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الدولً

للتعلم والتعلٌم فً العالم الرقمً



انًهخص

٘ذفذ اٌذساعخ إٌٝ اعزمظبء أصش اعزخذاَ اعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌّزّبصط فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد االرظبي اٌٍغٛٞ ٌذٜ ؽٍجخ عبِؼخ اإلعشاء ،     

لبَ اٌجبؽش ثزظ١ُّ ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ ٠ؼزّذ . فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد االرظبي اٌٍغٛٞ( روش، أٔضٝ ) ، ٚاٌغٕظ (ػٍّٟ، إٔغبٟٔ ) اٌزخظض ٚأصش

اٌجشِغ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاالخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ، ٚلذ : أعظ اٌزؼٍُ اٌّزّبصط، ٌٚذٜ رطج١ك اٌجشٔبِظ عّؼذ ث١بٔبد اٌذساعخ ثبعزخذاَ أدار١ٗ ّٚ٘ب

اخزبس اٌجبؽش شؼجز١ٓ، ثبالخز١بس اٌؼشٛائٟ ِٓ شؼت ِغبق ِٙبساد . طُّ ألغشاع اٌذساعخ، ٚرُ اٌزأوذ ِٓ طذلٗ ٚصجبرٗ ٚفبػ١ٍزٗ

ؽبٌجبً ٚؽبٌجخ فٟ رخظظبرُٙ اٌّخزٍفخ، ؽ١ش دسعذ إؽذٜ ( 75)االرظبي اٌزٟ رطشؽٙب اٌغبِؼخ ٌٍزخظظبد وبفخ،  ٚرىٛٔذ اٌؼ١ٕخ ِٓ 

(  22)ؽبٌجبً ٚؽبٌجخ ِٓ اٌى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ ٚ( 18)ؽبٌجبً ٚؽبٌجخ ُِٕٙ ( 40)ٚػذدُ٘ ( ِغّٛػخ رغش٠ج١خ)اٌشؼت ثبعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌّزّبصط 

ؽبٌجبً ٚؽبٌجخ، ُِٕٙ ( 35)ٚػذدُ٘ ( ِغّٛػخ ػبثطخ)ؽبٌجبً ٚؽبٌجخ ِٓ اٌى١ٍبد اإلٔغب١ٔخ، ٚدسعذ اٌشؼجخ اٌضب١ٔخ ثبٌطش٠مخ االػز١بد٠خ 

ًً ٚؽبٌجخ ِٓ اٌى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ ٚ( 19)  ٚلذ أظٙشد . ؽبٌجبً ٚؽبٌجخ ِٓ اٌى١ٍبد اإلٔغب١ٔخ، ٚلذ رُ اٌزؾمك ِٓ رىبفؤ اٌّغّٛػبد( 16)ؽبٌجبً

:اٌذساعخ إٌزبئظ ا٢ر١خ

ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد ِغّٛػزٟ اٌجؾش اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ فٟ (   α =0,05)ٚعٛد أصش رٞ دالٌخ إؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ •

االخزجبساٌجؼذٞ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد االرظبي اٌٍغٛٞ ٌذٜ ؽٍجخ عبِؼخ اإلعشاء، ٠ؼضٜ إٌٝ ٔٛع ؽش٠مخ اٌزذس٠ظ، ٚوبْ اٌفشق ٌظبٌؼ أداء 

.أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ

ث١ٓ ِزٛعططٟ دسعطبد ِغّطٛػزٟ اٌجؾطش اٌزغش٠ج١طخ ٚاٌؼطبثطخ فطٟ اٌزؾظط١ً فطٟ ر١ّٕطخ (   α =0,05)ػذَ ٚعٛد أصش رٞ دالٌخ إؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ •

(.ػٍّٟ، إٔغبٟٔ)ِٙبساد االرظبي اٌٍغٛٞ ٌذٜ ؽٍجخ عبِؼخ اإلعشاء، ٠ؼضٜ إٌٝ ٔٛع اٌزخظض 

ث١ٓ ِزٛعططٟ دسعطبد ِغّطٛػزٟ اٌجؾطش اٌزغش٠ج١طخ ٚاٌؼطبثطخ فطٟ اٌزؾظط١ً فطٟ ر١ّٕطخ (   α =0,05)ػذَ ٚعٛد أصش رٞ دالٌخ إؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ •

(.روش، أٔضٝ)ِٙبساد االرظبي اٌٍغٛٞ ٌذٜ ؽٍجخ عبِؼخ اإلعشاء، ٠ؼضٜ إٌٝ اٌغٕظ 

ػططشٚسح اٌؾطش ػٍطٝ اعطزخذاَ اعططزشار١غ١خ اٌزؼٍط١ُ ٚاٌطزؼٍُ اٌّزّطبصط فططٟ رطذس٠ظ اٌّطٛاد اٌزؼ١ّ١ٍططخ : ٚخٍظطذ اٌذساعطخ إٌطٝ ػططذد ِطٓ اٌزٛطط١بد، أّ٘ٙطب    

