين لمغة اإلنجميزية كمغة أجنبية عن استخدام 
 تالتعميم المدمج وتحديد العوامل المؤثرة في ىذا الرضا. وقد أعد

من  360استبانة لغرض الدراسة وتم تطبيقيا عمى  ةالباحث
 طالب السنة األولى والخريجين من جامعة داليان التقنية

Dalian University of Technology (DUT)  وأشارت
نتائج الدراسة إلى أظير الطالب اتجاىات إيجابية نحو نموذج 

حيث  التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية.
الصفية واستعدادىم  أبدوا رضاىم التام عن النموذج, وعن البيئة

كان الطالب الخريجون أكثر  لمدراسة بيذا النموذج مرة أخرى.
وجود عالقة ارتباطية بين الجو  رضا من الطالب المستجدين.

التعميمي والمتعة وسيولة االستخدام والتواصل االجتماعي 
وخصائص المحتوى وتوقعات األداء ونظام التشغيل ورضا 

 .مدمجالطالب عن نموذج التعمم ال
[ إلى التعرف عمى 53أخيرًا فقد ىدفت دراسة الشيري ]        

عمى  black board أثر استخدام التعمم المدمج باستخدام نظام
تعمم بعض قواعد المغة اإلنجميزية لطالب قسم المغة اإلنجميزية 
بجامعة الممك خالد عند مستويات: التذكر, والفيم والتطبيق 

ت الدراسة إلى التعرف عمى اتجاىات كما ىدف منفردة ومجتمعة.
الطالب نحو استخدام التعمم المدمج في عمم قواعد المغة 
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اإلنجميزية,. وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة في االختبار التحصيمي البعدي لقواعد المغة اإلنجميزية 

مستويات: التذكر, والفيم, والتطبيق منفردة ومجتمعة لصالح  عند
كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة  المجموعة التجريبية.

إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياس 
القبمي والبعدي لالتجاه, نحو استخدام التعمم المدمج في تعمم 

 .قواعد المغة اإلنجميزية
 :ب عمى الدراسات السابقةالتعقي
استفادت ىذه الدراسة من البحوث والدراسات السابقة في       

تدعيم مشكمة الدراسة الحالية باعتبارىا من مبررات إجراء ىذه 
الدراسة األمر الذي يجعميا تمبية لما نادت بو ىذه الدراسات 

كما  وتدعيم اإلطار النظري خاصة ما يتعمق بالتعميم المدمج.
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات التي استخدمت المدونة 

 , ودراسةAlwaely, et al [54] , دراسةLin [48] كدراسة
[44] Shih  في إعداد المدونة واألخذ بالتوصيات التي جاءت
واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية  في الدراسات.

نحو استخدام التعميم  التي تناولت اتجاىات الطالب والمعممين
المدمج في تدريس المغات, والصعوبات التي واجيت تفعيل ىذا 
االستخدام في فصول تدريس المغات, وذلك بمحاولة تجاوز ىذه 

يجاد بيئة صفية محفزة لتعمم المغة  .الصعوبات وا 
 الطريقة واإلجراءات. 4

   منهج الدراسةأ. 
التجريبي؛ وذلك لدراسة المنيج المستخدم ىو المنيج شبو       

فاعمية المتغير المستقل )التدريس باستخدام التعميم المدمج( عمى 
المتغير التابع )التحصيل الدراسي( لدى طالبات الصف الثالث 
الثانوي بالرياض. والتصميم المستخدم ىو التصميم الذي يستخدم 

 .عينة ضابطة وعينة تجريبية واختبارين قبمي وبعدي
وفق التصميم شبو التجريبي  –العينة  ةالباحث تمكما قس      

إلى مجموعتين تجريبية  -القائم عمى المجموعات المتكافئة 
وضابطة, وخضعت المجموعتان لالختبار القبمي, ثم درست 

ام التعميم المدمج من قبل المجموعة التجريبية بواسطة استخد
التقميدية من , بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة ةالباحث

قبل معممة المادة. وبعد انتياء الخطة الزمنية المحددة لتدريس 
الوحدتين المختارتين, أعيد تطبيق االختبار التحصيمي بعديًا 

 .عمى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
 مجتمع الدراسةب. 

شمل مجتمـع الدراسة الحالية جميع طالبات الصف الثالث ا      
( طالبة بمدارس المرحمة 28756لبالغ عددىن )الثانوي, وا

الثانوية بمدينة الرياض لمفصل الدراسي الثاني من العام 
ىـ حسب إحصائيات وزارة التربية والتعميم بمدينة 34/1435

 .الرياض
 عينة الدراسةج. 
نظرًا لتعذر تطبيق الدراسة شبو التجريبية عمى جميع أفراد      

الدراسة عمى عينة صغيرة من المجتمع؛ فقد اقتصر تطبيق 
 35المجتمع الكمي األصمي, وعميو فقد تكونت عينة البحث من 

طالبة من طالبات الصف الثالث ثانوي بمدينة الرياض بالمدرسة 
الثانوية الثالثة والعشرين بعد المئة, وقد تم اختيار ىذه العينة 

 :وفق الخطوات التالية
التربوية بالرياض, وتم تحديد تم التواصل مع مركز التقنيات  -

عدد المدارس الثانوية لمبنات المتوفر فييا غرفة مصادر تعمم في 
ىـ. والتي بمغ عددىا 1434/1435مدينة الرياض لمعام الدراسي

 .تسع وتسعون مدرسة
طريقة العينة العشوائية البسيطة؛ حيث قاما  ةالباحث تاتبع -

غيرة, ووضعيا في بكتابة جميع أرقام المدارس عمى وريقات ص
عمبة ثم تحريكيا قمياًل, وبعد ذلك قامت بالسحب العشوائي 
لمدرسة واحدة من ىذه المدارس وىي المدرسة الثانوية الثالثة 

 .والعشرون بعد المئة
بالتعيين العشوائي ألحد فصول الصف الثالث  ةالباحث تقام -

ثانوي في المدرسة المختارة ليكون المجموعة التجريبية وآخر 
 .كمجموعة ضابطة

 المجموعتين:طالبة موزعات عمى  35وبذلك أصبح حجم العينة 
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التجريبية التي ستدرس باستخدام التعميم المدمج في مادة المغة 
بدون استخدام التعميم المدمج اإلنجميزية والضابطة التي ستدرس 

في مادة المغة اإلنجميزية, ويوضح الجدول التالي توزيع أفراد 
 :العينة

 1جدول 
 توزيع أفراد العينة

 العدد الفصل نوع المجموعة
 20 3/2 التجريبية التي ستدرس باستخدام التعميم المدمج

 15 3/3 بالطريقة التقميديةالضابطة التي ستدرس 
 35 المجموع

 الدراسة د. متغيرات
 في المدمج التعميم باستخدام التدريس ىو :المستقل المتغير -أواًل 

 .الثانوي الثالث لمصف اإلنجميزية المغة مقرر تدريس
 اإلنجميزية المغة مقرر في التحصيل وىو: التابـع المتغير -ثانيا
 .الثانوي الثالث الصف طالبات لدى
 :الخارجية المتغيرات -ثالثا

 ةالباحث تقام والضابطة؛ التجريبية المجموعتين تكافؤ ولضمان
 التابع المتغير في تؤثر أن يمكن التي المتغيرات أغمب بتثبيت

 التجريبي العامل غير( اإلنجميزية المغة مقرر في التحصيل)
 :خالل من وذلك(, المدمج التعميم استخدام)
 غرفة كجاىزية الخارجية بالظروف المرتبطة المتغيرات ضبط -

 .واإلضاءة والتيوية المصادر
 unit 5 and unit 6المحتوى نفس المجموعتين تدريس -

Flying high 5  حصص خمس بواقع الحصص عدد وبنفس 
 .األسبوع في
 متغيرات في المجموعتين تكافؤ من بالتأكد ةالباحث تقام -

      اختبار استخدام طريق عن, إحصائًيا والتحصيل, العمر
(T-test) يمي كما: 

 طالبات أعمار تجانس من ةالباحث تتأكد: لمعمر بالنسبة -
 طالبة كل ممف واقع من وذلك, والضابطة التجريبية المجموعتين

 في طالبة كل ميالد تاريخ بتفريغ قامت حيث
 يتضح كما. المدرسة سجالت عمى معتمدة, خاصة جداول      
 0.339 تساوي (T-test) ت اختبار قيمة أن التالي الجدول من
 مما ؛(0.05) داللة مستوى عند إحصائيا دالة غير قيمة وىي
 المجموعتين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم عمى يدل

 تكافؤ عمى يؤكد وىذا, العمر في والضابطة التجريبية
 .العمر في المجموعتين

 نياية اختبارات نتائج عمىة الباحث تاطمع: لمتحصيل بالنسبة -
 والضابطة التجريبية المجموعات لطالبات السابق الدراسي العام
 كشوف واقع من (Level 4) اإلنجميزية المغة مقرر في

 التالي الجدول من يتضح كما التعميمية, السجالت في الدرجات
 تساوي الكمي لمتحصيل بالنسبة (T-test)  ت اختبار قيمة أن

