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ر�بعة �ل�سقرية، د. حم�سن �ل�ساملي �أثر توظيف �لأن�سطة �لإلكرتونية ببيئة �لتعلم �ملدمج  ...

�أثر توظيف �لأن�سطة �لإلكرتونية ببيئة �لتعلم �ملدمج يف حت�سيل 
طالبات �ل�سف �حلادي ع�سر ملادة �لرتبية �لإ�سالمية 

وتنمية مهار�ت �لتعلم �لذ�تي لديهن

�مللخ�س

يف  املدمج  التعلم  ببيئة  الإلكرتونية  الأن�سطة  توظيف  اأثر  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 

الذاتي  التعلم  مهارات  وتنمية  الإ�سالمية  الرتبية  ملادة  ع�سر  احلادي  ال�سف  طالبات  حت�سيل 

لديهن، تكونت عينة الدرا�سة من )60( طالبة، ق�سمت اإىل جمموعتني؛ )30( جتريبية و)30( 

�سابطة. وا�ستخدم املنهج �سبه التجريبي. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة اأعد اختبار حت�سيلي مكون 

من )20( �سوؤال، مت التحقق من �سدق حمتواه بعر�سه على جمموعة من املحكمني، واأما معامل 

ثباته فبلغ )0.71(، كما اأعد مقيا�ص مهارات التعلم الذاتي، وهو مكون من )32( عبارة، تقي�ص 

معامل  واأما  املحكمني،  من  جمموعة  على  بعر�سه  حمتواه  �سدق  من  التحقق  مت  عوامل،  ثالثة 

ثباته فبلغ )0.88(. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة 

)0.05( بني متو�سطي درجات طالبات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف الختبار التح�سيلي 

ومقيا�ص مهارات التعلم الذاتي ل�سالح املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت الأن�سطة الإلكرتونية 

الأن�سطة  توظيف  الإ�سالمية على  الرتبية  بت�سجيع معلمي  الدرا�سة  واأو�ست  املدمج.  التعلم  ببيئة 

وور�ص  دروات  عقد  جانب  اإىل  الإ�سالمية،  الرتبية  تدري�ص  يف  املدمج  التعلم  ببيئة  الإلكرتونية 

تدريبية ملعلمي املادة وم�سرفيها لتدريبيهم على كيفية توظيف هذه الأن�سطة الإلكرتونية يف اأثناء 

التدري�ص. 

الكلمات املفتاحية: الأن�سطة الإلكرتونية، التعلم املدمج، الرتبية الإ�سالمية، مهارات التعلم الذاتي.
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The Impact of Using Electronic Activities in a Blended 
Learning Environment on Grade-Eleven Female 
Students’ Achievement and Promotion of their

Self Learning in Islamic Education

Abstract

This study aimed at identifying the impact of using electronic activities 
on grade-eleven female students’ achievement in Islamic Education and on 
promoting these students’ Self learning. The study used the quasi experimental 
design, with a sample of 60 female students studying at grade eleven. The 
sample was further divided into two groups, namely experimental )30( and 
control )30(. To achieve the objectives of the study, a 20-question achievement 
test was prepared. The test was given to a jury panel to judge its validity. 
As for the reliability factor, it was )0.71( as measured by Cronbach’s alpha. 
To measure learner autonomy, the study employed the ‘Self Learning Skills 
Scale’ which consisted of )32( items covering three areas. The content validity 
of the scale was confirmed by a number of judges. Its reliability factor was 
)0.88(. The results indicated that the experimental group has outperformed the 
controlled group in both the achievement test and the Independent Learning 
Scale. The average score of the experimental group was )0.05( higher than 
that of the controlled group. The study recommended encouraging teachers 
of Islamic Education to apply the electronic activities in their teaching of 
Islamic Education, as well as conducting courses and workshops for teachers 
and supervisors on how to employ these electronic activities in their teaching.

Keywords: electronic activities, blended learning, Islamic education, promoting self 
learning.
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ر�بعة �ل�سقرية، د. حم�سن �ل�ساملي �أثر توظيف �لأن�سطة �لإلكرتونية ببيئة �لتعلم �ملدمج  ...

�ملقدمة
جمال  يف  و�سريعًا  كبريًا  تطورًا  وي�سهد  و�ساملة،  حديثة  علمية  ثورة  اليوم  العامل  يعي�ص 

معريف  تدفق  اإىل  ذلك  اأدى  وقد  والت�سالت،  املعلومات  وتكنولوجيا  التعليم  تكنولوجيا 

ومعلوماتي غري م�سبوق يف �ستى ميادين احلياة، الأمر الذي ا�ستوجب العتماد على الو�سائل 

والأ�ساليب التكنولوجية احلديثة؛ ل�ستيعاب هذه املعارف واملعلومات، وتوظيفها وال�ستفادة من 

دوره  الأ�ساليب يف ظل  وتلك  الو�سائل  هذه  التعليمي مبعزل عن  املجال  يقف  ومل  خمرجاتها، 

الكبري واملوؤثر يف جميع اأوجه الن�ساط الإن�ساين.

ولعل اأهم مظهر لهذا التطور العلمي يف تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا املعلومات هو ال�سبكة 

جتتاز  املعلومات  فاأ�سبحت  �سغرية،  قرية  العامل  جعلت  التي  )الإنرتنت(  العاملية  العنكبوتية 

احلواجز الزمنية واملكانية، وتتدفق من كل حدب و�سوب، وَغدتمْ تاأتي قبل اأن توؤتى؛ مما اأدى اإىل 

زيادة احلاجة اإىل تبادل اخلربات مع الآخرين، وحاجة املتعلمني لبيئات غنية متعددة امل�سادر 

للبحث والتطوير الذاتي، فظهرت عدد من الأ�ساليب والطرائق والو�سائل اجلديدة يف التعليم 

والتعلم، ومن ذلك ظهور التعلم الإلكرتوين )املو�سى واملبارك، 2005(. 

عرب  )اإلكرتوين(  تعليمي  حمتوى  تقدمي  باأنه  الإلكرتوين  التعلم   )2004( زيتون  ف  وُيعرِّ

الو�سائط املعتمدة على الكمبيوتر و�سبكاته اإىل املتعلم، ب�سكل يتيح له اإمكانية التفاعل الن�سط 

اإمكانية  وكذلك  اأم غري متزامنة،  اأكان ذلك ب�سورة متزامنة  �سواء  اأقرانه،  ومع  املحتوى  مع 

اإمتام هذا التعلم يف الوقت واملكان املنا�سب لظروفه وبال�سرعة التي تنا�سب قدراته، ف�سال عن 

اإمكانية اإدارة هذا التعلم من خالل تلك الو�سائط.

تكنولوجي  ونظام  تطبيقي،  نظري  "علم  باأنه  الإلكرتوين  التعلم   )2011( خمي�ص  ويرى 

تعليمي كامل، وعملية تعلم مق�سودة وحمكومة، تقوم على اأ�سا�ص فكر فل�سفي ونظريات تربوية 

تعلم  م�سادر  مع  تفاعله  خالل  من  ومدرو�سة،  خمططة  بخربات  املتعلم  فيها  مير  جديدة، 

�أثر توظيف �لأن�سطة �لإلكرتونية ببيئة �لتعلم �ملدمج يف حت�سيل 
طالبات �ل�سف �حلادي ع�سر ملادة �لرتبية �لإ�سالمية 

وتنمية مهار�ت �لتعلم �لذ�تي لديهن
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اإلكرتونية متعددة ومتنوعة، بطريقة نظامية ومتتابعة، وفق اإجراءات، واأحداث تعليمية منظمة، 

يف بيئات تعلم اإلكرتونية مرنة، قائمة على الكمبيوتر وال�سبكات، تدعم عمليات التعلم وت�سهل 

حدوثه، يف اأي وقت ومكان" )�ص1(.