.اٌّخزٍفخ، ٌّب ٌٙزٖ اإلعزشار١غ١خ ِٓ أصش ٚاػؼ فٟ رؾظ١ً اٌطٍجخ



:انًقدية

ٌٛطف اٌؾٍٛي اٌزٟ رشزًّ ػذح أعب١ٌت ٌٕمً اٌّؼٍِٛبد،  ٠غزؼًّ( Blended Learning)ِظطٍؼ اٌزؼٍُ اٌّزّبصط إْ 

ِضً ثشِغ١بد اٌزؼبْٚ ػجش اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼب١ٌّخ، ِّٚبسعبد إداسح اٌّؼٍِٛبد، ٠ٚغزؼًّ ٌٛطف اٌزؼٍُ اٌزٞ ٠ّضط 

األٔشطخ اٌّزٕٛػخ فٟ اٌّٛاعٙخ اٌظف١خ ٚاٌزؼٍُ اٌّجبشش، ٚاٌزمذَ ِٓ خالي اٌزؼٍُ اٌزارٟ، ٚلذ رؼذدد رؼش٠فبد اٌزؼٍُ اٌّزّبصط؛ 

ػٍٝ أٔٗ أعٍٛة فٟ اٌزؼٍُ ٠ؼزّذ ػٍٝ ِضط األعب١ٌت االػز١بد٠خ ٌٍّؼٍُ ِغ اٌزؼٍُ  (Alexander, 2004)ؽ١ش ٠ؼشفٗ أٌىغٕذس 

ث١ّٕب . اإلٌىزشٟٚٔ، ٚٚعبئً اإل٠ؼبػ اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ، ٚاٌزؼٍُ ػٓ ؽش٠ك اٌشجىخ ثٙذف رؾغ١ٓ ٚرغ٠ٛذ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼٍُ

ثأٔٗ أعٍٛة ؽذ٠ش ٠مَٛ ػٍٝ رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاخز١بس اٌٛعبئً اٌزؼ١ٍّخ إٌّبعجخ ٌؾً  (Bersin, 2003)٠ؼشفٗ ث١شعٓ 

 ,Bark )فٟ ؽ١ٓ ػشفزٗ ثبسن   . اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثئداسح اٌظف ٚاألٔشطخ اٌّٛعٙخ ٌٍزؼٍُ ٚاٌزٟ رزطٍت اٌذلخ ٚاإلرمبْ

.  ثأٔٗ ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ ٠مَٛ ػٍٝ ِضط أعب١ٌت ٔمً اٌّؼٍِٛبد اٌّخزٍفخ، ِٚطبثمزٙب ٌزؾم١ك األ٘ذاف ٚاٌّخشعبد اٌزؼ١ٍّخ( 2004

ثأٔٗ رؼ١ٍُ ِجٕٟ ػٍٝ اعزخذاَ لٕٛاد ؽبعٛث١خ ٚاٌزٞ ٠أخز ؽبثغ اٌّمبثٍخ ٚعٙب  [1](ANTA)ٚػشفزٗ ِؤعغخ اٌزذس٠ت االعزشا١ٌخ 

.ٌٛعٗ ؽ١ش ٠غزف١ذ اٌّؼٍُ ِٓ اٌؾبعٛة اٌزؼٍّٟ ٚإِىب١ٔبرٗ ثّب فٟ رٌه اعزخذاَ اٌزؼٍُ ػجش اٌشجىخ

٠ّىٓ أْ ٠غزٕزظ أْ اٌزؼٍُ اٌّزّبصط ٘ٛ أعٍٛة رذس٠غٟ ٠ضاٚط ث١ٓ رٛظ١ف رىٌٕٛٛع١ب اٌؾبعٛة ػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص 

ٚاألعب١ٌت االػز١بد٠خ اٌزٟ أٌفٙب اٌّؼٍّْٛ، ففٟ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزؼٍُ ٠زّىٓ اٌّزؼٍُ ِٓ إػبدح ِب ششػ ٌٗ فٟ اٌٍمبء اٌظفٟ ٚاٌزأًِ 

.  فٟ رؼٍّٗ اٌزارٟ ٚلذ ٠ؾمك ٌذٜ اٌّزؼٍُ ٔمٍخ ٔٛػ١خ فٟ ؽج١ؼخ اٌّخشعبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠ؾممٙب

ٚاٌزؼٍُ اٌّزّبصط فٟ ؽم١مزٗ شىً ِٓ أشىبي رطٛس اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ إٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌجشاِظ اٌّزذاخٍخ، ٚرمغُ أّٔبؽ       

:  اٌزؼٍُ اٌّزّبصط إٌٝ

اٌزٞ ٠شثؾ ث١ٓ ؽبٌت اٌزؼٍُ اٌزارٟ ِٓ خالي رىٌٕٛٛع١ب اٌؾبعٛة ِٚغبػذح اٌّؼٍُ ٌزط٠ٛش : اٌزؼٍُ اٌّؼزّذ ػٍٝ اٌّٙبساد •

.ِؼبسف ِٚٙبساد ِؾذدح

.اٌزٞ ٠ّضط أؽذاس ِزٕٛػخ ٚٚعبئً إ٠ظبي ِزٕٛػخ ِٓ أعً رط٠ٛش اٌغٍٛن: اٌزؼٍُ اٌّؼزّذ ػٍٝ االرغبٖ •

 ٠ّٚضط ث١ٓ أدٚاد دػُ األداء ٚإداسح ِظبدس اٌّؼشفخ ِٓ أعً رط٠ٛش ِىبْ اٌزٕبفظ    : اٌزؼٍُ اٌّؼزّذ ػٍٝ اٌزٕبفظ•

)2002, (Purnima.