 داللة مستوى عند إحصائيا دالة غير قيمة وىي 1.406
 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم عمى يدل مما ؛(0.05)

 يؤكد وىذا التحصيل؛ في والضابطة التجريبية المجموعتين بين
 .التحصيل في المجموعتين تكافؤ عمى

 2 جدول
 والتحصيل العمر متغيري في والتجريبية الضابطة لممجموعتين الحسابي المتوسط

 مستوى الداللة قيمة ت الفرق بين المتوسطين االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المتغير
 737. 339. 03333. 0.258 17.93 15 الضابطة العمر 

    0.308 17.90 20 التجريبية
 169. 1.406 4.16667 8.667 85.13 15 الضابطة التحصيل

    8.682 89.30 20 التجريبية
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 أفراد جميع: والثقافي واالقتصادي االجتماعي لممستوى بالنسبة -
 بما واحدة, سكنية منطقة وفي واحدة تعميمية إدارة من العينة
 االجتماعي المستوى في العينة أفراد بين التجانس توافر يضمن

 .والثقافي واالقتصادي
 توزيع تم: اآللي بالحاسب العالقة ذات لممتغيرات بالنسبة -

 األسئمة عمى واحتوت الطالبات, عمى شخصية بيانات استمارة
 :التالية

 المنزل؟ في آلي حاسب جياز يتوفر ىل -
 باستخدامو؟ لك يسمح ىل -

 اإلنترنت؟ باستخدام لك يسمح ىل -
 شخصي؟ آلي حاسب جياز تمتمكين ىل -

 تكافؤ من ولمتحقق جداول في االستمارات تفريغ وبعد       
 :استخدام تم المتغيرات ىذه في المجموعتين

 أن التالي الجدول من يتضح المئوية, والنسب التكرارات. 1
 متغيرات في والتجريبية الضابطة المجموعتين طالبات إجابات

 لك   يسمح ىل المنزل؟ في آلي حاسب جياز يتوفر ىل)
 جميعيا كانت( اإلنترنت؟ باستخدام لك يسمح ىل باستخدامو؟

 المتغيرات ىذه في المجموعتين تكافؤ عمى يدل مما ؛(نعم)
 3 جدول

 لك   يسمح هل المنزل؟ في آلي حاسب جهاز يتوفر هل) متغيرات في والتجريبية الضابطة المجموعتين إلجابات المئوية والنسب التكرارات
 (اإلنترنت؟ باستخدام لك يسمح هل باستخدامه؟

 الضابطة الضابطة اإلجابة المتغير
 % ت % ت

 %100 20 %100 15 نعم ىل يتوفر جياز حاسب آلي في المنزل؟
 %0 0 %0 0 ال

 %100 20 %100 15 نعم ىل يسمح لك باستخدامو؟
 %0 0 %0 0 ال

 %100 20 %100 15 نعم ىل يسمح لك باستخدام اإلنترنت؟
 %0 0 %0 0 ال

لمتغير )ىل تمتمكين جياز  Chi-Square اختبار مربع كاي. 2
حاسب آلي شخصي؟( يتضح من الجدول التالي عدم وجود 
فروق في إجابات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية وفًقا 
لمتغير )ىل تمتمكين جياز حاسب آلي شخصي؟( حيث كانت 

 وىي 0.05ومستوى الداللة أكبر من  0.122قيمة كاي سكوير
المجموعتين الضابطة والتجريبية ؛ مما يدل عمى تكافؤ 0.727

 .في ىذا المتغير

 4جدول 
اختبار كاي سكوير لمتعرف عمى الفروق في إجابات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية وفًقا لمتغير )هل تمتمكين جهاز حاسب آلي 

 شخصي؟(
 لةالدال  كاي سكوير المجموعة  اإلجابة المتغير

 التجريبية  الضابطة
ىل تمتمكين جياز حاسب آلي 

 شخصي؟
 727. 122. 18 14 نعم
 2 1 ال

 20 15 المجموع
 أدوات الدراسةه. 

 :االختبار التحصيمي: وقد تم إعداده وفًقا لمخطوات التالية
عمى بناء اختبار تحصيمي يحقق مواصفات  ةالباحث تحرص    

 ارات الجيدة, ـــداد االختبـــوات إعـــخط االختبار الجيد, وذلك باتباع

 :كما يمي [55والتي أشار إلييا النوح ]
 تحديد اليدف من االختبار التحصيمي: وىو قياس مدى -1

, listening اكتساب طالبات عينة الدراسة لمميارات: )االستماع
, Writing , الكتابةReading , القراءةSpeaking ثالتحد
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المتضمنة في Vocabulary)  , المفرداتGrammar القواعد
 والسادسة) (History's Mysteries) الوحدتين الخامسة

(Shop till you Drop من مقرر المغة اإلنجميزية (Flying 

High Level 5 plus)  لمصف الثالث الثانوي بمدارس الرياض
 .ه1434/1435الدراسي  لمعام
تحديد محتوى وأبعاد االختبار التحصيمي: في البداية تم  -2

 تحديد الوحدتين المراد تحميل محتواىما, وىما الوحدة الخامسة
History's Mystries والوحدة السادسةShpo until you 

drop من كتاب المغة اإلنجميزية لمفصل الدراسي الثانيplus 

Level 5 بإعداد قائمة بالموضوعات ة الباحث تقام ثم بعد ذلك
التي تتضمنيا الوحدتان, وبأكبر قدر ممكن من التفصيل, ومن 
ثم صياغة األىداف السموكية المراد قياسيا بشكل واضح في 
ضوء مستويات بموم المعرفية )التذكر, الفيم, التطبيق, التحميل, 
التركيب, التقويم(, وقد تم عرض األىداف والمستويات المعرفية 

قيسيا عمى محكمي االختبار التحصيمي؛ لمتأكد من صحة التي ت
 .صياغة األىداف ومناسبتيا لممستوى المعرفي الذي تقيسو

إعداد جدول المواصفات لالختبار: وذلك وفًقا لمخطوات  -3 
 :التالية

تحديد األىمية النسبية لمدروس, وذلك بحساب النسبة المئوية . 1
سبة لعدد الصفحات لعدد الصفحات التي يشغميا كل درس ن

 .الكمي, ثم استخراج الوزن النسبي لمدرس
تحديد األىداف السموكية عند مستويات المجال المعرفي وفق . 2

تصنيف بموم: )التذكر, الفيم, التطبيق, التحميل, التركيب, 
 .التقويم(, ثم تحديد الوزن النسبي لكل مستوى

بتطبيق توزيع األسئمة عمى مستويات األىداف: وذلك . 3
 :المعادلة

عدد × الوزن النسبي لمستويات األىداف × الوزن النسبي لمدرس 
  .األسئمة

 5 جدول
 توزيع أسئمة االختبار التحصيمي عمى المستويات المعرفية الستة

 الفقرات الوزن النسبي المجموع الكمي مستويات األهداف
 التذكر

knowledge 

13 20 
20% 

1 ,2 ,3 ,4 ,21 ,22 ,23 ,24 ,29 ,30 

 الفيم
comprehension 

12 18.4 
18% 

5 ,19 ,20 ,31 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 

 التطبيق
application 

11 16.9 
17% 

15 ,16 ,18 ,9 ,10 ,11 ,12 ,17 

 التحميل
analysis 

6 9.2 
9% 

13 ,14 ,32 ,38 ,39 

 التركيب
synthesis 

14 21.5 
22% 

25 ,26, 27 ,28 ,7 ,8 ,41 ,6 

 التقويم
evaluation 

9 13.8 
14% 

40 ,42 ,43 

 االختبار صدق من التأكد وتم: التحصيمي االختبار صدق -4
 والمتخصصين المحكمين من مجموعة عمى عرضو طريق عن
 عددىم( اإلنجميزية والمغة التدريس, وطرق المناىج) مجال في
 مالءمة: حيث من آرائيم عمى لمتعرف وذلك محكمين؛( 10)

, التذكر: )الستة المعرفية المستويات لقياس األسئمة صياغة
 مالءمة وصحة( التقويم, التركيب, التحميل, التطبيق, الفيم

 وصحة عدميا من ةالباحث قبل من لو المحدد لممستوى السؤال
 .المستيدفة العمرية لمفئة ومناسبتيا لغويا صياغتيا

 :االختبار ثبات من التأكد -5
 ريتشاردسون كودر معادلة باستخدام االختبار ثبات حساب تم   

(KR-20), الصحيحة اإلجابات نسب حساب عمى تعتمد وىي 
 والجدول. فقرة لـــك ىـــعم اتـــاإلجاب نـــوتباي ارـــاالختب راتــــفق يـــف
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 .الطريقة بيذه الثبات نتائج يوضح التالي 
 6 جدول

 التحصيمي االختبار ثبات معامل
نسبة اإلجابات الصحيحة في نسبة اإلجابات  التباين الكمي لالختبار عدد الفقرات

 الخاطئة
(KR-20) 

