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 إشراف إعداد
 د. كراهً تذوي اتىهغنن أنس تن عثذ اللطٍف تن حموذ اخلطٍة

 املياهج وطسق التدزيص املشاعدتاذ  أس
 

 
 

 حبث همذم استكواال لنٍل درجة املاجستري ختصص املناهج وطرق التذرٌس 
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 على حتصٍل الطالب  Show meأثر استخذام تمنٍة 
 يف همرر اللغة االجنلٍزٌة تاملرحلة املتىسطة  

 

 إشراف إعداد
 اتىهغنند. كراهً تذوي  أنس تن عثذ اللطٍف تن حموذ اخلطٍة

 أستاذ  املياهج وطسق التدزيص املشاعد 
 

 

 صلخستامل
  Show meىدفت الدراسة الحالية إلى تقصي اثر استخدام تقنية  أهداف الدراسة :

االلكترونية في تدريس مقرر المغة االنجميزية عمى  تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط 
عند مستويات بموم المعرفية الدنيا : التذكر ، والفيم ، والتطبيق ، وأيضا عمل دليل إرشادي 

 االلكترونية.  Show meلممعمم والطالب عن كيفية استخدام تقنية 
الباحث المنيج الوصفي و شبو التجريبي وذالك لقياس اثر  استخدم منهج الدراسة وعينتها  :

والطريقة   Show meالمتغير المستقل التعمم المدمج والمتمثل في الجمع بين استخدام تقنية 
التقميدية عمى المتغير التابع التحصيل الدراسي عند مستوى التذكر والفيم والتطبيق عمى 

طالب من طالب الصف الثاني  06مجموعتين تجريبية وضابطة ، وقد تكونت عينة الدراسة من 
في المغة االنجميزية في الفصل الدراسي    Wonderful worldالمتوسط ممن يدرسون منيج 

 ، وقد استخدم الباحث اختبار تحصيمي كأداة ليذه الدراسة .  5341ي عام الثان
توصمت الدراسة إلى انو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط   نتائج الدراسة :

وبين   Show meدرجات تحصيل الطالب الذين درسوا المغة االنجميزية باستخدام تقنية 
الل الطريقة التقميدية عند مستوى التذكر الفيم مستوى درجات الطالب الذين درسوا من خ

والتطبيق وعند المستويات الثالثة مجتمعة لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت تقنية 
Show me  .  

 توصيات الدراسة : 
في تدريس مقررات   Show meاالستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتيا مثل تقنية  -

 المغة االنجميزية في التعميم العام.
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تدريب معممي المغة االنجميزية عمى استخدام التقنيات الحديثة في تدريس المغة االنجميزية   -
 .  Show meكتقنية 

توفير الدعم المادي لمتقنيات المتطورة والحديثة في التعميم ، لما ليا من اثأر ايجابية عمى  -
 ي .التحصيل الدراس

 كأداة مساندة في التعميم .  Show meتدريب الطالب عمى كيفية استخدام تقنية  -
 مقترحات الدراسة :

االلكترونية عمى التحصيل في مادة العموم أو لغتي أو   Show meاثر استخدام تقنية   -
 أي مادة أخرى.

 .في تنمية ميارات التفكير الناقد لدى متعممي المغة  Show meفاعمية استخدام تقنية    -
االلكترونية عمى تنمية ميارات االستماع في  مادة المغة   Show meفاعمية تقنية    -

 االنجميزية لمصف الثاني المتوسط .
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 التوهٍذ للذراسة 
واالتصاالت وىو يشيد المجتمع العالمي تغيرًا متسارعا في مجال تكنولوجيا المعمومات 

ما انعكس بدوره عمى العممية التربوية والتعميمية، حيث طرحت تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت المتمثمة في الكمبيوتر واالنترنت وما يتبعيا من أدوات و خدمات وتطبيقات 
الكترونية جديدة تخدم العممية التعميمية وذالك لما تنتجو من فرص متنوعة لتفاعل الطالب 

عيا ومن خالليا وما توفره من أساليب متنوعة لالتصال والتفاعل المجتمعي وأساليب م
 الحصول عمى المعمومات وحفظيا واسترجاعيا والتفاعل معيا.

ومع وجود ىذا التطور المعرفي والسيولة في االستخدام مازال  كثيٌر من المعممين في واقعنا 
( فان ما 60ص  4663 المباشر " )ىارفي ، كريس ، إلى استخدام  التعميم التقميدي "  التعميمي

 يتميز بو التعمم التقميدي من مزايا كثيرة من تواصل اجتماعي وتفاعل بكل الحواس  .

في إطار  Show meومن ىنا نمت الحاجة والدافع لدى الباحث إلى استخدام تقنية 
لدي طالب  التحصيل الدراسي عمى  فمسفة ومنظومة التعمم االلكتروني المدمج لتقصي أثرىا

خاصة بعدما تبين لمباحث باالطالع والبحث عدم استخدام أي دراسة من  المتوسطةالمرحمة 
 وتوظيفيا بيدف تنمية التحصيل الدراسي .  Show meقبل لتقنية 

 هشكلة الذراسة
في تدني مستويات التحصيل الدراسي لطالب المرحمة  الحاليتتمثل مشكمة البحث 

استخدام  أىميامن  أسبابالمتوسطة في مادة المغة االنجميزية ونفورىم منيا ، وذالك لعدة 
المعمم لطرق تدريس تقميدية  وعدم استخدامو لموسائط االلكترونية وتقنيات الويب التفاعمية 

( و الزىيري 60، ص  4662لحمود ) ويؤيد ذالك دراسة كل من ا في عممية التدريس
( والتي أظيرت نتائجيا أن من أسباب تدني مستوى طالب المرحمة 26، ص 4662)

المتوسطة في مادة المغة االنجميزية عدم تنويع المعمم في طرق التدريس المستخدمة واستخدام 
 المعمم طرق تدريس تقميدية  .

 



 

2117( 2ج) ابريل( 111العدد )  مجلة كلية التربية ببنها  

 

  346 

 ابة عن السؤال الرئيس التالي:واستنادًا عمى ما سبق فإن الدراسة تسعى لإلج
( االلكترونية عمى التحصيل الدراسي لمادة المغة Show meما أثر استخدام تقنية ) -

 االنجميزية لدى طالب المرحمة المتوسطة ؟
 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 المجموعة التجريبية و طالب  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات -
المجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب 

 طالب المرحمة المتوسطة عند مستوى التذكر ؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  -

المغة االنجميزية لدى طالب  والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة
 المرحمة المتوسطة عند مستوى الفيم  ؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  -
والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب 

 المرحمة المتوسطة عند مستوى التطبيق ؟

االلكترونية في التحصيل الدراسي لمادة المغة  Show me استخدام تقنية  ما حجم تأثير -
 ؟ككل  االنجميزية لدى طالب المرحمة المتوسطة عند مستوى التذكر والفيم والتطبيق

 أهذاف الذراسة  
 ىدفت الدراسة الحالية إلى التالي :

االلكترونية في تدريس مقرر المغة االنجميزية عمى    show meتقصي اثر استخدام تقنية  -
تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط عند مستويات بموم المعرفية الدنيا : التذكر ، 

 والفيم ، والتطبيق.
 االلكترونية.  Show meتصميم دليل إرشادي لممعمم عن كيفية استخدام تقنية    -
 االلكترونية.  Show meتقنية  تصميم دليل إرشادي لمطالب عن كيفية استخدام -

 حذود الذراسة  
 تمتزم الدراسة الحالية بالحدود التالية:

 المتوسط الثاني طالب الصف :  الحدود البشرية -



 

   أنس بن عبداللطيف بن حممد اخلطيب/ أ
Show me

  

 347 

   األحساءالمممكة العربية السعودية _ مدينة :  الحدود المكانية -
 .ىـ  5341 -5343-العام الدراسي : الحدود الزمنية -
والتي ىي بعنوان    Wonderful worldالوحدة الثانية من كتاب: الحدود الموضوعية -

The environment  . 
 التطبيق .  –الفيم  –: قياس التحصيل عند مستويات التذكر الحد التقويمي  -

 فروض الذراسة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  -

التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب المرحمة الضابطة عمى اختبار 
 المتوسطة عند مستوى التذكر  في التطبيق البعدي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  -
الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب المرحمة 

 متوسطة عند مستوى الفيم  في التطبيق البعديال
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  -

الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب المرحمة 
 المتوسطة عند مستوى التطبيق  في التطبيق البعدي .