مشكلة الدراسة:

     معرفة أثر إستراتٌجٌة التعلم المتمازج : إن الغرض من هذه الدراسة هو(Blended 
Learning )فً تنمٌة مهارات االتصال اللغوي لدى طلبة جامعة اإلسراء الخاصة فً األردن.

أسئلة الدراسة:

حاولت الدراسة الحالٌة اإلجابة عن األسئلة اآلتٌة:

 هل هناك فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات درجات التحصٌل لطلبة جامعة اإلسراء الخاصة
؟( التعلم المتمازج، الطرٌقة االعتٌادٌة )فً مهارات االتصال اللغوي ٌعزى إلى طرٌفة التدرٌس

 هل هناك فرق ذو داللة إحصائٌة فً تنمٌة مهارات االتصال اللغوي لدى طلبة جامعة اإلسراء
؟( علمً، إنسانً ) الخاصة ٌعزى للتخصص 

 هل هناك فرق ذو داللة إحصائٌة فً تنمٌة مهارات االتصال اللغوي لدى طلبة جامعة اإلسراء

؟(نثى ذكر، أ) الخاصة ٌعزى الختالف الجنس 



حدود الدراسة:

    ًتتحدد نتائج هذه الدراسة بما ٌأت:

      -  اقتصرت الدراسة الحالٌة على طلبة جامعة اإلسراء الخاصة والمسجلٌن فً مساق مهارات
.2009/ 2008االتصال الفصل األول للعام الدراسً 

       -  والمعد لطلبة الجامعات األردنٌة( 101) كتاب مهارات االتصال باللغة العربٌة.

 

أهمية الدراسة ومبرراتها:

      تبرز أهمٌة الدراسة الحالٌة فً انسجامها مع ما ٌشهده العالم من تطور فكري وتربوي ، حٌث

أصبح االهتمام منصباً على العملٌات العقلٌة، ومهارات التفكٌر بأبعادها المختلفة، وإحداث تغٌر 
.نوعً فٌما ٌتعلق بأسالٌب معالجة الموضوعات التعلٌمٌة التعلمٌة 

      وتتماشى الدراسة والتوجهات التربوٌة الحدٌثة فً التركٌز على التكنولوجٌا الحدٌثة ، إذ تبحث

فً إثر استخدام الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة ممثلة بالبرمجٌات التعلٌمٌة المحوسبة بطرٌقة التعلٌم 
.المتمازج التً تجمع بٌن أنماط التعلٌم والتعلم المعزز بالحاسوب، والتعلم اإللكترونً



:انتعريفات اإلجرائية نهدراسة
 Blendedاٌذساعططخ٠مظططذ ثططبٌزؼ١ٍُ اٌغططبِؼٟ اٌّزّططبصط فططٟ ٘ططزٖ ٚ: إستتتراجيةية انتتتعهى انًتًتتا   - 

Learning دْٚ اٌزخٍططٟ ػططٓ اٌٛالططغ اٌزؼ١ٍّططٟ اٌّؼزططبد،  ِططٓ اعططزخذاَ اٌزم١ٕططخ اٌؾذ٠ضططخ فططٟ اٌزططذس٠ظ

٠ٚزُ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزفبػً اٌّجبشش داخطً غشفطخ اٌظطف ػطٓ ؽش٠طك اعطزخذاَ . ٚاٌؾؼٛس فٟ غشفخ اٌظف

٠ّٚىطٓ ٚططف ٘طزا اٌزؼٍط١ُ ثأٔطٗ اٌى١ف١طخ  .آ١ٌبد االرظبي اٌؾذ٠ضخ، وبٌؾبعٛة ٚاٌشجىبد ٚثٛاثطبد اإلٔزشٔطذ

اٌّزؼذدح اٌزطٟ  اٌزٟ رُٕظُ ثٙب اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٛالف ٚاٌخجشاد اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رمذَ ٌٍّزؼٍُ ػٓ ؽش٠ك اٌٛعبئؾ

٠ٚز١ّطض ٘طزا إٌطٛع ِطٓ اٌزؼٍط١ُ، ثبخزظطبس اٌٛلطذ ٚاٌغٙطذ .  رٛفش٘ب اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ أٚ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛطبد

ٚاٌزىٍفخ، ِٓ خالي إ٠ظبي اٌّؼٍِٛبد ٌٍّزؼ١ٍّٓ ثأعشع ٚلذ، ٚثظطٛسح رّىطٓ ِطٓ إداسح اٌؼ١ٍّطخ اٌزؼ١ّ١ٍطخ 

ٚػجطٙب، ٚل١بط ٚرم١١ُ أداء اٌّزؼ١ٍّٓ، إػبفخ إٌٝ رؾغ١ٓ اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ٌٍزؾظ١ً اٌذساعٟ، ٚرٛف١ش ث١ئخ 

