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 مستخلص: 

تنمية ميارات التعميم المدمج في استراتيجية فاعمية ىدفت الدراسة لمتحقق من 
الكتابة البحثية لدى طالبات دبموم التعمم اإللكتروني بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 أجريت دراسة تجريبية استمرت لفصل دراسي واحدحيث  االستراتيجية، ومستوى الرضا نحو
ت ة، طبقطالب 22وكانت عينة الدراسة ، ىـ0661كان الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 

وبعد إتمام عممية التعمم تم تطبيق بطاقة ، عمييم بطاقة المالحظة قبل بدء التعمم المدمج
وأثبتت النتائج فاعمية المالحظة ومقياس الرضا عن االستراتيجية المستخدمة في التجربة. 

االستراتيجية المستخدمة في تنمية ميارات الكتابة البحثية بدرجة كبيرة جدًا، كما أن عينة 
ساىم في  التعمم المدمج وفق استراتيجية التجربة يا، حيث أنراضيات بدرجة كبيرة عناسة الدر 

 من الضغوط في المقرر. قملالتفاعل و التواصل و زيادة 
    التعميم المدمج/ ميارات الكتابة البحثية.كممات مفتاحية: 

Abstract: 

The study aimed to verify the impact of utilizing the blended 

education strategy in developing research writing skills for female 

students of E-learning diploma at Princess Nora Bint Abdul Rahman 

University and the level of satisfaction towards the strategy, where an 

experimental study was conducted that continued for one semester, the 

second semester of the academic year 1440 AH, and the study sample 

was 22 Students, a note card was applied to them before the start of the 

blended learning, and after the completion of the learning process, the 

note card and the satisfaction measure for the strategy used in the 

experiment were applied. The results confirmed the effectiveness of the 

strategy used in developing research writing skills to a very large degree, 

and the study sample was very satisfied with it, as the impact of utilizing 

the blended learning according to the experiment strategy contributed to 

increased communication and interaction and reduced pressure in the 

course. 

Keywords: blended learning / research writing skills 
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 المقدمة: 

فرضت التكنولوجيا الحديثة نفسيا عمى التعميم بظيور أساليب لمتعميم والتعمم توظف 
في ، والمواكب لسرعة تطور المجتمعات المستحدثات التكنولوجية لموصول لمتعمم المطموب

لتنمية المستدامة " ضمان التعميم الجيد المنصف والشامل لمجميع وتعزيز اف اىدأتحقيق 
 توزيع موارد التعميم الجيدفرص التعمم مدى الحياة لمجميع"، بتركيز الخطط التنموية عمى 

"التحول الرقمي" . كما أن التعمم مدى الحياةتعزيز ميارات توسيع قنوات التعميم المستمر و و 
نتاجيالثورة الصناعية الرابعة ترتب عمى االذي  حيث ، أحدث تغّير جذرًيا في تبادل المعرفة وا 

لكتروني وخاصة المدمج منو بما يتميز بو من بيئة غير يرى بعض التربويين أن التعميم اإل 
سخر جميع اإلمكانات الحديثة كونو يمتزامنة لمتعمم مع ميزاتو التفاعمية تحقق تعمم نوعي، 

 .تمزج التنوع بالترابط إليجاد بيئة تعمم مرنةوالفاعمة من أجل تقديم محتويات عممية جيدة 
أكثر وأشمل من مجرد مجموعة المقررات إلى العمميات التي يتم بيا  التعميم المدمجف 

والخمفيات المختمفة لمطالب يف االستعدادات واألنماط ييتميز بتكو  ،إدارة عممية التعمم كاممة
 Santikarn & Wichadeeوالمحتوى في نموذج مرن لتنقل الطالب بين طرائق التعمم )

باستخدام آليات االتصال الحديثة سواء كان عن بعد أم في الفصل  ،(2018 ,125,
استخدام التقنية بجميع أنواعيا في إيصال المعمومة  ، فاألىمية الجوىرية ىنا ىيالدراسي

إضافة عمى أنو يمكن من التواصل الفعال مع ، متعمم بأقصر وقت وأقل جيد وأكثر فائدةلم
  .(22،2106)عامر، الزمالء والخبراء لتطوير معرفتيم ومياراتيم 

لكتروني في التعميم العالي بأنو يوفر وتؤكد الدراسات التي اىتمت بالتعميم المدمج اإل 
مية تعممية تفاعمية تجذب اىتمام الطالب وتحثيم أفضل الطرق والتقنيات إليجاد بيئة تعمي

دراسة  عمى سبيل المثالمياراتيم المختمفة قدراتيم و وتطور  عمى تبادل اآلراء والخبرات
 Harsiati (2019) Widyartono; Dawud ودراسة (2102)الجبر؛ المسعود؛ العيدان، 

فتعميم الكتابة الكتابة،  تمك القدرات والميارات بينومن  (2102السنوسي،  ودراسة ) &
المختمفة وثيق الصمة بالتطور التكنولوجي والبحث العممي  ا، وتطوير مياراتيالبحثية العممية

البحث العممي ترجمة الكتابة و  امتالك مياراتإذ أن لالرتقاء بالمجتمع في الميادين المختمفة. 
لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي  يا المختمفةعممية لمعمم والمعرفة، لذا يفترض الرقي بميارات

 (.10،2102 ،حسونة؛ الموح) نعيشو.



 ......................... فاعلية التعليم المدمج في تنمية مهارات الكتابة البحثية لدى طالبات دبلوم التعلم اإللكتروني

- 44 - 

أن التعميم المدمج ينمي ميارات الكتابة  Widyartono et al (2019) يرى حيث
 ىمتحفيز و  يم،نفسأب تيملتعزيز ثق لدى الطالب الجامعيين لعدة اعتبارات منيا إمكانية زيادتو

 الخبرات مع مجموعة واسعة جًدا من الجميور، خمق مساحة تبادللزيادتو بالكتابة،  عمى
البحث توفير مساحة لتبادل الخبرات من خالل التغذية الراجعة لمطالب أثناء عالوة عمى 

 كونو عممية تعاونية تفاعمية بناءة.  يف ىولكتروني التعمم اإل التعميم و ، فجوىر الكتابة فعالً و 
تحسين نوعية التعميم وفًقا إلى كواحدة من أىم منظومات المجتمع الجامعات  يدفوت  

ميارات، طالبيا عمميًا ومينيًا بإعداد في لحاجات الفرد ومتطمبات المجتمع وسوق العمل، 
وصقل صفات الباحث ور المجتمع وتنميتو، طتمكنيم من المساىمة في ت وقيم واتجاىات

،  2018) ين أمثالاحث، التي لخصيا الباحثبأخالقيات الب زاموالعممي في مجالو، والت
Resnikاألمانة العممية، والرغبة في ، و القدرة عمى القراءة المتأنية والكتابة الصحيحة(، ب
تقان التعامل وتوحيد استخدام طرق التوثيق مع األخرين،  البحث، وجمع البيانات، وتحميميا وا 

وتحسين قدرات الكتابة  وتعد تنمية واكتساب ميارات ،لكترونيةمع المكتبات التقميدية، واإل 
الطالب عمى التواصل الكتابي وخاصة ميارات الكتابة موضوع ساخن لمباحثين 

Widyartono et al(2019) 
وفي سعي الجامعات إلى استيعاب حاجات األفراد والمجتمعات اآلنية والمستقبمية 

 واآلليات المرنة لقيادة وتنسيق تطوير لمتخطيط االستراتيجي، والتجريب وتطوير األدوات
المعرفة المستقبمية، يمكن اعتبار تشجيع وحث أعضاء ىيئة التدريس إلى التحول الرقمي 
بتوظيف واستثمار اإلمكانات التي تضميا بيئات التعميم اإللكتروني، في محاولة لتنمية 

قادر إال عمى يد معمم ال يكون عمم متدرب تبناء محيث أن  في مختمف الجوانب،لمتعممين ا
الكفايات بناء عمى منظومة ميارات القرن الواحد والعشرين لتنمية  ومؤمن بأىمية التغيير

( في بيئات تعميمية الذاتي والمستمر التعاون من أجل التعممو  التواصل، و )التفكير الناقد
التعميم، بل  اتانطالقا من أن عمميتي التعميم والتعمم ال تحدثان فقط داخل مؤسس، مختمفة

لتكنولوجيات ا أن تساعد ( حيث يمكن24، 2104إنيما عمميتان متطورتان معًا)الموزان، 
الجديدة وتطوير و  القائمة الجديدة عمى تطوير حمول تدعم اإلبداع واالبتكار في تنفيذ الميام

مكاتعمم الكتساب ميارات جديدة، حيث تدمج تكنولوجيات التعميم اإل ال نات لكتروني أدوات وا 
 .العصر وفق حاجات وأىداف الطالب بإبداع

 :دراسةمشكلة ال
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ولما كان من الصعب التنبؤ بالمستقبل، فمن الواجب أن نيتم بالتعميم ليس لمموائمة 
مع المستقبل والتكيف معو فقط أو تحقيق النجاح فيو بل من أجل تشكيل مالمحو فالجميع في 

اإلبداعية الخالقة من أجل دفع اإلنسانية نحو حاجة إلى فرص لتنمية وتطوير مياراتيم 
، (2102)المؤتمر الدولي الثامن لكميو الدراسات العميا لمتربية بجامعو القاىرة، مستقبل أفضل

األساليب  ودمجل ؛أحد أكثر االتجاىات الواعدة في التعميم الحديث دمجيعد التعميم المإذ 
جديدة، يمكننا من خالليا تحديد وجيات نظر  تبيئاإيجاد  فيالتعميمية التقميدية والمحوسبة 

، جديدة لجمع عدد من البيانات المتعمقة بتجربة التعمم واستخداميا إلثراء أساليب التدريس
واإلنتاجية، ومساعدة الطالب عمى فيم نقاط القوة والضعف لدييم، وتغيير استراتيجيات التعمم 

ضبط يح تصميم البيئة التعميمية المدمجة لممعمم العام لمبيئة التعميمية، إذ يتمن خالل اإلطار 
فقد أثبتت السنوسي  وفًقا الحتياجات الطالب المختمفين.التدريسية المواد التعميمية واألساليب 

 حيث يتيحلكترونية، ( فاعمية التعميم المدمج في تنمية ميارات استخدام المصادر اإل 2102)
 (2019)، كما أثبتالمحتوى الرقمي ألداء المياممن المرن  نتمكيالتواصل وتفاعل الطالب، و 
Widyartono et el بين  وجمعلكتابة الفي تنمية ميارات  دمجم الميالتعم يةفعال

الفصول الدراسية  في وسائط المختمفة لتطوير التعمم والتفاعل االجتماعيالستراتيجيات و الا
 دمجةالتقميدية واالفتراضية، كما أوصوا بمزيد من البحث والدراسة لتطوير نماذج تعمم م

لمميارات المختمفة لمتغمب عمى التحديات التي تواجو توظيفيا في االستراتيجيات التعميمية، 
التي جعمت لو العديد من المزايا  دمجأن التعميم المفي تجربتو  Chuanqi (2017)كما يؤكد 
واجو بعض  والفصول الدراسية التقميدية، إال أن نظرائيم فيعمى ق فيو يتفو طالبأداء ال

ركز يالتحديات والمتمثمة في إىمال توجيو المعمم وخفض وقت تفاعل المعمم والطالب، كونو 
كما أن تعود الطالب عمى نمط ، جعمو المبادر والمعمم مجرد مشرف وموجويعمى الطالب و 

التدريس التقميدي لمعممييم، وكذلك تراكم الخبرة في التدريس التقميدي لدى المعممين يعد من 
 . دمجالموالتعمم م يأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجو التعم

والذي يأخذ بعين االعتبار خصائص  دمجإال أن التصميم التعميمي الجيد لمتعمم الم
نبأ بمواقف التعمم من شأنو التغمب عمى تمك التحديات الطالب المتضمنة التنظيم الذاتي، ويت

 دمجأن تصميم التعمم الم Kintu; Zhu & Kagambe(2017)فقد أظيرت نتائج دراسة  
من مميزاتو )جودة التكنولوجيا، واألدوات عبر اإلنترنت، والدعم المباشر وجًيا لوجو(، التي 
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يتفوق عمى الذي يتبنى طريقة التدريس التقميدية كما  دمجتجعل تأثير التعمم في التعميم الم
 دمجم المي، وذلك كون التعم Zhang; Wu; Qian; Lv & Zhou (2019)وجد الباحثين 

يطيل وقت التعمم خارج الفصل ويعزز اىتمام الطالب بالتعمم، ويزيد من فرصة تبادل الطالب 
ن معظم البرامج التعميمية لم تتخط بعد ( أ2101بد القادر )وفي عالمنا العربي يرى ع والمعمم.

