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فاعلية برنامج تعليمي مستند إىل التعليم املدمج 
لتطوير مهارات القراءة لدى طالبات املدارس يف 

 جنران
 *روال وحشة

 

  

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تعليمي مستند إلى التعليم املدمج لتطوير مهارات القراءة لدى طالبات املدارس في نجران.  _امللخص

"، في حين تكونت عينة 22استخدمت الدراسة املنهج التجريبي، حيث تكون مجتمع الدراسة من طالبات الثالث املتوسط في مدرسة "املتوسطة 

ر ( طالبة. وتم عقد اختبارين قبلي وبعدي ملتغيرات الدراسة، من أجل دراسة فاعلية برنامج تعليمي مستند إلى التعليم املدمج لتطوي85الدراسة من )

بعدي مهارات القراءة لدى طالبات املدارس في نجران. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الطالبات لالختبار ال

أوصت لفاعلية برنامج تعليمي مستند إلى التعليم املدمج لتطوير مهارات القراءة لدى طالبات املدارس في نجران لصالح املجموعة التجريبية، و 

 الدراسة بضرورة إجراء دورات تدريبية للمعلمين من أجل تعريفهم باستراتيجية التعليم املدمج، وآلية تطبيقها في الغرفة الصفية.

 

 برنامج تعليمي، التعليم املدمج، مهارات القراءة، نجران.  الكلمات املفتاحية:
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 لدى القراءة مهارات لتطوير  املدمج التعليم إلى مستند تعليمي برنامج فاعلية

 نجران في املدارس طالبات
 املقدمة. 1

 األساس األول الذي يمكن الطلبة من تطوير       
ً
يعد النظام التعليمي حاليا

مهاراتهم وقدراتهم العقلية، إذ تعد املدارس األرض الصلبة والورقة الناجحة 

أن ما في تخريج رؤوس بشرية قادرة على تطوير املجتمع والنهوض به، إال 

أحدثته ثورة التكنولوجيا والعوملة الرقمية جعلت من الطرق التقليدية في 

شرح املادة املدرسية أساليب ضعيفة وغير محبذة، وقد ساهمت تكنولوجيا 

 ال يستهان به في إكساب 
ً
التعليم في توفير منصات تعليمية راقية، تؤدي دورا

ذلك ظهرت العديد من الطلبة املفاهيم الجديدة بطريقة ممتعة وشيقة، ول

االستراتيجيات التي تشجع تضمين التكنولوجيا في العملية التعليمية، ومنها 

 استراتيجية التعليم املدمج.

ويعد التعليم املدمج استراتيجية تقوم على تضمين اإلنترنت وتكنولوجيا       

املعلومات في الغرفة الصفية، وتمكين الطلبة من الحصول على املعلومات 

ملفاهيم الجديدة من خالل استخدام أدوات التكنولوجيا وشبكات وا

 في تحفز الطلبة على 
ً
 كبيرا

ً
التواصل االجتماعي، ويؤدي التعليم املدمج دورا

التعلم بمفردهم بالسرعة التي تناسبهم وفي وقتهم الخاص كما يعد منهج 

يحسن تعليمي بديل واعد باملقارنة مع منهج التعليم التقليدي، ويمكن أن 

 [. 1تحصيل الطلبة، ويحقق ورضاهم عن العملية التعليمية ]

كما يمثل التعلم املدمج نوع من التعلم اإللكتروني الذي يستخدم       

مجموعة من األدوات واملساعدات التعليمية من أجل إيجاد بيئة تعليمية 

 تفاعلية بشكل متزامن أو غير متزامن، بحيث يخدم الطالب واملعلم على حد

 عبر اتصاالت 
ً
سواء، ويعزز عملية التعلم لتقديم البرامج والدورات إلكترونيا

الوسائط املتعددة املختلفة واألدوات التكنولوجية بما في ذلك البريد 

اإللكتروني واملراسلة الفورية والقوائم البريدية واملنتديات وذلك للتغلب على 

لدى املعلم فرص كبيرة املشاكل التقليدية للبيئة التعليمية حيث يكون 

 [.2ملراقبة الطلبة وتصحيح أخطائهم أثناء عملية التعلم ]

وتكمن أهمية التعليم املدمج في أنه يتيح التفاعل بين الطلبة واملعلم، أو       

التفاعل بين الطلبة واملحتوى، أو التفاعل بين الطالب أنفسهم من خالل 

ب على عقبات بيئات التعلم الحوار املباشر أو املناقشة من أجل التغل

التقليدية وتطوير معارف الطلبة ومهاراتهم بفعالية، وتتغلب بيئة التعلم 

املدمج على العزلة االجتماعية التي يفرضها التعليم اإللكتروني، من خالل 

مزجها مع التعليم التقليدي داخل الفصل الدراس ي. وفي سياق التعلم املدمج، 

الرئيسيون في تلبية احتياجاتهم الفعلية من  يكون الطلبة هم املسؤولون 

خالل دراسة املحتوى التعليمي بعيًدا عن البيئة التقليدية الروتينية وذلك 

من خالل التواصل املباشر عبر اإلنترنت ويمكنهم من تطوير مهاراتهم القرائية 

 [.3بشكل واسع ]

 للتفوق على املست      
ً
 حاسما

ً
وى املدرس ي، إذ وتشكل مهارات القراءة عنصرا

تعد مهارات القراءة أساس التعلم وهي عنصر مهم للحصول على املعرفة في 

التعلم األكاديمي في جميع املجاالت. كما تمثل القراءة الفعالة عملية معقدة 

تنطوي على مجموعة من القدرات واالستراتيجيات املختلفة مثل املعرفة 

يجب على الطلبة إتقانها في الصفوف  لغوية واإلدراكية وما وراء املعرفة والتي

األولى من املدرسة، وتساهم مهارات القراءة في مساعدة الطلبة على قراءة 

مجموعة متنوعة من النصوص عبر املنهج الدراس ي؛ والتعامل مع النص من 

 عن 
ً
هيث بنيته ومفهومه بشكل قوي، وتطوير بنية معرفية كبيرة، فضال

 [. 4تطوير قدرة الطالب على القراءة النقدية ]مساهمته في تحليل التركيب، و 

ولذلك، يجب أن يعتمد تعليم القراءة على تدريب الطلبة على طرق جديدة      

للتحدث والتفكير في النص، فقد أظهر علم النفس أن الطلبة يتعلمون 

استراتيجيات جديدة لعملية التفكير بشكل أكثر فاعلية عندما يدركون بوعي 

ومع ذلك، بمجرد أن يدرك الطلبة العمليات، يمكنهم مراقبة ما يفعلونه. 