.رؼ١ّ١ٍخ عزاثخ

إعططزشار١غ١خ  رؼٍطط١ُ ٠غططٛد اعططزؼّبٌٙب ٌططذٜ األعططبرزح فططٟ اٌغبِؼططبد فططٟ رؼٍطط١ُ : طريقتتة انتتتعهى اادتيتتا   -

اٌّمشساد اٌّخزٍفخ، ٚرشوض رٍه اٌطش٠مخ ػٍٝ اعطزخذاَ اٌّؾبػطشح أٚ اٌؼطشع اٌّجبشطش ؽش٠مطخ ٚؽ١طذح فطٟ 

اٌزذس٠ظ، ٚرزشوض خالٌٙب اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼ١ٍّخ ؽطٛي اٌّؼٍطُ ٚاٌّؾزطٜٛ اٌّؼشفطٟ اٌّمطشس، ٠ٚىطْٛ ف١ٙطب 

.دٚس اٌّزؼٍُ غبٌجب ِزٍم١ب ٚرمً فشص ٔشبؽٗ ِٚشبسوزٗ فٟ اٌزؼٍُ

إعجططبسٞ ِخظططض ٌزططذس٠ظ ِٙططبساد اٌٍغططخ اٌؼشث١ططخ ٌطٍجططخ  ِزطٍططت عططبِؼٟ: يهتتارات ااجلتتال انه تتى    -

عبِؼخ اإلعشاء اٌخبطخ ػٍٝ اخزالف رخظظبرُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚاإلٔغب١ٔخ ، ٚلبئُ ػٍٝ اٌفٍغطفخ اٌزطٟ رٕظطش إٌطٝ 

ٚ٘ططزٖ اٌّٙططبساد ر ؼططذ " االعططزّبع ٚاٌزؾططذس ٚاٌمططشاءح ٚاٌىزبثططخ " اٌٍغططخ ػٍططٝ أٔٙططب ِغّٛػططخ ِططٓ اٌّٙططبساد 

. داسعٙب ٌٍؾ١بح إٌبعؾخ ِٓ خالي اٌىفب٠بد اٌٍغ٠ٛخ اٌالصِخ 



الطريقة واإلجراءات
:مجتمع الدراسة 

(  101)ٌتكون مجتمع هذه الدراسة من طلبة جامعة اإلسراء الخاصة المسجلٌن لمساق مهارات االتصال       

إذ اختٌرت هذه الجامعة بطرٌقة قصدٌه ؛ وذلك لتعاون الجامعة . 2008/2009الفصل الثانً للعام الدراسً 

والمسؤولٌن فٌها ، ولسهولة التعامل مع عٌنة الدراسة،إذ ٌعمل  الباحث فً هذه الجامعة مما ٌسهل التطبٌق، وكذلك 

.  بسبب احتوائها على اإلمكانات والتجهٌزات المادٌة ومختبرات الحاسوب الالزمة ألغراض الدراسة

 

:عينة الدراسة 

.  طالبا وطالبة من طلبة جامعة اإلسراء الخاصة فً تخصصاتها المختلفة( 75)تكونت عٌنة الدراسة من        

؛ حٌث درس هؤالء (مجموعة تجرٌبٌة)وباالختٌار العشوائً درست إحدى الشعب بإستراتٌجٌة التعلم المتمازج 

الطلبة المقرر بحضور محاضرات وبدراسة الكتاب المقرر من خالل البرمجٌة التعلٌمٌة بطرٌقة التعلم المتمازج 

طالبا وطالبة من الكلٌات ( 22) طالباً وطالبة من الكلٌات العلمٌة ، و( 18) طالبا وطالبة،منهم ( 40)وبلغ عددهم 

؛ درسوا المقرر بحضور محاضرات (مجموعة ضابطة)اإلنسانٌة ، ودرست الشعبة الثانٌة بالطرٌقة االعتٌادٌة 

طالبا وطالبة من الكلٌات العلمٌة ، ( 19) طالبا وطالبة ، منهم ( 35)وبدراسة الكتاب المقرر فقط وبلغ عددهم 

طالبا وطالبة من الكلٌات اإلنسانٌة، وتعد هذه العٌنة مقبولة ألغراض الدراسة، وللتعرف على مدى تكافؤ ( 16)و

المجموعات طبق الباحث اختبارا فبلٌا على الشعب موضع الدراسة ، وتمت إعادة توزٌع الشعبتٌن فً ضوء 

 نتائجهم لتحقٌق التكافؤ الكلً



: جلًيى اندراسة
:رؼذ ٘زٖ اٌذساعخ دساعخ شجٗ رغش٠ج١خ ٟٚ٘ رزؼّٓ      

:يت يرات اندراسة

:اشزٍّذ اٌذساعخ ػٍٝ اٌّزغ١شاد ا٢ر١خ      

انًت ير انًستقم: أوا

: ٌٚٙب ِغز٠ٛبْ: ؽش٠مخ اٌزذس٠ظ

(ِؾبػشح)ؽش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌؼشع اٌّجبشش : اٌّغزٜٛ األٚي    