مرحمة تطبيق التعميم اإللكتروني التقميدي الداعمة لعممية التعمم، وليس كونو مصدر معرفي 
تشكيل ىوية المتعمم في و  تنمية ميارات التعمم الذاتي وتكوين المعرفة عمى طالبساعد الي

 . القرن الواحد والعشرين
تنظيم تدريس قائمة عمى  استراتيجية الفعال ىو دمجم الميالتعموترى الباحثة أن 

من توظيفو يمكن مما تعميم ميارات مختمفة لدى الطالب  في، وقد ثبتت فاعميتو المعمومات
جمع ت ةمدمج تدريساستراتيجية تصميم  من خالل البحثية في تعميم ميارات الكتابة العممية

وانطالقًا من ، التعمم، وميزات الطالب، ومتطمبات دمجبين النظريات المتعمقة بالتعمم الم
التي تتطمب  التوصيات بأىمية تنفيذ التعميم اإللكتروني المدمج استجابة لطبيعة العصر

 Widyartono et el ودراسة (2102، وآخرون )الجبرالتحول الرقمي كما في دراسة 
(2019)(2019 )Zhang ( 2102السنوسي،  ودراسة) ودراسة ،Yao(2017).  ومن

التي ( 2102)القاىرة  ةتوصيات مؤتمر التربية وتحديات الثورة الصناعية الرابعة بجامع
عمى االىتمام بالبحث العممي والذي يعتبر التعميم الجامعي األساس والقمب النابض لو،  شددت

استخدام  وأيضا القدرة عمى ةبتركيز القدرة عمى استخدام المغة والرموز والنصوص معا بفاعمي
تكنولوجيا المعمومات، ىذا باإلضافة إلى التفاعل مع المجموعات غير المتجانسة والقدرة عمى 

دارة وحل األزمات مع التركيز عمى التعمم الذاتي.   االتصال والمشاركة والتعاون وا 
لديين البحثية  عالوة عمى ما لمستو من حاجة الطالبات لتطوير ميارات الكتابة العممية

إشرافيا عمى مقترحات الخطط لمقرر المشروع في برنامج الدبموم العالي لمتعمم  أثناء
ومن منطمق  حول حاجاتيم لتحقيق أىداف المقرر، اإللكتروني، وكذلك استطالع آراء الطالبات

االستفادة الواعية من اإلمكانات المتاحة في البيئة التعميمية وتوظيفيا في دعم تعمم الطالبات 
، البحثية طالبات ميارات الكتابة العمميةال دريسم مدمجة لتيلتصميم بيئة تعم نبعت الحاجة

تنميتيا في بيئات التعميم اإللكتروني المدمج و ميارات ىذه التعمم  إمكانيةحيث ترى الباحثة 
تيح من أدوات اتصال وتواصل بين توفر البيئة المناسبة لتمبية ىذه االحتياجات، بما تحيث 
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ة المشروع وبين الطالبات أنفسين، وكذلك بينين وبين المشرفات الفرديات الطالبات ومنسق
  لممشاريع، وذلك بالتركيز عمى مشكمة تعميمية واالنفتاح والتعاون لبناء معرفة جديدة.

 :دراسةأسئلة ال

  التعميم المدمج في تنمية ميارات الكتابة البحثية لدى طالبات دبموم توظيف ما فاعمية
 اإللكتروني في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن؟التعمم 

  ما مستوى رضا طالبات دبموم التعمم اإللكتروني في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن
 المدمج؟ التعممعن استراتيجية 

 :دراسةالفروض 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات
  التعميم المدمج لصالح التطبيق البعدي.توظيف بة البحثية بعد الكتا

 م المدمج لتنمية ميارات الكتابة البحثية في تحقيق مستوى رضا يالتعماستراتيجية ساىم ت
 . عال نحو التعمم بتمك االستراتيجية لدى عينة البحث

 :دراسةأهداف ال

  لدى  ميارات الكتابة البحثيةالتعميم المدمج في تنمية استراتيجية الكشف عن فاعمية
 عينة البحث.

 عينة البحث عن استراتيجية التدريس القائمة عمى التعميم المدمج. االتحقق من رض 
 :دراسةأهمية ال

 من: اأىميتي دراسةستمد الت
 مع أىداف التعميم والتنمية المستدامة في تحسين جودة التعميم وتعزيز  اييتماش

 .فرص التعمم مدى الحياة
 في خطط  يالدمجتجربة قد يسترشد بيا لتحديد الميارات األساسية لممستقبل  تقديم

 التنمية الشاممة لسد فجوة الميارات وفق التوجيات العالمية.
  مكانات التعميم اإل كساب إلكتروني المدمج والممكن استثمارىا في التوعية بمزايا وا 

 وتنمية الميارات المختمفة.
  في القرن لكتروني لتنمية ميارات التعمم التعميم اإل تقديم تجربة نوعية في توظيف

 .الحادي والعشرين
 :دراسةمجتمع وعينة ال
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تكون مجتمع البحث وعينتو من جميع طالبات الدراسات العميا في جامعة األميرة نورة   
لكتروني لمعام الجامعي بنت عبد الرحمن المقيدات ضمن برنامج الدبموم العالي في التعمم اإل 

 طالبة.22ه، والبالغ عددىن 0661
 :دراسةحدود ال

ه 0661لكتروني لمعام الجامعي طالبات الدبموم العالي في التعمم اإل  حدود زمانية ومكانية:
 بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

التخرج لمدبموم العالي في ميارات الكتابة البحثية لخطة إنتاج مشروع  حدود موضوعية:
 لكتروني.التعمم اإل 

 :دراسةمصطلحات ال

استراتيجية تدريس قائمة عمى الدمج بين المقاءات المباشرة وجيًا لوجو في  التعليم المدمج:
الستكمال  لكتروني البالك بوردالمحاضرات التقميدية وبين التعمم الذاتي عبر نظام التعمم اإل 

رشاد تقميديفتراضية، تا، فصول تقميدية محاضرات ، وتشمل عمىدمجدورة التعمم الم  ،وجيو وا 
عالنات إلكترونية، بريد إمحادثات    .لكترونيةإلكتروني، رسائل وا 

مجموعة من الميارات يجب أن تتقنيا الطالبة في تخطيطيا لمشروع  مهارات الكتابة البحثية:
ويستدل عمييا ببطاقة مالحظة من تصميم  اإللكترونيتخرجيا من الدبموم العالي لمتعمم 

 الباحثة أعدت ليذا الغرض.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
  دمجالتعليم الم

 ه: تعريفأوالً: 

ىو ، و من أفضل طرق توظيف الّتعميم اإللكتروني في الّتدريس دمجالتعميم الم
اإللكتروني وأساليب الفصل مصطمح يستخدم لوصف الطريقة التي يتم بيا الجمع بين التعمم 

المصطمحات  تتعددو  ،التقميدية والدراسة المستقمة إلنشاء منيجية تدريس ىجينة جديدة
مختمطة أو مختمط أو تكاممية أو منيا عمى سبيل المثال نفس االتجاه المستخدمة لترجمة 

يتمقى من أي نظام تعميمي رسمي  عمى أنو: دمجويمكن تعريف التعميم الم .أو مزيج.. مدمج
خاللو الطالب تعميمو جزئيًا من خالل اإلنترنت، مع بعض العناصر التي تتيح لمطالب التحكم 

كما يمكن تعريفو  (Horn & Staker,2015,34)  بالوقت والمكان ومسار ووتيرة الّتعّمم
برنامج تعميمي رسمي يتعمم فيو الطالب جزئًيا عمى األقل من خالل تقديم المحتوى  عمى أنو

والتعميم عبر اإلنترنت مع وجود عنصر من عناصر تحكم الطالب عبر الزمن والمكان والمسار 
 .Lazem (2019) أو الوتيرة وعمى األقل جزئًيا في مكان خاضع لإلشراف بعيًدا عن المنزل

طريقة تدريس قائمة عمى المعمومات، من خالل الجمع بين النظريات  دمجالتعميم المف
 Zhang& el((2019اٌّمشس، وحاجات الطالب، ومتطمبات وأىداف دمجالمتعمقة بالتعمم الم

 باستخداميدف الوصول إلى توازن "متناغم"، بين التدريس وجيًا لوجو والتدريس ب
 ;Cachoاٌّزبزخالتكنولوجيا، يتطمب إعادة التفكير في تدريس المواد في ضوء الموارد 

Avila; Villaseñor (2017) يحتوي عمى عناصر ثالثة  وعمى أن وويتفق مبتكري. ىذا
منظم وقت و  ،مواد التعمم عبر اإلنترنتو  ،أساسية ىي: أنشطة صفية موجية بمعمم مدّرب

 الدراسة المستقمة.
وليس طريقة منيجا وطريقة لمتدريس،  كونوالتعميم المدمج  تميزمما سبق يتضح 

تكيف مع اإلعدادات المختمفة يلدمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية، وبالتالي يمكن أن 
   Santikarn & Wichadee (2018)   الفرديةو  والطالب والمحتوى
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  هثانياً: متطلبات

  (2102، كريت)مجموعة من المتطمبات يمكن تصنيفيا إلى:  دمجميتطمب الّتعميم ال
 لكتروني.وتتمثل في بنية تحتية إلدارة التعمم اإل  المتطلّبات التقنّية:

ما عمى والتي تتعمق بسمات وخصائص المعمم والمتعمم من حيث قدرتي المتطلّبات البشرّية:
 التعامل مع تكنولوجيا المعمومات، و اإللكتروني أو وجيًا لوجوالفعال  االتصالالتواصل و 

في تحقيق  بفاعمّيةوالحوار والنقاش المشاركة ، و التعاون والتفاعل ومصادر التعمم المختمفة،
التحول من الّتعميم التقميدي إلى الّتعميم  وكما تتطمب قدرة المعمم عمى األىداف الّتعميمية.