43 16.11 4.25 0.75 
, وىذا يدل 0.75يتضح من الجدول أن معامل الثبات      

 .عمى أن االختبار عمى درجة مناسبة من الثبات والتجانس
 :زمن االختبار  -6

وذلك من خالل تحديد الزمن الذي استغرقتو الطالبة       
( دقيقة, ثم تطبيق 60) ( دقيقة, والطالبة األخيرة40) األولى

 :المعادلة التالية
الذي استغرقتو  الزمن الذي استغرقتو الطالبة األولى + الزمن

 الطالبة األخيرة
2 

وبحساب المتوسط الزمني وجد أن متوسط زمن االختبار ىو     
( دقائق لقراءة النص السماعي؛ 10( دقيقة, مع إضافة )50)

 .( دقيقة60يصبح الزمن المناسب لالختبار التحصيمي )
 :حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز لمفردات االختبار -7

 :معامل صعوبة االختبارحساب  •
 السؤال وىو "عبارة عن نسبة عدد الطالب الذين أجابوا عمى    

إجابة صحيحة إلى مجموعة الطالب المفحوصين الذين أجابوا  
[ إلى أن 57[, وأشار أبو لبدة ]56] عمى السؤال نفسو" الغريب

(, فاألسئمة 1أدنى قيمة لمعامل الصعوبة )صفر(, وأعمى قيمة )
قترب معامالت الصعوبة ليا من الصفر, واألسئمة الصعبة ت

السيمة تقترب معامالت الصعوبة ليا من الواحد, فكمما زاد 
 .معامل الصعوبة كمما كان السؤال سيالً 

 :حسب بالنسبة لألسئمة الموضوعية بتطبيق المعادلة التاليةوب
 عدد المواتي أجبن إجابة صحيحة معامل الصعوبة =

 العدد الكمي لمطالبات                 
 :ويحسب بالنسبة لألسئمة المقالية بتطبيق المعادلة التالية

 مجموع الدرجات المحصمة عمى السؤال   = معامل الصعوبة
 درجة السؤال× عدد الطالبات                  

والجدول التالي يوضح نتائج معامل الصعوبة ألسئمة االختبار 
الذي يميو يوضح نتائج معامل  التحصيمي الموضوعية. والجدول

 .الصعوبة ألسئمة االختبار التحصيمي المقالية
 7جدول 

 معامل الصعوبة ألسئمة االختبار التحصيمي الموضوعية
 معامل الصعوبة السؤال معامل الصعوبة السؤال معامل الصعوبة السؤال
1 0.46 15 0.46 27 0.50 
2 0.50 16 0.58 28 0.62 
3 0.42 17 0.54 29 0.54 
4 0.58 18 0.54 30 0.46 
5 0.62 19 0.62 31 0.58 
8 0.50 20 0.42 32 0.50 
9 0.46 21 0.58 33 0.54 
10 0.62 22 0.54 34 0.62 
11 0.58 23 0.46 35 0.42 
12 0.54 24 0.58 38 0.62 
13 0.62 25 0.42 39 0.42 
14 0.50 26 0.50   
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 ألسئمة الصعوبة معامل قيم أن الجدول من يتضح      
 تشير حيث إحصائًيا؛ مقبولة الموضوعية التحصيمي االختبار

 بين المحصور ىو المثالي الصعوبة معامل أن إلى الدراسات
 (.0.70)و( 0.30)

 7 جدول
 المقالية لألسئمة الصعوبة معامل

 معامل الصعوبة السؤال معامل الصعوبة السؤال
6 0.38 40 0.50 
7 0.46 41 0.62 
36 0.58 42 0.34 
37 0.50 43 0.33 

يتضح من الجدول أن قيم معامل الصعوبة ألسئمة االختبار      
حيث تشير الدراسات أن  التحصيمي المقالية مقبولة إحصائًيا؛

 (.0.70( و)0.30معامل الصعوبة المثالي ىو المحصور بين )
 :حساب معامل التمييز -8

 :وقد تم حساب معامل التمييز باتباع الخطوات التالية
 .ترتيب نتائج الطالبات في كل سؤال تنازلًيا. 1
( فئات, 3تقسيم الطالبات حسب نتائج كل سؤال إلى ). 2

%( من أفضل نتائج 27ودنيا, العميا بنسبة ) مجموعتين عميا
%( من أضعف نتائج الطالبات. 27الطالبات, والدنيا بنسبة )

%( من الطالبات. ولكن في 46ومجموعة ثالثة وسطى تمثل )
ىذه الدراسة ونظًرا لصغر حجم عينة الدراسة االستطالعية فقد 

 (.%50%( ودنيا )50تم تقسيم عينة الدراسة إلى فئتين عميا )
يتم     عامل التمييز لألسئمة الموضوعية عند حساب م. 3
 :طبق المعادلة اآلتيةت

)عدد طالبات الفئة العميا المواتي أجبن عمى  معامل التمييز = 
عدد طالبات الفئة الدنيا المواتي أجبن  -السؤال إجابة صحيحة 

 عدد إحدى المجموعتين/  (عمى السؤال إجابة صحيحة
ل التمييز لألسئمة المقالية نطبق المعادلة عند حساب معام. 4

 :اآلتية
)مجموع الدرجات التي حصمت عمييا الفئة  معامل التمييز =

درجة  /(مجموع الدرجات التي حصمت عمييا الفئة الدنيا -العميا 
 عدد أفراد إحدى المجموعتين× السؤال 

, 1 – 0ما تكون نتيجة معامل التمييز محصورة بين  غالباً . 5
ا اقتربت النتيجة من الواحد صحيح كان السؤال أكثر تميًزا, وكمم

والجدوالن التاليان يوضحان نتائج معامل التمييز ألسئمة االختبار 
التحصيمي الموضوعية ونتائج معامل التمييز ألسئمة االختبار 

 .التحصيمي المقالية

 8جدول 
 االختبار التحصيمي المقاليةمعامل التمييز ألسئمة 

 معامل الصعوبة السؤال معامل الصعوبة السؤال
6 0.75 40 1.00 
7 0.92 41 0.85 
36 0.77 42 0.80 
37 1.00 43 0.81 

يتضح من الجدول أن قيم معامل التمييز ألسئمة االختبار     
 ر الدراسات أنـث تشيـــحي ا؛ـحصائيً إ ةــــة مقبولـــي المقاليــــالتحصيم

(.1.00إلى  0.30معامل التمييز المقبولة والمحصور بين ) 
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 9جدول 
 معامل التمييز ألسئمة االختبار الموضوعية

 معامل التمييز السؤال معامل التمييز السؤال معامل التمييز السؤال
1 0.92 15 0.92 27 1.00 
2 1.00 16 0.85 28 0.77 
3 0.85 17 0.92 29 0.92 
4 0.85 18 0.92 30 0.92 
5 0.77 19 0.77 31 0.85 
8 1.00 20 0.85 32 1.00 
9 0.92 21 0.85 33 0.92 
10 0.77 22 0.92 34 0.77 
11 0.85 23 0.92 35 0.85 
12 0.92 24 0.85 38 0.77 
13 0.77 25 0.85 39 0.85 
14 1.00 26 1.00   

يتضح من الجدول أن قيم معامل التمييز ألسئمة االختبار      
التحصيمي الموضوعية مقبولة إحصائًيا؛ حيث تشير الدراسات 

إلى  0.30أن معامل التمييز المقبول ىو المحصور بين )
1.00.) 

 :حساب معامل صدق االتساق الداخمي -9
لقد تم حساب صدق االتساق الداخمي من خالل حساب      

معامل االرتباط بين درجة كل مستوى من مستويات االختبار 
 .والدرجة الكمية لالختبار, والجدول التالي يوضح ذلك

 11جدول 
 ة لالختبارمعامل االرتباط بين درجة كل مستوى من مستويات االختبار والدرجة الكمي

 معامل االرتباط المستوى
 **894. التذكر
 **821. الفيم
 **811. التطبيق
 **745. التحميل
 **809. التركيب
 **652. التقويم

 0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من  **
يتضح من الجدول أن معامل االرتباط بين درجة كل       

مستوى من مستويات االختبار والدرجة الكمية لالختبار دالة 
؛ مما يدل عمى اتساق 0.01إحصائًيا عند مستوى داللة أقل من 

 .مستويات االختبار وصالحيتيا لمتطبيق عمى عينة الدراسة
 :إعداد االختبار التحصيمي في صورتو النيائية: 10

التحصيمي في ضوء بعد إجراء التعديالت عمى االختبار       
آراء المحكمين وتوجيياتيم, وبعد التحقق من الصدق والثبات تم 
إخراج االختبار بصورتو النيائية؛ حيث تم صياغة مفردات 

 :االختبار من نوعين

 –األسئمة الموضوعية, وتضمنت: االختيار من متعدد  -
المزاوجة وتضمن االختبار عددا من  –الترتيب  –اإلكمال 

صيغت بطريقة واضحة ومناسبة لمستوى العينة, التعميمات 
 .والغرض منيا توضيح فكرة االختبار وطريقة اإلجابة عميو

األسئمة المقالية: وتضمنت المقالية القصيرة والطويمة, وفتح  -
 .المجال لمتعبير باأللفاظ الخاصة لمطالبة