اآليات  ا�ستخدام  فيه  ويتم  التعلم،  اأ�ساليب  من  اأ�سلوب  باأنه  الإلكرتوين  التعلم  ويو�سف 

الت�سال احلديثة من حا�سبات و�سبكات وو�سائط متعددة تقوم على ال�سوت وال�سورة والر�سوم 

اأم  اأكان عن بعد  الإنرتنت، �سواء  بوابات  اإىل  بالإ�سافة  الإلكرتونية،  البحث واملكتبات  واآليات 

اإي�سال املعلومة للمتعلم  اأنواعها يف  التقانة بجميع  يف قاعة الدر�ص، فهو يقوم على ا�ستخدام 

2008(. وُيعدُّ التعلم الإلكرتوين بيئة جديدة  باأق�سر وقت واأقل جهد واأكرب فائدة )الربيعي، 

�سرعتهم  ح�سب  يتعلمون  بحيث  الفردية،  املتعلمني  احتياجات  تلبية  يف  ي�ساعد  كما  للتعلم، 

جلميع  املعريف  املحتوى  ويوحد  املنا�سب،  الوقت  يف  للمعلومات  الو�سول  وي�ستطيعون  الذاتية، 

املتعلمني، ويدفع نحو حت�سني التعاون والتفاعل فيما بينهم، ويتيح عمل مقابالت ومناق�سات حية 

على ال�سبكة، ويوفر معلومات حديثة تن�سجم مع احتياجاتهم، ويوفر برامج املحاكاة وال�سور 

املتحركة، والتمارين التفاعلية، والتطبيقات العملية )اخلان، 2005(.

وعلى الرغم من العديد من املميزات للتعلم الإلكرتوين، يرى البع�ص ثمة اأوجه ق�سور يف 

بع�ص اجلوانب التي مل ي�ستطع هذا النوع من التعلم التغلب عليها، من ذلك اأن تكاليفه مرتفعة، 

ل  اأنه  كما  لوجه،  وجًها  واملتعلم  املعلم  بني  الإن�ساين  التفاعل  عن�سر  اإىل  افتقاره  عن  ف�ساًل 

ي�ساعد الفرد بدرجة كافية على التََّدرُِّب على احلوار واملناق�سة وتبادل الآراء، فاملتعلمون الذين 

الأفكار من غريهم  والقدرة على عر�ص  اأقل كفاءة ومهارة يف احلوار  اإلكرتونية  تلقوا درو�سًا 

)�سالمة، 2005ِ(.

الذي   ،)Blending Learning( املدمج  بالتعلم  ي�سمى  ما  ظهر  العيوب  هذه  ولتاليف 

والتعليم  الإلكرتوين  التعلم  الإلكرتوين، عن طريق جمعه بني مزايا  للتعلم  يعد تطورا طبيعيا 

التقليدي على اأ�سا�ص التكامل بينهما، بحيث يوظفان ويت�ساركان معًا يف اإجناز املهمة التعليمية 

وحتقيق اأهدافها )زيتون، 2005(.

ف التعلم املدمج باأنه "منط تعليمي تتكامل فيه فنيات التعلم عن بعد مبا ي�سمله من  وُيعرَّ

تقدمي املحتوى عن طريق الإنرتنت بوا�سطة الربيد الإلكرتوين، اأو �سفحات الويب اأو املنتديات 

 Akkoyunlu &( عمل  وور�ص  مناق�سات،  )حما�سرات،  لوجه  وجها  تقام  التي  واللقاءات 

اإليها كل من  اأ�سار  التعلم املدمج بعدة مميزات،  Yilmaz-Soylu, 2008, p. 26(، ويتميز 

)ال�سهوان 2014؛ هنداوي و�سعيد، 2010؛ عبد العاطي، 2016( وهي: 
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لوجه  وجها  املبا�سرة  اللقاءات  بني  اجلمع  املدمج  التعلم  َمّكن  حيث  الجتماعي:  التفاعل   -

اأدوات الت�سال الإلكرتوين  بني املعلم وطالبه، وبني املتعلم وزمالئه، والتفاعل من خالل 

املبا�سر مثل املحادثة املبا�سرة اأو موؤمترات الفيديو، اأو من خالل الت�سال غري املتزامن مثل 

الربيد الإلكرتوين واملناق�سات الإلكرتونية.

فاعلية التكاليف: اإن العائد من تكاليف التعلم املدمج ميكن اأن توؤتي ثمارها، اإذا مت توظيف   -

وقت املعلم وم�سادر التعلم، وا�ستخدام احلوا�سيب وال�سبكات يف مواقف التعلم.

مرونة التعلم: وهي تتحقق من خالل ت�سميم املحتوى التعليمي وتقدميه، وطريقة تدري�سه،   -

كذلك مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني، وتقدمي املحتوى باأكرث من �سكل )مطبوعًا، اأو 

اأو  اأو امل�ساركة يف م�سروع،  اأو مرئيًا(، وتنظيم املتعلمني يف جمموعات متعاونة،  م�سموعًا، 

ن�ساط ينجزونه �سويا.

اإيجابية املتعلم والتفاعل بينه وبني معلمه، وبينه وبني  ُيبنى التعلم املدمج على  الإيجابية:   -

زمالئه، وبالتايل مَيكـِّن املتعلم من النتقال والتجوال داخل املحتوى، والختيار من البدائل 

املتاحة والتوقيتات التي تنا�سبه، ويحدد احتياجاته املختلفة لإمتام عملية التعلم.

من  العديد  مع  التعامل  من  املتعلم  ميكن  املدمج  فالتعلم  للمعلومات:  والو�سول  التعامل   -

التعلم  وبيئات  املدجمة،  والأقرا�ص  والإنرتنت،  الكمبيوتر،  مثل:  التعليمية  الو�سائط 

الفرتا�سية، وغريها من امل�سادر التعليمية التي يح�سل من خاللها على املعلومات.

ونظرًا لهذه امليزات للتعلم املدمج فقد ا�ستفادت ميادين الرتبية والتعليم من هذه التطورات 

التقنية ل�سيما يف جمال تكنولوجيا التعليم والت�سالت؛ فاأ�سبح تدري�ص املواد الدرا�سية يقوم 

على جانب كبري من التفاعل بني املعلم والطالب من خالل و�سيلة فاعلة و�سائقة مبختلف اأ�سكالها 

والنماذج  املهمة  التطبيقات  من  الإلكرتونية  الأن�سطة  وتعد   .)2013 )املنهراوي،  و�سورها 

املتعلمني،  دافعية  ا�ستثارة  على  ت�ساعد  خ�سبة  بيئة  ُتوجد  التي  الإلكرتوين،  للتعلم  اجلديدة 

وتدربهم على التفكري الواقعي واحرتام النظم، واأداء الواجبات، وحتمل امل�سوؤولية )العي�سري 

املتعددة   الأن�سطة  التدري�ص من خالل  املعلمني يف  طرائق  تنويع  اأن  كما   ،)2006 واجلابري، 