 تقديم التغذية الراجعة المباشرة لممتعمم. ، و اإللكتروني
 قوم عمى ترتيب تنظيميت دمجالتعمم الملمتعميم و أن العناصر األساسية وترى الباحثة 

ة، يتحدد في وتدريسي ةومعرفي ة/ فردية(اجتماعيمتطمبات أو احتياجات لمطالب: )ثالثة ل
 .ئيا التصميم التعميمي المدمجضو 

  تصميمهثالثاً: 

عمى نظرية تعمم معينة، بل ىو مزيج من نظريات التعمم ال يعتمد التعميم المدمج 
لمتكيف مع متطمبات المتعممين )البنائية، والمعرفية، واالجتماعية، واالتصالية( المختمفة، 

تعتبر عممية تصميم بيئات التعمم المدمج و  وأنواع مختمفة من أىداف وبيئات وموارد التعمم.
من أىم عوامل ضمان الوصول الشامل إلى التعميم الجيد، حيث يتطمب تصاميم مبتكرة لبيئات 

، وتزخر األدبيات التربوية بنماذج تصميم Santikarn & Wichadee(2018)التعمم 
تصميم بيئات التعميم لفي دراستو  Lazem (2019)فعمى سبيل المثال تناول   دمجالتعميم الم

في تصميم  ساعد المصمميناعتبارات تحيث توصل إلى ثالثة  ي،من منظور مستقبم دمجالم
ىي: توطين مشكمة التصميم، واحتضان  وعمى مواجية التحديات السياقية في دمجالتعميم الم

االستخدام المعقد والدقيق لمتكنولوجيا، وتحقيق التوازن بين االستقاللية والمقررات لدعم تعمم 
، ( ىا: الوضع )التركيز عمى الوضع وتوزيع األنماط واختيار وذلك في ستة جوانب الطالب.

توزيع محتوى التعمم ، و ل(نموذج التكامل )تسمسل األوضاع الفردية ، ومستوى التكامو 
التدريس  ةقيتدريس )استخدام طر الطرق  ، وواألىداف وتحديد الغرض )الموازي أو المعزول(

شراك موضوعات التعمم )أنماط تفاعمية: نشاط تعمم فردي ، و ب المستخدم(و ألسمالمناسبة ل ا 
ل الذاتي( ، مقابل تعاوني ، مجموعة متنوعة من أدوار المعمم والمتعمم ، ومستوى االستقال 

https://www.new-educ.com/author/nadinekarrit
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والموقع )الفصل الدراسي ، المنزل ، في اليواء الطمق ، اإلعدادات المؤسسية لغرفة 
 الكمبيوتر(.

 ويمكن تصنيف نماذج تصميم التعميم المدمج المختمفة وفق تنفيذىا إلى نوعين ىما:
حيث يأخذ الطالب بعض الدورات أو المقررات في المدرسة أو  نموذج المزيج الذاتي: -0

عبر اإلنترنت، ويقدم المعممون الدعم حسب الحاجة عبر اإلنترنت. ىذا النموذج مفيد 
تكمفة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمحدودية بشكل خاص في البمدان النامية، 

  .Ismail; Mahmood & Abdelmaboud (2018)والموارد البشرية 
حيث يتنقل الطالب بين طرائق التعمم عمى سبيل المثال: التدريس  نموذج التدوير المرن: -2

في الفصول الدراسية، والمشاريع الجماعية، والدروس الفردية، بحيث تكون إحدى ىذه 
الطرائق متصمة باإلنترنت، ويتمتع الطالب بخبرات وجداول مخصصة، كما يوفر المعممون 

ر وجيًا لوجو حسب الحاجة من خالل األنشطة الجماعية والدروس الدعم المباش
الخصوصية الفردية، ويجمع النموذج مواد التعمم ويتيحيا بمرونة بتوفير التعميم عبر 

  .Santikarn & Wichadee(2018)اإلنترنت 
  هتحدياترابعاً: 

، المرونة يمكن حصر أىم التحديات التي تواجو مصممي التعميم المدمج فيما يمي:
عزلة الطالب بسبب التفاعل ل والسقاالت التعميمية، ، توفير البدائالتفاعل االجتماعيصعوبة 

تحديات تتعمق بموارد التعميم المدمج و االجتماعي المحدود يمكن أن تؤثر عمى دوافعيم لمتعمم، 
لمدمج، وىي والتي تعتبر كعوامل تمكين لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمشروعات التعميم ا

مصنفة في أربع فئات من الموارد: الموارد المادية )أجيزة الكمبيوتر(، والموارد الرقمية والموارد 
البشرية )المعممين المدربين( والموارد االجتماعية )التي تدعم الوصول إلى تكنولوجيا 

  .Ignatow & Robinson(2017)المعمومات واالتصاالت(
تصميم نظام تعميمي معقول ف ،ارتباًطا مباشًرا بجودتو مجديرتبط تصميم التعميم المو 
بحثًا  Miyazoea &Anderson (2010) . أجرىدمجعمم الملمتفعال التأثير اليضمن 

استكشافًيا حول تطبيق ثالث منصات، وىي المنتدى والمدونة ويكيبيديا، لدورات التعميم 
الطالب مواقف إيجابية إلى اتخاذ  وتوصال ،في إحدى الجامعات في طوكيو بالياباندمج الم

 Vo; Zhu & Diepa، وفي دراسة والكتابة عبر اإلنترنت دمجتجاه تصميم المقرر الم
 التعميمعمى اإلنجازات األكاديمية لطالب  (BL) دمجم الميحممت آثار التعمالتي  (2017)
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والتقنية  العممية التخصصات ذوي لدى الطالب منن أداء التعمم أفضل العالي، توصمت إلى أ
 الدراسي. الفصل في التقميدية بالممارسة والذين تعمموا مدمجًا مقارنة

التي يمكن أن تعيقيا بعض العديد من المزايا، لو  دمجأن التعميم الم ٠Chuanqiؼزمذ
عمى بتركيزه  ،المعمم والطالب تفاعلل وقت يقمممارسات التدريس المدمج وعمى سبيل المثال ت

ىمال تخطيط وتنظيمب مبادرة الطال  عند تصميم التدريس في المعمم، كما أوصى شرافإ وا 
التعميم المدمج بالتوازن بين إشراف المعمم ومبادرة المتعمم لتحقيق نواتج 

  (Chuanqi,83,2017)التعمم
( إلى أن أبرز الصعوبات التي 2106(، األشقر )2102يرى كل من السنوسي ) كما

التحديات التي تواجو التعميم والتعمم المدمج كونو متمركز حول المتعمم فإن الطالب من أىم 
يجب أخذىا بعين االعتبار من حيث استخداميم لمتكنولوجيا بفاعمية، وضمان التزام المعممين 

ىم قد يكون عدم رضاحيث  ،مين الفردية، واتجاىاتيم نحو التكنولوجيابمراعاة خصائص المتعم
 .في استخدام نظام إدارة التعمم تيمبسبب عدم كفاء عن التعميم المدمج

 :  وأهميتها العلميةالبحثية الكتابة 

الخطوات المنظمة واألساليب اليادفة لحل مشكمة ما، من خالل جمع المعمومات 
أن التعميم المدمج يساعد  Yao(2017)وتحميميا ىي الكتابة العممية أو البحثية والتي وجد 

اإللكتروني عامال مؤثرًا في واقعنا،  التعميمتوجو نحو أصبح  يا، فقدعن اكتساب مياراتعمى 
المؤسسات التعميمية إلعداد الطالب لمتكيف مع متطمبات المجتمع، وتستخدمو  توظفو

المنظمات كخطط استراتيجية قوية لرفع رأس ماليا الفكري بشكل أفضل وخمق ميارات جديدة 
ثراء عممية ايسحيث ( 010، 2106وزيادة أداء موظفييا)يوسف،  ىم في تنمية الفكر وا 

التعمم الذاتي والتعمم  مقررات والمحتويات التعميمية، كما يدعمبإتاحة الوصول المرن لم التعمم، 
 بما يمتمكو من ميارات. نسان اإل ألجل صناعة المستقبل الذي يبدعو  المستمر

كما تعد الكتابة من أىم الميارات والكفايات التي يعول عمييا في مجتمع المعرفة 
التفاعل في جميع البيئات الحقيقة والتحول الرقمي إذ ال غنى عنيا في التواصل واالتصال و 

التوثيق، واالقتباس العممي وما تتضمنو من  البحثيةالكتابة  يعد امتالك مياراتو واالفتراضية، 
-4، 2107، يولمكتابة العممية منيجية تتسم بما يمي:)قندليجترجمة عممية لمعمم والمعرفة، 

06) 
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التكامل والوضوح في األىداف والحدود، اإللمام الكافي بموضوع الكتابة وسبل البحث 
وجمع المعمومات، توافر الوقت الكافي ومن ذلك: تخصيص وقت وتوزيعو بما يتناسب مع 
الخطوات، والرجوع إلى المصادر األصيمة، األمانة العممية من جانبين: بتوثيق االقتباس، وعدم 

فكار التي نقل عنيا، وضوح العنوان وشموليتو، ووضوح أسموب الكتابة تشويو األراء واأل
ضافة موضوع الكتابة والبحث لشيء في  وتوافر التشويق، والترابط واالنسجام بين األجزاء، وا 

 مجال تخصصو، الموضوعية في النتائج، الدقة في التعابير المغوية والمصطمحات. 
جموعة من الميارات واألخالقيات لمكتابة لم( 2106) وأبو كريم الحبيب وقد توصل

األخالقيات المتعمقة باختيار والتي يجب توافرىا لدى طالب التعميم العالي منيا  لبحثيةا
عداد الخطة، عداد اإلطار النظري والدراسات السابقةو  الموضوع، وا  تراوح مجال ي، حيث ا 

إلى حل التعارض بين المبادئ ، كالتوثيق واالقتباسأخالقيات البحث من المشكالت العممية، 
 .النظرية المعيارية

استندت عمييا األفكار، أو  التين المراجع والمصادر العممية كما وتعد ميارة االقتباس م
فكرة أو تقدم مصطمحات عممية؛ الأو معمومات أساسية تدعم أو تدحض استمدت منيا نتائج 

والموثوق بيا، مما يحقق  السابقة اتلممساىمة في بناء اإلطار العام عن طريق ىذه المعموم
أبعاد متعددة تدور  وتتضمن القتباسا توثيق ميارة ، والتي البد أن تصاحبيا التراكم العممي

رجاعيا إلى أصحابيا في فمك األمانة والموضوعية والصدق، ف إثبات مصادر المعمومات، وا 
اعترافا بجيد اآلخرين وحقوقيم العممية، في ظل عصر ، صمب أخالقيات الباحث العممي