 ة  هصطلحات الذراس
 (:  (Show meتقنية

مجتمع التعمم العالمي ، وىو المكان الذي يمكن ألي كما يعرفيا موقع التقنية انيا " 
شخص أن يتعمم أو يعمم أي شيء. وميمة ىذه التقنية  ىي ربط المعممين بالطالب في 

 " . جميع أنحاء العالم

ويعرف الباحث التقنية اجرائيا "وىي عبارة عن تقنية وليا موقع تواصمي خاص بيا فييا 
سبورة الكترونية تسجل ما تكتبو وما تقولو ثم تتحول بعد نياية شرحك إلى مقطع فيديو وتنزلو 

ويراىا كل طالبك أو غيرىم ،  Show me مباشرة في صفحتك الخاصة عمى موقع 
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الفيديو ويعمق عميو ويضيف لو التفضيل من عدمو ، ويمكن ويستطيع الطالب أن يحمل 
 لصاحب الصفحة أن يطمع عمى عدد المشاىدات . 

  Blended E-learning ): )التعمم المدمج  
( " ىو نظام متكامل يدمج األسموب التقميدي لمتعمم وجيًا 51، ص  4655يعرفو الفقي )  -

-Web-based e)مع التعمم االلكتروني عبر االنترنت     ( Face – to – face)لوجو 
learning)  لتوجيو ومساعدة المتعمم خالل كل مرحمة من مراحل التعمم كأحد المداخل

 الحديثة القائمة عمى استخدام تكنولوجيا التعميم في تصميم مواقف تعميمية حديثة ".
ل فييا التقنيات الحديثة من ويعرفو الباحث إجرائيا بأنو : ىو عبارة عن طريقة تتكام -

والتعمم التقميدي بحيث يكمل كٌل منيما اآلخر وذالك إلكساب  Show meخالل تقنية  
 الطالب المادة العممية .

 اإلطار النظري
 التعله املدمجاملبحح الجالح : 

  تمهيد 

في ظل الثورة المعموماتية وما صاحبيا من تضاعف مطرد في تقنيات توليد ومعالجة 
المعمومات وكذالك ظيور شبكة المعمومات الدولية " االنترنت " المتاحة لجميع الدول  وتخزين
وقت لتمك المعمومات ،  أيوالتي مكنت المتعممين من الوصول بسيولة وسرعة في  واإلفراد

ظيور الوسائط المتعددة وما ترتبت عميو من توظيف لعناصرىا في نقل وتقديم  إلى باإلضافة
 وأساليبومات في برامج التعمم المختمفة وما ارتبط بذالك من ضرورة وجود طرق تمك المعم

لتمكين المتعممين من االستفادة من   Blended learningتعميمية جديدة مثل التعمم المدمج 
التي تعتمد عمى الذكاء  اإلنسانقدرات الكمبيوتر التي تعتمد عمى سرعتو اليائمة وقدرة 

 (51 ص، 4655 واالبتكار .) الفقي ،

انو يواجو بعض القصور في جوانب  المزايا إالمن إن التعمم االلكتروني يمتمك كثير 
كثيرة والتي لم يستطع التعمم االلكتروني التغمب عمييا وتمك الجوانب ىي التي يتميز بيا 
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مفيوم جديد يجمع بين مميزات التعمم التقميدي  إلىالتعمم التقميدي ، ومن ىنا كانت الحاجة 
نيما فظير ما يسمى بالتعمم موالتعمم االلكتروني والتغمب عمى جوانب القصور في كل 

االلكتروني ليزيد من فاعمية العممية  والتعممكل من التعمم التقميدي  جبدمالمدمج والذي يعني 
 يمية . التعميمة والتفاعل التعميمي بين كل العناصر التعم

) بكثرة في  61،ص   4666إبراىيم (   أشاروقد بدأ استخدام التعمم المدمج كما 
الجمعية األمريكية لمتدريب  أشارتحيث  4664الدوائر األكاديمية والمؤسسية بداية من عام 

التعمم المدمج قد غدا من فضمى االتجاىات الحديثة في صناعة  أن إلىوالتطوير حينذاك 
 ة .وتوصيل المعرف

انو  (   15 ص، 4661وكان سبب ظيور التعمم المدمج كما يورد ذالك  سالمة(  
التربويين انتشار التعمم االلكتروني بصيغتو عبر الفصول االفتراضية وعد  وناستغرب المفكر 

تحوال من سمات التعمم المدرسي الصفي االعتيادي وفي الوقت ذاتو فانو من غير الصواب 
في التعميم لذا كان الرأي بالجمع ما بين فوائد النظامين ، ولذا   أثرىاو  االتكنولوجيتجاىل 

ظير التعميم المدمج كتطور طبيعي لمتعمم االلكتروني فيذا نوع من التعميم يجمع بين التعمم 
االلكتروني والتعمم الصفي التقميدي فيو تعمم ال يمغي التعمم االلكتروني وال التعمم التقميدي انو 

ولكن نستخدمو بشكل وظيفي في  يالتكنولوجالثنين معا فنحن ال نمغي التطور ا بينمزيج 
 فصولنا العادية وفي معاممنا الدراسية .

  : مفهوم التعمم المدمج 

يعد التعمم المدمج من المفاىيم الحديثة التي دخمت في الحياة التعميمية في وقتنا 
ويمكن  المدمجعريف التعمم ت المدمجمن التربويين والميتمين بالتعمم  تناول كثيرٌ الحاضر لذا 

 لنا أن نذكر منيا :

خمط ادوار المعمم التقميدية في  أوانو مزج " )    523 ص، 4654تعرفو سندي  ( 
الفصول الدراسية التقميدية مع الفصول االفتراضية والمعمم االلكتروني أي انو تعمم يجمع بين 
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جماعية دون  أويدي والتعمم االلكتروني واستخدام المواد االلكترونية بصورة فردية التعمم التقم
 . "  التخمي عن الواقع التعميمي المعتاد والحضور في غرفة الصف

) " أّنو مفيوم دال  عمى شكل من أشكال   53 ص،  4654و يعرفو العمري ( 
ميم اإللكتروني ، مستخدما تكنولوجيا التعمم الحديثة التي تعمل عمى توظيف  التع استراتيجيات

المعمومات، واالتصاالت، والوسائل اإللكترونية، دون التخمي عن الواقع الّتعميمي المعتاد، 
والحضور في غرفة الصف، وتفاعل المتعممين مع بعضيم، ومع المعمم، في عمميتي التعمم، 

دمجان مًعا؛ إلنجاز عمميات التعميم، والّتعميم؛ حيث يتشارك الّتعّممان اإللكتروني، والمعتاد، وي
 المخططة عمى أكمل وجو " . والتعميم