منيا أسئمة  35فقرة,  43وبذلك فقد تكون االختبار من       
أسئمة مقالية, كما تم إعداد نموذج تصحيح  8و موضوعية

 .االختبار المرافق
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 :إجراءات تطبيق الدراسة
 :المدونة أواًل:
تم تصميم مدونة تعميمية لموحدتين الدراسيتين محل التجريب  -

 والوحدة السادسة (History's Mysteries) الوحدة الخامسة

(Shop till you Drop)  لمصف من مقرر المغة اإلنجميزية
وقد  Flying High Level 5 plus الثالث ثانوي بالرياض

في إعدادىا نموذج الفقي لتصميم التعميم المدمج  ةاتبعت الباحث
 – التصميم –)التخطيط  والذي يتكون من خمس مراحل اساسية

التقويم( مراعية المعايير التربوية إلعداد  - التطبيق – اإلنتاج
حددتيا المدىوني وىذا وقد مر إعداد  والتيالمدونات التعميمية 

 .المدونة بيذه المراحل الخمس
تقويم المدونة التعميمية حيث عرضت المدونة عمى عدد من  -

السادة المحكمين لمحكم عمى مدى تحقيق المدونة لمجموعة من 
. وتم ةالمعايير الواردة في استمارة تقويم المدونة من إعداد الباحث

من عمل  التأكدين مثل حظات المحكمعديل المدونة وفق مالت
بعض الروابط وتحويل العروض التقديمية إلى عرض مت سمسل 

 .وتعديل بعض األلوان
 .الموافقة عمى استخدام المدونة بصورتيا النيائية -
اختيار غرفة مصادر مدرسة التطبيق: تم شرح خطوات  -

 .اختيار المدرسة في العينة
رت الباحثة الرئيسة مدرسة تجييز غرفة المصادر؛ حيث زا -

التطبيق واطمعت عمى غرفة المصادر فالحظت عدم كفاية 
األجيزة داخل الغرفة وضعف االتصال باإلنترنت؛ فأخذت 
الباحثة اإلذن من مديرة المدرسة بأن تحضر الطالبات أجيزتين 
 .المحمولة لممدرسة واستخدمت مودوم خاص إلنشاء اتصال قوي

 :دليل المعممة -ثانيا
 الباحثةبعد االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة قامت     

بإعداد دليل لممعممة توضح فيو كيفية تدريس الدروس المختارة 
 flying high) من مقرر المغة اإلنجميزية لمصف الثالث الثانوي

level 5 plus) :باستخدام التعميم المدمج, واحتوى الدليل عمى 
 -مقدمة عن التعميم المدمج  -يل مقدمة توضح محتويات الدل

 .مراجع لممعممة -نماذج الدروس 
وبعد االنتياء من إعداد دليل المعممة تم عرضو عمى      

مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال )المغة 
اإلنجميزية(؛ وذلك إلبداء آرائيم حول مناسبة الدليل, وما يرون 

 .ضرورة إضافتو أو تعديمو أو حذفو
وقد أجمع المحكمون عمى مناسبة الدليل, ولم يكن ىناك       

أي تعديل في بنية الدليل الرئيسة, وكان ىناك بعض التعديالت 
في نماذج الدروس من حيث: تعديل بعض األخطاء اإلمالئية 
والمطبعية. وقد تم األخذ بآراء المحكمين والعمل بتوجيياتيم, ثم 

  .إخراج الدليل بصورتو النيائية
 نتائج ومناقشتها. ال5

تم تحميل البيانات لإلجابة عمى أسئمة البحث, وذلك من خالل 
 :اختبار فروض البحث والتحقق من صحتيا عمى النحو التالي

 :التحقق من الفرضية األولى. 1
تنص ىذه الفرضية عمى أنو: "ال توجد فروق ذات داللة      

( في متوسط درجات 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
طالبات المجموعة التجريبية )التي تدرس باستخدام التعميم 
المدمج(, وطالبات المجموعة الضابطة )التي تدرس بالطريقة 

 ".التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي عند مستوى التذكر
ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي 

تحصيل البعدي عند واالنحراف المعياري وقيمة )ت( الختبار ال
مستوى التذكر؛ لممقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة, 

 :وكانت النتائج عمى النحو التالي
االختبار التحصيمي البعدي نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروق في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في . 11جدول 

 عند مستوى التذكر
المتوسط  العدد المجموعة المستويات

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى  قيمة ت
 الداللة

مربع إيتا 
(²η) 

 0.37 000. 4.400 2.88333 2.386 5.87 15 الضابطة التذكر
 1.482 8.75 20 التجريبية
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 :السابق تضح من الجدولي
أن المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة عند مستوى التذكر  -
(. وأن المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية عند 5.87)

 (.8.75مستوى التذكر )
وجود فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس  -

التحصيمي عند مستوى التذكر؛ حيث كانت  البعدي لالختبار
 0.000 وىو 0.05ومستوى الداللة أقل من  4.400قيمة )ت( 

أن الفروق التي ظيرت بين المجموعتين الضابطة والتجريبية  -
في االختبار التحصيمي عند مستوى التذكر, كانت لصالح 

 8.75المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي األعمى 
النتيجة عمى وجود أثر إيجابي الستخدام التعميم تدل ىذه  -

المدمج عمى تنمية تحصيل طالبات الصف الثالث الثانوي عند 
 .مستوى التذكر

قد  ²ηوكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر )مربع إيتا(  -
%( من التباين الكمي لمفروق 37(, وىذا يعني أنو )0.37بمغ )

البعدي لممجموعتين عند  بين متوسط درجات االختبار التحصيمي
 .مستوى التذكر يعود لتأثير التعميم المدمج

ولذلك يرفض الفرض األول ويقبل الفرض البديل الذي      
ينص عمى:" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 0.05الداللة )
 وطالبات المجموعة)التي تدرس باستخدام التعميم المدمج( 

الضابطة )التي تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار 
 ."التحصيمي البعدي عند مستوى التذكر

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى

أظيرت نتائج الفرضية األولى األثر اإليجابي الستخدام التعميم 
المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية عمى تحصيل طالبات الصف 

 :يمي ويمكن تفسير النتائج بما وي عند مستوى التذكر.الثالث ثان
إن استخدام التعميم المدمج في التدريس أتاح الفرصة لعرض . 1

مفاىيم الوحدة الدراسية بطريقة تختمف عن النمط التقميدي في 
التدريس, بحيث يكون لمطالبة دور إيجابي فاعل في الحصول 

موصول إلى المفيوم عمى المعمومات, ومناقشتيا مع زميالتيا؛ ل
 .المراد بطريقة صحيحة وبالتالي ثبات المعمومة وسرعة تذكرىا

إن استخدام التعميم المدمج في تدريس طالبات المجموعة . 2
التجريبية ساىم في توفير بيئة مميئة بالتفاعل والتواصل بين 
الطالبات؛ أدت إلى تزويدىن بالمعارف والميارات بطريقة ممتعة 

 .ثباتيا وسرعة استرجاعيا مما يؤدي إلى
وىي تتفق بيذا مع بعض الدراسات السابقة التي اىتمت بدراسة 

 ].14التعميم المدمج مثل دراسة المصري ]
 :التحقق من الفرضية الثانية. 2

تنص ىذه الفرضية عمى أنو" "ال توجد فروق ذات داللة      
( في متوسط درجات 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

ت المجموعة التجريبية )التي تدرس باستخدام التعميم طالبا
المدمج( وطالبات المجموعة الضابطة )التي تدرس بالطريقة 

 ."التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي عند مستوى الفيم
ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية؛ تم حساب المتوسط الحسابي 

لبعدي عند واالنحراف المعياري وقية )ت( الختبار التحصيل ا
مستوى الفيم لممقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة 

 :الضابطة وكانت النتائج عمى النحو التالي
 12جدول 

االختبار التحصيمي نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروق في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في 
 البعدي عند مستوى الفهم

المتوسط  العدد المجموعة المستويات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى  قيمة ت
 الداللة

مربع إيتا 
(²η) 

  000. 5.058 3.28333 2.314 3.07 15 الضابطة الفيم
 1.137 6.35 20 التجريبية 0.44

 :السابق يتضح من الجدول
 أن المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة عند مستوى الفيم  -

(. وأن المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية عند 3.07)
 (.6.35مستوى الفيم )
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وجود فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس  -
التحصيمي عند مستوى الفيم, حيث كانت قيمة البعدي لالختبار 

 0.000 وىو 0.05ومستوى الداللة أقل من  5.058)ت( 
أن الفروق التي ظيرت بين المجموعتين الضابطة والتجريبية  -

في االختبار التحصيمي عند مستوى الفيم, كانت لصالح 
 6.35المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي األعمى 

تيجة عمى وجود أثر ايجابي الستخدام التعميم تدل ىذه الن -
المدمج عمى تنمية تحصيل طالبات الصف الثالث الثانوي عند 

 .مستوى الفيم
قد  ²η (وكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر )مربع إيتا -