[. ومن 5فهمهم وتطبيق االستراتيجيات املناسبة حسب الحاجة لفهم النص ]

هنا جاءت أهمية الدراسة في التعرف على فاعلية برنامج تعليمي مستند إلى 

 التعليم املدمج لتطوير مهارات القراءة لدى طالبات املدارس في نجران.

 مشكلة الدراسة .2

يواجه العديد من الطلبة مشكلة ضعف مهارات القراءة، وعدم تمكنهم         

من فهم الفكرة املرادة من النص وتوصيلها إلى زمالئهم عند قراءة النصوص 

في مقرر اللغة العربية، إذ ال تزال الطريقة التقليدية في التدريس تطغى على 

لعديد من املعلمين ال يزالون يمارسون العملية التعليمية في املدارس، فا

الطرق االعتيادية، في شرح املادة التعليمية وإيصالها إلى الطلبة، األمر الذي 

يساهم في جعل دور الطلبة في العملية التعليمية دور ثانوي وغير مؤثر، ويقلل 

 عن ذلك تساهم الطرق التقليدية 
ً
من دافعيتهم لتعلم مهارات القراءة، فضال

ليص قدرة الطلبة على التفكير والنقد املثمر، ويقلل من إمكانيتهم على في تق

التحليل والتفسير وإيجاد الحلول بشكل ذاتي، مما يقلل من فرصهم في 

تحقيق تحصيل دراس ي عالي، ويجعلهم أفراد غير فاعلين في العملية التعليمية 

 ما يواجهه العالم اآلن من ثورة معلوماتية وتكنولوجية
ً
هائلة، أثرت  خصوصا

على فكر الطلبة، وجعلتهم منساقين نحو استخدام أدوات التكنولوجيا في 

حياتهم اليومية بشكل دائم ومستمر، وحتى يتم التغلب على ذلك، كان ال بد 

من إيجاد حلول منهجية ودقيقة، من اجل إيصال املعلومات واملفاهيم 

املادة التعليمية  الجديدة بشكل أكثر متعة، وتفعيل دور الطالب في شرح

واكتسابها، وقد تعد األدوات التكنولوجية الحديثة التي ظهرت على الساحة 

في الوقت الحاضر خير وسيلة لدمج التعليم مع املشاركة واملتعة بعضهم مع 

بعض، ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة في فاعلية برنامج تعليمي مستند إلى 

 لدى طلبة املدارس في نجران. التعليم املدمج لتطوير مهارات القراءة

 أسئلة الدراسةأ. 

( بين متوسطات α≥0.05هل يوجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .1

أداء طالبات املدارس في نجران على اختبار مهارات القراءة يعزى إلى البرنامج 

 التعليمي؟

 هدف الدراسةب. 

 تعليمي مستند إلىتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج 

 التعليم املدمج لتطوير مهارات القراءة لدى طالبات املدارس في نجران. 

 أهمية الدراسةج. 
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تستمد أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى إلى الكشف عن فاعلية برنامج 

تعليمي مستند إلى التعليم املدمج لتطوير مهارات القراءة لدى طالبات 

همية الدراسة في الناحيتين النظرية والتطبيقية في املدارس في نجران. وتبرز أ

 النقاط التالية:

 األهمية النظرية وتتلخص بالجوانب اآلتية:

تكوين إطار مفاهيمي عن متغيرات الدراسة الرئيسية )التعليم املدمج،  .1

ومهارات القراءة( بشكل يساهم في تحليل مضامينها والتعرف على أهميتها 

 ومنافعها.

مستوى الوضوح في مفاهيم وأبعاد املتغيرات عن طريق جمع وتحليل زيادة  .2

 آراء الباحثين.

 األهمية التطبيقية وتتلخص بالجوانب اآلتية:

 إذ يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة الجهات اآلتية:

معلمي اللغة العربية في التعرف على طرق وآليات استخدام التعليم املدمج  .1

 مهارات القراءة لدى الطلبة.بهدف تطوير 

الطلبة الذين يعانون من مشاكل في مهارات القراءة، بحيث سيساعدهم  .2

 البرنامج على تطوير مهاراتهم القرائية والتعلم بشكل ممتع وشيق. 

من املؤمل أن يستفيد منها طلبة الدراسات العليا إلجراء دراسات أخرى  .3

ى باالعتماد على نتائج هذه الدراسة مشابهة من خالل استخدام متغيرات أخر 

 وتوصياتها.

 حدود الدراسةد. 

 الحدود البشرية: ستقتصر الدراسة على طالبات الثالث املتوسط. .1

الحدود الزمانية: تم إنجاز هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام  .2

 (.2018/2019الدراس ي )

 .22مدرسة املتوسطة الحدود املكانية: ستقتصر الدراسة على  .3

 مصطلحات الدراسةه. 

 التعليم املدمج

: هو التعليم القائم على الجمع ومزج من األنشطة املختلفة القائمة 
ً
اصطالحا

على الحدث مثل الفصل املباشر وجًها لوجه، والتعلم املباشر، والتعلم 

 [. 6]الذاتي، واملحادثة عبر اإلنترنت والتدريب، أو التعلم الذاتي املتزامن 

 بأنه التعليم املستند على استخدام 
ً
: يعرف التعليم املدمج إجرائيا

ً
إجرائيا

التكنولوجيا واإلنترنت والتعلم التعاوني لتطوير مهارات القراءة لدى طلبة 

 نجران. 