 وتتفاقم معوتكنولوجيا المعمومات الذي يتسم بسيولة الحصول عمى المصادر والمراجع، 
، كما أنو يساىم في رفع مستوى أخالقيات (2106)حجام، حماية الممكية الفكريةمشكمة 

موجبة الرتباطية اال عالقة العن  (2102) حسونة؛ الموحطالب الدراسات العميا، حيث كشف 
لدى  بين مستوى أخالقيات الباحث العممي، ومستوى توافر ميارات التوثيق واالقتباس العممي

 طمبة الدراسات العميا. 
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واالقتباس العممي أىمية في تنمية المعرفة، وزيادتيا وتراكميا وتبويبيا،  ولمتوثيق
ا خصوصًا في البحث العممي، ويعمقيالكتابة و  االتجاىات والميول واإلبداع العممي نحو يوينم

ساىم التوثيق وقتنا الحالي؛ حيث سرعة وجودة تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات، إذ ي
وصياغتيا لكتاباتيا البحث عن المعمومات في تنمية ميارات تحمل المسؤولية في واالقتباس 

واالتصال  التفكير مياراتمما ينمي والتعبير عنيا باألسموب الخاص والمناسب لمسياق 
ويعد نظام التوثيق الخاص بجمعية عمماء  (2106)حجام،  المعرفةفي تبادل والتواصل 

من ( أكثر األنظمة شيوعا في التوثيق، من خالل اختيار ما يناسب APAالنفس األمريكية )
 ما أمكن.مع تجنب النقل الحرفي ، وكتابتو بأسموبو دون أن يخل بالمعنى أو الفكرة، معمومات
وجود ( 2106 ؛ أبو كريم،الحبيب ،2106نتج عن عدد من الدراسات )حجام،  وقد

التوثيق واالقتباس العممي، ب ة خصوصًا ما يتعمق منيالبحثيالكتابة اقصور في كفايات ميارات 
في ظل تعدد مصادر المعمومات وسيولة الوصول إلييا، وكذلك الميارات المتعمقة بصياغة 

 .اإلطار النظري والدراسات السابقةو خطة، لمعداد خطيط واإلالت، و عنوانال
بعد فحصيم البرمجيات التعميمية المتطمبة  (2106الحالق)؛ عباس ؛الداللعة كما وجد

اختيار وكتابة معايير  ، أنيا متدنية فيتخرج طمبة تكنولوجيا التعميم في جامعة جداراكمشروع ل
خراجو الفني والتربوياىتمام الطمبة بطباعة النص فقد انصبالنص  محتوى  اولكنيم أخفقو  ، وا 

ضعف معرفة الطمبة بمفاىيم  وقد يكون السبب ىو ،في معايير ما يتضمنو النص من محتوى
 .وميارات اإلنتاج والكتابة العممية والتوثيق

ممين عمى وقد أثبتت الدراسات السابقة أن بيئة التعمم المدمجة يمكن أن تساعد المتع 
تسييل تجربة تعميمية متزامنة ومستقمة وتعاونية تساىم في تنمية القدرات والميارات العممية 

ميارات  ةنميت( ساعد التعميم المدمج عمى 2102،وآخرون ففي دراسة )الجبر المتنوعة،
م المدمجة يبيئة التعمساعدت فقد  Yao(2017)، أما دراسة لدى الطالب الجامعيينالتدريس 

حيث يرى أن التعميم المدمج يزيد من متعة الطالب في تنمية قدرات وميارات الكتابة،  عمى
تعمميم لمخبرات وفق تنظيم وجدولة مخصصة ومستقمة، حيث يتيح الدعم المباشر وجيًا لوجو 
إما في الفصل التقميدي أو البيئة االفتراضية حسب الحاجة، ويرى أن ميارات تعمم أي لغة 

عن اكتساب ميارات الكتابة بالمغة  Yaoدرس  قدفأجنبية تبدأ من تنمية ميارات الكتابة بيا، 
اإلنجميزية لممتعممين الصينيين البالغين في بيئة تعميمية مدمجة، وتشير النتائج إلى أن بيئة 
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التعمم المدمجة بإمكانيا زيادة وتجويد اكتساب المغة اإلنجميزية لممتعممين الصينيين البالغين 
المدمج قدرات التعمم والممارسة العميقة، لجمعو  ميوخاصة ميارات الكتابة، حيث يعزز التعم

المتمازج بين البيئات المادية التقميدية وعناصر التعمم االفتراضي، كما يمكن أن تساعد 
في فالمتعممين في بعض الطرق عمى التغمب عمى القمق وتنمية قدرات التعمم المستقمة، 

ات في توتر وقمق المتعممين، األمر الفصل التقميدي قد تتسبب التغذية الراجعة أو التصحيح
الذي لو آثار سمبية عمى اكتسابيم الميارات والقدرات العممية، في حين تتيح البيئة التعميمية 
المدمجة المساعدة األكاديمية الفردية والمستقمة، عالوة عمى إمكانية ذلك عمى مستوى 

ارات الكتابة يصبح أكثر سيولة المجموعات الصغيرة والكبيرة، حتى بين المتعممين فاكتساب مي
 عندما يتمقى الطالب مالحظات ومساعدة من مصادر مختمفة. 

مما  ،يمة يتحمل المتعممون مسؤولية إدارة أنشطة تعممدمجمالتعميمية البيئة الفي 
اختيار استراتيجيات التعمم الفردية ب ةالمستقم يةالتعممومياراتيم يسيم في تطوير قدراتيم 

استقاللية الطالب  بينتوازن بمرونة و  يمارسونياالميارات و  ونسيتعممما ، كالخاصة بيم
في تمك البيئة عمى عدة مستويات أو طبقات، كما وظف ميارات الكتابة حيث ت نظام التعممو 

في بيئة التعمم المدمج يحفز التعمم ويعززه ويعمقو بما  القائم عمى الميامأن توظيف التدريس 
 ،احتياجاتيم التعميمية تمبية وسدىداف الخاصة وتحمل مسؤولية األالقدرة عمى تحديد ينمي 

والتي تكون تحت توجيو ومراقبة المعمم، فيناك مرحمة ال يمكن لممتعمم أن يتقدم فييا دون 
دعم من شخص بالغ كالمعمم أو نظير قادر لذا يجب توفير البدائل والدعم عند الحاجة من 

 .Zhang et al(2019)قبل المعممين 
 في تصميم بيئة التعميم دمجةبيئة التعمم الم د مزاياتعد وقد استفادت الباحثة من 
عمى ة ة القائمدمجتمبي الميزات المذكورة أعاله لبيئة التعمم المحيث مدراسة الحالية، ل والتعمم
 حيث ،الكتابة قدرات، حاجات الطالبات في تنمية وتعزيز ميارات و األىداف التعميميةو الميام 

في  لتفاعميةا االستقالليةالمرونة في التعمم و توازن بين ب التعمم الميام والمتطمباتبيئة  دمجت
بينما يكون الوقت والموارد والتوجييات في مشتركة، أنشطة التعمم  اختيار الموارد، بحيث تكون

عمى التعمم الذاتي التنظيم لضمان عدم إغفال  ةمبنيمستقمة و تصميم بيئة التعميم المدمج 
  لمطالبة.الخصائص الفردية 
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 منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي بالمجموعة الواحدة مع التطبيق القبمي 
التعميم المدمج والذي يتضمن توظيف استراتيجية والبعدي ألدوات الدراسة، المتغير المستقل 

دمج ميام وأنشطة التعمم، المتغير التابع: ميارات الكتابة ي ي مرنتصميم تعميمالتدريس وفق 
 التعميم المدمج.  استراتيجية توظيف ، والرضا عنالبحثية العممية

 :الدراسة إجراءات

تتضمنو من عمميات  اتوظيف استراتيجية التعميم المدمج  ومتتناول الباحثة إجراءات 
وخطة ، ي )أىداف المقرر ومتطمباتو ومعايير التقييمالمعرف ىمحتو ال :لكل منتصميم وتقويم 

دروس التعمم الذاتي، وروابط ألدلة وقواعد الكتابة العممية في جامعة األميرة نورة و التدريس، 
إلى التبادل والتفكير بعمق  الباتتوجو الط)التي  طريقة التدريس اإلرشاديةبنت عبد الرحمن(، 

لبالك بورد، وكذلك عبر الواتس اب، ثم توظف الطالبة معرفتيا ، عبر امن خالل طرح األسئمة
في إنجاز متطمبات المقرر باستقاللية معتمدة عمى نفسيا وبإشراف موجو فرديًا لموصول لفيم 

ى التدريس القائم عم دمجوفًقا لتصميم أنماط التعمم المأعمق وأدق(، ترتيب تدريس المقرر)
ثم توزيع الطالبات عمى أواًل،  الذىني والعرض العممي التقميدي المدعم بالمناقشة والعصف

في  (. ويمكن تقسيم ىذه اإلجراءاتالمشرفات الفرديات لتبدأ عممية التعمم المدمج المستقل
ثالث مراحل متتالية ىي: ما قبل التعمم المدمج، وأثناء التعمم المدمج، وبعد التعمم المدمج، 

 وفيما يمي تفصيل كل مرحمة:
 قبل التعلم المدمج أوال: ما 

  البحثية.العممية و تم استطالع رأي الطالبات حول احتياجاتيم في ميارات الكتابة  -
تم تصميم محتوى وأنشطة وميام التعمم الذاتي في ضوء أىداف المقرر واحتياج  -

 الطالبات. 
العممية تم تصميم دليل لمطالبة يتضمن معمومات وروابط لضوابط ومعايير الكتابة  -

 البحثية، ومعايير تقييم ميام التعمم.و 
قياس الرضا متم تصميم أدوات الدراسة والمتمثمة في بطاقة مالحظة لميارات الكتابة، و  -

 وتحكيميما. المتبعة في الدراسة التعميم المدمج استراتيجية توظيف عن
صفة بالتي يتكون منيا نظام التعمم المدمج وىي تم تحديد مكونات بيئة التعميم المدمج  -

م يالّتعمنظام التدريس باستخدام خاّصة أدوات االتصال وأساليب التقويم التي تخدم 
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في المقاءات المباشرة واالفتراضية، فقد استفادت الباحثة في ىذه التجربة من:  المدمج
أخبار  وما يتضمنو منبورد كمنصة خاصة بالمقرر ) لكتروني البالكنظام إدارة التعمم اإل 

عالناتو  منتدىو  بريد إلكترونيو  تطبيقات ، وواجبات(، كما استفادت الباحثة من ا 
تم توظيف  ، فقدعبر الواتس أب التواصل االجتماعي إلنشاء مجموعة تواصل إضافية

رسال إعالنات ، إل دمجتطبيق الواتس أب جنبًا إلى جنب كمنصة اجتماعية لمتعميم الم
مع ما يوفره  متطمبات المقرروتنبييات المقرر، وكخط ساخن مع الطالبات في توفير 

الواتس أب  تم اختياروقد  البالك بورد. النظام الرسمي والمعتمد إلدارة التعمم اإللكتروني
لدييم ىواتف  اتبالجميع الطو االستخدام،  شائع ول ومتنقل مجانيبرنامج محمكونو 