%( من التباين الكمي لمفروق 44(, وىذا يعني أنو )0.44بمغ )
البعدي لممجموعتين عند بين متوسط درجات االختبار التحصيمي 
 .مستوى الفيم يعود لتأثير التعميم المدمج

والذي ينص  لذلك يرفض الفرض الثاني ويقبل الفرض البديل
عمى:" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

( في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )التي 0.05)
ت المجموعة الضابطة تدرس باستخدام التعميم المدمج( وطالبا

)التي تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي 
 ."عند مستوى الفيم

 :مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية
 أظيرت النتائج األثر اإليجابي الستخدام التعميم المدمج في 

تدريس المغة اإلنجميزية عمى تحصيل طالبات الصف الثالث 
 :مستوى الفيم, ويمكن تفسير النتائج بما يمي ثانوي عند

إن استخدام التعميم المدمج في التدريس, أتاح لمطالبات . 1
فرصة التعمق وفيم الموضوعات قيد الدراسة بطريقة أوسع 

 .وأعمق؛ مما ساعد عمى تنمية تحصيمين في ىذا المستوى
ج إن األنشطة التعميمية التي تم استخدميا في التعميم المدم. 2

ساعدت عمى: تحمل الطالبات لمسؤولية التعميم؛ وتنمية قدراتين 
عمى اكتساب المعمومات وفيميا وتحميميا, والعمل وبشكل فاعل 
ونشط طوال الحصة الدراسية وخارجيا؛ التعامل مع المعرفة 
والمفاىيم بطريقة عممية ومطورة, أدت كميا إلى تنمية قدراتين 

ومة؛ ومن ثم تنمية قدراتين عمى المالحظة واالسترجاع لممعم
 .عمى فيم واستيعاب المعمومات

وىي تتفق بيذا مع بعض الدراسات السابقة التي اىتمت بدراسة 
فاعمية استخدام التعميم المدمج عمى التحصيل مثل دراسة البشير 

 ].14] [, ودراسة الشمري والمصري41] والحسنات والحميدة
 :التحقق من الفرضية الثالثة. 3 

"ال توجد فروق ذات داللة  تنص ىذه الفرضية عمى أنو:     
( في متوسط درجات 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائية

طالبات المجموعة التجريبية )التي تدرس باستخدام التعميم 
المدمج(, وطالبات المجموعة الضابطة )التي تدرس بالطريقة 

 ".لتطبيقالتقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي عند مستوى ا
ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي 

)ت( الختبار التحصيل البعدي عند  واالنحراف المعياري وقيمة
 .مستوى التطبيق

 .والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل ليا     
 
 13جدول 

الفروق في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى 
 البعدي عند مستوى التطبيق

المتوسط  العدد المجموعة المستويات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى  قيمة ت
 الداللة

مربع إيتا 
(²η) 

  000. 6.545 3.55000 1.852 3.00 15 الضابطة التطبيق
 1.146 6.55 20 التجريبية 0.56

 :السابق  يتضح من الجدول    
 وى ـــــد مستــــة عنــــي لممجموعة الضابطــــط الحسابـــأن المتوس -

 (, وأن المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية3.00التطبيق )
 (.6.55مستوى التطبيق )عند 
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وجود فروق بين المجموعتين: الضابطة, والتجريبية في  -
القياس البعدي لالختبار التحصيمي عند مستوى التطبيق, حيث 

 0.000 بمغت داللة مستوىب 6.545كانت قيمة )ت( 
أن الفروق التي ظيرت بين المجموعتين: الضابطة,  -

ستوى التطبيق, كانت والتجريبية في االختبار التحصيمي عند م
لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي األعمى 

6.55 
تدل ىذه النتيجة عمى وجود أثر إيجابي الستخدام التعميم  -

المدمج عمى تنمية تحصيل طالبات الصف الثالث الثانوي عند 
 .مستوى التطبيق

قد  ²ηوكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر )مربع إيتا(  -
%( من التباين الكمي لمفروق 56(, وىذا يعني أنو )0.56بمغ )

بين متوسط درجات االختبار التحصيمي البعدي لممجموعتين عند 
 .مستوى التطبيق يعود لتأثير التعميم المدمج

لذلك يرفض الفرض الثالث ويقبل الفرض البديل الذي       
داللة مستوى ال ينص عمى" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

( في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )التي 0.05)
تدرس باستخدام التعميم المدمج(, وطالبات المجموعة الضابطة 
)التي تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي 

 ."عند مستوى التطبيق
 :مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة

األثر اإليجابي الستخدام التعميم المدمج في أظيرت النتائج      
تدريس المغة اإلنجميزية, عمى تحصيل طالبات الصف الثالث 

 :الثانوي عند مستوى التطبيق. ويمكن تفسير ىذه النتائج بالتالي
 ا باستخدام التعميم المدمج ــدادىــم إعــــي تـــدروس التـــــواء الــــاحت. 1

لتفاعمية والصور, واألنشطة السمعية, عمى العديد من األنشطة ا
والمتوفرة طوال الوقت لمطالبة وساعدت في جعل  واأللعاب,

عممية التعمم عممية مستمرة وممتدة وال تتوقف عند حدود الغرفة 
 .الصفية, مما يزيد من الفرصة في الممارسة والتطبيق

إن األنشطة التعميمية التي تم استخداميا في التعميم المدمج . 2
ساعدت عمى: تعزيز التعمم الذاتي لدى الطالبات؛ وتنمية 
قدراتين عمى اكتساب المعمومات وفيميا وتحميميا؛ والمشاركة 

 .والتفاعل مع العممية التعميمية
وىي بذلك تتفق مع الدراسات التي اىتمت بدراسة أثر      

استخدام التعميم المدمج عمى ميارات تتعمق بمستوى التطبيق 
التي درست األثر عمى Hismanugolu [60]  مثل دراسة

درست األثر عمى التي [ 14] ميارات النطق. ودراسة المصري
التي  Saffkova [45] التحصيل عند مستوى التطبيق ودراسة 

 .درست األثر عمى ميارات القراءة
 :التحقق من الفرضية الرابعة. 4

داللة توجد فروق ذات  تنص ىذه الفرضية عمى أنو "ال     
( في متوسط درجات 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

طالبات المجموعة التجريبية )التي تدرس باستخدام التعميم 
الضابطة )التي تدرس بالطريقة  المدمج(, وطالبات المجموعة

 ".التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي عند مستوى التحميل
المتوسط الحسابي ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم حساب 

واالنحراف المعياري وقيمة )ت( الختبار التحصيل البعدي, عند 
مستوى التحميل لممقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة 

 :وكانت النتائج كالتالي الضابطة,

 14 جدول
طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروق في متوسط درجات 

 البعدي عند مستوى التحميل
المتوسط  العدد المجموعة المستويات

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى  قيمة ت
 الداللة

مربع إيتا 
(²η) 

  000. 9.497 2.98333 0.704 1.07 15 الضابطة التحميل
 1.146 4.05 20 التجريبية 0.73
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 :السابق يتضح من الجدول
أن المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة عند مستوى  -

 (, وأن المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية1.07التحميل )
 (.4.05عند مستوى التحميل )

الضابطة, والتجريبية في وجود فروق بين المجموعتين:  -
القياس البعدي لالختبار التحصيمي عند مستوى التحميل, حيث 

 وىو 0.05ومستوى الداللة أقل من  9.497كانت قيمة )ت( 
0.000 

أن الفروق التي ظيرت بين المجموعتين الضابطة والتجريبية  -
في االختبار التحصيمي عند مستوى التحميل, كانت لصالح 

 4.05يبية ذات المتوسط الحسابي األعمى المجموعة التجر 
تدل ىذه النتيجة عمى وجود أثر إيجابي الستخدام التعميم  -

المدمج عمى تنمية تحصيل طالبات الصف الثالث الثانوي عند 
 .مستوى التحميل

قد  ²ηوكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر )مربع إيتا(  -
التباين الكمي لمفروق %( من 73(, وىذا يعني أنو )0.73بمغ )

بين متوسط درجات االختبار التحصيمي البعدي لممجموعتين عند 
 .مستوى التطبيق يعود لتأثير التعميم المدمج

لذلك يرفض الفرض الرابع ويقبل الفرض البديل, الذي      
ينص عمى " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المجموعة التجريبية  ( في متوسط درجات طالبات0.05الداللة )

)التي تدرس باستخدام التعميم المدمج( وطالبات المجموعة 
الضابطة )التي تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار 

 ".التحصيمي البعدي عند مستوى التحميل
 ::مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة

في أظيرت النتائج األثر اإليجابي الستخدام التعميم المدمج 
تدريس المغة اإلنجميزية, عمى تحصيل طالبات الصف الثالث 

 :ويمكن تفسير النتائج بالتالي الثانوي عند مستوى التحميل.
أن استخدام األلعاب التعميمية, وبعض مقاطع الفيديو . 1

والبحث من خالل محركات البحث أسيمت في تنمية قدرات 
بطريقة مشوقة الطالبات عمى جمع المعمومات وفيميا وتحميميا 