 مهارات القراءة

: قدرة الطالب على قراءة الكلمات املكتوبة وفهمها وتفسيرها في 
ً
اصطالحا

مادة قراءة أخرى، إذ إن امتالك مهارة قراءة جيدة سوف صفحة مقالة أو أي 

يتيح للطالب القدرة على استيعاب املادة املكتوبة خالل فترة قصيرة أثناء 

 [.7القراءة ]

 بأنها قدرة طالبات املدارس في نجران 
ً
: تعرف مهارات القراءة إجرائيا

ً
إجرائيا

يعاب للفكرة التي على تحليل النص وقراءة الكلمات التي تحتويه، مع است

 يطرحها النص. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

 مفهوم التعليم املدمج

لقد كان مفهوم التعلم املختلط موجوًدا منذ وقت طويل، ولكن لم يتم        

تأسيس املصطلحات بشكل راسخ حتى بداية القرن الحادي والعشرين. يمكن 

تعريف التعلم املدمج بأنه نظم تعلم تجمع بين التعليم املباشر والتعليم 

لفة باستخدام الكمبيوتر. وهي تتضمن الجمع بين مزيج من األنشطة املخت

القائمة على الحدث مثل الفصل املباشر وجًها لوجه، والتعلم املباشر، 

والتعلم الذاتي، واملحادثة عبر اإلنترنت والتدريب، أو التعلم الذاتي املتزامن 

[6 .] 

[ التعليم املدمج بأنه نهج للتعليم يجمع بين املواد 1وقد عرف أبو الريش ]       

لتفاعل عبر اإلنترنت مع طرق التدريس التعليمية عبر اإلنترنت وفرص ا

التقليدية القائمة على األماكن. ويتطلب وجوًدا مادًيا لكل من املعلم 

والطالب، مع بعض عناصر التي تتحكم بالطلبة بمرور الوقت أو املكان أو 

 املسار أو السرعة. 

[ أن التعليم املدمج هو الذي يطبق من 8ويرى داجوستينو وكوالسكي ]       

 إلى جنب مع الخبرات خ
ً
الل استخدام خبرات التعلم عبر اإلنترنت جنبا

الشخصية عند تدريس الطلبة. وهي عملية تكاملية لتدريس الطلبة تحدث 

من خالل االعتماد على اإلنترنت باإلضافة إلى األنشطة الصفية التقليدية 

ع بين وجًها لوجه بطريقة مخططة، ذات قيمة تعليمية، فالتعليم املدمج يجم

التعليمات املباشرة والغير مباشرة والتعلم التعاوني وأساليب استخدام 

 الحاسوب في التعلم بشكل مرئي. 

 أهمية التعليم املدمج

 لوجه      
ً
تكمن أهمية التعليم املدمج في أنه يمنح الطلبة فرصة التعلم وجها

 عن التفاعل مع معلميهم، واستخدام التكنولوجيا مثل األنتر 
ً
نت فضال

والفيديو والعرض التقديمية في نفس الحصة الصفية مما يؤثر على 

 لوجه في 
ً
شخصياتهم وسلوكهم ومنظومة قيمهم، ويساعد التفاعل وجها

االتصال املتزامن في تلقي ردود فورية وهذا ش يء مرغوب في عملية التعلم 

 للمعلمين والط
ً
 كبيرا

ً
 لوجه محفزا

ً
 والتعليم كما ويعتبر التفاعل وجها

ً
لبة معا

حيث انه يضفي ملسة بشرية على العملية التعليمية، ويجعل مع الحصة 

 [. 9الصفية مكان ممتع ]

       
ً
كما يتيح التعلم املدمج تفاعل الطلبة بشكل مباشر مع املحتوى، فضال

عن االستفادة من التسجيالت الصوتية واملقاطع املصورة املتاحة على شبكة 

يدة بسهولة مطلقة وبطريقة ممتعة ويمكن األنترنت لشرح مفاهيم عد

للطالب من خالل ذلك أن يستشعر الحياة الحقيقية أثناء الدراسة وهذا من 

 [. 4شأنه أن يجعل املفاهيم والظواهر الصعبة واقعية بالنسبة للطلبة ]

ويمكن التعلم املدمج الطلبة من التفاعل مع زمالئهم داخل املجموعات،       

ديد من املهارات والقيم االجتماعية، وتجعلهم قادرين عن حيث يمارسون الع

التعبير عن آرائهم بحرية، مما ينمي بنيتهم املعرفية، ويجعلهم قادرين على 

تطوير مهارات االستفسار والنقد، والتحليل والتفسير والخروج بتعميمات 

ع ونتائج عن القضية التي يتناقشون بها، ويتيح فرصة املشاركة بالنقاشات م

زمالئهم حول عدة جوانب وبالتالي تبادل األفكار، وهذا يساعد الطلبة على 

تنمية روح الثقة فيهم وإزالة فكرة التردد وتطوير مهارات التواصل الفعال 

وتطوير مهارات االستماع الجيد، وهذا األمر يساعدهم في االستفادة من 

 خبرات الزمالء لتطوير األفكار الخاصة بالطالب

 [.10نفسه ]

 خصائص التعليم املدمج

 [ ما يلي:9إن من أهم السمات األساسية للتعليم املدمج كما ذكرها سالمة ]
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إن للطلبة الخيار في تحديد النمط التعليمي املناسب لهم في التعليم  .1

املدمج: حيث يمكنهم التفاعل الشخص ي مع املعلم والزمالء، أو استخدام 

في التعلم والتعليم، وهذا يعتمد بشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 يقرر مصمم السياق أو 
ً
كبير على طبيعة املحتوى واألهداف املرجوة، واحيانا

 املعلمين أنفسهم النمط املناسب للموضوع املتناول.

 في الفضاء االفتراض ي  .2
ً
 لوجه كما يتفاعلون أيضا

ً
أن الطلبة يتفاعلون وجها

 في التفاعل مع الطلبة اآلخرين في نفس 
ً
 كافيا

ً
حيث أن الطلبة يقضون وقتا

السياق حيث يمكنهم التفاعل معهم داخل املدرسة وفي الفضاء االفتراض ي 

 وبالتا
ً
 وأكثر تنوعا

ً
 لذا تصبح املجموعة كبيرة جدا

ً
لي تتوسع معرفة الطلبة معا

 ويتطور فهمهم وحبهم وانسجامهم مع الطلبة من ثقافات ودول أخرى. 

يوفر التعليم املدمج مناهج متعددة الثقافة ومتعددة األبعاد لعملية  .3

التعلم والتعليم، ويتيح الفرصة للطلبة للتواصل ومشاركة وجهات نظرهم 

ن التعليم املدمج يجعل العملية ومشاعرهم مع الطلبة حول العالم وبالتالي فا

التعليمية ذات طابع ثقافي وتظهر عوامل تعدد األبعاد والتخصصات نتيجة 

 للخبرة املكتسبة.