حيث وخصائص التطبيق وكيفية تفعيمو، ووظائف  عمى دراية بواجيات ىمذكية وبالتالي، 
( أن الواتس أب ثاني أكثر 2102أشار تقرير وسائل التواصل االجتماعي في السعودية)
%( من السكان يستخدمون 22وسائل التواصل االجتماعي بعد اليوتيوب بمعدل )

% من مشتركي اإلنترنت في السعودية)القرعاوي، 11,67التطبيق، ويمثمون نسبة 
وشيوع داخل وخارج الجامعة قوة ووفرة شبكات الياتف المحمول  ، مع(07،2121

استخداميا من قبل الطالبات في التواصل واالتصال، فرأت الباحثة إمكانية استثمار تمك 
أن الوفرة الوظيفية  Zhang& el( (2019رىيالمزايا في تحفيز تعمم الطالبات، حيث 

إقبال استكشاف المعممين قيمة التطبيق في لكتروني تزيد من إودرجة شعبية أي تطبيق 
األداء دمج، والتي يمكن أن تساىم في رفع وتجويد بيئة التعميم والتعمم الم عبر التعميم
أن التعمم عبر اإلنترنت يمكن أن يخفف من شعور ميارات الكتابة العممية حيث  في

، بما الطالبلذاتي لدى التنظيم اقدرة عمى وال التعمم يةدافعويزيد من  المتعممين بالقمق
 .تخفف من العزلة التواصلوميارات االتصال و  قدراتينميو ويعززه من 
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 ثانيا: أثناء التعلم المدمج
والعرض  التقميدية بالمحاضرةداخل الفصل التجربة تشتمل بيئة التعمم في  -

الباحثة )منسقة المشروع( والتي  من قبلالعممي والمناقشة الصفية وجيًا لوجو 
القياس القبمي لميارات الكتابة إجراء ثم ، المشروعتتولى ميمة تدريس مقرر 

لدى الطالبات قبل الدخول في بيئة التعمم المدمجة بيدف تعمم  البحثية العممية
 ميارات الكتابة.

لتدريس ثم التعمم الموجو ذاتيًا وفق نموذج التعمم المدمج المرن القائم عمى ا -
عبر البالك بورد والمنظم من قبل منسقة المقرر من خالل عرض المحتوى 
التعميمي لمقرر المشروع وفق ترتيب زمني مبني عمى تطور ميارات الطالبات 

عالنات وتسميم الواجبات وحاجتيم الفعمية، والمناقشة عبر المنتدى، واإل
بالمقرر، وذلك  واألنشطة وكذلك التواصل عبر مجموعة الواتس أب الخاصة

لمتعميقات والتوجييات العامة، ولشرح التوجييات والتنظيمات والمعايير 
المطموبة في كل ميارة من الميارات المستيدفة، والمتزامن مع اإلشراف الفردي 

التحميل والفيم وفًقا ألىداف التدريس  لكل طالبة من قبل مشرفتيا المبني عمى
 .  ومحتوياتو وموضوعو

 بمرونة تنظميا الطالبة ذاتيًا، وفقلعممية التعممية بشكل رئيسي تم تنفيذ ا -
من خالل إعطاء  والتطبيقية المجدولة عبر نظام إدارة التعمم المعرفة النظرية

تنظيم تعمميا مى البة عمن قدرة الطبما يزيد ، محددة وفق جدول زمني ميام
لبة إنجازىا ، ثم تعرض كل طالممعرفة ا، ويعزز فيميميامياراتوفق مستوى 

 لمميام المحددة عمى مشرفتيا الفردية لتحصل عمى التقويم والدعم المناسب.
إعطاء الميمة، وعرض العممية، لمتعمم المدمج تشمل خطوات التشغيل الفعمية   -

 الذاتي، واإلجابة عمى األسئمة، وتقديم الميمة، وتقييم الميمة. عمموالت
والفصل  لمطالبة عمى البالك بورد بيئة التعمم ىي أساسا الحساب العام  -

سيط التواصل الذي تحدده كل طالبة و الواتس أب باإلضافة لالتقميدي، ومنصة 
  مع مشرفتيا الفردية.
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التعمم التبادلي والتعمم  :يمكن تقسيم أنشطة التعمم إلى ثالثة أشكال ىي -
 ةلبقق بين الطايتحيمكن أن  يتعمم التبادلال، فقويمالمستقل والتدريب والت

نسقة المقرر، وكذلك بين الطالبات بعضيم البعض، وبين الطالبة ومشرفتيا وم
الجماعية الفردية أو  المناقشةو الفردية وجيًا لوجو  مناقشةبناًء عمى ال الفردية،
عمى الطالبة باطالع يحدث المستقل ، أما التعمم المنصات االفتراضيةفي 

االفتراضية، التي يتم إدارتيا  دخول المناقشاتقبل متطمبات التعمم محتوى و 
نشاط التعمم مجزأ بناًء عمى حسب كل متطمب من متطمبات التعمم، بحيث يكون 

وتنفيذ ميام بإجراء والتي تقوم كل طالبة عمى حدة ، ميام ومتطمبات التقويم
الصف التقميدي، خارج البحثية المستقل لميارات الكتابة العممية تدريب ال

وخارج حسابيا عمى نظام البالك بورد، وبعد إنجاز الميام المجدولة، تعرض 
الطالبة مياميا المستقمة عمى مشرفتيا، لتتمقى الدعم المستقل والمناسب ليا، 
كما ويتخمل ذلك التدريب والتقويم مناقشات فردية وجماعية مع منسقة المقرر 

حاجات الطالبات الفردية المستقمة  عبر منصتي التعمم اإللكتروني وفق
 والجماعية. 

يتناسب تقييم عممية التعمم مع تأثير التعمم، ولكنو ال يعني االىتمام فقط  -
نما ييتم ببالنتيجة عممية تطوير تعمم تمام بولي االىت ذاتيا حيثالعممية ، وا 
ى كل طالبة في مستو بالنيوض ب الميارةدرجة إتقان تعمم لموصول ل الطالب

في الوقت يارات المستيدفة بصورة مستقمة وحسب خطوىا الذاتي، الم
يحسن طريقة التدريس، ويضبط النشاط التدريسي، ويوجو كما المناسب، 

 .ابأكممي ةالتدريبي الميام
ئيا وأدا ة،باليم نشاط التعمم في ىذه الدراسة إلى تقييم حالة تعمم الطو يشير تق -

صنع فييدف ليم التدريس و قأما ت ،نشاط التعمم لتحسين أنشطة التدريس في
عممية التعمم،  عمى تقييميشتمل المقرر، و القرار في التدريس وفًقا ألىداف 

 ، وتنظيم النشاط.المتطمباتوتقييم 
 : ما بعد التعلم المدمجاثالث
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تم تطبيق  البحثية تنمية ميارات الكتابة العمميةفي  دمجم المميلمتحقق من تأثير التع
التعميم المدمج بعد استراتيجية توظيف بطاقة مالحظة ميارات الكتابة، ومقياس الرضا عن 

، وفيا يمي توضيح مفصل لفصل دراسي واحدتعمم الطالبات عبر بيئة التعميم المدمجة 
 إلجراءات تصميم أدوات الدراسة:

تعمم ميارات تقييم بيدف  أعدتيا الباحثة: البحثية العلميةبطاقة مالحظة مهارات الكتابة 
 لان إكمالتحقق متعمميم المستقل والذاتي والموجو فرديًا، و بعد الكتابة العممية لدى الطالبات 

( ميارة فرعية تمت 06، حيث تكونت من )ميارات الكتابة المستيدفةن اقإلتأىداف التعمم 
، متوسطة، مالحظتيا وتقييميا وفق مقياس خماسي حسب طريقة ليكرت )متقنة، عالية

( عمى 0،2، 7، 6، 6(، وتأخذ ىذه التقييمات الدرجات الخمس )ضعيفة جداً ضعيفة، 
  .الترتيب

إجراء مسح بيدف أعدتو الباحثة،  :التعليم المدمجاستراتيجية  مقياس رضا الطالبات عن
استراتيجية التدريس القائمة عمى التعميم  فقيم و تعمم ىم عنودرجة رضا الباتلموقف الط
وفق تدريج حسب طريقة ليكرت،  ييااالستجابة عم ت( عبارة تم70تكون من )وقد  المدمج،
)موافقة بشدة، موافقة، محايدة، غير موافقة، غير  االستجابات الخمسكانت  حيثخماسي 

( عمى 0، 2، 7، 6، 6موافقة بشدة(، وتأخذ ىذه االستجابات الخمس الدرجات الخمس )
 الترتيب.  

عمى مجموعة من المحكمين لمتحقق من ومقياس الرضا تم عرض بطاقة المالحظة 
ا عمى عينة مبعد تطبيقي الصدق والثبات حساب معامالت ، كما تمماالصدق الظاىري لي

 البحث، فكانت النتائج كما يمي:
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 بطاقة المالحظةوصدق أوالً: حساب ثبات 

 حساب ثبات ميارات بطاقة مالحظة ميارات الكتابة البحثية بطريقتين ىما: تم 
  Alpha-Cronbach)أ( طريقة ألفا لـ كرونباخ 

 )ب( حساب معامالت االرتباط بين درجات الميارة والدرجات الكمية لمبطاقة.
  :مالحظةالويوضح الجدول التالي معامالت ثبات وصدق ميارات بطاقة 

 (1خذٚي )

 (22ِؼبِالد ثجبد ٚصذق ِٙبساد ثطبلخ ِالزظخ ِٙبساد اٌىزبثخ )ْ = 

سلُ 

اٌّٙب

 سح

 ِؼبًِ أٌفب

 ٌـ وشٚٔجبش

ِؼبًِ االسرجبط ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ 

ٌٍجطبلخ فٟ زبٌخ ٚخٛد دسخخ اٌّٙبسح 

 ضّٓ اٌذسخخ اٌى١ٍخ )ثجبد(

ِؼبًِ االسرجبط ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ 

ٌٍجطبلخ فٟ زبٌخ ززف دسخخ اٌّٙبسح 

 خ اٌى١ٍخ )صذق(ِٓ اٌذسخ

1 798.0 7967** 7955** 

2 798.8 7950** 794.* 

3 798.0 7967** 7953* 

4 798.2 7902** 7960** 

5 798.4 7968** 7963** 

6 798.2 7901** 7965** 

0 798.1 7905** 7901** 

8 798.4 7960** 7967** 

. 798.0 7967** 7954** 

17 79888 7985** 7982** 

11 798.1 7905** 7907** 

12 79.77 7954** 7945* 

13 79.77 7953* 7945* 

14 79.71 7950** 7946* 

15 798.7 7908** 7901** 

 79.71=   ِؼبًِ أٌفب ٌـ وشٚٔجبش اٌؼبَ

 79.70ِؼبًِ اٌثجبد ثطش٠مخ اٌزدضئخ إٌصف١خ ٌـ عج١شِبْ/ثشاْٚ = 

 (7971ِغزٜٛ ) (         ** داي ػٕذ7975* داي ػٕذ ِغزٜٛ )