 .وتفاعمية
 :التحقق من الفرضية الخامسة

"ال توجد فروق ذات داللة  تنص ىذه الفرضية عمى انو:     
( في متوسط درجات 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

طالبات المجموعة التجريبية )التي تدرس باستخدام التعميم 
يقة الضابطة )التي تدرس بالطر  المدمج(, وطالبات المجموعة

 ."التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي عند مستوى التركيب
ولمتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي 
واالنحراف المعياري وقيمة )ت( الختبار التحصيل البعدي عند 
مستوى التركيب, لممقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة 

 :وكانت النتائج عمى النحو التالي
 15جدول 

نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروق في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي 
 البعدي عند مستوى التركيب

المتوسط  العدد المجموعة المستويات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

بين الفرق 
 المتوسطين

مستوى  قيمة ت
 الداللة

مربع إيتا 
(²η) 

  000. 8.593 6.66667 2.870 3.33 15 الضابطة التركيب
 1.026 10.00 20 التجريبية 0.69

 :يتضح من الجدول
أن المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة عند مستوى  -

المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية (, وأن 3.33التركيب )
 (.10.00عند مستوى التركيب )

 اس ـي القيـــة فـــوجود فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبي -

البعدي لالختبار التحصيمي عند مستوى التركيب, حيث كانت 
 0.000 وىو 0.05ومستوى الداللة أقل من  8.593قيمة )ت( 

المجموعتين: الضابطة,  أن الفروق التي ظيرت بين -
والتجريبية في االختبار التحصيمي عند مستوى التركيب, كانت 

 10لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي األعمى 
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تدل ىذه النتيجة عمى وجود أثر إيجابي الستخدام التعميم  -
المدمج عمى تنمية تحصيل طالبات الصف الثالث الثانوي عند 

 .مستوى التركيب
قد  ²ηوكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر )مربع إيتا(  -

%( من التباين الكمي لمفروق 69(, وىذا يعني أنو )0.69بمغ )
بين متوسط درجات االختبار التحصيمي البعدي لممجموعتين عند 

 .مستوى التركيب يعود لتأثير التعميم المدمج
الذي لذلك يرفض الفرض الخامس ويقبل الفرض البديل      

ينص عمى" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
( في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )التي 0.05)

وطالبات المجموعة الضابطة  تدرس باستخدام التعميم المدمج(,
)التي تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي 

 ."عند مستوى التركيب
 :نتائج الفرضية الخامسةمناقشة 

أظيرت نتائج السؤال الخامس األثر اإليجابي الستخدام     
التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية عمى تحصيل طالبات 
الصف الثالث الثانوي عند مستوى التركيب, ويمكن تفسير ىذه 

 :النتائج بالتالي
لمطالبات إمكانية إن التدريس باستخدام التعميم المدمج قدم . 1
 ا يسمح لين بمراجعة المعمومات أوـي بمـــف التعميمــــوقـــادة المـــإع

عادة ترتيبيا لتصميم بناء جديد  .المفاىيم, وا 
أن التعبير عن المشاعر واآلراء عند التعميق عمى المواضيع . 2

في المدونة وكتابة القصص معتمدة عمى الصور المعروضة, 
بة الستخدام المعمومات الموجودة لتكوين بناء يتيح الفرصة لمطال

 .جديد
[, التي اثبتت 46] وىي بذلك تتفق مع دراسة القاضي      

االثر اإليجابي لمتعميم المدمج عمى الطالقة في الحديث, 
التي اثبتت االثر اإليجابي لمتعميم المدمج  Shih [44]ودراسة

الحديث حيث إن الطالقة في  عمى الطالقة في الحديث.
 .والتواصل المفظي تتطمب ميارات تندرج تحت مستوى التركيب

 :التحقق من الفرضية السادسة
توجد فروق ذات داللة  تنص ىذه الفرضية عمى أنو "ال     

( في متوسط درجات 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
طالبات المجموعة التجريبية )التي تدرس باستخدام التعميم 

بات المجموعة الضابطة )التي تدرس بالطريقة المدمج(, وطال
 ".التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي عند مستوى التقويم

ولمتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي       
واالنحراف المعياري وقيمة )ت( الختبار التحصيل البعدي عند 

الضابطة مستوى التقويم لممقارنة بين المجموعة التجريبية و 
 :وكانت النتائج عمى النحو التالي

 16جدول 
نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروق في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي 

 البعدي عند مستوى التقويم
المتوسط  العدد المجموعة المستويات

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى  قيمة ت
 الداللة

مربع إيتا 
(²η) 

  000. 14.737 4.91667 0.678 1.23 15 الضابطة التقويم
 1.148 6.15 20 التجريبية 0.87

 :السابق يتضح من الجدول
لممجموعة الضابطة عند مستوى التقويم أن المتوسط الحسابي  -
(, وأن المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية عند 1.23)

 (.6.15مستوى التقويم )
وجود فروق بين المجموعتين: الضابطة, والتجريبية في  -

القياس البعدي لالختبار التحصيمي عند مستوى التقويم, حيث 

 وىو 0.05ومستوى الداللة أقل من 14.737كانت قيمة )ت( 
0.000 

أن الفروق التي ظيرت بين المجموعتين: الضابطة,  -
والتجريبية في االختبار التحصيمي عند مستوى التقويم, كانت 
لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي األعمى 

6.15 
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تدل ىذه النتيجة عمى وجود أثر إيجابي الستخدام التعميم  -
بات الصف الثالث الثانوي عند المدمج عمى تنمية تحصيل طال

 .مستوى التقويم
قد  ²η (وكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر )مربع إيتا -

%( من التباين الكمي لمفروق 87(, وىذا يعني أنو )0.87بمغ )
بين متوسط درجات االختبار التحصيمي البعدي لممجموعتين عند 

 .مستوى التقويم يعود لتأثير التعميم المدمج
لذلك يرفض الفرض السادس ويقبل الفرض البديل الذي      

ينص عمى" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
( في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )التي 0.05)

تدرس باستخدام التعميم المدمج(, وطالبات المجموعة الضابطة 
لتحصيمي البعدي )التي تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار ا

 ".عند مستوى التقويم
 :مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة

أظيرت نتائج الفرضية السادسة األثر اإليجابي الستخدام       
 التعميم 

المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية عمى تحصيل طالبات الصف 
 حيث أنو يندرج تحت مستوى الثالث الثانوي عند مستوى التقويم,

التقويم القدرة عمى مناقشة موضوع معين والدفاع عن اآلراء 
صدار األحكام وتقويم النتائج, وغالًبا ما تعبر الكتابة عن كل  وا 

 :ويمكن تفسير ىذه النتائج بالتالي ىذا.
إن التدريس باستخدام التعميم المدمج أدى إلى زيادة حماس . 1

ارت لذلك وفاعمية الطالبات لممشاركة في األنشطة, كما أش

مما يمنحيم الثقة في التعبير عن آراءىم  Roh [58] دراسة
 .والمشاركة في المناقشات الصفية واإللكترونية

وفرت المواد التعميمية المستخدمة في التعميم المدمج: . 2
مواضيع النقاش( بيئة صفية فاعمة  - مقاطع الفيديو -)الصور

مكان إحيث إن بلتعبير عن وجيات النظر؛ لمنقاش والنقد وا
جميع الطالبات المشاركة في النقاش داخل الصف أو خارجو 

 .بعكس التعميم التقميدي الذي يجعل المشاركة محدودة
أن البحث من خالل المواقع اإللكترونية واالستماع لممقاطع . 3

السمعية ومشاىدة مقاطع الفيديو يثري الحصيمة المغوية لمطالبات 
باستخدام المغة اإلنجميزية؛ وذلك ويكسبين ميارات التعبير 

 .لتعرضين لمغة اإلنجميزية في سياقيا الطبيعي
التي  So [49] وبذلك فإن الدراسة الحالية تتفق مع دراسة      

 .أظيرت فاعمية التعميم المدمج في تدريس الكتابة
 :التحقق من الفرضية السابعة

داللة  توجد فروق ذات "ال وتنص ىذه الفرضية عمى أنو:      
( في متوسط درجات 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

طالبات المجموعة التجريبية )التي تدرس باستخدام التعميم 
المدمج(, وطالبات المجموعة الضابطة )التي تدرس بالطريقة 

 ".التقميدية( في االختبار التحصيمي البعدي ككل
 الحسابيولمتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسط     

واالنحراف المعياري وقيمة )ت( الختبار التحصيل البعدي عند 
المستويات الستة ككل لممقارنة بين المجموعة التجريبية 

 :والضابطة وكانت النتائج عمى النحو التالي
 17جدول 

المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروق في متوسط درجات طالبات 
 البعدي ككل

المتوسط  العدد المجموعة المستويات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى  قيمة ت
 الداللة

مربع إيتا 
(²η) 

  000. 10.487 24.2833 8.130 17.57 15 الضابطة االختبار ككل
 4.371 41.85 20 التجريبية 0.77

 :يتضح من الجدول
أن المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة في االختبار  -