ىذه التعريفات يتضح انو ال يوجد تعريف محدد لمتعمم المدمج ويمكن لنا أن  كلبعد 
 نستخمص من تمك التعريفات ما يمي : 

 التعمم المدمج ىو مزج بين التعمم التقميدي والتعمم االلكتروني . إن  -
 . االلكترونييستخدم التعمم المدمج لمتغمب عمى مشكالت التعمم  -
التفاعل بين المعمم والمتعمم وبين المتعمم والمادة  إحداثيسعى  التعمم المدمج عمى  -

 .. من خالل لقاءات مباشرة ووسائط الكترونية التعميمية
 التعمم المدمج :  أهمية 

، تجاىمو أوكننا االستغناء عن التعميم التقميدي ىذا النوع من التعمم في انو ال يم أىميةترجع 
 .  أيضاتجاىميا  أوالتعميمية  اوالتكنولوجيعن التعمم االلكتروني  أيضاوال يمكننا االستغناء 

إلمكاناتو الواسعة   ظراً ت القرن الحادي والعشرين؛ نرايعد التعميم المدمج أحد أىم تطو ف
في كونو أكثر أيضا  تقديم فرصة حقيقية؛ إليجاد تجربة تعميمية ناجحة، وتبرز أىميتو  في

 (       ,p    )  ،Singhوفاعمية من أنماط التعمم االلكتروني المختمفة شمواًل ومرونة

 األخذدعت القائمين عمى التعميم والتدريب عن بعد  أىميةليذه الطريقة في التعمم  إن
الدمج بين التعميم التقميدي والتعميم عن بعد لكون التعميم عن بعد عمى الرغم من  بأسموب

لو قدرة تعميمية محدودة في االعتماد عميو في التأىيل  أن إاللتطور السريع في مسيرتو 
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التطبيقية مثل الطب واليندسة ، لكن مع التعمم المدمج فال وجود ليذه  األقساملبعض 
 ( .،  4655مري ،المشكمة )المطوع والش

  تقنية  باستخدامالنظرية االتصالية والتعمم المدمجShow me : 

نظرية التعمم االتصالية بما   Downes Siemens andقدم )سيمنز ، ودوينز(  
الحادي والعشرين، والتي تأخذ في االعتبار االتجاىات الحديثة  القرنيتوافق مع احتياجات 

في التعمم ، واستخدام التكنولوجيا والشبكات ، فى الجمع بين العناصر ذات الصمة في كثير 
من نظريات التعمم ، واليياكل االجتماعية ، والتكنولوجيا لبناء نظرية قوية لمتعمم في العصر 

صالية عمى التعمم الرقمي عبر الشبكات، و استخدام أدوات الرقمي ، وتؤكد النظرية االت
 ( . 40، ص  4656ابوخطوة ،  ذكر في تكنولوجيا الحاسوب واالنترنت في التعميم.)

وتستخدم النظرية االتصالية أدوات التعاون التي تساعد الطمبة عمى العمل والتعمم معا 
إلنترنت. ومعظم أدوات التعاون تعمل عن بعد ، وتسمح ليم بتبادل األفكار، والمشاعر عبر ا

بطريقة واحدة في تبادل الرسالة بين أطراف االتصال ؛ وذلك من خالل البريد اإللكتروني ، 
 &Horton)، و المؤتمرات الصوتية ، و مؤتمرات الفيديو الكتابةوالدردشة ، والرسم عمى ألواح 

Horton,    ,p    ) 
م التقميدي والتعمم االلكتروني باستخدام تقنية والتعمم المدمج الذي يجمع بين التعم

Show me   الذي يستخدمو الباحث في ىذه الدراسة  قائم  عمى ىذه النظرية التي تؤكد
الذي يعتبر شبكة توصل الطالب    Show meىو في موقع  كماعمى التعمم عبر الشبكات 

بمعممييم والطالب ببعضيم ، والتعمم باستخدام التكنولوجيا التي تعتبر ىذه التقنية من احدث 
 التقنيات في الوقت الحاضر 

  : مزايا التعمم المدمج 

إن لمتعمم  المدمج  عدة مزايا جعمت منو حاًل ميمًا لكثير من المشكالت التي يعاني منيا 
 قميدي فيتميز بمزايا تفيد المعمم وأخرى تفيد المتعمم ، أىميا ما يمي :التعمم الت

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Downes
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 مزايا تخص المعمم : - أ
 الذي يتطمب تكمفة عالية . بالتعمم االلكتروني  نقارنو عندما  ميتقميل نفقات التعم. 
  يستفيد المعمم من خالل التعمم المدمج التواصل المستمر مع طالبو ومعرفة استجابتيم

 وجماعية في الفصل الدراسي . بصفة فردية
  توظيف ما يحبو الطالب في عممية تعمميم وىذا لو األثر األكبر في عممية التحصيل 
 مزايا تخص المتعمم :  - ب
 من وسيط نصي وصوتي وحركي  بأكثرعرض الفكرة الواحدة  نستطيع بالتعمم المدمج

 أنمم مما يتيح لو وىذا يساعد عمى التجديد في طريقة التدريس ويبعد الممل عن المتع
تمقيو المعمومة دون التفريط بالتواصل المباشر مع  أثناءيكون مشاركا نشطا ومتفاعال 

 ( 4656) الشوكاني ، المعمم . 
 ل تنمية ميارات التواص إلىيتيح فرصا تعممية مناسبة لممتعمم  تؤدي  المدمجالتعمم  إن

 . ،والتحدث، والقراءة االستماع لديو من خالل 
 تقدم فيو المادة بشكل منظم في فعالياتو المختمفة، بحيث ينعكس ذلك  المدمجتعمم إّن ال

إتقان المعمومة المقدمة  إلىعمى تنظيم فكر الطالب، فتنظيم األفكار يؤدي بالضرورة 
 ( 0،   4655( القاضي . لو
  وجيا لوجو  الطمبةتمكين المتعممين من الحصول عمى متعة التعامل مع المدرسين وزمالئيم

 ( 56 ص  ،4656، الحسنات .(بينيم اإلنسانيةمما يعزز العالقة االجتماعية والجوانب 
 التعمم المدمج :  عيوب 

ىناك عدة عيوب قد تتوفر في التعمم المدمج وتتفاوت درجة قوتيا حسب الحالة التي تمر بيا 
 ومن أىميا : 

  الكمبيوتر  أجيزةالمتدربين في التعامل مع  أونقص الخبرة الكافية لدى بعض الطالب
 عوائق التعمم االلكتروني وخاصة في نمط التعمم الذاتي أىموالشبكات وىذا يمثل 

 ( 52،  4655 ،الغامدي )
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  المتدربين في منازليم  أو المتعممينلموجودة لدى ا األجيزة أنال يوجد أي ضمان من
مساق الكترونيا عمى نفس الكفاءة والقدرة التدريب التي يدرسون بيا ال أماكنفي أي  أو

 ( 52،  4655 ،الغامدي )تصمح لممحتوي المنيجي لممساق  وأنياوالسرعة والتجييزات 
  الميارة الكافية لمتعامل مع أجيزة  أوالمتدربين تنقصيم الخبرة  أوبعض الطالب

كنا نتكمم عن  إذاوخاصة  المدمجعوائق التعمم  أىمالكمبيوتر والشبكات وىذا يمثل 
 نوع من التعمم الذاتي.