 متطلبات التعلم املدمج

أن تطبيق التعلم املدمج ليس باملهمة السهلة فهو يتطلب تحضيرات أساسية 

املعلم والطالب وتصميم معينة لجميع عناصر العملية التعليمية، ومنها 

املحتوى والبنية التحتية، ويمكن ذكر بعض املتطلبات األساسية لتطبيق 

 [:11التعليم املدمج بنجاح ومنها ]

: بالرغم من أن العملية تركز على الطلبة أال  .1
ً
 جيدا

ً
معلمون متدربون تدريبا

 في التعليم املدمج لذا عليهم أن يكونوا عل
ً
 مهما

ً
ى دراية جيدة أن للمعلم دورا

بمفهوم التعليم املدمج وان يكونوا مدربين على تطبيق كال املنهجين )التقليدي 

، وان يكونوا ذوي خبرة في تصفح األنترنت واملفاهيم املتعلقة 
ً
والتكنولوجي( معا

به وفيي كل املواقع التي يمكن أن تكون مفيدة للطلبة أثناء التعلم على 

 أن يعرفوا كيفية استخدام املدونات األنترنت، كما على املعلمين أ
ً
يضا

والبرمجيات مثل اليوتيوب وسكايب وجوجل توك وغيرها من مواقع االتصال 

 بالفيديو واملواقع االجتماعية ألهداف تعليمية.

تجهيز الغرف الصفية بشبكة األنترنت وإتاحة الدردشة عبر الفيديو وهذا  .2

عتمد التعليم املدمج على البنية عامل إجباري لتطبيق التعليم املدمج حيث ي

 بعدد 
ً
 عن توفير مختبرات حاسوبية مجهزة جيدا

ً
التحتية بشكل كبير، فضال

 كافي من الحواسيب لتكون مناسبة لجميع طلبة الصف الواحد.

يجب أن تكون إدارات املدارس وهيئات التعليم العالي جاهزة لتطبيق نظام  .3

يم البنيوي األخرى كالتقييم تقييم داخلي مستمر وبعض أدوات التقي

التحصيلي الغير مستخدم بالتعلم املدمج، ويجب أن تكون األنظمة مصممة 

 أيضا لالمتحانات على شبكة األنترنت لجعل النظام أكثر مرونة.

 مفهوم مهارات القراءة

 [ مهارة القراءة بأنها قدرة الطالب على قراءة الكلمات 7ويعرف السفوح ]

تفسيرها في صفحة مقالة أو أي مادة قراءة أخرى، إذ إن املكتوبة وفهمها و 

امتالك مهارة قراءة جيدة سوف يتيح للطالب القدرة على استيعاب املادة 

 املكتوبة خالل فترة قصيرة أثناء القراءة.

[ مهارات القراءة بأنها لعبة التخمين التي يبني فيها القارئ، 12عرف ماداني ]

 تي تم ترميزها من قبل الكاتب.بأكبر قدر ممكن، الرسالة ال

[ أن مهارات القراءة ما هي إال عملية اكتشاف ذاتي، فخالل 13وترى الحايك ]

هذه العملية، يتفاعل الطالب مع املواد املكتوبة من خالل استثمار كل من 

الجهود املعرفية وما وراء املعرفية لتحليل املعرفة الجديدة من أجل الوصول 

ى معين. من وجهة النظر هذه، يمكن النظر إلى فهم إلى أو استنتاج معن

 القراءة على أنه املنتج النهائي. 

كما تعرف مهارات القراءة بأنها إدراك نص مكتوب لفهم محتوياته، ويمكن 

القيام بذلك بصمت )قراءة صامتة(، أو قراءة نص مكتوب بصوت عال 

 [.14)القراءة الشفوية( ]

 أهمية مهارة القراءة

ية مهارات القرارة في أنها تقود الطلبة للتفاعل واكتساب املعنى من تكمن أهم

اللغة املكتوبة، إذ أن هناك العديد من العناصر التي يجب على الطالب 

إتقانها مما يؤدي إلى استيعاب الرسالة املقصودة التي يتم ترحيلها في املحتوى 

، الوعي الصوتي وهو التعرف عل
ً
ى الكلمات املكتوب بشكل مستقل: أوال

، الصوتيات والتي تعرف بأنها فهم 
ً
املنطوقة في اللغة والتالعب بها، وثانيا

، طالقة القراءة 
ً
املراسالت الصوتية للحروف في القراءة والهجاء، وثالثا

الشفهية والتي هي قراءة النص مع السرعة والدقة والتعبير، واملكون الرابع 

ات التي يقرأها الطالب، وربط الكلمة هو املفردات واملعرفة بأنها "فهم الكلم

باملفردات الشفوية، وأخيًرا الفهم الذي يعرف على أنه تعليم الطلبة بشكل 

 [.15مباشر أن يكونوا مدركين للعمليات املعرفية التي ينطوي عليها القراءة ]

 من أبو عبيدة، وأمينة، وعائشة، وأبو بكر ]
ً
[ أهمية تعليم 5ويحدد كال

 ، على النحو اآلتي:مهارات القراءة

تطور مهارات القراءة وعي الطلبة بعملية القراءة واستراتيجيات القراءة عن  .1

 طريق مطالبة الطلبة بالتفكير والتحدث حول كيفية قراءتهم بلغتهم األم.

تسمح للطلبة بممارسة ذخيرة كاملة من استراتيجيات القراءة عن طريق  .2

 استخدام مهام القراءة األصيلة. 

تشجع مهارات القراءة الطلبة على إدراك ما يقرؤونه والتفاعل معه،  .3

 واالنتفاع به.

تزود الطلبة باملهارات األساسية التي تتمثل في جودة النطق وسالمته،  .4

 وتكسب الطالب مهارة تركيب الجمل مع رقي بالتعبير.

وجز تنمية قدرة الطلبة على تلخيص ما يقرؤونه، وتقديم مخلص بشكل م .5

 وبلغة صحيحة.

تكسب مهارات القراءة الطلبة املقدرة على التذوق الجمالي، وتحيي فيه روح  .6

 النقد البناء للمادة التي قرأها.