(, وأن المتوسط الحسابي 17.57التحصيمي البعدي ككل )

لممجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدي ككل 
(41.85.) 
 روق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس ـــود فــــوج -
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البعدي لالختبار التحصيمي ككل, حيث كانت قيمة )ت( 
 0.000 وىو 0.05ومستوى الداللة أقل من  10.487

أن الفروق التي ظيرت بين المجموعتين: الضابطة,  -
والتجريبية في االختبار التحصيمي ككل, كانت لصالح المجموعة 

 41.85ذات المتوسط الحسابي األعمى التجريبية 
تدل ىذه النتيجة عمى وجود أثر إيجابي الستخدام التعميم  -

 .المدمج عمى التحصيل الكمي لطالبات الصف الثالث الثانوي
قد  ²ηوكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر )مربع إيتا(  -

%( من التباين الكمي لمفروق 77(, وىذا يعني أنو )0.77بمغ )
متوسط درجات االختبار التحصيمي البعدي لممجموعتين عند بين 

 .المستويات ككل يعود لتأثير التعميم المدمج
لذلك يرفض الفرض السابع ويقبل الفرض البديل الذي        

"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ينص عمى:
( في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 0.05الداللة )

 ي تدرس باستخدام التعميم المدمج(, وطالبات المجموعة)الت
الضابطة )التي تدرس بالطريقة التقميدية( في االختبار 

 ."التحصيمي البعدي ككل
 :مناقشة نتائج الفرضية السابعة

أظيرت نتائج الفرضية السابعة األثر اإليجابي الستخدام      
تحصيل التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية, عمى 

طالبات الصف الثالث الثانوي عند المستويات المعرفية الستة 
 :ويمكن تفسير النتائج بالتالي .ككل

إن التدريس باستخدام التعميم المدمج ساعد في التغمب عمى . 1
مشكمة عدد الطالبات في الصف, حيث أتاحت ىذه الطريقة 
لممعممة فرصة االطالع عمى أنشطة أكبر عدد ممكن من 

بات, وتوجييين التوجيو المناسب ومشاركة جميع الطالبات الطال
 .في النقاش والتفاعل الصفي

إن عامل اإلثارة والجذب والتشويق والتنوع واإلمكانيات . 2
المتوفرة في التعميم المدمج أثرت إيجابًيا عمى التحصيل الدراسي 
لمطالبات, حيث إن من بين أبرز عوامل تحقيق األىداف 

 ات لمادتين وطريقة تدريسيا, وىذا ما ـــب الطالبــو حـــى ةــــالتعميمي

 .استطاع التعميم المدمج تحقيقو مع طالبات المجموعة التجريبية
إن التدريس باستخدام التعميم المدمج أدى إلى التغمب عمى . 3

ما قد يرافق عممية التعمم التقميدية من جفاف, وشعور بالممل, 
تعميمية مشوقة ومعززة أسيمت في حيث تم االنتقال إلى بيئة 

 .تنمية التحصيل الدراسي لمطالبات
إن استخدام التعميم المدمج في تدريس طالبات المجموعة . 4

التجريبية أسيم في توفير بيئة مميئة بالتفاعل والتواصل بين 
الطالبات, أدت إلى تزويدىن بالمعارف والميارات وتنمية 

 .تحصيمين الدراسي
المدمج سمح بتعريض الطالبات لمقاطع فيديو إن التعميم . 5

 ومقاطع سمعية أصيمة تتيح بما تحويو من استخدام واقعي لمغة
 .بيئة فاعمة الكتساب المغة اإلنجميزية المستخدمة

وتتفق الدراسة الحالية في ىذا مع دراسة كل من: الجرف      
[, ودراسة 47] [, ودراسة إبراىيم14] [, ودراسة المصري39]

 ,Thang [50] , ودراسةWang [42] [, ودراسة43] سقطو 

et.al, أشارت إلى األثر اإليجابي لمتعميم المدمج عمى  التي
 .التحصيل الدراسي

أشارت نتائجيا إلى  التي, ,Chen [40] وتتعارض مع دراسة
 .عدم وجود أثر لمتعميم المدمج عمى تدريس المغة اإلنجميزية

 :الدراسات السابقةمناقشة عامة لمنتائج في ضوء 
إلى أن  - استنادا لمنتائج السابقة - توصمت ىذه الدراسة     

استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية لطالبات 
الصف الثالث الثانوي بمدينة الرياض, كان لو مردود إيجابي 
واضح عمى تحصيل الطالبات؛ حيث أسيم استخدام التعميم 

تحصيل الدراسي لمطالبات في المستويات المدمج في تنمية ال
المعرفية الستة, بشكل يزيد عن األثر الناتج عن استخدام 

وعمي ىذا فإن الدراسة الحالية تتفق مع  الطريقة التقميدية.
أظيرت نتائج إيجابية الستخدام التعميم التي الدراسات التالية و 

 [59] المدمج في تدريس المغة اإلنجميزية وىي: دراسة
Chikova, et al,[ ودراسة14, ودراسة الشمري والمصري ,] 

[60] Hismangoluودراسة البشير  [,39] , ودراسة الجرف
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 , ودراسة قطوسWang [42] [, ودراسة41] والحسنات وحميدة
ودراسة  ,Saffkova [45] , ودراسةShih [44] [ ودراسة43]

 [,14] [, ودراسة المصري47] ودراسة إبراىيم [,46] القاضي
 Thang, et al [50]. , ودراسةSo [49] ودراسة
 ,Chen [40] بينما تعارضت ىذه الدراسة مع دراسة       
 .أظيرت عدم وجود أثر إيجابي الستخدام التعميم المدمج والتي
كما أظيرت الدراسة فروق واضحة بين متوسطات      

الى ىذا  ةعتقد الباحثتة التجريبية والمجموعة الضابطة و المجموع
يعود الى عدم جدية المجموعة الضابطة في االجابة عمى 

 .االختبار التحصيمي
 توصيات. ال6

بناء عمى ما تم التوصل إليو من نتائج توصي الدراسة        
 :بما يمي

استخدام التعميم المدمج أثناء تدريس مقرر المغة اإلنجميزية . 1
أثر إيجابي عمى لطالبات الصف الثالث الثانوي؛ لما لذلك من 

جميع المستويات: )التذكر,  تنمية التحصيل الدراسي, وعند
 (.الفيم, التطبيق, التحميل, التركيب, التقويم, التحصيل الكمي

عقد دورات تدريبية وورش عمل لمعممي ومعممات المغة . 2
اإلنجميزية؛ لتدريبيم عمى كيفية توظيف التعميم المدمج في 

 .تدريس المغة اإلنجميزية
توجيو المشرفات التربويات إلى أىمية متابعة وتشجيع . 3

معممات المغة اإلنجميزية عمى استخدام التعميم المدمج أثناء 
 .تدريس مقرر المغة اإلنجميزية لطالبات الصف الثالث الثانوي

توفير برامج توعية لمطالبات عن أىمية استخدام التقنية في . 4
ادة التفاعل والعمل الجماعي العممية التعميمية, ودورىا في زي

وتبادل الخبرات مع الزميالت, األمر الذي ينعكس عمى المستوى 
 .التحصيمي لمطالبة

تشجيع المعممين والمعممات عمى استخدام التعميم المدمج في . 5
 .تدريس المغة اإلنجميزية لما لو من أثر إيجابي عمى التحصيل

متطمبات استخدام  تجييز المعامل والفصول الدراسية بجميع. 6
 .التعميم المدمج

تضمين منيج المغة اإلنجميزية ألنشطة تعميمية وتدريبات . 7
 .قائمة عمى اإلنترنت

دارتيا في التعميم المدمج . 8 أن يتم تصميم وتنظيم األنشطة وا 
 .بطريقة توازن بين التعميم المدمج والتعميم التقميدي

 :مقترحات الدراسة
الدراسة الحالية, والتي أثبتت وجود أثر في ضوء نتائج      

إيجابي الستخدام التعميم المدمج في تنمية التحصيل الدراسي 
لطالبات الصف الثالث الثانوية, تقترح الدراسة الحالية إجراء 

 :المزيد من الدراسات والبحوث كما يمي
إجراء دراسة أثر استخدام التعميم المدمج في تدريس المغة . 1

عمى التحصيل الدراسي في مستويات مختمفة من اإلنجميزية 
 .االبتدائية, والمتوسطة المراحل الدراسية:

إجراء دراسات لمقارنة أثر استخدام التعميم المدمج في . 2
التدريس عمى التحصيل الدراسي عند كال الجنسين: )طالب, 

 (.وطالبات
إجراء دراسة أثر استخدام التعميم المدمج عمى اكتساب . 3

 .ت المغة اإلنجميزية األساسية والفرعيةميارا
إجراء دراسات تبين أثر استخدام التعميم المدمج في تحسين . 4

 .اإلنجميزية ونحو التعمم الذاتياتجاىات الطمبة نحو دراسة المغة 
إجراء دراسة تبين فاعمية استخدام التعميم المدمج في تنمية . 5

 .ميارات التعمم الذاتي
تبين أثر استخدام التعميم المدمج في تنمية إجراء دراسة . 6

 .االتجاه نحو البيئة الصفية
إجراء دراسة تبين أثر استخدام التعميم المدمج )من خالل . 7

أنظمة التعميم اإللكتروني( في تدريس طالبات المرحمة الثانوية 
 .عمى التحصيل الدراسي أو اكتساب ميارات المغة

 المراجع
 أ. المراجع العربية

التعميم اإللكتروني م(. 2008عبدالعزيز, حمدي أحمد. ) [1]
 دار . عّمان:التطبيقات –األدوات  - المبادئ –الفمسفة 
 الفكر. 
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م(. التعميم الخميط 2005سالمة, حسن عمى حسن. ) [2]
مجمة كمية التربية التطور الطبيعي لتعميم اإللكتروني. 