ي�ساعدهم يف اإبعاد امللل عن الطلبة، واإعادتهم اإىل املوقف التعليمي، وجعلهم اأكرث يقظة وحيوية 

وتفاعال مع معطيات الدر�ص بل وامل�ساركني فيه، ولي�ص فقط جمرد متلقني للمعلومة اأو املهارة 

املعينة )ال�سليمي، 2010(. ويرى املالكي )2008( اأن ممار�سة الأن�سطة التعليمية ت�ساعد الطلبة 

على التفوق الدرا�سي وزيادة التح�سيل يف املواد الدرا�سية، كما تتيح لهم بناء معارف جديدة، 

�سواء اأنفذت �سفًيا اأم ل�سفيا.
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تفاعلية بني  ت�سفي عليها  التعليمية  الأن�سطة  التقانة يف  اإن دمج  املو�سوي )2010(  ويوؤكد 

الطالب وحمتوى تلك الأن�سطة، وكفاءة يف ال�ستجابة للفروق الفردية بني الطلبة، وقدرة على 

تقدمي التغذية الراجعة الفورية، بالإ�سافة اإىل التنوع يف طرق التقدمي والتعلم. كذلك ت�ساعد 

الطلبة على اإعادة تنظيم املعلومات وتكييفها، ومتكنهم من روؤية العالقات الداخلية بني مكونات 

املحتوى التعليمي.

وتعترب الأن�سطة التعليمية من الأ�ساليب الفعالة التي ت�ساعد املتعلم ليكون ن�سطا وم�ساركا 

باأ�ساليب  املتعلم، مدجمة  التعلم املتمحورة حول  التعلم، حيث تعك�ص نظريات  اأثناء عملية  يف 

اأ�سلية يف قيا�ص معرفة املتعلم واأدائه، بغية حتقيق اأحد اأهم اأغرا�ص التعليم وهو زيادة حت�سيل 

املتعلمني. لذا فالأن�سطة الإلكرتونية تلعب دورا اأ�سا�سيا ومهما يف اإجناح برامج ومقررات التعلم 

من  يتجزاأ  ل  وجزًءا  �سروريا  اأمرا  وتنفيذها  الأن�سطة  ت�سميم  اأ�سبح  وبالتايل  الإلكرتوين، 

املحتوي العلمي للمادة يف الربامج التعليمية واملقررات الدرا�سية التي تقدم ب�سورة اإلكرتونية 

)الكندري، 2013(.

"جمموعة من الفعاليات التي يقوم بها املتعلمون داخل  وتعرف الأن�سطة ب�سكل عام باأنها 

اأهداف تربوية من�سودة" )الفتالوي،  اأجل حتقيق  اأو خارجها من  الف�سل الدرا�سي واملدر�سة 

2006، �ص.94(. ويعرفها عمرو واأبو عواد )2012( باأنها الأعمال املخططة لتح�سني معارف 

الفرد ومهاراته وكفاياته يف جمال معريف معني، وتهدف بدرجة رئي�سة اإىل انتقال اأثر التعلم 

اإىل مواقف تطبيقية جديدة. 

يف حني ُتعرف الأن�سطة الإلكرتونية باأنها اأي عمل يقوم به الطالب كالقراءة والكتابة واملناق�سة 

عليها م�سطلح  فيطلق   )Salmon, 2003( �ساملون  اأما   .)2006 وبول،  )بيت�ص  الإنرتنت  عرب 

)E- activities( وهي الأن�سطة التي يتم اإجراوؤها من خالل الإنرتنت، قائمة على التفاعل بني 

الطلبة من خالل ر�سائل تر�سل اإليهم، على اأن هذه الر�سائل م�سممة من ِقبل مراقب اإلكرتوين 

.)bulletin boards( دث من خالل نظام اللوحات الإعالنية )E-moderator( وعادة حُتّ

وتعد الأن�سطة حجر الزاوية للتعلم الإلكرتوين ملا لها من فوائد للطلبة، فهي ت�ساعدهم على 

اأعمق، وتوفري الفر�ص ملمار�سة املفاهيم التي تعلموها  فهم حقائق الدر�ص ومعلوماته ب�سورة 

ب�سورة ذاتية، كما اأنها تبني ج�سًرا م�سرتًكا بني ما يعرفونه بالفعل وما قاموا بقراءته اأو �سماعه 

اأو روؤيته عرب الإنرتنت، اإذ توفر لهم فر�سة للتفكري والتاأمل يف الطرق التي ينحاز فيها فهمهم 

 .)Stephenson, 2001( الفردي، والطرق التي يختلفون فيها عن باقي الطلبة
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كما تتطلب الأن�سطة الإلكرتونية البحث يف الإنرتنت، واأي�سا تفاعال وتعاونا مع الآخرين، 

وتتميز باخل�سائ�ص الآتية:

جون�سون  ي�سري  حيث  فيديو،  مقاطع  اأو  و�سورة  ن�ص  متعددة  و�سائط  ذات  تكون  اأن   -

انتباه  وتتميز بجذب  اأكرث من حا�سة،  املتعددة حتفز  الو�سائط  باأن   )Jonassen, 1996(

الطلبة، وا�سرتجاع ما مت تعلمه ب�سهولة.

يروه  اإجناز  لتحقيق  للطلبة  فر�سا  تقدم  بحيث  واقعية  التعليمية  الأن�سطة  تكون  اأن  يجب   -2

حقيقيا اأو ذا قيمة، واأن تتحداهم وت�سجعهم لتحمل املخاطر وجتاوز التقيدات ال�سخ�سية، 

 .)Mayer, 1997( واأن ترتك هذه الأن�سطة اأثرا اإيجابيا يف حياتهم

يف  للتعاون  الإيجابي  التاأثري  اإىل  الدرا�سات  ت�سري  حيث  الطلبة،  بني  التعاون  جانب  تنمي   -3

.)Al Hamdani, 2003( عملية التعلم

لهم  �سيكون  حيث  الطلبة،  لدى  التعلم  اأ�ساليب  مراعاة  ل�سمان  الختيار،  مرنة  تكون  اأن   -4

اختيار مواد التعلم ومتارين الأن�سطة التي تتنا�سب مع اأ�سلوب تعلمهم، فهناك متعلم ب�سري، 

ازيفيدو وجوثري و�سيربت  التعلم، ويذكر  واآخر �سريع  التعلم  واآخر �سمعي، وهناك بطيء 

مهارات  �ستنمي  طالبية  اأن�سطة  وجود  اأن   )Azevedo, Guthrie & Seibert, 2004(

التفكري العليا لديهم كالتخطيط، ومراقبة تعلمهم وتقييمه، ويوؤكد كاجيلتي ويلدرمي واأك�سو 

على  القائم  التعلم  تدعم  الأن�سطة  هذه  اأن   )Cagiltay, Yildirim & Aksu, 2006(

املتعلم.

اأن حتفز الطلبة اإىل التعلم، وت�سجعهم على الإبداع، وترثي خرباتهم املختلفة )احلمداين،   -5

.)2010

اإيجابي، وهذا  تفاعل  اإىل  �سيوؤدي  التعليمية  لالأن�سطة  تقدم من خ�سائ�ص  ما  اإّن مراعاة 

يوؤدي اإىل تنمية معلومات الطلبة املختلفة، واإىل تنمية مهارات التفكري العليا لديهم. فالهدف 

لي�ص فقط حفظ املعلومات بق�سد الإجابة عن اأ�سئلة معينة، بل تو�سعة مداركهم، وزيادة فاعلية 

واإ�سباع حاجاتهم، وهذا بدوره يرفع من امل�ستويات التح�سيلية، ويغر�ص يف  التعليمي،  املوقف 

نفو�سهم قيًما واجتاهات اإيجابية نحو املادة الدرا�سية. 