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
أن جميع معامالت ألفا لـ كرونباخ لبطاقة المالحظة أقل من أو يساوي معامل ألفا لـ  -

كرونباخ العام لبطاقة المالحظة، وىذا يشير إلى أن كل ميارة فرعية تسيم بدرجة 
 (. 601، ص:2104معقولة في الثبات الكمي لبطاقة المالحظة )حسن، 



 ......................... فاعلية التعليم المدمج في تنمية مهارات الكتابة البحثية لدى طالبات دبلوم التعلم اإللكتروني

- 16 - 

أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل ميارة فرعية والدرجة الكمية لبطاقة  -
 الداخمي االتساق عمى يدل مما( 1.16 ≥المالحظة دالة إحصائًيا )عند مستوى 

 .المالحظة ببطاقة الفرعية الميارات جميع وثبات
جميع معامالت االرتباط بين درجة كل ميارة فرعية والدرجة الكمية لبطاقة  أن -

 الميارات جميع صدق عمى يدل مما( 1.16 ≥المالحظة دالة إحصائًيا )عند مستوى 
 .المالحظة ببطاقة الفرعية

أن معامل الثبات الكمي لبطاقة المالحظة بطريقتي )معامل ألفا لـ كرونباخ، وطريقة  -
ية لـ سبيرمان/براون( مرتفع مما يدل عمى الثبات الكمي لبطاقة التجزئة النصف

 .مالحظةال
من اإلجراءات السابقة تأكد لمباحثة ثبات وصدق بطاقة مالحظة ميارات الكتابة، ومن 
ثم صالحيتيا لقياس ميارات الكتابة البحثية لدى طالبات دبموم التعمم اإللكتروني في جامعة 

 الرحمن.األميرة نوره بنت عبد 

  وصدق مقياس رضا الطالبات عن استراتيجية التعليم المدمجثانًيا: حساب ثبات 

، وذلك بعد تطبيقو عمى عينة الرضا وقد تم حساب معامالت ثبات وصدق مقياس
 بطاقة تم اتباعيا عند حساب ثبات وصدقالتي البحث، حيث تم اتباع نفس الخطوات 

 اآلتي: المالحظة، فكانت النتائج كما بالجدول
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 (2خذٚي )

 (22ِؼبِالد ثجبد ٚصذق ِم١بط سضب اٌطبٌجبد ػٓ اٌزؼ١ٍُ اٌّذِح )ْ = 

سلُ 
 اٌؼجبسح

 ِؼبًِ أٌفب
 ٌـ وشٚٔجبش

ِؼبًِ االسرجبط ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ 
ٌٍّم١بط فٟ زبٌخ ٚخٛد دسخخ 

 اٌؼجبسح ضّٓ اٌذسخخ اٌى١ٍخ )ثجبد(

ِؼبًِ االسرجبط ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ 
دسخخ اٌؼجبسح ٌٍّم١بط فٟ زبٌخ ززف 

 ِٓ اٌذسخخ اٌى١ٍخ )صذق(

1 79.55 7984 7982 
2 79.50 7987 790. 
3 79.56 7987 790. 
4 79.50 7963 795. 
5 79.58 7948 7943 
6 79.50 7963 795. 
0 79.50 796. 7968 
8 79.55 7987 790. 
. 79.56 7908 7906 

17 79.56 7987 790. 
11 79.50 7965 7963 

12 79.56 7906 7903 

13 79.55 7983 7981 

14 79.50 7952 7957 

15 79.50 7964 7962 

16 79.56 7966 7964 

10 79.54 798. 7980 

18 79.54 7988 7986 

1. 79.55 7982 790. 

27 79.50 795. 7950 

21 79.56 7907 7960 

22 79.56 7904 7903 

23 79.56 796. 7966 

24 79.58 7966 7967 

25 79.58 7952 7940 

26 79.58 7944 7942 

20 79.50 7950 7954 
28 79.55 7985 7982 

2. 79.58 7946 7943 

37 79.56 7905 7903 
31 79.56 7903 7901 

 79.58ِؼبًِ أٌفب ٌـ وشٚٔجبش اٌؼبَ =  
 79.63ِؼبًِ اٌثجبد ثطش٠مخ اٌزدضئخ إٌصف١خ ٌـ عج١شِبْ/ثشاْٚ = 

 (7971(         ** داي ػٕذ ِغزٜٛ )7975ِغزٜٛ ) * داي ػٕذ
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
  التعميم استراتيجية أن جميع معامالت ألفا لـ كرونباخ لمقياس رضا الطالبات عن

المدمج في حالة غياب أي عبارة من عباراتو أقل من أو يساوي معامل ألفا لـ 
العام لممقياس في حالة وجود جميع عباراتو، أي أن عبارات المقياس ال  كرونباخ

ؤدي إلى انخفاض معامل ثبات المقياس الكمي، وىذا يشير إلى أن كل عبارة تسيم ت
 (. 601، ص: 2104بدرجة معقولة في الثبات الكمي لممقياس )حسن، 

  لممقياس دالة إحصائًيا أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية
( مما يدل عمى االتساق الداخمي وثبات جميع عبارات 1.16 ≥)عند مستوى 

 .مقياسال
  أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائًيا

 .مقياسال( مما يدل عمى صدق جميع عبارات 1.16 ≥)عند مستوى 
  أن معامل الثبات الكمي لممقياس بطريقتي )معامل ألفا لـ كرونباخ، وطريقة التجزئة

 .النصفية لـ سبيرمان/براون( مرتفع مما يدل عمى الثبات الكمي لممقياس
  من اإلجراءات السابقة تأكد لمباحثة ثبات وصدق مقياس رضا الطالبات عن

طالبات عن التعمم الرضا  استراتيجية التعميم المدمج، ومن ثم صالحيتو لقياس
 المدمج.

 ومناقشتها:الدراسة نتـائج 

 :ما فاعمية لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص عمى " النتائج المتعلقة بالسؤال األول
التعميم المدمج في تنمية ميارات الكتابة البحثية لدى طالبات دبموم التعمم  توظيف

التحقق من صحة الفرضية  تم"  اإللكتروني في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن؟
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة  التالية "

 استخدام: وتمتوظيف التعميم المدمج لصالح التطبيق البعدي"، ميارات الكتابة البحثية بعد 
) مربع إيتا، و لمعينتين المرتبطتين T-testاختبار )ت( 

2) Eta-Square  لحساب
حساب كما تم  ،التعميم المدمج في تنمية ميارات الكتابة البحثية(استراتيجية حجم تأثير )

في  Corrected Ezzat's Gain Ratio (CEGratio) نسبة الكسب المصححة لـ عزت
 الصورة التالية:
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  = نسبة الكسب المصححة لـ عزت. atiorCEG  حيث:

1M =2،  متوسط القياس القبميM =متوسط القياس البعدي . 
P  = لالختبار )النياية العظمي(، بحيث:الدرجة الممكنة 
يعتبر البرنامج غير فعَّال، أو غير مقبول  1.5إذا كانت: قيمة نسبة الكسب المصححة >  -

 الفعالية، أو منخفض الفعالية.
يعتبر البرنامج معقول أو متوسط  1.8قيمة نسبة الكسب المصححة >   1.5إذا كانت:  -

 الفعالية.
حسن، ) قيمة نسبة الكسب المصححة يعتبر البرنامج فعَّااًل ومقبوالً   1.8إذا كانت:  -

 والجدول اآلتي يوضح نتائج ىذا السؤال:   (.2-1، 2107
 (3خذٚي )

ٔغت اٌىغت اٌّؼذٌخ ٚاٌّصسسخ ٚٔزبئح اخزجبس )د( ٌٍؼ١ٕز١ٓ اٌّشرجطز١ٓ ٌذالٌخ اٌفشق ث١ٓ ِزٛعطٟ 

 (22ٌجطبلخ ِالزظخ ِٙبساد اٌىزبثخ اٌجسث١خ )ْ = طبٌجبد فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ اٌدسخبد 
 

 اٌّزغ١شاد َ

 اٌزطج١ك اٌجؼذٞ اٌزطج١ك اٌمجٍٟ

 ل١ّخ )د(

 ٚدالٌزٙب

 ِشثغ إ٠زب

η
2

 

ٔغجخ 

اٌىغت 

 اٌّؼذٌخ 

ٌـ 

Blake 

ٔغجخ 

اٌىغت 

 اٌّصسسخ 

 ٌـ ػضد

 اٌّزٛعظ
االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌّزٛعظ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

1 

اٌؼٕٛاْ 

ِخزصش 

ٚٚاضر ٠ؼجش 

ػٓ فىشح 

أص١ٍخ 

ٚخذ٠ذح 

 ٌٍّٕزح

3977 7962 49.1 792. 13917** 798.7. 1934 1987 

2 

اٌّمذِخ 

ِزغٍغٍخ 

ِٚزشاثطخ 

رمٛد اٌمبسئ 

ٌٍشؼٛس 

ثبٌّشىٍخ فٟ 

 ٔٙب٠زٙب

19.1 7980 4964 7903 1494.** 79.7.1 1943 2972 

3 

اٌّشىٍخ 

ِصبغخ 

ثشىً ٚالؼٟ 

ِذػُ ثبألدٌخ 

195. 7985 4955 79.1 11976** 798535 1946 2911 
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 اٌّزغ١شاد َ

 اٌزطج١ك اٌجؼذٞ اٌزطج١ك اٌمجٍٟ

 ل١ّخ )د(

 ٚدالٌزٙب

 ِشثغ إ٠زب

η
2

 

ٔغجخ 

اٌىغت 

 اٌّؼذٌخ 

ٌـ 

Blake 

ٔغجخ 

اٌىغت 

 اٌّصسسخ 

 ٌـ ػضد

 اٌّزٛعظ
االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌّزٛعظ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

ٚاٌج١بٔبد 

 اٌؼ١ٍّخ

4 

األعئٍخ 

ٚاضسخ 

ِٚسذدح 

ِٚشرجطخ 

ثبٌّشىٍخ 

 ٚاأل٘ذاف

1982 7987 4900 7953 16942** 79.208 1952 2914 

5 

اٌفشٚض 

اٌجسث١خ 

ِشرجطخ 

ثّزغ١شاد 

اٌذساعخ 

ٚلبثٍخ 

 ٌٍم١بط

1903 7900 4986 7964 16955** 79.288 1958 2923 

6 

األ٘ذاف 

ِشرجطخ 

فىشح إٌّزح ث

ٚٚاضسخ 

 ٚٚالؼ١خ

2945 7986 49.5 7921 13965** 798.80 1948 19.. 

0 

أ١ّ٘خ فىشح 

إٌّزح  

اٌجسث١خ 

ثبسصح ػٍٝ 

اٌّغز١٠ٛٓ 

اٌؼٍّٟ 

 ٚاٌزطج١مٟ

295. 7987 49.5 7921 14974** 79.730 1945 19.3 

8 

اٌخطخ 

اإلخشائ١خ 

اٌّٛصٛفخ 

ِج١ٕخ ٚفك 

أزذ ّٔبرج 

اٌزص١ُّ 

 اٌزؼ١ٍّٟ

2975 79.7 4900 7953 11988** 798074 1940 2974 

. 