 . 2, جامعة جنوب الوادي. بسوىاج

التعميم اإللكتروني م(. 2012صالح, وعمي, نادية. )توفيق,  [3]
 . مصر:)رؤية مستقبمية لممجتمع العربي( وعصر المعرفة

 المكتبة العصرية لمنشر والمعرفة. 

 والحكومة التعميم" ىـ(1424العربي ) التربية مكتب [4]
 (5) ,تربوية إضاءات سمسمة ",جديدة رؤية :االلكترونية
 ىـ1424 الرياض

م(. مدى تأثير 2005وبيبياني, إقبال. ) دشتي, فاطمة, [9]
استخدام التكنولوجيا كوسيمة تعميمية عمى التحصيل العممي 

 المجمةفي المغة اإلنجميزية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. 
 . الكويت. 77, التربوية

ىـ(. مستوى الطالب 1424البنيان, أحمد عبداهلل. ) [10]
السعوديين في المغة اإلنجميزية في المرحمتين المتوسطة 
والثانوية الحكومية واألىمية المشكمة ووسيمة التطوير. 

ص  (, ص1)4, المجمة العممية لجامعة الممك فيصل
179-218 . 

أسباب تدني تحصيل ىـ(. 1429الزىيري, راشدزنان. ) [11]
من  تالميذ المرحمة المتوسطة في تعميم المغة اإلنجميزية

وجية نظر األكاديميين والمعممين والمشرفين في مكة 
. رسالة ماجستير, مناىج وطرق تدريس, كمية والطائف

 مكة.  التربية, جامعة أم القرى,

(. أثر استخدام التعميم 2011الحربي, محمد صنت. ) [13] 
س الرياضيات عمى التحصيل اإللكتروني المدمج في تدري

مجمة البحوث الدراسي لدى طالب الصف األول متوسط. 
 . 227-204, 1, النفسية والتربوية

فاعمية استخدام م(. 2012المصري, نسرين محمد. ) [14]
التعميم اإللكتروني المدمج في تدريس وحدة من مقرر المغة 

ة . رسالاإلنجميزية بالصف الثالث الثانوي بمكة المكرمة
ماجستير. قسم مناىج وطرق تدريس, كمية التربية, جامعة 

 أم القرى, مكة المكرمة. 

ىـ(, فاعمية انتل التعميم 1430عسيري, أحمد محمد ) [15]
)التعميم اإللكتروني( في التحصيل الدراسي وأثر بقاء التعمم 
في مادة الجغرافيا لدى طالب المرحمة الثانوية بالمممكة 

مجمة الجمعية المصرية لممناىج وطرق  العربية السعودية.
كمية التربية,  207 -155( ص ص 165)التدريس 

 جامعة عين شمس.

أثر استخدام ىـ(. 1433الجحدلي, عبدالعزيز داخل. ) [16]
التعميم المدمج عمى تحصيل طالب الصف األول المتوسط 

. رسالة دكتوراه. كمية التربية, في الرياض واتجاىاتيم نحوىا
 أم القرى. مكة المكرمة.جامعة 

أثر استخدام م(. 2007خزيم عمير. ) الشمري, محمد [17]
التعمم المدمج في تدريس مادة الجغرافيا عمى تحصيل 
طالب الثالث متوسط في محافظة حفر الباطن واتجاىاتيم 

. رسالة دكتوراه, مناىج وطرق تدريس, كمية الدراسات نحوه
 العميا, الجامعة األردنية, عمان. 

تكنولوجيا التعميم والتعميم م(. 2004سالم, أحمد. ) [21]
 الرشد.  . الرياض: مكتبةاإللكتروني

المدرسة م(. 2004عوض حسين محمد. ) التودري, [22]
 مكتبة . الرياض:2. طاإللكترونية وأدوار حديثة لممعمم

 الرشد. 

توصيات ممتقى التعميم اإللكتروني األول في التعميم األول. 
(. تم استرجاعيا في 14582(. )2008. )الرياض جريدة
 www. alriyadh. com ممن 15/2013إبريل 

http://www.alriyadh.com/
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التجديد التربوي والتعميم م(. 2011العنزي, فاطمة قاسم. ) [23]
 الراية.  . عّمان: داراإللكتروني

آلراء دراسة (. 2007الدخيل, مشاعل عبدالعزيز. ) [24]
عضوات ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة الممك سعود 
. نحو استخدام التعميم اإللكتروني في التعميم الجامعي

التربية, جامعة الممك سعود,  رسالة ماجستير, كمية
 الرياض. 

التعميم اإللكتروني م(. 2009زاىر. ) إسماعيل, الغريب [25]
 الكتب.  عالم ىرة:. القااالحتراف والجودة من التطبيق إلى

التعميم اإللكتروني. ه(. 1426حسن حسين. ) زيتون, [26]
. جديدة في التعميم المفيوم. القضايا. التطبيق. التقييم. رؤية

 الدار الصولتية.  الرياض:

التعمم المدمج م(. 2011الفقي, عبد اإللو إبراىيم. ) [29]
. االبتكاريالتفكير -الوسائط المتعددة-التصميم الداخمي

 دار الثقافة.  عمان:

ر استخدام ثم(. أ2007يوسف, وليد محمد إبراىيم. ) [30]
التعميم المدمج في التحصيل المعرفي لمطالب المعممين 
بكمية التربية لمقرر تكنولوجيا التعميم, ومياراتيم في 
توظيف الوسائل التعميمية واتجاىاتيم نحو المستحدثات 

. الجمعية مجمة تكنولوجيا التعميمالتكنولوجية التعميمية. 
 . 17, مج. 2المصرية لتكنولوجيا التعميم. ع. 

م(. مدى فاعمية التعميم االلكتروني 2002الجرف, ريما ) [39] 
في تعميم المغة اإلنجميزية في المرحمة الجامعية في المممكة 

( ص ص 26) رسالة التربية وعمم النفسالعربية السعودية. 
 كمية التربية, جامعة الممك سعود. الرياض. 215-242

البشير, أكرم عادل, الحسنات, عيسى خميل, إحميده,  [41]
م(. أثر التعميم المتمازج في تحسين 2009فتحي محمود. )

ميارات االستيعاب السمعي بالمغة العربية لدى طمبة 

( 3المرحمة األساسية الدنيا. مجمة العموم التربوية والنفسية )
 .521-495, ص ص 14

ية استخدام التعميم م(. فاعم2010قطوس, رشا محمد. ) [43]
المتمازج في تحصيل طالبات الصف الرابع األساسي في 
 مادة المغة العربية في األردن. الجامعة الياشمية , األردن.
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العربية باستخدام استراتيجية التعمم المتمازج في تنمية 

ية ميارات التواصل ميارات التواصل المفظي, في تنم
المفظي لدى طمبة الصف السابع األساسي في األردن. 
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14 . 
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EFFECTIVENESS OF USING THE BLENDED 

LEARNING IN TEACHING THE ENGLISH 

COURSE FOR SECONDARY FEMALE 

STUDENTS IN RIYADH 

HANAN S. AL-SWELIEM 

Ministry of Education  

 Saudi Arabia                                    

ABSTRACT_ This study aimed to identify the effectiveness of using the blended learning in 

teaching the English course at the cognitive levels (recognition, comprehension, application, 

analysis, synthesis and evaluation) by third year secondary adult female students in Riyadh. The 

study employed the quasi-experimental approach. The study sample consisted of (35) students, 

divided into two groups: an experimental group of (20) students and a control group of (15) 

students from the same school. The research tool was an achievement test (prepared by the 

researcher) focusing on the six levels of Bloom's taxonomy of cognitive goals. The designed test 

was pre- and post- applied to the study sample. The research concluded the following maor result, 

namely: There are statically significant differences at the (0.05) level between the average test 

scores of the group of students who learned by using blended learning and the controlled group of 

students who learned by using the traditional method in post application of the achievement test at 

the six levels separately. And there are statically significant differences at the (0.05) level between 

the average test scores of the group of students who learned by using blended learning and the 

controlled group of students who learned by using the traditional method in post application of the 

achievement test at all levels as a whole. Based on the above –mentioned result the study suggest 

train and encourage teachers to use blended learning in teaching English for its positive effect on 

students' achievement. And Prepare laboratories and classes with all requirements of blended 

learning. 

KEY WORD: Blended Learning, achievement, English Language. 

 

 

 

 

 