معارفهم  يف  للمتعلمني  الدرا�سي  التح�سيل  حت�سني  على  حتر�ص  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اإّن   

ومهاراتهم يف فرتة زمنية، ويقا�ص جناح عملية التعلم بقيا�ص التح�سيل الدرا�سي )البلو�سي، 

التح�سيلي  امل�ستوى  رفع  اإىل  املعلمون  ي�سعى  الدرا�سي  التح�سيل  لأهمية  ونظرًا   ،)2005

 ،)2018 )املبارك،  وجديدة  متنوعة  تدري�سية  واإ�سرتاتيجيات  اأ�ساليب  با�ستخدام  لطالبهم 



347

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

20
س  

�
ار

ـــ
1 م

د 
عد

 ال
 21

د  
جل

مل
ا

وتعترب الأن�سطة الإلكرتونية من الأ�ساليب التدري�سية احلديثة التي ت�ساعد املتعلمني على رفع 

م�ستواهم التح�سيلي. 

اأطلع عليها الباحثان- اإىل فاعلية  اأ�سارت نتائج الدرا�سات الأجنبية والعربية - التي  وقد 

تلك  ومن  للمنهج،  وا�ستيعابهم  املتعلمني،  حت�سيل  م�ستوى  رفع  يف  الإلكرتونية  الأن�سطة 

الدرا�سات، درا�سة احلمد )2012(، ودرا�سة الكندري )2013(، ودرا�سة الكندري )2008(.

البحث  على  الطالب  وت�سجع  الن�سط،  التعلم  على  ت�ساعد  الإلكرتونية  الأن�سطة  اأن  كما 

والتفاعل يف اأثناء عملية التعلم، ويوؤكد اأولفر )Oliver, 2001( اأن الأن�سطة الإلكرتونية تلعب 

املحتوي  مع  بالندماج  الطالب  يقوم  كيف  حتدد  فهي  التعلم،  نواجت  حتقيق  يف  جوهريا  دورا 

التعليمي وبناء املعرفة.

من  الطلبة  متكن  الإلكرتوين  التعلم  مواد  يف  اأن�سطة  ت�سمني  اأن   )2011( الطحيح  ويرى 

التفكري باأنف�سهم، حينما يواجهون �سوؤال اأو م�سكلة ما، فاإنهم يتمكنون من اخلروج بتف�سريات 

اأو حلول اأو ا�ستنتاجات اأو ا�ستدللت ت�ساعدهم على تعلم ما هو مطلوب. وعندما يكون غر�ص 

معتقداتهم  تتحدى  اأن�سطة  عر�ص  فيتم  واآرائهم،  الطلبة  اأفكار  واإبداء  املناق�سة  الأن�سطة 

واجتاهاتهم. 

ولهذا يعد رواد الرتبية احلديثة الأن�سطة الإلكرتونية من الأ�ساليب الفعالة؛ ملا حتققه من 

اأهداف متعددة كتو�سيل املعلومات للطالب بطريقة ذاتية، ت�ساعده على اأن يكون عن�سرا فعاًل 

يف اأثناء عملية التعلم، قادرا على التفاعل مع املادة التعليمية التي يتلقاها عن طريق التكنولوجيا 

التعليمية احلديثة، ويكون دوره باحثا وم�ساركا يف املعلومة ب�ستى الطرق، كما اأن الأن�سطة حتقق 

جانبا مهما من اأهداف الرًتبية وهو التعلم بطريقة ذاتية، ت�ساعد على توفري الو�سط املنا�سب 

والبيئة التعليمية ليكون املتعلم فعال يف اأثناء عملية التعلم، وهذا يعترب �سمن اجتاهات التعليم 

الفعال واإ�سرًتاتيجياته الذي يفعل من دور املتعلم يف عملية التعلم للح�سول على املعرفة وبنائها 

بنف�سه )الفراجي واأبو�سل، 2006(. وُيعد التعلم الذاتي منطا من اأمناط التعلم الذي ُيعلَّم فيه 

واإتقانها  الذاتي  التعلم  مهارات  وامتالك  يتعلمه،  اأن  بنف�سه  هو  يريد  ما  يتعلم  كيف  الطالب 

متكنه من التعلم يف كل الأوقات وطوال العمر خارج املدر�سة وداخلها، وهو ما ُيعرف بالرتبية 

امل�ستمرة )عي�سان وعطاري والعاين، 2007(.

وُيعرف رونرتي )Runtree, 1981( التعلم الذاتي باأنه "العملية التي يقوم فيها املتعلمون 

بتعليم اأنف�سهم باأنف�سهم، م�ستخدمني م�سادر ذاتية لتحقيق اأهداف وا�سحة مع اأقل توجيه من 

ال، الذي يقوم به الفرد  املعلم" )p.277(، وعرفه الك�صباÊ )2010( باأنه "املجهود الن�سط الفعَّ
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باملرور بنف�سه يف املواقف التعليمية املختلفة، بق�سد اكت�ساب املعلومات واملهارات والجتاهات" 

)�ص112(.

واحلامتي )2003(،  الرحيم )2014(،  وعبد  بدير  فوائد عديدة، ذكرها  الذاتي  وللتعلم 

وميكن اإيجازها يف الآتي:

-  متكني املتعلم من اإتقان مهارات التعلم امل�ستمر وعاداته؛ ومن َثّم حتقيق الرتبية امل�ستمرة 

مدى احلياة.

اإعداد الن�صء للم�ستقبل بكل متغرياته، وتعويدهم على مواكبة اأي جديد.  -

تنمية الوعي بالذات والثقة بها والتقبل الإيجابي لها.  -

فاإنه  منفرًدا،  يعمل  املتعلم حني  "اإن  بقوله:   ،)Gerges, 2005( يوؤكده جرج�ص  ما  وهذا 

اختيار  من  يتمكن  اأنه  كما  التقليدي،  ال�سف  يف  منه  اأكرب  ب�سورة  العلم  يكت�سب  اأن  ي�ستطيع 

اأن التعلم الذاتي  اإىل  الوقت والقرار املنا�سبني لتعلمه" )p.187(، وي�سري احلو�سني )2010( 

يحظى باهتمام وا�سح يف التعليم الأ�سا�سي والتعليم املطور، وهو من اأ�ساليب التعليم التي تتيح 

توظيف مهارات التعلم بفعالية، مما ُي�سهم يف تطوير املتعلم �سلوكًيا ومعرفًيا ووجدانًيا، وتزويده 

مبهارات متكنه من ا�ستيعاب معطيات القرن احلادي والع�سرين.

اإن تطوير مهارات التعلم الذاتي مرتبطة ارتباطا مبا�سرا با�ستخدام اأحدث ما تو�سل اإليه 

العلم احلديث يف جمال التكنولوجيا، وخا�سة �سبكات الإنرتنت وو�سائلها العديدة، وهذا بدوره 

درا�سة اجلرداين )1995(  اأ�سارت  وقد   .)2007 )املغربي،  التعليمية  النظم  تغيري  اإىل  يوؤدي 

اإىل اأنَّ واحًدا من اأهم عوامل تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى املتعلمني يت�سل مبحتوى املنهج 

الدرا�سي، وذلك من خالل ت�سميم اأن�سطة يقوم فيها املتعلم بال�ستق�ساء وال�ستك�ساف وحل 

امل�سكالت، اإىل جانب البحث عن املعرفة من م�سادرها املختلفة.