.ؽش٠مخ اٌزذس٠ظ ثبعزخذاَ اٌزؼٍُ اٌّزّبصط: اٌّغزٜٛ اٌضبٟٔ    

:ٚ٘ٛ االخزظبص ٌٚٗ ِغز٠ٛبْ: (يستقم ) انًت ير انًعدل : ثانيا

.االخزظبطبد اٌؼ١ٍّخ: اٌّغزٜٛ األٚي    

.االخزظبطبد اإلٔغب١ٔخ : اٌّغزٜٛ اٌضبٟٔ    

:انًت يرات انتابعة: ثانثاٍ 

.٠ٚمبط ثذسعبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ األداح اٌّؼذح ٌٍذساعخ: اٌزؾظ١ً   



أ وات اندراسة

فططٟ ر١ّٕططخ  (B.L) ٘ططذفذ اٌذساعططخ إٌططٝ ِؼشفططخ أصططش إعططزشار١غ١خ اٌططزؼٍُ اٌّزّططبصط      

ِٙبساد االرظبي اٌٍغٛٞ ٌطذٜ ؽٍجطخ عبِؼطخ اإلعطشاء اٌخبططخ فطٟ األسدْ ، ٌٍٚٛططٛي 

:إٌٝ ٘زا اٌغشع رُ اعزخذاَ األدٚاد ا٢ر١خ

أداح ٌم١بط ِغز٠ٛبد اٌطٍجخ اٌزؾظ١ٍ١خ لجً ثذء اٌزطج١ك رزظف : االخزجبس اٌمج1ٍٟ.

.ثبٌظذق ٚاٌضجبد

ِغّٛػططخ ِططٓ : اٌجشِغ١ططخ اٌزؼ١ّ١ٍططخ اٌّظططّّخ إلعططزشار١غ١خ اٌططزؼٍُ اٌّزّططبصط   2.

اٌخجشاد ٚاٌّؼشف ٚاٌّٙبساد ٚاألٔشططخ ، ِمذِطخ ٚفطك األّٔطبؽ اٌّخزٍفطخ ٌٍزؼٍط١ُ 

.ٚاٌزؼٍُ اٌّؼضص ثبٌؾبعٛة ثٙذف ر١ّٕخ ِٙبساد االرظبي اٌٍغٛٞ

أداح ٌم١طبط ِغطز٠ٛبد اٌطٍجطخ اٌزؾظط١ٍخ ثؼطذ رطج١طك اٌذساعطخ : االخزجبس اٌجؼطذٞ 3.

.رزظف ثبٌظذق ٚاٌضجبد

إػذاد فمشاد االخزجبس 

.رؾذ٠ذ اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ •

.رؾ١ًٍ اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌٝ ػٕبطش اٌّؼشفخ ِٓ ِفب١ُ٘ ٚلٛاػذ ِٚٙبساد ٚغ١ش٘ب•

.اشزمبق إٌزبعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚط١بغزٙب •



:صدق ااختبار

اٌّمظٛد ثظذق االخزجبس ٘ٛ ِذٜ ل١بط فمشارٗ ٌٍٙذف اٌزٞ ٚػغ االخزجبس ِٓ أعٍٗ، ٚلذ رُ      

اٌزأوذ ِٓ رٌه ثأػذاد عذٚي ِٛاطفبد ٚػشع فمشاد االخزجبس ِغ اٌّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚإٌزبعبد 

اٌزؼ١ّ١ٍطخ ػٍططٝ ِغّٛػططخ ِطٓ اٌّؾىّطط١ٓ اٌّخزظطط١ٓ، ٚفطٟ ػططٛء ا٢ساء اٌزططٟ عّؼطذ لططبَ اٌجبؽططش 

: ثزؼذ٠ً اٌفمشربْ اٌضبٌضخ ٚاٌغبدعخ ِٓ االعزّبع، ٚؽزف صالس فمشاد ِٓ اٌمشاءح ٚاالعز١ؼبة ٘طٟ

اٌخبِغخ ٚاٌزبعطؼخ ٚاٌضبِٕطخ ػشطشح ٚإػطبفخ فمطشاد عذ٠طذح ِىبٔٙطب، ٚرؼطذ٠ً ثطذائً اٌفمطشح اٌغبدعطخ 

ٚاٌغبثؼخ ِٓ إٌؾٛ ٚاٌظشف، ِٚٓ صُ ٚػغ االخزجبس ثظٛسرٗ إٌٙبئ١خ ٌٍزطج١ك

: ثبات ااختبار

اٌّىْٛ ِٓ أعئٍخ ِٛػٛػ١خ ٚأعئٍخ  ِمب١ٌطٗ ِٛصػطخ ( االخزجبس) ٌٍزؾمك ِٓ صجبد أداح اٌم١بط      

ؽبٌجططب ٚؽبٌجططخ، ِططٓ ؽٍجططخ عبِؼططخ ( 30)ػٍططٝ خّغططخ فشٚع،لططبَ اٌجبؽططش ثزطج١ططك االخزجططبس ػٍططٝ 

اإلعشاء اٌخبطخ اٌّغطغ١ٍٓ فطٟ ِغطبق ِٙطبساد االرظطبي اٌٍغطٛٞ ِطٓ خطبسط ػ١ٕطخ اٌجؾطش، ٚثؼطذ 