 الذراسات الساتمة
 دراسات تناولت اثر استخدام التعمم المدمج في تدريس مادة المغة االنجميزية  :

  : Alshwiah)    ( الشويه دراسة -

تعمم مدمج مقترحة في تدريس المفردات الطبية بجامعة الخميج  إستراتيجيةبعنوان "اثر 
الدراسة الحالية لمعرفة العربية عمى التحصيل واالتجاه والرضا نحو المغة االنجميزية ""وتيدف 

تعمم مدمج مقترحة في تدريس المفردات الطبية بجامعة الخميج العربية عمى  إستراتيجيةاثر 
وقياس مستوى الرضا لدى الطالب واستخدمت  النجميزيةاالتحصيل واالتجاه نحو المغة 

طالب وطالبة وتم تقسيميم  16 عمىالدراسة المنيج التجريبي ، ،شممت عينة الدراسة 
وقد استخدمت الدراسة األدوات التالية لجمع مجموعتين تجريبية وضابطة ،  إلىعشوائيا 

من المغة االنجميزية  ، ومقياس  لمعرفة تحصيل المفردات واالتجاه  المعمومات ، االختبار 
ال توجد فروق  أن إلىوتوصمت الدراسة ،  لقياس الرضا الذي تم تطويره من قبل الباحث 

بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فيما يتعمق باختبار التحصيل  إحصائية داللةذات 
ومقياس االتجاه نحو المغة االنجميزية  وتوصمت عمى مستوى الرضا انو تفوق ت المجموعة 

 . قياس الرضا عمى الوحدة التدريسيةالتجريبية عمى الضابطة في ثالث محاور من محاور  م

 :   Shih)    ( شيه  دراسة -

" التعمم المدمج باستخدام المدونات القائمة عمي الفيديو في تدريس الخطابة لطالب بعنوان 
التعرف عمى اثر  إلىالمغة االنجميزية كمغة ثانية في مقرر المغة االنجميزية " وقد ىدفت الدراسة 
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 المغةالتعمم المدمج باستخدام المدونات القائمة عمى الفيديو في تدريس فن الخطابة بمقرر  أسموب
االنجميزية لطالب المغة الثانية بالجامعة ، ،قد استخدمت الدراسة المنيج المسحي والتجريبي ، 

الدراسة األدوات التالية لجمع طالب وطالبة ، وقد استخدمت  33،كانت عينة الدراسة متمثمة في 
فاعمية  إلىنتائج الدراسة  أظيرتاالستبانة ، والمقابمة ، و مدونات الطالب ،قد  المعمومات 

ية مفاع إلى باإلضافةالمغوي  واإلنتاجالتصميمي التعميمي المدمج في زيادة رضا المتعممين 
 المغة . إثراءااللكترونية " المدونة المعززة بالفيديو " في  األدوات

 :   leel & Chong)    ( شونق وليل   دراسة -
الكشف عن العالقة بين التعمم المدمج والتحصيل لدى طالب  إلىوتيدف الدراسة 

الدراسة المنيج  واستخدمتاليابانيين الذين يدرسون المغة االنجميزية ،  األساسيةالمرحمة 
 إلىطالب وطالبة حيث تم تقسيم المجموعتين  06التجريبي ، حيث تكونت عينة الدراسة من 

واستخدمت طالب وطالبة ،  46ابطة بمعدل طالب وطالبة ومجموعة ض 46تجريبية بمعدل 
وجود فروق  إلىوتوصمت الدراسة كأداة لجمع المعمومات ، تحصيمي الختبار اال الدراسة 

من المجموعة  أكثرالمجموعة التجريبية في تحصيل القواعد  لصالح إحصائيةذات داللة 
ث ابدي الطالب ا لمطالب حيعالتعمم المدمج كان ممت أنالضابطة ، كما بينت الدراسة 

 ارتياحيم ليذه الطريقة التي تعتبر ممتعة بالنسبة ليم وتقدم التعمم بأسموب ميسر . .

 : (3122)دراسة الفقراء  -
بعنوان "اثر استخدام إستراتيجية التعمم المتمازج في تحصيل طمبة المغة االنجميزية في 
جامعة مؤتة "وقد ىدفت الدراسة إلى استقصاء اثر استخدام إستراتيجية التعمم المتمازج في 
تحصيل طمبة المغة االنجميزية في ميارة القراءة في جامعة مؤتة ، وقد استخدمت الدراسة 

طالبا  16ريبي باستخدام القاموس النقال والتقميدي ، وتكونت عينة الدراسة من المنيج التج
لمتجريبية ، واستخدمت الدراسة االختبار التحصيمي كأداة لجمع  43لمضابطة و  40وطالبة 
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المعمومات ،وتوصمت  الدراسة إلي وجود  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 ب في ميارات القراءة لصالح المجموعة التجريبية في درجات تحصيل الطال 6،61

 : (3123) المصريسة  ادر  -
في تدريس وحدة من مقرر المغة  المدمجبعنوان " فاعمية استخدام التعميم االلكتروني 

معرفة مدى فعالية  إلىاالنجميزية بالصف الثاني الثانوي بمدينة مكة المكرمة " وىدفت الدراسة 
استخدام التعميم االلكتروني المدمج في تدريس وحدة من مقرر المغة االنجميزية عند المستويات 

التطبيق " لطالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة مكة المكرمة ،  –الفيم  –التالية " التذكر 
طالبة تم تقسيميا  10 واستخدمت الدراسة المنيج الشبو تجريبي عمى عينة الدراسة المتمثمة في

واستخدمت الدراسة االختبار التحصيمي طالبة ،  41طالبة وضابطة  45مجموعتين تجريبية  إلى
عند مستوى  إحصائيةانو توجد فروق ذات داللة  إلى،توصمت الدراسة كأداة لجمع المعمومات 

ام التعمم بين متوسط درجات اختبار طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستخد 6،61
بالطريقة المعتادة في التطبيق البعدي  دراسةااللكتروني المدمج وبين المجموعة الضابطة التي 

 التطبيق " . –الفيم  –لالختبار التحصيمي عند مستويات " التذكر 

 :  Sucaromana)    (  سكرومانا دراسة -
بعنوان " اثر التعمم المدمج عمى الدافعية الذاتية عمى الطالب التايمنديين الذين يدرسون المغة 

معرفة اثر التعمم المدمج عمى الدافعية الذاتية لطالب  إلىاالنجميزية كمغة ثانية " وتيدف الدراسة 
يج التجريبي ،عمى الجامعة الذين يدرسون المغة االنجميزية كمغة ثانية ، وقد استخدم الباحث المن

الذين  45 – 52بين  أعمارىمطالبا وطالبة تايمندي الذين تتراوح  406عينة الدراسة المكونة من 
وقد استخدمت الدراسة االختبار التحصيمي كأداة لجمع  كمغة ثانية ،  االنجميزيةيدرسون المغة 

في الدافعية الذاتية  إحصائيةانو توجد فروق ذات داللة  إلىوقد خمصت الدراسة المعمومات، 
 لتعمم المغة لصالح المجموعة التجريبية التي تعممت بالتعمم المدمج . 