ومل تكن مناهج الرتبية الإ�سالمية مبرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي مبعزل عن تلك التحولت 

يف العملية التعليمية التعلمية، فقد اأكدت منطلقات منهج الرتبية الإ�سالمية مبرحلة التعليم ما 

بعد الأ�سا�سي واأهدافه على التعلم الذاتي اأ�سلوًبا من اأ�ساليب التدري�ص احلديثة، التي يجب اأن 

ُيعنى بها املعلم عناية فائقة )دليل معلم الرتبية الإ�سالمية لل�سف احلادي ع�سر، 2014، 7(. 

التي  واأهدافه  الأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  الإ�سالمية مبرحلة  الرتبية  اأهم منطلقات منهج  ومن 

اأكدت على التعلم الذاتي وخ�سائ�سه ما جاء يف دليل معلم الرتبية الإ�سالمية لل�سف الثاين 

ع�سر )2011، 11( ما ياأتي:
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لل�سباب يف هذه املرحلة حاجات فكرية ونف�سية واجتماعية وروحية، وي�سعى املنهاج لتلبيتها   -

واإ�سباعها.

والنف�سي،  والإمياين،  العقلي،  كلها:  الطالب  �سخ�سية  جوانب  ت�سمل  املنهج  اأهداف   -

واجل�سمي، والجتماعي، و�سياغة الأهداف �سياغة حمددة ت�سهل عملية التعليم والتقومي 

امل�ستمر.

يركز املنهج على م�ساركة الطالب يف املوقف التعليمي.  -

الطالب هو حمور العملية التعليمية، واملنهاج م�سمم ب�سورة تفاعلية يربز فيها دور املتعلم   -

الإيجابي، مبا يحقق النمو ال�سامل جلوانب �سخ�سيته.

الإ�سالمية  الرتبية  منهج  منطلقات  يف  الذاتي  التعلم  على  والتاأكيد  الهتمام  هذا  ورغم 

مبرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي واأهدافه، اإل اأن ذلك ل ُيعد كافيا اإل برتجمته واقًعا، وذلك 

الذاتي وتعمل  التعلم  التي ت�سجع على  التعليمية ب�سقيها ال�سفية والال�سفية،  الأن�سطة  بتوافر 

على تنمية مهاراته لدى الطلبة.

ومن امل�سلَّم به اأن هذا التحول اأو التطور ل ميكن اأن يوؤتي اأكله من خالل ح�سو املعلومات 

وتلقينها للمتعلمني، ومن ثم ا�سرتجاعها من خالل اأوراق الختبارات، فهذا من �ساأنه اأن يتيح 

جياًل يفتقر اإىل الإتقان واملهارات التي متكنه من التعلم ذاتًيا، ويف هذا ال�سدد يرى الفراجي 

واأبو�سل )2006( اإىل اأنه يجب اأن يقدم للمتعلمني اأ�سا�سيات املعرفة، واأدواتها، ثم يرتك لهم 

ابتكار ال�سبل لتوظيفها واإثرائها من خالل تقنيات التعليم املختلفة.

وبناًء على ما �سبق ن�ستنتج دور الأن�سطة يف تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى املتعلمني، حيث 

تقوم باإعدادهم على م�سايرة متطلبات الع�سر وم�ستجداته من خالل تعليمهم كيف يتعلمون 

مدى احلياة، وقد تكون مناهج مرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي اأكرث اهتماًما بهذه املهارات، 

كونها مرحلة يت�سم الطلبة فيها بالن�سج العقلي، والنف�سي، والف�سيولوجي، والجتماعي، وفيها 

قادرين على  يجعلهم  ما  وميولهم، وهذا  لرغباتهم،  وفقا  يدر�سونها  التي  املواد  الطلبة  يختار 

حتمل اأعباء التعلم الذاتي. 

ونظرا لأهمية الأن�سطة الإلكرتونية يف العملية التعليمية فقد اأجريت العديد من الدرا�سات 

ال�سابقة التي تناولت اأثر ا�ستخدامها على التح�سيل وغريها من املتغريات ومنها درا�سة العمري 

)2016( التي هدفت اإىل معرفة اأثر الأن�سطة الإلكرتونية امل�سممة با�ستخدام برنامج اجلكليك 

)JClic( على التح�سيل الدرا�سي لطالبات ال�سف الثاين البتدائي يف اللغة الإجنليزية  باململكة 

العربية ال�سعودية، ا�ستخدم الباحث املنهج �سبه التجريبي، وطبقت الدرا�سة على عينة تاألفت 
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من )40( طالبة، ق�سمت اإىل جمموعتني �سابطة وجتريبية، متثلت اأداة الدرا�سة يف الختبار 

ل�سالح  التح�سيل  اإح�سائية يف  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  التح�سيلي. 

طالبات املجموعة التجريبية.

الأن�سطة  ت�سميم  اأثر  قيا�ص  اإىل  هدفت  درا�سة   )2014( واحلمد  ونوبي  ال�سامي  واأجرى 

الإلكرتونية وفق نظرية الذكاءات املتعددة على التح�سيل والدافعية نحو التعلم يف مقرر تربية 

الدرا�سة من  عينة  تاألفت  التجريبي،  �سبه  املنهج  ا�ُستخدم  العربي،  بجامعة اخلليج  املوهوبني 

)51( طالبًا وطالبة، مت توزيعها ع�سوائيا لتمثل اإحداهما املجموعة التجريبية وعددها )29( 

طالبًا وطالبة، ومت تدري�سها با�ستخدام اأن�سطة تعليمية تفاعلية متنوعة لتقابل الذكاءات املختلفة 

الذكاءات،  اأنواع  من  نوع  كل  مع  لتتالءم  خمتلفة  اأ�سكال  بثالثة  املحتوى  تقدمي  ومت  للطلبة، 

ومتثل الأخرى املجموعة ال�سابطة وعدد اأفرادها )22( طالبا وطالبة، ومت تدري�سها بالطريقة 

الدافعية  التعليمية، ومقيا�ص  املواد  الدافعية نحو  الدرا�سة من مقيا�ص  اأدوات  املعتادة. تكونت 

نحو التعلم، بالإ�سافة لالختبار التح�سيلي على املجموعتني. واأ�سفرت النتائج عن وجود فروق 

ذات دللة اإح�سائية يف الختبار التح�سيلي، ومقيا�ص الدافعية نحو املواد التعليمية، ومقيا�ص 

الدافعية نحو التعلم ل�سالح املجموعة التجريبية. 

التعلم  الإلكرتونية يف  الأن�سطة  ا�ستخدام  اأثر  اإىل قيا�ص  الكندري )2013(  و�سعت درا�سة 

الإلكرتوين على حت�سيل طالب جامعة الكويت يف مقرر الرتبية البيئية بكلية الرتبية ودافعيتهم 

نحو هذا النوع من التعلم. ا�ستخدم يف الدرا�سة املنهج �سبه التجريبي، وتاألفت عينة الدرا�سة 

التعليمية  املادة  در�ست  طالًبا،   )102( من  التجريبية  املجموعة  تكونت  طالًبا،   )152( من 

با�ستخدام اإ�سرتاتيجية التعلم الإلكرتوين املزودة باأن�سطة اإلكرتونية من خالل بيئة البالكبورد، 

الطرق  با�ستخدام  التعليمية  املادة  در�ست  طالًبا،   )50( من  فتكونت  ال�سابطة  املجموعة  اأما 

العتيادية، متثلت اأدتا الدرا�سة يف الختبار التح�سيلي، ومقيا�ص دافعية الطالب نحو التعلم، 

واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سطي درجات طالب املجموعة التجريبية 

اأثر  النتائج  توؤيد  التجريبية، يف حني مل  املجموعة  ل�سالح  التح�سيلي  الختبار  وال�سابطة يف 

الأن�سطة بالتعلم الإلكرتوين على الدافعية لدى طالب املجموعة التجريبية. 