اٌّصطٍسبد 

اٌّمذِخ 

اصطالًز١ب 

ٚإخشائ١بً  

ِٛخضح 

ٚشبٍِخ 

ٌّزغ١شاد 

 اٌفىشح اٌجسث١خ

2941 7903 49.5 7921 16910** 79.256 194. 2977 
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 اٌّزغ١شاد َ

 اٌزطج١ك اٌجؼذٞ اٌزطج١ك اٌمجٍٟ

 ل١ّخ )د(

 ٚدالٌزٙب

 ِشثغ إ٠زب

η
2

 

ٔغجخ 

اٌىغت 

 اٌّؼذٌخ 

ٌـ 

Blake 

ٔغجخ 

اٌىغت 

 اٌّصسسخ 

 ٌـ ػضد

 اٌّزٛعظ
االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌّزٛعظ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

17 

إٌّٙد١خ 

اٌجسث١خ 

اٌّزجؼخ 

ٌزمذ٠ُ فىشح 

إٌّزح 

ِسذدح ِغ 

إثشاص 

ِغٛغبد 

 اعزخذاِٙب

2955 7904 4986 7940 12910** 798058 1947 1988 

11 

اٌّدزّغ 

ٚاٌؼ١ٕخ 

ِٛصٛف١ٓ 

ثؼٕب٠خ ِغ 

رسذ٠ذ ٔٛػ١خ 

 اٌؼ١ٕخ ثذلخ

2964 790. 4986 7940 12972** 798031 1938 1984 

12 

ػشض 

ِٛخض 

 ٚٚظ١فٟ

ٍذساعبد ٌ

 اٌغبثمخ

ِشرجظ 

ثبٌفىشح 

 اٌجسث١خ

19.1 79.2 49.1 792. 15927** 79.160 1950 2918 

13 

اٌزٛث١ك 

دل١ك ِجٕٟ 

ػٍٝ ٔظبَ 

APA  ٟف

آخش 

 إصذاسارٗ

1903 7983 4903 7955 15927** 79.160 1952 2915 

14 

اٌّشاخغ 

ِٕظّخ  ٚفك 

 APAٔظبَ 

2923 1923 4986 7935 .937** 798748 1948 2972 

15 

خذٚي 

اٌّسز٠ٛبد 

اٌّمذَ زٛي 

إٌّزح ِٕظُ 

ثشىً ػٍّٟ 

 صس١ر

1977 7977 49.5 7921 80977** 79..02 1908 2958 

اٌذسخخ اٌى١ٍخ 

ٌّٙبساد اٌىزبثخ 

 اٌجسث١خ

3195. 0961 02955 3985 24922** 79.654 194. 2975 

 (0.01(       ** داي إزصبئ١ًب ػٕذ ِغزٜٛ )0.05* داي إزصبئ١ًب ػٕذ ِغزٜٛ )
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 يتضح من الجدول السابق ما يأتي:
طالبات في ال( بين متوسطي درجات 1,10وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوي ) -

التطبيقين القبمي والبعدي في جميع ميارات الكتابة البحثية وفي الدرجة الكمية لبطاقة 
مالحظة ميارات الكتابة البحثية لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي في جميع 

الدرجة طالبات في جميع ميارات الكتابة البحثية وفي الالحاالت. أي أن متوسط درجات 
الكمية لبطاقة مالحظة ميارات الكتابة البحثية في التطبيق البعدي أعمى بداللة إحصائية 

 من نظائرىا في التطبيق القبمي. 
 استراتيجية( إلى أن )1,2222( إلى )1,1161التي تمتد من: ) تشير قيم مربع إيتا -

حجم تأثير كبير جًدا في تنمية جميع ميارات الكتابة البحثية  االتعميم المدمج( لي توظيف
طالبات في التطبيق البعدي بالمقارنة الوفي الدرجة الكمية لميارات الكتابة البحثية لدى 

التعميم المدمج( استراتيجية في التطبيق القبمي. كما تشير قيم مربع إيتا أيًضا إلى أن )
%( من التباين في درجات ميارات  22,22%( إلى ) 11,61فسر نسب تمتد من )ت

طالبات، وىي كمية الالكتابة البحثية وفي الدرجة الكمية لميارات الكتابة البحثية لدى 
 كبيرة جًدا من التباين المُفسر بواسطة التعميم المدمج.

قيم أكبر ( وىي 0,21( إلى )0,76)أن قيم نسبة الكسب المعدلة لـ بالك التي تمتد من:  -
( التي اقترحيا بالك لمحكم عمى فعالية البرنامج، مما يشير إلى أن 0,2القيمة )من 
في تنمية جميع ميارات الكتابة البحثية وفي الدرجة  ةالتعميم المدمج( فعَّالاستراتيجية )

 .طالباتالالكمية لميارات الكتابة البحثية لدى 
( وىي قيم 2,61( إلى )0,11)أن قيمة نسبة الكسب المصححة لـ عزت التي تمتد من:  -

مية البرنامج، مما ع( التي اقترحيا عزت لمحكم عمى فا0,1القيمة )أكبر من أو تساوي 
في تنمية جميع ميارات الكتابة  ساىمتالتعميم المدمج( استراتيجية يشير إلى أن )

  .طالباتالالبحثية وفي الدرجة الكمية لميارات الكتابة البحثية لدى 
 ومن إجمالي نتائج السؤال األول يتضح ما يمي: 

طالبات في ال( بين متوسطي درجات 1,10وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوي ) -
التطبيقين القبمي والبعدي في جميع ميارات الكتابة البحثية وفي الدرجة الكمية لبطاقة 
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ي في جميع مالحظة ميارات الكتابة البحثية لصالح متوسط درجات التطبيق البعد
 الحاالت.

حجم تأثير كبير جًدا في تنمية جميع ميارات الكتابة  االتعميم المدمج( لياستراتيجية أن ) -
طالبات في التطبيق البعدي الالبحثية وفي الدرجة الكمية لميارات الكتابة البحثية لدى 

 بالمقارنة في التطبيق القبمي.
في تنمية جميع ميارات الكتابة البحثية وفي ساىمت التعميم المدمج( استراتيجية أن ) -

 طالبات. الالدرجة الكمية لميارات الكتابة البحثية لدى 
توجد فروق ذات داللة تحقق الفرضية األولى من فرضيات الدراسة والتي نصت عمى"  -

إحصائية بين التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات الكتابة البحثية بعد 
  عميم المدمج لصالح التطبيق البعدي".توظيف الت

المدمج الذي تم استخدامو في ىذه الدراسة  التدريس استراتيجية وترى الباحثة أن
في تنمية ميارات الكتابة البحثية التي تم فحصيا ومالحظاتيا قبل وبعد  ساىمت، حيث ةمعفا

سة، كما أن ىذه اعممية التعمم الذاتي المدمج وفق نموذج تصميم التعميم المدمج ليذه الدر 
( في فاعمية التعميم المدمج في تنمية 2102النتيجة تتفق مع نتائج  دراسة الجبر وآخرون )

 الي وعمى وجو الخصوص الميارات التدريسية، ودراسةميارات طالب التعميم الع
( من فاعمية التعميم المدمج في تنمية ميارات متعددة لدى طالب التعميم 2102لسنوسي)ا

لكترونية والتحصيل المعرفي، العالي وعمى وجو الخصوص ميارات استخدام مصادر المعرفة اإل 
( عمى BLلعالي لمتعمم المدمج )التي توصمت إلى األثر ا Vo HM et al (2017)ودراسة 

من   ،Yao(2017)اإلنجازات األكاديمية لطالب التعميم العالي، كما تتفق مع ما توصل لو 
فاعمية التعمم المدمج في تنمية القدرات والميارات العممية المتنوعة، وخصوصًا ميارات الكتابة 

ميارات  كانتختمف في الميارات المستيدفة حيث ت ةالحالي دراسةالبالمغة اإلنجميزية، إال أن 
 الكتابة العممية البحثية.
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 النتائج المرتبطة بالسؤال الثاني 

ما مستوى رضا طالبات دبموم التعمم  لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص عمى "
 تم"  المدمج؟ التعمماإللكتروني في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن عن استراتيجية 

م المدمج لتنمية ميارات الكتابة البحثية ياىم استراتيجية التعمتسالتحقق من الفرضية التالية" 
استخدام:  تم ،"في تحقيق مستوى رضا عال نحو التعمم بتمك االستراتيجية لدى عينة البحث

لمعينة الواحدة، لدراسة الفرق بين متوسط درجات طالبات دبموم التعمم  T-Testاختبار )ت( 
( التي 6من  7,61اإللكتروني في الرضا عن التعميم المدمج والمتوسط الفرضي أو القيمة )

 نتائج: ال انيوضح ينالتالي ينوالجدول .تشير إلى الحد األدنى لمرضا بدرجة كبيرة
 (4خذٚي )

 (22طبٌجبد ٚاٌّزٛعظ اٌفشضٟ )ْ = أٌزبئح اخزجبس )د( ٌذساعخ اٌفشق ث١ٓ ِزٛعظ دسخبد 

 اٌّزغـ١ش
ِزٛعظ 

 اٌؼ١ٕخ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌّزٛعظ 

 اٌفشضٟ
 ل١ّخ )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ
 دسخخ اٌشضب

اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍشضب ػٓ 

 اٌزؼ١ٍُ اٌّذِح
 وج١شح خًذا 7971 5984 3947 7962 4910

 ( 5خذٚي )

 ُ اٌّذِح١اٌزؼٍاعزشار١د١خ  رشر١ت ػجبساد ِم١بط اٌشضب ػٓ

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌّزٛعظ اٌؼجبساد

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌزشر١ت

 1 7943 4900 رزفبػً ِٕغمخ اٌّمشس ِغ اٌطبٌجبد 2

 2 7963 4903 وبٔذ ِٕغمخ اٌّمشس رسزشَ اٌطبٌجبد 0

22 
رٛاخذد إٌّغمخ ٌزمذ٠ُ اٌّغبػذح اٌالصِخ ػٕذ اٌسبخخ 

 ٌزٌه
4903 7955 2 

3 
رز١ّض )إٌّغمخ( ثبٌمذسح ػٍٝ إداسح ٚلذ اٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼٍُ
4903 7955 2 

11 
وبٔذ رغبؤالد اٌطبٌجبد خبسج ٚلذ اٌّسبضشح ِٛضغ 

 رشز١ت ِٓ لجً ِٕغمخ اٌّمشس
4968 7950 3 

 4 .795 .495 ٔذٞ ثمخ فٟ أٟٔ عأٔدر فٟ ٘زا اٌّمشس 26

 5 7904 4955 اعزفذد ِٓ دساعخ ٘زا اٌّمشس 31

17 
وبٔذ رغبؤالد اٌطبٌجبد فٟ اٌّسبضشح ِٛضغ رشز١ت 

 ِٓ لجً ِٕغمخ اٌّمشس
4955 7960 5 

. 
زبٌٚذ ِٕغمخ اٌّمشس زً اٌّشىالد اٌزٟ رٛاخٗ 

 اٌطبٌجبد فٟ إرّبَ ِشبس٠ؼٙٓ
4957 7987 6 

16 
عبػذ اٌّمشس فٟ رط٠ٛش ِؼشفزٟ ِٚٙبسارٟ فٟ اٌزؼٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ
4957 7904 6 

8 
وبٔذ ِٕغمخ اٌّمشس رّٕٟ سٚذ اٌزؼبْٚ ٚاالٔزّبء ٌذٜ 

 اٌطبٌجبد
4945 7987 0 

15 
ٚاضر ث١ٓ ِٛضٛػبد اٌّمشس ٚاٌس١بح  ٠ٛخذ سثظ

 اٌؼ١ٍّخ
4932 7965 8 
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سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌّزٛعظ اٌؼجبساد

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌزشر١ت

23 
زشصذ )اٌّششفخ( ػٍٝ اعزؼبٔخ طبٌجبرٙب ثّصبدس 

 ػ١ٍّخ زذ٠ثخ
4932 197. . 