 : (3124)الشهري  دراسة -
المغة االنجميزية لدى طالب  قواعدبعنوان اثر استخدام التعمم المدمج عمى تعمم بعض 

التعرف عمى  إلىوىدفت الدراسة  ،نحوه  واتجاىاتيم لدقسم المغة االنجميزية بجامعة الممك خا
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اثر استخدام التعمم المدمج عمى تعمم بعض قواعد المغة االنجميزية لطالب قسم المغة 
التعرف  إلىاالنجميزية بجامعة الممك خالد عند مستويات التذكر والفيم والتطبيق ، ،ىدفت 

االنجميزية ، وقد عمى اتجاىات الطالب نحو استخدام التعمم المدمج في تعمم قواعد المغة 
طالب يدرسون  16استخدمت الدراسة المنيج الشبو التجريبي ، وتمثمت عينة الدراسة في 

وبمقياس  وقد استخدمت الدراسة االختبار التحصيمي  ،  4المغة االنجميزية  قواعدمقرر 
انو توجد فروق ذات داللة  إلى،قد توصمت الدراسة كأداتين لجمع المعمومات  اتجاه 
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار  6،61عند  يةإحصائ

وجود فروق ذات داللة  إلى أيضاالتحصيمي البعدي لصالح المجموعة التجريبية ، ،توصمت 
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبي في القياس القبمي  6،61عند مستوى  إحصائية

 م المدمج في تعمم قواعد المغة االنجميزية والبعدي لالتجاه نحو استخدام التعم

 التعلٍك على الذراسات الساتمة :
وبعد ىذا العرض المجدول يمكن لمباحث أن يعمق عمى تمك الدراسات بقراءة كمية من خالل 

 عدة نقاط :
 أوجه اتفاق تمك الدراسات مع الدراسة الحالية : - أ
  العربية السعودية في مدينة األحساء.تطبيقيا في بيئة عربية حيث طبقت في المممكة 
  تتفق مع بعض الدراسات السابقة في أنيا طبقت في التعميم العام وباألخص المرحمة

 المتوسطة.
  اعتمدت ىذه الدراسة عمى تصميم مجموعتين تجريبية وضابطة وىي تتفق مع اغمب

 الدراسات السابقة.
  التحصيل الدراسي وبيذا تتفق مع ىدفت الدراسة الحالية تقصي اثر التعمم المدمج عمى

 كثير من الدراسات السابقة.
 أوجه االختالف بين تمك الدراسات والدراسة الحالية : - ب
  استخدام تقنيةShow me .االلكترونية كمتغير مستقل وىو ما لم يكن في كل تمك الدراسات 
  استخدام أول دراسة في التعمم المدمج تطبق عمى مناىج المغة االنجميزية المطورة

Wonderful world   . في المممكة العربية السعودية 
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 أهمية الدراسات السابقة لمدراسة الحالية : - أ

 استفاد الباحث من الدراسات السباقة في النواحي التالية :
 ومتغيرىا التابع لضمان عدم تكرار ما بحث من قبل .  توجيو الدراسة الحالية بتحديد أىدافيا 
  االستفادة من الدراسات السابقة في التعرف عمى المحاور الرئيسة لإلطار النظري

 واستفادت الباحث مما كتب فييا .
  تدعيم مناقشة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة وربطيا بيا من خالل

 واالختالف معيا .بيان مدى االتفاق 
  تكون تصور شامل لدى الباحث عن أىمية استخدام التعمم المدمج وفوائده في الميدان

 التربوي وذالك من خالل االطالع عمى النتائج االيجابية في تمك الدراسات 

 الفصل الثالث : هنهج وإجراءات الذراسة 
 تمهيد :

ميا الباحث من تحديد المنيج يحتوي ىذا الفصل عمى الخطوات اإلجرائية التي استخد
المستخدم و المجتمع المقصود  وكذالك عينة الدراسة وكيفية اختيارىا ومتغيراتيا واألداة 
المستخدمة في الدراسة وخطوات بنائيا ، كما سيذكر الباحث خطوات تطبيق الدراسة ميدانيًا 

 و  األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات .

 سة :منهج الدرا
استخدم الباحث المنيج  الوصفي والمنيج شبو التجريبي وىو الذي يعرفو العساف 

( " تطبيق عامل معين عمى مجموعة دون أخرى لمعرفة ما إذا كان  423، ص  4656)
لممتغير المستقل أثر عمى المتغير التابع " واستخدم الباحث المنيج الشبو التجريبي  وذالك 

 Showتقل التعمم المدمج والمتمثل في الجمع بين استخدام تقنية لقياس اثر المتغير المس
me  . والطريقة التقميدية  عمى المتغير التابع التحصيل الدراسي 
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 مجتمع الدراسة :
تألف مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثاني المتوسط في  المرحمة المتوسطة 

 Wonderful worldفي محافظة األحساء في الفصل الدراسي الثاني ممن يدرسون منيج 
 مدارس تطبق المنيج المطور  في محافظة األحساء . 1المطور  والذين يتواجدون في   

 عينة الدراسة :
في ىذا البحث العينة القصدية في االختيار من مجتمع الدراسة وىي  لقد استخدم الباحث

 مدرسة لبيد بن ربيعة المتوسطة وذالك لممبررات التالية :
 .في محافظة األحساء  Wonderful world مدارس فقط تطبق المنيج المطور 1وجود  -5
لمن ال يتوفر في المدرسة معمل حاسب متكامل يمكن أن نحتاج لو في بعض األوقات  -4

 يتوفر عنده انترنت في منزلو أو أجيزة كمبيوتر أو أجيزة ذكية.
ترحيب إدارة المدرسة واستعدادىا لتطبيق ىذه الدراسة حيث كان من رسالتيا دمج  -4

 التقنية في التعميم.

 0لمجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية فقد تم اختيارىا من مجموع  بالنسبةأما 
فصول من الصف الثاني المتوسط عن طريق القرعة أيضا بشكل عشوائي فقد كان يمثل 

وتكونت العينة بشكل نيائي  4-4والمجموعة الضابطة  5-4المجموعة التجريبية الصف 
 ئي ألفراد العينة :طالب ويوضح الجدول التالي التوزيع النيا 06من 

 المجموع الكمي المجموعة الضابطة ةالمجموعة التجريبي 
 06 46 46 عدد الطالب
 متغيرات الدراسة :

 اشتممت الدراسة عمى المتغيرين التاليين :
 المتغير المستقل : - أ

االلكترونية كتقنية مدمجة في تدريس مقرر المغة االنجميزية لمصف   Show meوىو تقنية 
 الثاني المتوسط .

 المتغير التابع : - ب
    wonderful worldوىو تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط فيما تعمموه من مقرر 

 وذالك عند مستويات التذكر والفيم والتطبيق .
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 نتائج الذراسة وهنالشتها

 عرضًا ألسئمة البحث وكيفية اإلجابة عنيا ومدى قبول الفروضويتناول ىذا الفصل 
 الموضوعة مسبقًا أو قبوليا : 

 السؤال األول : 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب 
المرحمة المتوسطة عند مستوى التذكر  في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي 

 رونية ؟ االلكت Show meاستخدمت تقنية  
 وكان الفرض اإلحصائي هو :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب 

التي المرحمة المتوسطة عند مستوى التذكر  في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية 
 االلكترونية ". Show meاستخدمت تقنية  

لمناقشة ىذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار "ت" لمعرفة داللة الفروق بين 
متوسطات المجموعة التجريبية "قبمي وبعدى" وبين المجموعة التجريبية والضابطة في 

لدى طالب المرحمة  التطبيق البعدي عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية
 المتوسطة عند مستوى التذكر وىذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول التالي :

( يوضح داللة الفسوق بني املتوسطات باستخداو اختباز " ت" بني متوسطات اجملنوعة التجسيبية "قبلي 12جدول زقه  ) 
على اختباز التحصيل الدزاسي ملادة اللغة االجنليزية لدى وبعدى" وبني اجملنوعة التجسيبية والضابطة يف التطبيق البعدي 