ِشٚس صالصخ أعبث١غ أػ١ذ رطج١ك االخزجبس ػٍٝ اٌطٍجخ أٔفغُٙ، ٚرُ ؽغبة ِؼبِطً اسرجطبؽ ث١شعطْٛ 

ٚرُؼطذ  ٘طزٖ   0.87ٌىً فشع ِٓ فشٚع االخزجبس، ٌٚالخزجبس اٌىٍٟ، ٚلذ ثٍغذ ل١ّخ ِؼبِطً االسرجطبؽ

.اٌم١ّخ ِمجٌٛخ ألغشاع اٌذساعخ 

:صدق انبريةية انتعهيًية انًحىسبة
رططُ ػططشع اٌجشِغ١ططخ ػٍططٝ ِغّٛػططخ ِططٓ اٌخجططشاء ِططٓ أعططبرزح اٌغبِؼططبد األسد١ٔططخ فططٟ رخظظططبد إٌّططب٘ظ ٚؽططشق      

اٌزذس٠ظ ، ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ، ٚاٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب ، ٚػٍُ إٌفظ، ٚرُ إعشاء اٌزؼذ٠الد اٌالصِخ فٟ ػٛء رٛطط١بد 

ّ ٕذ ع١ّغ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ ٠زُ رؾى١ُ اٌجشِغ١خ ٚفمٙب ُ  رمذ٠ّٙب ، رؼ .ر
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:نتائج الدراسة ومناقشتها

ٌتضمن هذا الفصل عرض نتائج الدراسة التً هدفت إلى تقصً أثر إستراتٌجٌة التعلم المتمازج فً تنمٌةة مهةارات االتصةال      

.اللغوي لدى طلبة جامعة اإلسراء الخاصة فً األردن

:وستعرض النتائج بناًء على أسئلة الدراسة كاآلتً

هنةاك فةرق ذو داللةة إحصةائٌة بةٌن متوسةطات درجةات هةل : " لإلجابة عن السؤال األول للدراسة والةذي نصةه    

التحصةةٌل لطلبةةة جامعةةة اإلسةةراء الخاصةةة فةةً مهةةارات االتصةةال اللغةةوي ٌعةةزى إلةةى طرٌفةةة التةةدرٌس 

؟ تم استخراج المتوسطات الحسابٌة ، واالنحرافات المعٌارٌة إلفةراد المجموعةة ( التعلم المتمازج، الطرٌقة االعتٌادٌة )

:التجرٌبٌة والتحصٌل ألفراد المجموعة الضابطة على االختبار البعدي، والجدول اآلتً ٌوضح ذلك

( 3) الجدول 

المتوسطات الحسابٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التحصٌل

، بٌنمةا كةان المتوسةط الحسةابً ( 75.20) أن المتوسط الحسابً للمجموعةة التجرٌبٌةة (  3)تشٌر النتائج المبٌنة فً الجدول      

، وكان الفةرق لصةالح أفةراد المجموعةة التجرٌبٌةة التةً اسةتخدمت اسةتراٌجٌة التةدرٌس ( 69.97) لعالمات المجموعة الضابطة 

.بالتعلم المتمازج

 ( 3) الجدول

المتوسطات الحسابٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التحصٌل
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، فأظٙشد إٌزبئظ إٌٝ ٚعٛد أصش رٞ دالٌخ إؽظطبئ١خ ػٕطذ ِغطزٜٛ ( ت ) T.Testٌٍٚزأوذ ِٓ دالٌخ ٘زٖ اٌفشٚق، اعزخذَ اٌجبؽش اخزجبس 

(α =0,05  ) ٚوطبْ ( 0.016) ، ٚػٕطذ ِغطزٜٛ دالٌطخ ( 2.46) اٌّؾغطٛثخ ( د ) فٟ اٌزؾظ١ً ألفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ، ؽ١ش ثٍغطذ ل١ّطخ ،

:اٌفشق ٌظبٌؼ أداء أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ، ٚاٌغذٚي ا٢رٟ ٠ٛػؼ ران

(  4) اٌغذٚي 

ألداء ِغّططٛػزٟ اٌذساعططخ ػٍططٝ االخزجططبس ( اٌطش٠مططخ االػز١بد٠ططخ، ٚاٌططزؼٍُ اٌّزّططبصط ) ٌٍؼ١ٕططبد اٌّغططزمٍخ ٌطش٠مططخ اٌزططذس٠ظ ( د ) ٔزططبئظ اخزجططبس 

اٌزؾظ١ٍٟ اٌجؼذٞ

ػٕطذ ِٚٓ ٕ٘ب ٠زؼؼ أْ اعزخذاَ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّزّبصط فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد االرظطبي وطبْ فؼطبالً، ٚرٚ أصطش إ٠غطبثٟ فطٟ اٌزؾظط١ً ٌٍطٍجطخ     