 مهارات القراءة األساسية

 [: 16هناك العديد من أنواع القراءة ويمكن عرضها على النحو اآلتي ]

 القراءة املكثفة -1

 يشير إلى درجة عالية من الفهم واالحتفاظ على مدى فترة طويلة من     

الزمن، وبعبارة أخرى، فإن الطالب يقرأ بعمق أو بعناية لفهم نص معين من 

الترجمة، واستخدام القاموس خالل االعتماد على املقارنة، والتحليل، و 

واالحتفاظ بكل تعبير يحتوي عليه. إذ تسترعي القراءة املكثفة االنتباه إلى 

األشكال النحوية، وعالمات الخطاب، وتفاصيل بنية النص لفهم املعنى 

الحرفي، واالستعارات والتشبيهات، والعالقات الخطابية، وما شابه، ولذلك، 

قيق درجة عالية من الفهم واالحتفاظ باملعلومة تساهم القراءة املكثفة في تح

 على مدى فترة طويلة من الزمن.
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 القراءة الواسعة -2

وتشير القراءة املوسعة إلى إجراءات تدريس اللغة حيث يفترض أن يقرأ       

الطلبة كميات كبيرة من املواد أو نصوص طويلة لفهم الفكرة منها فقط، كما 

ي الحصول على املتعة من النص، ومن خالل يكمن الهدف الرئيس ي منها ف

القراءة املوسعة القراءة بسالسة وبسرعة دون النظر إلى الكلمات أو التعرف 

على معاني الكلمات الصعبة. لذا، يمكننا القول إن القراءة املوسعة مرتبطة 

 باختيار الطلبة من أجل الوصول إلى املتعة.

 الدراسات السابقة. 3

 العربيةالدراسات 

[ دراسة هدفت التحقيق في برنامج تدريبي مستند إلى 17أجرى بني خالد ]     

أسلوب التعليم التبادلي واستقصاء أثره في تحسين االستيعاب القرائي لدى 

الطلبة الذين يعانون من الديسلكسيا. أجريت الدراسة في األردن، 

( 70ّدراسة من )واستخدمت املنهج التحليلي الوصفي، حيث تكونت عينة ال

طالًبا وطالبة من طلبة الصف الرابع األساس ي امللتحقين بغرف املصادر في 

لواء البادية الشمالية الغربية، وتوزعت العينة بالتساوي على مجموعتين 

إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، حيث تكونت العينة التجريبية من 

يسهم باستخدام برنامج شعبتين إحداهما لإلناث واألخرى للذكور وجرى تدر 

تدريبي مستند ألسلوب التعليم التبادلي، في حين درست املجموعة الضابطة 

بالطريقة االعتيادية. وقام الباحث ببناء اختبار االستيعاب القرائي للتحقق 

من فاعلية برنامجه التدريبي. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات 

يعاب القرائي لصالح املجموعة التجريبية داللة إحصائية على اختبار االست

التي درست باستخدام أسلوب التعليم التبادلي، وأشارت النتائج إلى عدم 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيري الجنس وأسلوب التدريس. 

[ دراسة هدفت إلى مقارنة فاعلية 18كما أجرى العبداالت والصمادي ]      

املباشر والتدريس التبادلي في تحسين مهارات استراتيجيتي التدريس 

االستيعاب القرائي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في القراءة من مستوى 

الصف الخامس األساس ي. أجريت الدراسة في األردن، واستخدمت املنهج 

دراسة من )
ّ
( طالًبا وطالبة ممن يعانون من 30التجريبي وتكونت عينة ال

ملتحقين بغرف املصادر في املدارس الخاصة في محافظة صعوبات في القراءة و 

العاصمة التابعة ملديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم األردنية، 

حيث قسمت العينة إلى ثالث مجموعات: التجريبية األولى ودرست وفق 

استراتيجية التعليم املباشر، والتجريبية الثانية ودرست وفق استراتيجية 

ريس التبادلي، واملجموعة الضابطة التي لم تدرس بأي من التد

االستراتيجيتين. وأشارت نتائج الّدراسة إلى وجود فروق بين متوسطات األداء 

على االختبار البعدي بين املجموعة التجريبية األولى واملجموعة الضابطة 

ى لصالح املجموعة التجريبية األولى، ووجود فروق بين متوسطات األداء عل

االختبار البعدي بين املجموعة التجريبية الثانية واملجموعة الضابطة لصالح 

املجموعة التجريبية الثانية، وأشارت النتائج إلى وجود فروق في متوسطات 

األداء بين املجموعة التجريبية األولى واملجموعة التجريبية الثانية لصالح 

استراتيجية التدريس التبادلي املجموعة التجريبية الثانية، مما يشير إلى أن 

كانت أكثر فاعلية في تحسين مهارات االستيعاب القرائي من استراتيجية 

 التدريس املباشر.

[ بدراسة هدفت التعرف إلى فاعلية برنامج يوظف 19كما قامت محمد ]        

التعليم املدمج في تنمية املهارات اإلمالئية لدى طلبة الصف الثاني، أجريت 

ة في غزة، واستخدمت املنهج التجريبي، إذ تكونت عينة الدراسة من الدراس

( طالب، تم توزيعهم على مجموعتين، 68طلبة الصف الثاني والبالغ عددهم )

مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك 

 بين متوسطي أداء الطلبة في املجموعة الضابطة 
ً
فروق دالة إحصائيا

جموعة التجريبية عند تطبيق االختبار البعدي ملقياس املهارات اإلمالئية وامل

 لصالح املجموعة التجريبية.