واأجرى فوده )2012( درا�سة هدفت اإىل ت�سميم اإ�سرتاتيجية مقرتحة مدجمة قائمة على 

نحو  والدافعية  الت�سويقية  املفاهيم  تنمية  فاعليتها يف  وقيا�ص  التفاعلية،  الإلكرتونية  الأن�سطة 

التعلم الذاتي لدى طالب ال�سف الأول الثانوي التجاري باملدار�ص الثانوية التجارية. ا�ُستخدم 

مق�سمة  وطالبة،  طالًبا   )61( من  الدرا�سة  عينة  وتاألفت  التجريبي،  �سبه  املنهج  الدرا�سة  يف 
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اإىل جمموعتني: تكونت املجموعة التجريبية من )30( طالًبا وطالبة، اأما املجموعة ال�سابطة 

القائمة  املدجمة  الإ�سرتاتيجية  فاعلية  النتائج  واأظهرت  وطالبة،  طالًبا   )31( من  فتكونت 

على الأن�سطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية املفاهيم الت�سويقية، وكذلك فاعليتها يف حت�سني 

الدافعية نحو التعلم الذاتي لدى طلبة املجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة ال�سابطة.

واأجرى اأحمد )2011( درا�سة هدفت اإىل ت�سميم اإ�سرتاتيجية مقرتحة قائمة على الأن�سطة 

الإلكرتونية التفاعلية وقيا�ص فعاليتها يف تنمية املهارات والجتاهات نحو التدريب الإلكرتوين 

لدى املتدربني بوحدات التدريب والتقومي بالتعليم الفني التجاري. ا�ستخدم الباحث املنهج �سبه 

التجريبي، طبقت على عينة تاألفت من )53( متدرًبا، ق�سموا اإىل جمموعتني �سابطة وجتريبية. 

وك�سفت نتائج الدرا�سة حت�سًنا ملحوًظا يف اجتاهات املدربني بوحدات التدريب والتقومي نحو 

التدريب الإلكرتوين، ولكنه غري دال اإح�سائيا.

واأجرى الكندري )2008( درا�سة هدفت اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام الأن�سطة الإلكرتونية يف 

عنه.  ور�ساهم  الكويت  جامعة  يف  البيئية  الرتبية  مبقرر  الطالب  حت�سيل  يف  املدمج  التعليم 

ا�ُستخدم يف الدرا�سة املنهج �سبه التجريبي، وتاألفت عينة الدرا�سة من )59( طالًبا وطالبة، 

املجموعة  اأما  وطالبة،  طالًبا   )26( من  التجريبية  املجموعة  تكونت  جمموعتني:  اإىل  مق�سمة 

التح�سيلي،  الختبار  يف  الدرا�سة  اأدتا  متثلت  وطالبة،  طالًبا   )33( من  فتكونت  ال�سابطة 

ومقيا�ص ر�سا الطالب عن مقرر الرتبية البيئية، واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا 

بني متو�سطي درجات املجموعتني يف الختبار التح�سيلي ور�ساهم عن املقرر ل�سالح املجموعة 

التجريبية.

وهدفت درا�سة ت�ساي )Tsai, 2001( فقد هدفت اإىل معرفة اجتاهات معلمي العلوم نحو 

معلًما   )20( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  وقد  الإنرتنت،  خالل  من  التعليمية  الأن�سطة  تطوير 

اأ�سحاب اخلربات، وقد مت جمع  تايوان مت اختيارهم من )13( مدر�سة خمتلفة وهم من  يف 

البيانات من املعلمني با�ستخدام املقابلة الفردية، وبعد حتليل البيانات تبني اأن املعلمني انق�سموا 

اإىل ثالث جمموعات: )املعلمون الذين قبلوا بفكرة ا�ستخدام الإنرتنت يف الأن�سطة التعليمية يف 

مادة العلوم وكان عددهم )9(، وقد ذكروا اأن ا�ستخدام الإنرتنت يف الأن�سطة يحفز املعلمني 

على اإيجاد اأفكار جديدة، بالإ�سافة اإىل اإمكانية الت�سال ببع�ص املعلمني يف جمال التخ�س�ص 

ومن اأ�سحاب اخلربة، يف حني اأ�سار )7( معلمني اإىل اأهمية الإنرتنت يف الأن�سطة التعليمية، 

اإىل مدار�ص  الأن�سطة حتتاج  واأن  املعلم،  الوقت لدى  بقلة  ي�ستخدموها معللني ذلك  لكنهم مل 

متقدمة بالإ�سافة اإىل معلمني اآخرين ليتقنوا ا�ستخدامها، وقد رف�ص الفكرة كليا )4( معلمني؛ 
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لأنهم ل يتقنون ا�ستخدام الإنرتنت، وهم بحاجة اإىل بع�ص الوقت ليتعلموا ذلك، وهم يعتقدون 

اأن الطلبة ميكن اأن يتعلموا ب�سكل اأف�سل دون ا�ستخدام الإنرتنت.

ويف درا�سة قام بها البجادي )Albejadi, 2000( هدفت اإىل معرفة ا�ستخدام املدار�ص يف 

ولية اأوهايو لالإنرتنت يف الن�ساطات ال�سفية، وقد تكونت عينة الدرا�سة من )144( معلًما مت 

اختيارهم ع�سوائيا، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن ا�ستخدام الإنرتنت يتاأثر بعدة اأمور اأهمها: 

نحو  املعلمني  واجتاهات  بال�ستخدام،  املتعلقة  والتكاليف  لالإنرتنت،  الفنية  التجهيزات  توافر 

الإنرتنت،  ا�ستخدام  املعلمني على  وقدرة  ال�سفية،  الن�ساطات  الإنرتنت يف  واأهمية  الإنرتنت، 

واأ�سارت النتائج اأي�سا اأن هناك اجتاهات اإيجابية لدى املعلمني نحو ا�ستخدام الإنرتنت.

وتتفق  الإلكرتونية،  الأن�سطة  توظيف  ال�سابقة يف  الدرا�سات  تتفق مع  الدرا�سة احلالية  اإن 

التعلم  الدرا�سة-بيئة  فيها  يجرى  �سوف  التي  البيئة  طبيعة  مع   )2008( الكندري  درا�سة  مع 

املدمج-، كما اأنها تتفق مع الدرا�سات التي ا�ستهدفت التح�سيل الدرا�سي متغريا تابعا لها، مثل 

درا�سة العمري )2016(، ودرا�سة ال�سامي ونوبي )2014(، ودرا�سة الكندري )2013(، ودرا�سة 

الكندري )2008(، واختلفت مع الدرا�سات التي ا�ستهدفت متغريات اأخرى. 

تختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف البيئة التي اأجريت فيها هذه الدرا�سة 

ال�سف احلادي  الإ�سالمية لدى طالبات  الرتبية  واأي�سا تطبيقها على مادة  )�سلطنة عمان(، 

هذا  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  من  اأي  تتناوله  مل  متغرًيا  احلالية  الدرا�سة  تناولت  كذلك  ع�سر، 

املو�سوع وهو مهارات التعلم الذاتي، وقد ا�ستفاد الباحثان من تلك الدرا�سات يف بناء الإطار 

ميكن  التي  املنهجية  ملعرفة  فيها  املتبعة  املنهجيات  على  والوقوف  احلالية،  للدرا�سة  النظري 

ا�ستخدامها يف الدرا�سة احلالية، ومعرفة الأدوات البحثية املالئمة، من حيث طريقة بنائها، 

وال�ستفادة  احلالية،  الدرا�سة  ونتائج  الدرا�سات  نتائج  بني  واملقارنة  وتطبيقها،  و�سبطها، 

منها يف تف�سري النتائج التي مت التو�سل اإليها يف الدرا�سة احلالية يف �سوء معطيات الدرا�سات 

ال�سابقة. 

ترمي  التعليم،  يف  اجلودة  حتقيق  يف  ودورها  الإلكرتونية،  الأن�سطة  اأهمية  من  وانطالًقا 

اإىل  و�سعت  املدمج،  التعلم  ببيئة  الإلكرتونبة  الأن�سطة  توظيف  اإمكانية  اإىل  احلالية  الدرا�سة 

معرفة فاعليتها يف التح�سيل وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طالبات ال�سف احلادي ع�سر 

يف مادة الرتبية الإ�سالمية مقارنة بالطرق املعتادة.
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م�سكلة �لدر��سة 
واك�سابه  خرباته،  واإثراء  الطالب،  �سخ�سية  لتطوير  مهما  جمال  التعليمية  الأن�سطة  تعد 

للمهارات واتقانه اإياها، ول بد للمعلم من ت�سمينها تدري�سه. ومع التطور احلادث يف تقانات 

التعليم واملعلومات وو�سائطهما، ظهرت الأن�سطة الإلكرتونية التي تعترب �سرورة حتمية ل غنى 

عنها ملعلم امل�ستقبل، لي�ص فقط لكونها تر�سخ املعلومة وتطيل اأثر التعلم بل اأنها ت�سفي جوا من 

واملال  اجلهد  لتقليل  ا�ستخدامها  اأح�سن  ما  اإذا  وتوؤدي  والتعلم،  التدري�ص  طرق  على  الت�سويق 

والوقت املبذول يف ت�سميم العملية التعليمية، كما اأو�ست العديد من الدرا�سات با�ستخدامها يف 

العملية التعليمية ومنها: درا�سة الكندري )2013(، درا�سة احلمد )2012(، ودرا�سة الكندري 

)2008(، ودرا�سة الباز )2002(.

ومن خالل خربة الباحثني يف الرتبية والتعليم لحظا اأن معلمات الرتبية الإ�سالمية عمل 

الباحثة كمعلمة اأوىل ملادة الرتبية الإ�سالمية ي�ستخدمن يف الغالب الطرق القائمة على احلفظ 

م�ستوى  انخفا�ص  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  من  ذلك  ولعل  تدري�سهن،  يف  والتلقني  وال�ستظهار 

حت�سيل طالبات ال�سف احلادي ع�سر يف مادة الرتبية الإ�سالمية، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي 

الرتبية  )وزارة  فقط   )%63(  )2018/2017( الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  فيها  لدرجاتهن 

والتعليم، 2017(.

كما يالحظ من املناهج الدرا�سية ملادة الرتبية الإ�سالمية قلة ت�سمني الأن�سطة )ال�سفية 

�سملت  ا�ستطالعية،  درا�سة  اأجريت  ذلك  من  وللتثبت  الذاتي،  التعلم  ملهارات  والال�سفية( 

جمموعة من املخت�سني يف احلقل الرتبوي بلغ عددهم )15( من امل�سرفني وامل�سرفات واملعلمني 

الأوائل ومعلمي الرتبية الإ�سالمية، متثلت الدرا�سة حول: 

مدى ت�سمني الأن�سطة بكتاب الرتبية الإ�سالمية لل�سف احلادي ع�سر ملهارات التعلم الذاتي   -

ب�سورة كافية )موافق، حمايد، غري موافق(.؟

كافية  الذاتي ب�سورة  التعلم  ملهارات  الأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  امتالك طلبة مرحلة  مدى   -

)موافق، حمايد، غري موافق(.؟

ومن خالل هذه الدرا�سة ال�ستطالعية تبني اأن )80%( من امل�ستجيبني لل�سوؤال الأول اتفقت 

التعليم ما  الأن�سطة بكتاب الرتبية الإ�سالمية لل�سف احلادي ع�سر ملرحلة  اأن  اإجاباتهم على 

الثاين  ال�سوؤال  نتائج  عن  اأما  كافية.  ب�سورة  الذاتي  التعلم  مهارات  تت�سمن  ل  الأ�سا�سي  بعد 

ميتلكون  ل  الأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  مرحلة  طلبة  اأن  اإىل  امل�ستجيبني  من   )%85( اأ�سار  فقد 

مهارات التعلم الذاتي ب�سورة كافية. وهذا ما اأكدته نتائج درا�سة الرحبي )2017( التي اأو�ست 
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ب�سرورة ت�سمني مهارات التعلم الذاتي والهتمام بها ب�سورة اأكرب يف الأن�سطة، وتنميتها لدى 

طلبة التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف املواقف التعليمية. 

وبناًء على ما �سبق احلديث عنه من وجود �سعف يف التح�سيل الدرا�سي لدى طالبات ال�سف 

احلادي ع�سر، وتدن يف مهارات التعلم الذاتي باأن�سطة كتاب الرتبية الإ�سالمية لل�سف احلادي 

ع�سر و�سعف امتالك الطالبات لها، فاإن هذا الأمر يتطلب البحث عن طرائق وا�سرتاتيجيات 

تثري  ب�سورة  املادة  وُتقدم  املتعلمني،  لدى  الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية  يف  ُت�سهم  حديثة، 

دافعيتهم، وترفع من م�ستواهم التح�سيلي يف مادة الرتبية الإ�سالمية. 

وانطالقًا من اأهمية ا�ستخدام الإ�سرتاتيجيات احلديثة التي تدعو اإىل التعليم املتمركز حول 

املتعلم، وتوظيف التقانة احلديثة يف تدري�ص الرتبية الإ�سالمية، ونظرًا لندرة الدرا�سات العربية 

- على حد علم الباحثني- التي تناولت اأثر ا�ستخدام الأن�سطة الإلكرتونية ببيئة التعلم املدمج 

يف العملية التعليمية ب�سكل عام، وعدم وجود درا�سات- يف حدود علم الباحثني- تناولت تاأثري 

هذه الأن�سطة الإلكرتونية  يف تنمية مهارات التعلم الذاتي، مت �سياغة م�سكلة هذه الدرا�سة يف 

احلاجة اإيل الك�سف عن فاعلية توظيف الأن�سطة الإلكرتونية ببيئة التعلم املدمج يف حت�سيل 

طالبات ال�سف احلادي ع�سر وتنمية مهارات التعلم الذاتي يف مادة الرتبية الإ�سالمية.