:ِمبسٔزٙبثبٌطش٠مخ االػز١بد٠خ ، ٠ّٚىٓ رفغ١ش رٌه ٚإسعبػٗ إٌٝ أِٛس ػذح، ِٕٙب

١خ، ِّطب أعطُٙ أْ اعزخذاَ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّزّبصط ؽمك رفبػالً وج١شاً ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼ١ٍّٓ،ٚث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ أٔفغُٙ داخطً اٌمبػطخ اٌذساعط     

 فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد االرظبي اٌٍغٛٞ اٌّخزٍفخ ٌطذٜ اٌطٍجطخ، ٚوطزٌه فطئْ ػطشع اٌّطبدح اٌزؼ١ّ١ٍطخ ػٍطٝ شبشطبد رؼ١ّ١ٍطخ ِزغٍغطٍخ ، ِشافمطخ ثبٌظطٛسح

 ٚاٌزأص١شاد اٌظطٛر١خ ٚاٌشعطِٛبد ٚاألٌطٛاْ عطبػذ ػٍطٝ ص٠طبدح االٔزجطبٖ ٌطذٜ اٌطٍجطخ ، ٚعطبػذ وطزٌه ػٍطٝ رضج١طذ اٌّؼٍِٛطبد ٌطذ٠ُٙ، ٚوطً رٌطه ٠ؤ٠طذ

ٚوطزٌه فطئْ اٌزؼٍط١ُ اٌّزّطبصط ٠غطبػذ ػٍطٝ اٌطزؼٍُ اٌطزارٟ، األِطش . اعزخذاَ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح فٟ اٌزؼ١ٍُ ، ٚأٔٙب رغبػذ ػٍٝ اوزغبة اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ

.اٌزٞ ٠ض٠ذ ِٓ رىشاس اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ظشٚف ِخزٍفخ ٚثبٌمذس اٌزٞ ٠ش٠ذ

د ٠ّٚىٓ أْ رؼضٜ ٘زٖ إٌز١غخ إٌٝ فبػ١ٍخ ؽش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌّغزخذِخ وٛٔٙب رشاػطٟ لطذسح اٌّطزؼٍُ ٚعطشػزٗ اٌزار١طخ، وّطب أٔٙطب رشاػطٟ اٌزفؼط١ال   

ٌٚؼً وْٛ االعطزشار١غ١خ اٌزذس٠غط١خ عذ٠طذح أدٜ إٌطٝ ص٠طبدح رفبػطً اٌطٍجطخ ٚفّٙٙطُ ٚاعطز١ؼبثُٙ ٌّؾزطٜٛ اٌّطبدح . اٌزؼ١ٍّخ ألفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ

.األِش اٌزٞ أعُٙ فٟ ص٠بدح رؾظ١ٍُٙ ٚٚعٛد أصش فٟ ؽش٠مخ اٌزذس٠ظ. اٌزؼ١ّ١ٍخ
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٘ططً ٕ٘ططبن فططشق رٚ دالٌططخ إؽظططبئ١خ فططٟ ر١ّٕططخ : " ٌإلعبثططخ ػططٓ اٌغططؤاي اٌضططبٟٔ ٌٍذساعططخ ٚاٌططزٞ ٔظططٗ     

ػٍّططٟ، ) ِٙططبساد االرظططبي اٌٍغططٛٞ ٌططذٜ ؽٍجططخ عبِؼططخ اإلعططشاء اٌخبطططخ ٠ؼططضٜ ٌٍزخظططض 

؟( إٔغبٟٔ 
:ٚوبٔذ إٌزبئظ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ (ت)T.Testرُ اعزخذاَ اخزجبس    

( 5) اٌغذٚي 

(ػٍّٟ، إٔغبٟٔ ) ٌٍؼ١ٕبد اٌّغزمٍخ، ٚفمبً ٌٕٛع اٌزخظض ( د) ٔزبئظ اخزجبس 

فطٟ (  α =0,05)إٌطٝ ػطذَ ٚعطٛد أصطش رٞ دالٌطخ إؽظطبئ١خ ػٕطذ ِغطزٜٛ ( 5) رش١ش إٌزبئظ اٌّج١ٕخ فٟ اٌغذٚي        

، (ػٍّططٟ، إٔغططبٟٔ ) اٌزؾظط١ً فططٟ ِٙططبساد االرظطبي اٌٍغططٛٞ ٠ؼططضٜ إٌططٝ اٌزفبػطً ثطط١ٓ ؽش٠مططخ اٌزطذس٠ظ ٚاٌزخظططض 

:٠ّٚىٓ رفغ١ش ٘زٖ إٌزبئظ ثّب ٠أرٟ

٠ّىططٓ اٌمططٛي أْ ٘ططزٖ اٌطش٠مططخ أػطططذ فشطططخ ٌٍطٍجططخ ػٍططٝ اخططزالف رخظظططبرُٙ ثبٌزفبػططً ِؼططب ٚثبٌزططبٌٟ رططُ رجططبدي     

. اٌخجشاد ث١ٓ اٌطٍجخ، ٌُٚ ٠ىٓ ٌٍزخظض أصش فٟ اٌزؾظ١ً

ٚأْ اعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌّزّبصط لذ ساػذ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اخزالف رخظظطبرُٙ، ٚثبٌزطبٌٟ رالشطٝ     