 الدراسات األجنبية

[ دراسة هدفت إلى التحقيق فيما إذا كانت مهارات القراءة 20أجرى كايا ]      

أجنبية على لها دور في تعزيز قدرة استيعاب الطلبة في اللغة اإلنجليزية كلغة 

فهم القراءة. أجريت الدراسة في تركيا، واستخدمت املنهج التحليلي الوصفي، 

حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعة عشوائية من جامعة سوتشو 

أسبوع. تم  14( طالب، واستمرت ملدة 50كهرمان مرعش والبالغ عددهم )

في جامعة. اختيار مجموعتين )التجريبية والضابطة( بين صفوف اإلعدادية 

كانت تدار كال املجموعتين اختبار ما قبل واالستبيان في بداية الدراسة ملعرفة 

( 10ما إذا كانوا على بينة من مهارات القراءة. باإلضافة إلى ذلك، تم اختيار )

طلبة بشكل عشوائي للمقابلة. وخالل الدراسة، تم دمج مهارات القراءة في 

وفًقا ملحتوى اللغة. تم تحليل  املنهج من خالل تصميم خطط الدروس

البيانات الكمية من خالل اإلحصاء الوصفي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 

الطلبة قد عززوا قدرتهم على الفهم شريطة أن يتم تعليمهم مهارات القراءة 

 بشكل مفصل ودقيق.

[ أكيول، وتشاكراوجلو، كورير دراسة هدفت التعرف إلى 16كما أجرى ]       

ين مهارات القراءة لدى الطلبة الذين يواجهون صعوبة في القراءة من تحس

خالل برنامج قراءة اإلثراء. أجريت الدراسة في تركيا، واستخدمت املنهج 

( طالب من طلبة الصف 3التحليلي الوصفي، إذ تكونت عينة الدراسة من )

ر الخامس، ومن أجل جمع البيانات الخاصة بالدراسة، تم استخدام اختبا

التعرف على الكلمات، وقراءة النصوص، ومخزون قراءة، واختبار فهم 

 مع أهداف الدراسة، تم تحليل البيانات التي تم جمعها من 
ً
القراءة. وتماشيا

خالل االختبارات النوعية والكمية وتم شرح النتائج على أنها النوعية والكمية. 

مهارات التعرف  وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك تطورات حدثت على

على الكلمات للمشاركين ومهارات القراءة بصوت عاٍل. كما أن من أجل تنمية 

مهارات القراءة لدى الطلبة الذين لديهم صعوبة في القراءة، فإن بناء بيئة 

 القراءة املناسبة وتنفيذ برامج قراءة اإلثراء يمكن أن تكون فعالة.

لتعرف إلى التعلم املدمج في التعليم [ دراسة هدفت ا21كما أجرى كوندو ]      

االبتدائي الهندي، وما يتضمنه من مشاكل وآفاق، أجريت الدراسة في الهند، 

واستخدمت املنهج التحليلي، إذ تم االعتماد على األدبيات والدراسات 

السابقة لجمع بيانات الدراسة واإلجابة على أسئلتها، وتوصلت نتائج الدراسة 

دمج يعد استراتيجية قوية، إذا كانت خبرات التعلم مصممة إلى أن التعلم امل

بشكل جيد. وأن لديه القدرة على تحسين التعليم األولي الهندي. كما أظهرت 

النتائج أن التعليم املدمج يساهم في جذب انتباه الطالب ووضع األفكار 

بطريقة تجعل املعلومة يبقى معهم لفترة طويلة بعد مغادرتهم الفصل 

 ي. الدراس 

 التعقيب على الدراسات السابقة

تنوعت الدراسات السابقة ذات الصلة بالتعليم املدمج، ومهارات        

القراءة، حيث تناولت جوانب تحليلية مختلفة وأهداف ومعالجات إحصائية 
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وأساليب اختيار العينات وأدوات جمع البيانات التي استخدمت في كل دراسة 

والتوصيات التي توصلت إليها. وقد استفادت من هذه الدراسات والنتائج 

الباحثة من الدراسات السابقة في اختيار أداة جمع البيانات وتحليلها 

باستخدام األساليب واملعالجات اإلحصائية املناسبة. وتتميز الدراسة الحالية 

عما سبق من دراسات أنها بحثت في فاعلية برنامج تعليمي مستند إلى التعليم 

طوير مهارات القراءة لدى طالبات املدارس في نجران، وهو ما لم املدمج لت

تتناوله أي من الدراسات السابقة، وهذا يعزز من أهمية الدراسة الحالية، 

التي تناولت هذا  –على حد علم الباحثين  –كونها من الدراسات األولى 

 املوضوع.

 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسة أ. 

احثة املنهج التجريبي الذي يقوم على اختيار مجموعة وكل اعتمدت الب      

مجموعة تكونت في هذه الدراسة من شعبتين من طالبات الثالث املتوسط في 

( طالبة مثلت 42" حيث بلغ عدد طالبات الشعبة أ )22مدرسة "املتوسطة 

( طالبة مثلت 43املجموعة التجريبية في حين بلغ عدد طالبات الشعبة ب )

ة الضابطة. حيث تم عقد اختبارين قبلي وبعدي ملتغيرات الدراسة، املجموع

من أجل دراسة فاعلية برنامج تعليمي مستند إلى التعليم املدمج لتطوير 

مهارات القراءة لدى طالبات املدارس في نجران. وذلك ملالئمة هذا املنهج مع 

ن نتائجه طبيعة البحث الحالي، باإلضافة إلى أنه يتصف بالدقة العلمية، أل 

 كمية دقيقة.

 الدراسة ب. عينة

" 22تم اختيار شعبتين من طالبات الثالث املتوسط في مدرسة "املتوسطة 

( طالبة كما هي 85ليتم تطبيق الدراسة عليهم حيث بلغت أعداد الطلبة )

 مبينة في الجدول التالي:

 1جدول 

 الدراسة عينة الدراسة حسب املجموعةتوزيع أفراد 

 العدد املجموعة الشعبة

 42 التجريبية الثالث املتوسط شعبة أ

 43 الضابطة الثالث املتوسط شعبة ب

 85 املجموع

  الدراسة ج. أداة

 اختبار بناء تم الدراسة، فرضيات عن واإلجابة الدراسة، أهداف لتحقيق

 :يلي كما للدراسة

 :القراءة مهارة اختبار

 أسئلة،( 9) من االختبار هذا ويتكون  القراءة، مهارة لقياس اختبار تصميم تم

 (2) رقم يالجدول  في مبين هو كما

 2 جدول 

 الدراسة أداة الختبار  العالمات توزيع

 العالمة الدنيا العالمة العظمى عدد األسئلة االختبار

 0 9 9 مهارة القراءة

 خالل من عليها الحصول  يمكن التي العالمات أعاله الجدول  من يالحظ

 .املمكنة والعظمى الدنيا والعالمات الفقرات وعدد الدراسة اختبار

 الدراسة الختبار الصعوبة معامل

 معامل يفيد املتعلقة األسئلة لجميع والسهولة الصعوبة معامل حساب تم

 عبارة وهو االختبار، في ما سؤال صعوبة أو سهولة مدى إيضاح في الصعوبة

 صحيحة إجابة السؤال عن أجابوا الذين الطالب من املئوية النسبة عن

 : التالية املعادلة بتطبيق ويحسب

  100×  ن/س=  السؤال صعوبة معامل

 .صحيحة إجابة السؤال على أجابوا الذين الطالب عدد: س: حيث 

 الطالب مجموع: ن 

 االختبار لفقرات والسهولة الصعوبة معامل 3 جدول 

 اكتساب املفاهيم األساسية

 معامل الصعوبة معامل السهولة ت

1 0.58 0.43 

2 0.8 0.2 

3 0.59 0.41 

4 0.48 0.53 

5 0.66 0.34 

6 0.36 0.64 

7 0.3 0.7 

8 0.59 0.41 

9 0.85 0.15 
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  الدراسة تصميم

 لقياس إخضاعها تم حيث التجريبي، املنهج استخدام تم الدراسة هذه في      

 عليها، املتغير هذا تأثير ملعرفة االستراتيجيات تطبيق بعد بعدي وآخر قبلي

 :الجدول  في مبين هو كما

 :أدناه R O1 X O2 الدراسة مجموعة

 R: العشوائي التخصيص

 X: التجريبية املعالجة

 O1: القبلي االختبار

 O2: البعدي االختبار

  الدراسة تنفيذ إجراءات

  الدراسة تنفيذ تم 
ً
 :لآلتي وفقا

 .الدراسة أداة بناء تم .1

 على وتوزيعهم الدراسة، أفراد واختيار التجربة، مدارس حددت .2

 .الضابطة واملجموعة التجريبية املجموعة هما مجموعتين

 يتم ذلك وبعد الدراسة، متغيري  في القبلي القياس بتطبيق املوافقات أخذ .3

 على القراءة مهارات لتطوير املدمج التعليم إلى مستند تعليمي برنامج تطبيق

 .التجريبية املجموعة

 . التصميم وفق املحددة املدرسة في التجربة تنفيذ .4

 .القبلي لالختبار مكافئ هو الذي على البعدي االختبار تطبيق .5

 .وفرضياتها الدراسة أسئلة وفق إحصائًيا ومعالجتها البيانات جمع .6

 .الدراسة بأسئلة املتعلقة النتائج عرض .7

 .املناسبة واملقترحات التوصيات وتقديم النتائج مناقشة .8

 

 اإلحصائية املعالجة

 تم والثبات، الصدق واستخراج األداة توزيع طريق عن املعلومات جمع بعد

 للعلوم اإلحصائية الحزم برنامج باستخدام الدراسة بيانات تحليل

 لفرضيات املناسبة االختبارات استخدام خالل من( SPSS) االجتماعية

 . الدراسة

 القبلي لالختبارين( ت) واختبار املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات •

 .الدراسة ملجموعة والبعدي

 برنامج فاعلية ملعرفة( ANCOVA) األحادي املشترك التباين تحليل اختبار  •

 طالبات لدى القراءة مهارات لتطوير املدمج التعليم إلى مستند تعليمي

 .نجران في املدارس

  نتائجال. 5

 الدراسة سؤال عن اإلجابة

( α≥0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذو فروق يوجد هل: "األولى السؤال

 القراءة مهارات اختبار على نجران في املدارس طالبات أداء متوسطات بين

 "التعليمي؟ البرنامج إلى يعزى 

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات إيجاد تم السؤال هذا عن ولإلجابة

 املدمج التعليم إلى مستند تعليمي برنامج فاعلية اختبار على العينة إلجابات

 كان إذا ما ملعرفة نجران، في املدارس طالبات لدى القراءة مهارات لتطوير

 في الدراسة مجموعات إجابات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق هناك

 والبعدي القبلي االختبارين

 4 دول ج

افات الحسابية املتوسطات  طالبات لدى القراءة مهارات لتطوير  املدمج التعليم إلى مستند تعليمي برنامج فاعلية اختبار  على الدراسة عينة أفراد إلجابات املعيارية واالنحر

 للمجوعة تبعا نجران في املدارس

 العدد االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجموعة االختبار

 42 1.17 4.88 املجموعة التجريبية االختبار القبلي

 43 1.29 5.09 املجموعة الضابطة

 42 1.28 6.36 املجموعة التجريبية االختبار البعدي

 43 1.21 4.91 املجموعة الضابطة

 داللة ذي فرق  وجود عدم إلى( 4) الجدول  في الواردة النتائج تشير      

 الحسابيين املتوسطين بين  α)≥ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية

  الدراسة عينة أفراد إلجابات
ً
 املتوسطات بلغت فقد القبلي، لالختبار تبعا

 في( 4.88) القراءة درجة في التجريبية للمجموعة القبلي االختبار في الحسابية

 تظهر ال حيث( 5.09) الضابطة للمجموعة القبلي االختبار في بلغت حين

 كال أن إلى ذلك ويعزى . القبلي االختبار في املتوسطات بين كبيرة فروق هناك

 أن على يدل مما البرنامج، تطبيق قبل باالختبار قاموا قد املجموعتين

 القراءة مهارات يدرسون  لكونهم كبير حد إلى متشابهة الطالبات مستويات

 للطالب تتيح وال التلقين، أسلوب تعتمد التي االعتيادية، التقليدية بالطريقة

 ذلك ويعزى . حرية بكل رأيه عن والتعبير الصفية الحصة مع للتفاعل فرصة

 التقليدية التدريس ألساليب واستخدامها التدريسية الطرق  تشابه إلى أيضا

 . املجموعتين كال في الصفية الحصة سير في الطالب باشراك تسمح ال التي

 وجود عدم أظهرت التي[ 17] خالد بني دراسة نتائج مع النتيجة هذه وتتفق

 .التدريس وأسلوب الجنس ملتغيري  تعزى  إحصائية داللة ذات فروق

  بلغت فقد البعدي االختبار في واضحة فروق وجود النتائج أظهرت كما     

 درجة في التجريبية للمجموعة البعدي االختبار في الحسابية املتوسطات

( 4.91) الضابطة للمجموعة البعدي االختبار في بلغت حين في( 6.36) القراءة

 إلى يشير مما. البعدي االختبار في املتوسطات بين فروق هناك تظهر حيث

 مستند تعليمي برنامج فاعلية اختبار على إحصائية داللة ذات فروق وجود

. نجران في املدارس طالبات لدى القراءة مهارات لتطوير املدمج التعليم إلى

 الذي التعليمي البرنامج طبقت قد التجريبية املجموعة أن إلى ذلك ويعزى 

 في يساهم والذي التقليدي، بالتعليم واألنترنت التكنولوجيا دمج على يقوم

 من ويعزز  لديهن، القراءة مهارات من ويقوي  الطالبات، تحصيل تحسين

 يغلب صفية بيئة في املقروء النص واستيعاب الناقد، القراءة على قدرتهم

 التدريس وسائل استخدام أن إلى أيضا ذلك ويعزى . والفائدة املرح عليها
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 ولوقت أسرع بصوره الطالبات لدى املعلومة ترسيخ في يساهم الحديثة

 . أطول 

 أظهرت التي[ 18] والصمادي العبدالالت دراسة نتائج مع النتيجة هذه وتتفق

 املجموعة بين البعدي االختبار على األداء متوسطات بين فروق ووجود أن

 الثانية، التجريبية املجموعة لصالح الضابطة واملجموعة الثانية التجريبية

 تحسين في فاعلية أكثر كانت التبادلي التدريس استراتيجية أن إلى يشير مما

 .املباشر التدريس استراتيجية من القرائي االستيعاب مهارات

 التباين تحليل اختبار إجراء تم الحسابية املتوسطات بين الفروق من وللتأكد

 (.ANCOVA) األحادي املشترك

 5 جدول 

 نجران في املدارس طالبات لدى القراءة مهارات لتطوير  املدمج التعليم إلى مستند تعليمي برنامج لفاعلية( ANCOVA) األحادي املشترك التباين تحليل اختبار 

 درجات مجموع املربعات املصدر االختبار

 الحرية

 متوسط

 املربعات

 مستوى  "ف"

 الداللة

 000. 28.689 44.682 1 44.682 املجموعة اختبار مهارات القراءة

   1.557 83 129.271 الخطأ

  84 173.953 الكلي

 تعليمي برنامج بفاعلية يتعلق فيما لالختبار أثر وجود( 5) الجدول  يبين     

 في املدارس طالبات لدى القراءة مهارات لتطوير املدمج التعليم إلى مستند

 أن حيث إحصائية دالة وهي( 0.000) الداللة قيمة كانت حيث نجران

 القبلي االختبار في منها أعلى كانت البعدي االختبار في العينة إجابات مستوى 

 مهارات لتطوير املدمج التعليم إلى مستند تعليمي برنامج فاعلية على يدل مما

 التعليمي البرنامج أن إلى ذلك ويعزى . نجران في املدارس طالبات لدى القراءة

  مفيد
ً
 املباشر التعليم مع بالتكنولوجيا التعليم دمج من املعلم تمكين في جدا

 وتمكنهم الطالبات، احتياجات تراعي قوية صفية بيئة إيجاد في يساهم مما

 مما واستنتاجها، املعلومة عن للبحث واإلنترنت التكنولوجيا استخدام من

 عن عدا. الذاتي والتعلم واالستقصاء، البحث مهارات الطالبات لدى يعزز 

 .الذهني العصف على الطالبات قدره زيادة في فائدها

 هناك أن أظهرت التي( 2017) محمد دراسة نتائج مع النتيجة هذه وتتفق

  دالة فروق
ً
 الضابطة املجموعة في الطلبة أداء متوسطي بين إحصائيا

 اإلمالئية املهارات ملقياس البعدي االختبار تطبيق عند التجريبية واملجموعة

 .التجريبية املجموعة لصالح

 التوصيات. 6

 :يلي بما الباحثة توص ي التالية، النتائج خالل من

 املدرسة في متينة تحتية بنية بتوفير املدرسية اإلدارات تقوم أن ضرورة .1

 .فيها سهولة بكل املدمج التعليم تفعيل يتم بحيث

 أجل من للمعلمين تدريبية دورات بعقد املدرسية اإلدارات تقوم أن ضرورة .2

 .الصفية الغرفة في تطبيقها وآلية املدمج، التعليم باستراتيجية تعريفهم

 التكنولوجيا استخدام آلية على الطلبة بتدريب املعلمين يقوم أن يجب .3

 .املنهاج لتعزيز توظيفها يتم بحيث إيجابية، بطريقة

 املراجع

 العربية املراجعأ. 

 في املدمج التعليم على قائم برنامج فـاعلية(. 2013) إلهام الريش، أبو[ 1]
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 رسالة النتائج، ضوء في مقترح برنامج وبناء األساس ي التاسع الصف

 .اليرموك جامعة منشورة، غير ماجستير،

 استراتيجية على قائم تدريبي برنامج فـاعلية(. 2015) محمد سالمة،[ 9]

 التكنولوجيا دمج مهارات الصف معلم طلبة إكساب في املدمج التعليم
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-415 ،(1)43 التربوية، العلوم دراسات،. العاشر الصف طالبات لدى
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 في التواصلي النحى على قائمة تدريس طريقة أثر(. 2012. )منير عجاج،[ 15]
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ABSTRACT_ The study aimed to reveal the effectiveness of an educational program based on the blended 

learning to develop the reading skills among schools students in Najran. The study used Experimental 

approach. The study population consisted of students of the third grade of intermediate school in the 

"medium 22" school, where the sample of the study consisted of (85) students. Two pre - and post – tests 

were conducted to examine the effectiveness of an educational program based on the blended learning to 

develop the reading skills among schools students in Najran. The results of the study showed that there are 

statistically significant differences between the mean of the students for the post-test of the effectiveness of 

an educational program based on the blended learning to develop the reading skills among schools 

students in Najran In favor of the experimental group. Hence, the study recommended the need to conduct 

training courses for teachers in order to familiarize them with the blended learning strategy, and the 

mechanism of implementation in the classroom. 
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