13 
رُ رمذ٠ُ اٌّالزظبد اٌالصِخ ِٓ لجً إٌّغمخ ثشىً 

 عبػذ ػٍٝ رسغ١ٓ أدائٟ
4920 7983 17 

 11 7953 4923 وبٔذ اٌّصبدس اٌزٟ اززدزٙب ِزٛافشح ِٚزٕٛػخ 27

 12 7966 4918 وبْ أعٍٛة د١ًٌ اٌّششٚع عٙالً ٚٚاضسبً  14

10 
زشصذ ِٕغمخ اٌّمشس ػٍٝ اٌزأوذ ِٓ فُٙ اٌطبٌجبد 

 ٌّزطٍجبد اٌّمشس
4918 1971 12 

18 
وبْ ٕ٘بن سثظ فٟ اٌّمشس ث١ٓ اٌدٛأت إٌظش٠خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ إلٔزبج أِثٍخ ٚرطج١مبد ٚالؼ١خ
4918 1914 12 

 13 1925 4914 ِزبثؼخ ٌزمذِٟوبٔذ ٕ٘بن  1

28 
وبْ اٌّمشس ِّزؼب ٚخؼٍٕٟ أرسّظ ٌالعزضادح ِٓ 

 اٌّؼشفخ ِٚزبثؼخ اٌزؼٍُ فٟ ٘زا اٌّدبي
4914 1932 13 

 13 .798 4914 ٚخٛد اطبس ٔظشٞ فٟ اٌزمش٠ش خضء ُِٙ .2

4 
ثزجبدي  وبْ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ )اٌّششفخ( ساغجبً 

 اٌخجشاد ِغ اٌطبٌجخ زٛي ِٛضٛع اٌّششٚع
4975 1925 14 

21 
ارغّذ ِؼب١٠ش اٌزم١١ُ ثبٌزٛاصْ ٚاٌش١ٌّٛخ ِٕٚبعجزٙب 

 أل٘ذاف اٌّمشس ٚاٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ ف١ٗ
4977 7980 15 

 16 1915 39.1 ارغّذ طش٠مخ ػشض اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ثبٌٛضٛذ 12

 10 7983 3986 ِٕٚبعجبً  وبْ رم١١ُ ِششٚػٟ ػبدالً  37

 18 1926 3982 ارغّذ أ٘ذاف اٌّمشس ثبٌٛضٛذ .1

5 
رُ ػشض ِزطٍجبد اٌزم١١ُ ٚػٕبصش اٌّسزٜٛ فٟ أٚي 

 ٌمبء
3900 1972 1. 

6 
رٕٛػذ طشق رمذ٠ُ اٌّسزٜٛ ٚرٕبعجذ ِغ اٌّؼبسف 

 ٚاٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ
3900 79.0 1. 

 27 79.5 3968 أٔب ساض١خ ثشىً ػبَ ػٓ خٛدح ٘زا اٌّمش9 20

 21 1917 2982 وبْ اٌّمشس عٙالً ِمبسٔخ ثغ١شٖ 25

 44 97.1 4722 شعرت بضغوط نفسية أثناء هذا المقرر 42

 ما يمي:ين السابق ينيتضح من الجدول
طالبات في ال( بين متوسط درجات 1,10وجود فرق دال إحصائًيا )عند مستوى  -

المدمج والمتوسط الفرضي أو القيمة التعميم استراتيجية  الدرجة الكمية لمرضا عن
( التي تشير إلى الحد األدنى لمرضا بدرجة كبيرة، وذلك لصالح متوسط 6من  7,61)

طالبات في الدرجة الكمية لمرضا عن ال. أي أن متوسط درجات الطالباتدرجات 
( التي 6من  7,61التعميم المدمج أعمى بداللة إحصائية من القيمة )استراتيجية 

 ى الحد األدنى لمرضا بدرجة كبيرة. تشير إل
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التعميم المدمج استراتيجية طالبات في الدرجة الكمية لمرضا عن الأن متوسط درجات  -
( وىو متوسط يقع مدى االستجابة راض بدرجة كبيرة )الذي 6من  6,02يساوي )
طالبات راضيات بدرجة كبيرة ال( مما يشير إلى أن 6,21إلى أقل من  7,61يمتد من 

 تعميم المدمج. لاعن 
أن العبارة التي احتمت المرتبة األولى بين عبارات مقياس التعميم المدمج ىي العبارة  -

 (.6من  6,22)تتفاعل المنسقة مع الطالبات( بمتوسط بمغ )
أن المرتبة الثانية احتمتيا ثالث عبارات ىي: )كانت منسقة المقرر تحترم الطالبات(،  -

المساعدة الالزمة عند الحاجة لذلك(، )تتميز المنسقة )تواجدت المنسقة لتقديم 
 ( لكل منيا.6من  6,27بالقدرة عمى إدارة وقت التعميم والتعمم( بمتوسط بمغ )

أن العبارة التي احتمت المرتبة الثانية والعشرين واألخيرة بين عبارات مقياس التعميم  -
بضغوط نفسية أثناء ىذا المدمج القائم عمى نظام إدارة التعمم ىي العبارة )شعرت 

 (. 6من  2,22المقرر( بمتوسط بمغ )
 ومن إجمالي نتائج السؤال الثاني يتضح ما يمي: 

طالبات في ال( بين متوسط درجات 1.10وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوي ) -
التعميم المدمج والمتوسط الفرضي أو القيمة استراتيجية  الدرجة الكمية لمرضا عن

تي تشير إلى الحد األدنى لمرضا بدرجة كبيرة، وذلك لصالح متوسط ( ال6من  7,61)
 طالبات.الدرجات 

أن طالبات دبموم التعمم اإللكتروني بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن راضيات  -
 تعميم المدمج.البدرجة كبيرة عن 

 ساىم استراتيجية التعميمت تحقق الفرض الثاني من فروض الدراسة والذي نص عمى " -
المدمج لتنمية ميارات الكتابة البحثية في تحقيق مستوى رضا عال نحو التعمم بتمك 

 ".االستراتيجية لدى عينة البحث
تتفق ىذه الدراسة مع االتجاه اإليجابي الستخدام التعميم المدمج في تنمية ميارات وبذلك 

 Kintu et و (، ومع ما توصل ل2102لكترونية في دراسة السنوسي )استخدام المصادر اإل 
al (2017)  من رضا لمطالب كنتيجة لتعمميم المدمج عبر بيئة تعميمية مدمجة مصممة وفق

https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-017-0043-4#auth-1
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 & Miyazoe خصائص وخمفيات الطالب، وتتفق كذلك مع ما توصال لو
Anderson(2010)  لتعمم الكتابة. دمجلتصورات الطالب اإليجابية حول تصميم المقرر الم 

وترى الباحثة أن النتائج السابقة تؤكد عمى أن تصميم التعميم المدمج ىو الجسر الذي يربط 
ت بين نظرية التعمم وممارسة التدريس وىو األساس لمتنفيذ الناجح لمتدريس بتوجيو من نظريا

التعمم المدمج، التي تأخذ بعين االعتبار كل التحديات التي تواجو تطبيقو في البيئة 
المستيدفة، وتعمل عمى توفير حاجات الطالبات بشكل مستمر، ففي ىذه الدراسة تم تحديد 

قبل تدريسيا فعاًل وفق التعميم المدمج البحثية  احتياجات الطالبات في ميارات الكتابة العممية
رت عمميات التقويم خالل تفاعل الباحثة المستمر مع الطالبات تحت دعم بيئة التعميم ثم استم

دارة وقت وتنظيم التدريس من قبل الباحثة، حيث تم تطبيق التعميم المدمج في  المدمج، وا 
بيئتين متكاممتين، ىما الفصل الدراسي التقميدي المباشر وجيًا لوجو، والتعمم الذاتي الموجو 

دارة التعمم في البالك بورد ومنصات التواصل االجتماعي )واتس أب(، فقد حاولت عبر نظام إ
الباحثة الجمع بين النظرية والممارسة المرنة والموجية بالتقويم المستمر لتعمم الطالبات 
والتدريس؛ لضبط استراتيجيات التدريس وفًقا لممتطمبات الفعمية، بما في ذلك عمى سبيل 

يل تنظيم التدريس عمى البالك بورد، والتوجيو الفردي من قبل المشرفات المثال ال الحصر تعد
الفرديات، ومواصفات التنفيذ، وقواعد التسميم، مما ساىم في تخفيف الشعور بضغوط نفسية 
لدى الطالبات أثناء ىذا المقرر. كما أن تحديد األىداف يساىم في متابعة تحقيقيا لدى 

، بل ويمكن أن يساىم في زيادة دافعية اإلنجاز من خالل الطالبات ويخفف شعورىم بالضغوط
اتخاذ خياراتيم وقراراتيم الخاصة وتقييم تقدميم والتكيف وفًقا لذلك بتوازن متناغم بين 
استقاللية الطالبة ومرونة نظام التعمم، وكذلك تواجد منصة تواصل أمًرا ميًما في تصميم نظام 

في تصميم التدريس، حيث تدعم سرعة تقويم ميارات التدريس، كونيا حمقة وصل ديناميكية 
ولعل  الطالبات في الكتابة العممية، عبر تنظيم التدريس وفقا لمتسمسل الزمني ألنشطة التعمم.

نموذج تصميم التعميم المدمج الذي تم استخدامو لدى الطالبات يؤكد أن  يجابيإلارتفاع األثر ا
يجعل التعمم تجربة فعالة مخصصة تركز عمى احتياجات الطالبات وقدراتيم  بحثال افي ىذ

 .بتناغم بين الفردية واالستقاللية
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 التوصيات والمقترحات:

 وصي بما يمي:تمن نتائج  دراسةلو ال تبناء عمى ما توصم
التعميم المدمج في  استراتيجيات نشر الوعي في األوساط األكاديمية حول تبني -

 ج التعمم. تحقيق نوات
 تبني التصميم التعميمي المتبع لتصميم تعميم مدمج في تخصصات ومقررات أخرى. -
تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى توظيف التعميم المدمج في تنمية تحصيل الطالب  -

 وفق استراتيجيات تفاعمية وتشاركية.
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