 طالب املسحلة املتوسطة عيد مشتوى التركس

حجم  المجموعة اسم المحور
االنحراف  المتوسط العينة

مستوى  قيمة ت المعياري
 الداللة

 تجريبية بعدى التذكر
 تجريبية قبمي

46 
46 

1.600 
3.066 

5.541 
5.224 4.620 6.65 

 دالو

 تجريبية بعدى التذكر
 ضابطة بعدى

46 
46 

1.600 
4.466 

5.541 
5.646 0.623 6.65 

 دالة
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أي  داللححة  1012( أن قيمحة تتت دالححة وعنحد مسححتوى داللحة 32يتضح  محن خححالل اسحتعراض نتححائج جحدول) 
الفححروق بححين متوسححطات المجموعححة التجريبيححة فححي التطبيححق والبعححدي والقبمححي لصححال  التطبيححق البعححدي أي  

 االلكترونية كطريقة مدمجةShow me 0لمطالب الذين استخدموا تقنية  

اللة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية بعدى وىناك فروق ذات د 
 Show meوالمجموعة الضابطة بعدى لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت تقنية  

 االلكترونية بطريقة مدمجة في جانب التذكر  
وبناء عمى ما سبق يتم رفض الفرض األول وىو " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

ت المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل بين متوسطي درجا
 الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب المرحمة المتوسطة عند مستوى التذكر " .

ويتم قبول الفرض البديل " انو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة 
االنجميزية لدى طالب المرحمة المتوسطة عند مستوى التذكر  في التطبيق البعدي لصالح 

 االلكترونية" Show meخدمت تقنية  المجموعة التجريبية التي است
 السؤال الثاني : 

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب 

موعة التجريبية التي المرحمة المتوسطة عند مستوى الفيم  في التطبيق البعدي لصالح المج
 االلكترونية.؟ Show meاستخدمت تقنية  

 وكان الفرض اإلحصائي هو :
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب 
المرحمة المتوسطة عند مستوى الفيم  في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي 

 ونية.االلكتر  Show meاستخدمت تقنية  
لمناقشة ىذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار "ت" لمعرفة داللة الفروق بين 
متوسطات المجموعة التجريبية "قبمي وبعدى" وبين المجموعة التجريبية والضابطة في 
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التطبيق البعدي عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب المرحمة 
 الفيم وىذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول التالي :المتوسطة عند مستوى 

( يوضح داللة الفسوق بني املتوسطات باستخداو اختباز " ت" بني متوسطات اجملنوعة التجسيبية "قبلي  11جدول زقه )
االجنليزية لدى وبعدى" وبني اجملنوعة التجسيبية والضابطة يف التطبيق البعدي على اختباز التحصيل الدزاسي ملادة اللغة 

 طالب املسحلة   املتوسطة عيد مشتوى الفهه

 المجموعة اسم المحور
حجم 
االنحراف  المتوسط العينة

مستوى  قيمة ت المعياري
 الداللة

 الفيم
 تجريبية بعدى
 تجريبية قبمي

46 
46 

3.444 
4.666 

5.366 
5.262 

4.615 
6.65 
 دالة

 الفيم
 تجريبية بعدى
 ضابطة بعدى

46 
46 

3.444 
4.566 

5.366 
5.632 1.413 

6.65 
 دالة

داللة  أي 1012( أن قيمة تتت دالة وعند مستوى داللة  33) يتض  من خالل استعراض نتائج جدول
الفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية في التطبيق والبعدي والقبمي لصال  التطبيق البعدي أي  

 االلكترونية كطريقة مدمجةShow me 0لمطالب الذين استخدموا تقنية  

وىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية بعدى  
 Show meوالمجموعة الضابطة بعدي لصالح المجموعة التجريبية التي استدمت تقنية  

 االلكترونية في جانب الفيم .
داللة إحصائية وبناء عمى ما سبق يتم رفض الفرض األول وىو " ال توجد فروق ذات 

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل 
 0الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب المرحمة المتوسطة عند مستوى الفيم

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات ويتم قبول الفرض البديل وهو 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة 
االنجميزية لدى طالب المرحمة المتوسطة عند مستوى الفيم  في التطبيق البعدي لصالح 

 ةااللكتروني Show meالمجموعة التجريبية التي استخدمت تقنية  
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 السؤال الثالث : 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب 
المرحمة المتوسطة عند مستوى التطبيق  في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية 

 االلكترونية ؟ Show meتقنية  التي استخدمت 
 وكان الفرض اإلحصائي هو :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب 
المرحمة المتوسطة عند مستوى التطبيق  في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية 

 ترونية."االلك Show meالتي استخدمت تقنية  

لمناقشة ىذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار "ت" لمعرفة داللة الفروق بين 
متوسطات المجموعة التجريبية "قبمي وبعدى" وبين المجموعة التجريبية والضابطة في 
التطبيق البعدي عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب المرحمة 

 وى التطبيق وىذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول التالي :المتوسطة عند مست
( يوضح داللة الفسوق بني املتوسطات باستخداو اختباز " ت" بني متوسطات اجملنوعة التجسيبية "قبلي  12جدول زقه  )

اللغة االجنليزية لدى وبعدى" وبني اجملنوعة التجسيبية والضابطة يف التطبيق البعدي على اختباز التحصيل الدزاسي ملادة 
 طالب املسحلة   املتوسطة عيد مشتوى التطبيق

اسم 
 المجموعة المحور

حجم 
االنحراف  المتوسط العينة

 مستوى الداللة قيمة ت المعياري

 التطبيق
 تجريبية بعدى
 تجريبية قبمي

46 
46 

1.644 
4.244 

5.431 
5.550 6.463 

6.65 
 دالة

 التطبيق
 تجريبية بعدى
 ضابطة بعدى

46 
46 

1.644 
4.066 

5.431 
5.653 

0.425 
6.65 
 دالة

أي  داللة  1012( أن قيمة تتت دالة وعند مستوى داللة  34يتض  من خالل استعراض نتائج جدول)
الفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية في التطبيق والبعدي والقبمي لصال  التطبيق البعدي أي  

 االلكترونية كطريقة مدمجة Show me 0لمطالب الذين استخدموا تقنية 



 

   أنس بن عبداللطيف بن حممد اخلطيب/ أ
Show me

  

 363 

وىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية بعدى  
 Show meوالمجموعة الضابطة بعدى لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت تقنية  

 االلكترونية كطريقة مدمجة في جانب التطبيق.

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وبناء عمى ما سبق يتم رفض الفرض الثالث وىو 
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل 

 الدراسي لمادة المغة االنجميزية لدى طالب المرحمة المتوسطة عند مستوى التطبيق."

 ويتم قبول الفرض البديل وىو " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى اختبار التحصيل الدراسي لمادة المغة 
االنجميزية لدى طالب المرحمة المتوسطة عند مستوى التطبيق  في التطبيق البعدي لصالح 

 االلكترونية."" Show meالمجموعة التجريبية التي استخدمت تقنية  

 السؤال الرابع 
االلكترونية في التحصيل الدراسي لمادة  Show meقنية  ما حجم تأثير استخدام ت

 المغة االنجميزية لدى طالب المرحمة المتوسطة عند مستوى التذكر والفيم والتطبيق؟
لإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث بقياس حجم تأثير معالجة  استخدام تقنية  

Show me  االلكترونية كمتغير مستقل عمى المتغير التابع لمدراسة وىو التحصيل الدراسي
 لمادة المغة االنجميزية لدى طالب المرحمة المتوسطة عند مستوى التذكر والفيم والتطبيق .