.أصش اٌزخظض فٟ اٌزؾظ١ً
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٘طً ٕ٘طبن فطشق رٚ دالٌطخ إؽظطبئ١خ فطٟ ر١ّٕطخ ِٙطبساد :" ٌإلعبثخ ػٓ اٌغؤاي اٌضبٌش ٌٍذساعطخ ٚاٌطزٞ ٔظطٗ

؟(روش، أٔضٝ) االرظبي اٌٍغٛٞ ٌذٜ ؽٍجخ عبِؼخ اإلعشاء اٌخبطخ ٠ؼضٜ الخزالف اٌغٕظ 
:ٚوبٔذ إٌزبئظ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ (ت)T.Testرُ اعزخذاَ اخزجبس  

( 6) اٌغذٚي 

(روش، أٔضٝ ) ٌٍؼ١ٕبد اٌّغزمٍخ، ٚفمبً ٌٕٛع اٌغٕظ ( د) ٔزبئظ اخزجبس 

فططٟ (  α =0,05)إٌططٝ ػططذَ ٚعططٛد أصططش رٞ دالٌططخ إؽظططبئ١خ ػٕططذ ِغططزٜٛ ( 6) رشطط١ش إٌزططبئظ اٌّج١ٕططخ فططٟ اٌغططذٚي        

، ٠ّٚىطٓ رفغط١ش (روطش، أٔضطٝ ) اٌزؾظ١ً فٟ ِٙبساد االرظبي اٌٍغٛٞ ٠ؼضٜ إٌطٝ اٌزفبػطً ثط١ٓ ؽش٠مطخ اٌزطذس٠ظ ٚاٌغطٕظ

:٘زٖ إٌزبئظ ثّب ٠أرٟ

٠ّىططٓ اٌمططٛي أْ ؽش٠مططخ اٌزططذس٠ظ ال رظٙططش ِٙططبساد ال ٠ّىططٓ اٌزؼبِططً ِؼٙططب الخططزالف اٌغططٕظ، ٘ططٟ ٚاػططؾخ عططٍٙخ     

. اٌزٕبٚي، ِّب ٠غٍٙٙب ثّزٕبٚي اٌغ١ّغ، ٌٚٙزا ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بٌه أصش ٠ؼضٜ ٌٍغٕظ

ٚػٕذ ِشاعؼخ اٌذاسعبد اٌغبثمخ ٌّؼشفخ ِذٜ ارفبق ٔز١غخ ٘زٖ اٌذساعخ ِغ غ١ش٘ب، ٚعطذ أٔٙطب ارفمطذ ِطغ ٔزطبئظ دساعطخ     

، ٚاٌزطٟ أشطبسد ع١ّؼٙطب إٌطٝ ػطذَ ٚعطٛد أصطش ٠ؼطضٜ ٌٍغطٕظ فطٟ ر١ّٕطخ ( 1994) ، ٚؽّذٞ ٚػ٠ٛطذاد ( 1994) إٌغبس 

. ِٙبساد االرظبي اٌٍغٛٞ



انتىصيات
فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌذساعخ ٠ٛططٟ اٌجبؽطش ثؼطذد ِطٓ اٌزٛطط١بد ثؼؼطٙب ٠مطغ ػطّٓ     

اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ اٌزطج١مٟ، ٚثؼؼٙب ٠مغ ػّٓ اٌّغزٜٛ اٌجؾضٟ، ٚف١ّب ٠طأرٟ ػطشع 

:ٌجؼغ ٘زٖ اٌزٛط١بد

ػشٚسح اٌؾش ػٍٝ اعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّزّبصط فٟ رذس٠ظ اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ *   

.اٌّخزٍفخ، ٌّب ٌٙزٖ اإلعزشار١غ١خ ِٓ أصش ٚاػؼ فٟ رؾظ١ً اٌطٍجخ

ػشٚسح رٛف١ش ثشِغ١بد رؼ١ّ١ٍخ لبئّخ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌّزّبصط، ٚرذس٠ت اٌّؼٍّط١ٓ *   

.ٚاٌطٍجخ ػٍٝ اعزخذاِٙب، ثؾ١ش رغؼً اٌزؼٍُ أوضش ِزؼخ ٚأػّك أصشاً 

اعططزخذاَ ٚرطج١ططك ٘ططزٖ االعططزشار١غخ ػٍططٝ ؽٍجططخ اٌّططذاسط أ٠ؼططبً ، ٌّؼشفططخ أصش٘ططب *   

.ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ

إعشاء اٌّض٠ذ ِٓ اٌذساعبد ؽٛي أصش اعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اٌّزّطبصط فطٟ ر١ّٕطخ فطشٚع *   

.اٌخ... اٌٍغخ اٌؼشث١خ وبفخ، ِٓ لشاءح ٚوزبثخ ٚاعزّبع ٚإِالء

 Blended)اٌم١بَ ثذساعبد ِّبصٍخ رزٕبٚي اعزخذاَ اعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌّزّبصط *   

Learning  )ٜٚثؾش أصش٘ب ػٍٝ ِزغ١شاد أخش.



وانسالو دهيكى ورحًة هللا 

وبركاجه
أحًد إبراهيى رشيد صىياٌ.  