( أن اختبار الداللة ليس مقياسا  335، ص  5225وفى ىذا اإلطار يذكر أبو حطب )
ة المستخدمة في الدراسة ولقد أقترح العمماء مقاييس إحصائية مالئما لقياس تأثير المعالج

خاصة ليذا الغرض لموصول إلى تحديد حجم تأثير المتغير المستقل تحديدا كميا .وتسمى 
 ىذه المقاييس تسميات مختمفة منيا قوة وسعة مقاييس التأثير ومؤشرات االستخدام  

Association  ، عا عمى تقدير النسبة من التباين الكمى وتعتمد ىذه المقاييس جميالترابط
يمكن "  الذيالتي ترجع إلى التباين المنتظم ، أو بعبارة أخرى النسبة بين التباين الكمى 

البحث الحالي " استخدام تقنية   فيتفسيره " أو تعميمو بالمتغير المستقل أو المعالجة وىى 
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Show me  االلكترونية " ومن أشير ىذه المقاييس مقياس"   وذلك باستخدام مربع قيمة
 مربع إيتا   "     " ت " ودرجات الحرية .  

االللرتوىية على التحصيل  Show me( لـ استخداو تقيية    Eta Squared)  التأثري( يوضح حجه 13) زقه  جدول
 التطبيق" –الفهه  –الدزاسي على مشتوى" التركس 

 ، إيتا  Eta المتغير التابع المتغير المستقل
Eta Squared 

 التأثيرحجم  إيتامربع 

 Showاستخدام تقنية  
me االلكترونية 

 كبير %51.2 6.422 التذكر
 كبير %46.4 6.144 الفيم

 كبير %32.2 6.022 التطبيق
االلكترونية ذات  Show me( أن استخدام تقنية   35يتض  من خالل استعراض نتائج جدول ) 

 تأثير كبير في التحصيل الدراسي في مادة المغة االنجميزية عمى مستوى التذكر والفهم والتطبيق
% ( حيث يذكر أبو 32.2 -% 46.4 -% 51حيث بمغ حجم التأثير عمى الترتيب ) 

% من 5يفسر  الذييمكن قبولو ىو التأثير  الذيأن مقدار التأثير  ( 334،ص 5225حطب ) 
% من التباين الكمى يدل عمى 0يفسر  الذييدل عمى تأثير ضئيل ، بينما التأثير فالتباين الكمى 
 % من التباين الكمى يدل عمى تأثير كبيرا51يفسر  الذيالتأثير  أما  تأثير متوسط ،

 مناقشة النتائج  5-3
ية باستخداميا كوسيمة االلكترون  Show meأظيرت نتائج الدراسة إلى وجود أثر لتقنية 

مدمجة عمى التحصيل الدراسي عند مستويات ) التذكر ، الفيم ، التطبيق ( وعندىا مجتمعة 
 في االختبار ككل ، ويمكن أن تعزى ىذه النتائج إلى :

  إن تقنيةShow me   أتاحت الفرصة لعرض مفاىيم الوحدة الدراسية بطريقة تختمف عن
النمط التقميدي في التدريس ، حيث كان لمطالب دور ايجابي في تمقي الدروس والتفاعل 

 معيا بشكل الكتروني .
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  إن تقنيةShow me   االلكترونية ساعدت الطالب عمى أن تكون لدييم اإلمكانية  في
ه أكثر من مرة بخالف التعمم التقميدي الذي ال يشرح المعمم إال إعادة الدرس إذا لم يفيمو 

 مرة واحدة في اغمب األحوال ..
  أتاحت أداة التعميق في موقعShow me   عمى التفاعل الالمحدود بين الباحث والطالب

 باإلضافة إلى التفاعل داخل الصف مما أتاح استيعاب أكثر لممعمومة المراد تطبيقيا .
 ية لمطالب إمكانية تبادل الخبرات في الدرس الواحد فيما بينيم عن طريق أتاحت التقن

 خدمة التعميق والتفضيل أسفل كل درس مما يخمق جو من التنافس فيما بينيم .
  ساعد شرح مفردات ومفاىيم كل درس باستخدام تقنيةShow me   عمى تذكر الطالب

 ليا وبقاء أثر تعمميا .
 تي وفرتيا عناصر الوسائط المتعددة بتقنية عوامل التشويق واإلثارة الShow me   كان

 ليا دور في زيادة فيم الطالب لموضوع الدرس .
  إتاحة الدرس لمطالب من خالل تقنيةShow me   في أي مكان وأي زمان أشرك أولياء

 أمور الطالب في موضوعات التعمم وكان لو األثر في مزيد من التطبيقات عمى الدرس
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 لعرتٍة املراجع ا
( . مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائي  5225أبو حطب ،فؤاد  وصادق ،  آمال .) 

 العموم النفسية والتربوية واالجتماعية .القاىرة ، االنجمو المصرية . في

الرياض ،  ( . المدرسة االلكترونية وادوار حديثة لممعمم ، 5346)  . التوردي ، عوض
 الرشد. مكتبة

(. اثر استخدام التعمم المدمج عمى تحصيل طالب  5344داخل )  زالعزي عبدالجحدلي ، 
الصف األول المتوسط في الرياضيات واتجاىاتيم نحوىا ، رسالة دكتوراه غير منشوره  

 القرى . أم، قسم المناىج وطرق التدريس ، كمية التربية ، جامعة 

مدى فاعمية التعميم االلكتروني في تعميم المغة االنجميزية  . ( 4660الجرف ، ريما سعد . ) 
 40،  رسالة التربة وعمم النفسفي المرحمة الجامعية في المممكة العربية السعودية ، 

 ، جامعة الممك سعود ، الرياض

م( . قوة المغة االنجميزية: الماضي والحاضر والمستقبل. جامعة  4661)  . الجرف، ريما بنت سعد
 .  440الجزء األول، ص ،رؤية مستقبمية  ،المغات في عصر العولمة   الممك خالد ، ندوة

( . فاعمية برنامج مقترح في تكنولوجيا التعميم قائم عمى 5344)  . عوضو إيمانالحارثي ، 
ارات االستخدام واالتجاىات نحوىا لدى طالبات كمية التعميم المدمج في تنمية مي

غير منشوره، قسم مناىج وطرق التدريس ، كمية التربية ،  دكتوراهرسالة  .التربية 
 القرى مكة المكرمة . أمجامعة 

( . اثر استخدام التعميم المتمازج في تنمية التحصيل  4654)  . الحارثي ، مشاري حسين
اري في الرياضيات لدى طالب المرحمة المتوسطة ، رسالة الدراسي والتفكير االبتك

 .القرى أمماجستير غير منشوره ، قسم المناىج وطرق التدريس ، كمية التربية ، جامعة 

( . تاريخ تعميم المغة االنجميزية في المممكة . مدونة  4662الحجيالن ، طالل . ) 
 عمى : 5341 – 1 -56الحجيالن ، متاح بتاريخ 
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 http://hajailan.blog.com/          /%D  AA%D  A  D  B  D   A%D  AE-

%D  AA%D  B  D     D   A%D    -

%D  A  D     D     D  BA%D  A -

%D  A  D     D  A  D     D  AC%D     D   A%D  B  D   A%

D  A -%D  A  D  A  D     D     D     D     D    / 

. عمان  التعميم في عصر المعموماتية  اتكنولوجيستحدثات ( . م 4660)  . الحمفاوي ، وليد
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع. ، 

تدني ميارات طالب المرحمة  وأسباب( . مؤشرات  4662)  . الحمود ، عمي احمد
المتوسطة بالقرى النائية التابعة لمدينة مكة المكرمة في المغة االنجميزية من وجية 

رسالة ماجستير غير منشوره ، قسم المناىج وطرق  .نظر المعممين والمشرفين 
 القرى مكة المكرمة . أمالتدريس ، كمية التربية ، جامعة 

 (. استراتيجيات التعمم االلكتروني ، شعاع لمعموم والنشر ، حمب . 4661) .خان ، بدر 

 .دالرياض، مكتبة الرش .(. مدخل إلى المناىج وطرق التدريس 4666) .الخميفة، حسن بن جعفر 

تدني مستوى تحصيل تالميذ المرحمة المتوسطة  أسباب( .  5342)  . الزىيري ، راشد زنان
والمعممين والمشرفين في مكة  األكاديميينفي تعمم المغة االنجميزية من وجية نظر 

رسالة ماجستير غير منشوره ، قسم المناىج وطرق التدريس ، كمية التربية  .والطائف 
 القرى مكة المكرمة. أمجامعة  ،

( . التعميم الخميط التطور الطبيعي لمتعمم االلكتروني ،  4661)  . سالمة ، حسين عمي
 03 – 15، ص  44، كمية التربية ، جامعة سوىاج ،  المجمة التربوية

 مجمة جستن في التربية . ( . دليل لتصميم التعمم المزيج  4654) . سندي ، نادية احمد 
 . 4، الجزء  42، العدد 

( . اثر إستراتيجية التعمم المتمازج في التحصيل الفوري 4662) . شكوكاني ، محمد حمزة 
 .والمؤجل لدى طالب المرحمة األساسية في مبحث التربية اإلسالمية في األردن 

، كمية الدراسات التربوية العميا ، جامعة عمان العربية غير منشوره  رسالة ماجستير 
 لمدراسات العميا .

http://hajailan.blog.com/2009/01/15/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83/
http://hajailan.blog.com/2009/01/15/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83/
http://hajailan.blog.com/2009/01/15/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83/
http://hajailan.blog.com/2009/01/15/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83/
http://hajailan.blog.com/2009/01/15/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83/
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( . اثر استخدام التعمم المدمج عمى تعمم بعض قواعد المغة 4654)  .  الشيري ، احمد عاطف
رسالة  . االنجميزية لدى طالب قسم المغة االنجميزية بجامعة الممك خالد واتجاىاتيم نحوه 

 .القرى م، قسم المناىج وطرق التدريس ، كمية التربية ، جامعة أغير منشوره  دكتوراه 

 ( . منيج البحث في العموم السموكية . الرياض ، دار الزىراء .4656العساف ، صالح . ) 

( . مطمب استخدام التعمم المدمج في تدريس العموم  5343)  .  العمري ، غازي صالح
، غير منشوره  رسالة ماجستير  .الطبيعية من وجية نظر معممي العوم بالمرحمة الثانوية 

 .القرى ، مكة المكرمة أمىج وطرق التدريس ، كمية التربية ، جامعة قسم المنا

مجمة عموم  .  blended learning(، التعميم المؤلف 4666) .  الغامدي، خديجة
 ، السنة الخامسة .41، العدد إنسانية

فاعمية التعمم المدمج في إكساب ميارات استخدام ( .  4662)  .  الغامدي ، خديجة
 .لطالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة الرياض   power pointالتقديميةالعروض 

 رسالة ماجستير غير منشور ، كمية التربية ، جامعة الممك سعود الرياض . 

السعيد ،  عايشوومبادئ في تدريس المغة ، ترجمة  أساليب( .  5226) . فريمان ، الرسن 
 . 5352مطابع جامعة الممك سعود ، 

الوسائط المتعددة  –( . التعمم المدمج التصميم التعميمي  4655) .  إبراىيمالفقي ، عبدااللو 
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،.، عمان  .التفكير االبتكاري  –

التعمم  إستراتيجية( . اثر تدريس المغة العربية باستخدام  4655)  . القاضي ، ىيثم ممدوح
في  األساسيالمفظي لدى طمبة الصف السابع  التواصلالمتمازج في تنمية ميارات 

 .  53- 4ص ،   6 ،  لمدراسات االجتماعية واالنسانية األكاديمية . األردن

عمى  وأثره( . التعميم االلكتروني المدمج 4655)  . المطوع ، عبداهلل و الشمري ، محمد
جامعة الكويت ،  .مستوى التمقي وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى الطمبة  الكويت 

 لجنة التأليف والتعريب والنشر .
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ضرورة ، ورقة  أم( . التعميم االلكتروني ترف  5344 رجب 52- 56) إبراىيم .المحيسن ، 
 ض .عمل مقدمة لندوة : مدرسة المستقبل ، ،  جامعة الممك سعود ، الريا

( . فاعمية استخدام التعميم االلكتروني المدمج في تدريس  4654)  .المصري ، نسرين محمد
رسالة  .وحدة في مقرر المغة االنجميزية بالصف الثاني الثانوي بمدينة مكة المكرمة 

 القرى . أم، قسم المناىج وطرق التدريس ، كمية التربية ، جامعة  غير منشوره ماجستير

لف ، وؤ النجاح مع التعمم الم إلى( .  الوصول 4663)  .و كريس ، ريدل  ىارفي ، سينق
  5343/   2/   54ترجمة : عصام فريحات ، مجمة المعموماتية ، متاح بتاريخ 

 http://informatics.gov.sa/index.phpعمى الرابط : 
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Abstract  

 
Title of the Study: The Effect of Using the ‘Show me’ Technology on the 

Performance of the Intermediate-level students of the English Language  

The Name of the Researcher: Anas abdulatif alkhateeb  . 

University: Imam Muhmmad Ibn Saud Islamic University-faculty of Social 

Science- the department of curriculum and teaching methods-Riyadh 

Purpose of the study: the current study aimed at investigating The effect of 

using the ‘Show me’ technology on the performance of the intermediate-

level students of the English Language in terms of Bloom’s cognitive levels: 

Knowledge, Comprehension, and Application. It also aimed at providing a 

guide for both teachers and students of how to use this technology.  

Methods and sample of the study: the researcher used the descriptive and 

the quasi-experimental methods in order to measure  the effect of  the 

independent variable of the blended learning represented by using both the 

‘show me’ technology and traditional approach on the dependent variable of 

the academic achievement with reference to the levels of knowledge, 

comprehension and application. The sample of the study consisted of    

secondary intermediate-level students who are taking ‘Wonderful World’ in 

the English Language in the second semester of     ; the researcher used  

an achievement test a tool for this study. 

Results of the study: the study shows that there are some statistical 

differences between the average grades of the students who studied the 

English Language using the ‘show me’ technology, and the those who 

studied the English Language using the traditional approach in terms of the 

levels of knowledge, comprehension and application; and in terms of the 

same levels altogether for the experimental group that used the ‘show me’ 

technology.  

Recommendations of the study: 

- Benefiting from the modern technologies such as ‘show me’ in teaching 

the English Language curriculum  
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- Training the English Language teachers on using the modern 

technologies in teaching the English Language.  

- Providing the financial support for the modern and developed 

technologies learning. 

- Training students on how to use the ‘show me’ technology’ as a helping 

tool in learning.  

Suggestions of the Study: 

- the effect of using the ‘show me’ technology in the subject of science or 

any other subject. 

- The effectiveness of using the ‘show me’ technology in developing the 

critical thinking skills for the language learners. 

- The effectiveness of using the ‘show me’ electronic technology in 

developing the listening skills in the English Language subject in the 

second intermediate gra 