�أ�سئلة �لدر��سة
ت�سعى الدرا�سة لالإجابة عن ال�سوؤالني الآتيني:  

ما اأثر توظيف الأن�سطة الإلكرتونية بيئة التعليم املدمج يف حت�سيل طالبات ال�سف احلادي   -1

ع�سر يف مادة الرتبية الإ�سالمية؟ 

ما اأثر توظيف الأن�سطة الإلكرتونية بيئة التعليم املدمج يف تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى   -2

طالبات ال�سف احلادي ع�سر؟

فر�سيتا �لدر��سة 
يف �سوء خلفية الدرا�سة واأ�سئلتها ميكن �سياغة الفر�ستني الآتيتني:

ل يوجد فرق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة )α≤0.05( بني متو�سطي درجات طالبات   -1

املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التح�سيلي.

درجات  متو�سطي  بني   )0.05≥α( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائًيا  دال  فرق  يوجد  ل   -2

مهارات  ملقيا�ص  البعدي  التطبيق  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  طالبات 

التعلم الذاتي يف مادة الرتبية الإ�سالمية.
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هدفا �لدر��سة 
ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيق الهدفني الآتيني:

ال�سف  طالبات  حت�سيل  يف  املدمج  التعليم  بيئة  الإلكرتونية  الأن�سطة  توظيف  اأثر  تعّرف   -

احلادي ع�سر يف مادة الرتبية الإ�سالمية.

تعّرف اأثر توظيف الأن�سطة الإلكرتونية بيئة التعليم املدمج يف تنمية مهارات التعلم الذاتي   -

لدى طالبات ال�سف احلادي ع�سر.

�أهمية �لدر��سة
تكمن اأهمية الدرا�سة يف الأمور الآتية:

م�سايرة الجتاهات احلديثة الداعية اإىل ا�ستخدام التقانة احلديثة يف العملية التعليمية،   -

مبا ميكن اأن ي�سهم يف زيادة فاعليتها.

تقدمي منط جديد لعملية التعلم قائم على دمج التقانة باملقرر الدرا�سي داخل غرفة ال�سف   -

الدرا�سي وخارجها، يف اأي وقت، واأي زمان، مما يح�سن من نتاجات التعلم.

ت�ساعد على لفت انتباه املعلمني ومطوري املناهج نحو اأهمية ا�ستخدام الأن�سطة الإلكرتونية   -

يف تدري�ص الرتبية الإ�سالمية.

تطبيق  ودليل  اإلكرتونية،  باأن�سطة  ع�سر  احلادي  لل�سف  الإ�سالمية  الرتبية  منهج  ترثي   -

م�ساحب للمعلم.

حدود �لدر��سة 
اقت�سرت الدرا�سة احلالية على احلدود الآتية:

�حلدود �ملو�سوعية: درو�ص وحدتني هما: قيمنا، واأ�سوتنا احل�سنة من كتاب الرتبية الإ�سالمية 

لل�سف احلادي ع�سر، اجلزء الأول، الطبعة الأوىل، عام 2012م.

�حلدود �لب�سرية: طالبات ال�سف احلادي ع�سر مبدار�ص حمافظة جنوب الباطنة يف �سلطنة 

عمان.

�حلدود �ملكانية: اإحدى مدار�ص التعليم الأ�سا�سي )12-10(.

�حلدود �لزمانية: الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي )2019/2018(.
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ر�بعة �ل�سقرية، د. حم�سن �ل�ساملي �أثر توظيف �لأن�سطة �لإلكرتونية ببيئة �لتعلم �ملدمج  ...

م�سطلحات �لدر��سة
تعريفًا  تعريفها  يتطلب  مما  بها،  خا�سة  دللت  حتمل  م�سطلحات  على  الدرا�سة  ت�ستمل 

اإجرائيًا، وهذه امل�سطلحات هي: 

الأ�سئلة  من  "جمموعة  باأنها   )2014( ونوبي  ال�سامي  يعرفها  �لإلكرتونية:  �لأن�سطة  �أ. 

املتنوعة التي مت �سياغتها ب�سكل متنوع، وكذلك التكليفات العلمية التي يكلف بها املتعلمون من 

قراءة، وكتابة تقارير، والبحث يف مواقع علمية، حيث يتم عر�ص هذه الأن�سطة يف بيئة التعلم 

الفرتا�سية املتمثلة بال WebCT ويتم التفاعل معها من قبل املتعلمني من خالل اأدوات مثل 

باأنها   )2003( وبول  بيت�ص  يعرفها  حني  يف  )�ص105(.  املناق�سة"  واأداة  الإلكرتوين،  الÈيد 

اأي عمل يقوم به الطالب كالقراءة والكتابة والبحث واملناق�سة اجلماعية عرب الإنرتنت. ويرى 

�ساملون )Salmon, 2003( باأنها اأي ن�ساط يقوم به الطلبة عرب الإنرتنت، ويحثهم على التعلم 

التفاعلي من خالل اإر�سال م�ساهماتهم، والرد على م�ساركات الآخرين من خالل اأدوات غري 

متزامنة. 

الطالبات  بها  التي يكلف  التعلمية،  املواقف واملهمات  باأنها: جمموعة من  اإجرائًيا  وُتعّرف 

من قراءة، وم�ساهدة بع�ص الأفالم، وبحث يف مواقع علمية، وكتابة تقارير، ومناق�سات تتم من 

خالل اأدوات متزامنة وغري متزامنة م�سحوبة بالتغذية الراجعة، م�سم�سة وفًقا لأهداف مادة 

الإجابة عنها عن طريق الربيد  ويتم  التعلم املدمج،  بيئة  يتم عر�سها يف  الإ�سالمية،  الرتبية 

الإلكرتوين، اأو اأداة املناق�سة يف املوقع الإلكرتوين.

ب. �لتعلم �ملدمج: هو الذي يجمع بني اأف�سل ما يف الدر�ص ال�سفي املبا�سر، والدر�ص عن طريق 

الإنرتنت )Rahman, Hussein & Aluwi, 2015(، وُيعرِّفه اجلميلي )2010( باأنه" التعلم 

الذي يدمج بني التعليم العتيادي والتعلم الإلكرتوين، حيث يلتقي املعلم بالطالب وجها لوجه 

من خالل املحا�سرات ل�ساعات حمدده يف الف�سل الدرا�سي، بجانب ممار�سة املتعلم الدرا�سة 

ب�سورة ذاتية من خالل املقرر الإلكرتوين امل�سمم للمادة الدرا�سية" )�ص16(.

التعليم  اأ�ساليب  بني  فيها  يدمج  تعليمية  بيئة  باأنه:  احلالية  الدرا�سة  يف  اإجرائيًا  ويعّرف 

)الأن�سطة  الإلكرتوين  التعلم  اأ�ساليب  وبني  واملناق�سة(  احلوار  )ال�سرح،  التقليدي  ال�سفي 

الإلكرتونية( يف تدري�ص مادة الرتبية الإ�سالمية.

ج. �لتح�سيل �لدر��سي: يعرفه اللقاين واجلمل )2003( باأنه: "مدى ا�ستيعاب الطلبة ملا تعلموه 

من خربات معينة من خالل مقررات درا�سية، ويقا�ص بالدرجة التي يح�سل عليها الطلبة يف 

 .)47 الختبارات التح�سيلية املعدة لذلك" )�ص 
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يف  التح�سيلي  الختبار  يف  ع�سر  احلادي  ال�سف  طالبات  اأداء  م�ستوى  اإجرائيًا:  وُيعّرف 

وحدتي )قَيُمَنا، واأ�سوتنا احل�سنة( يف مادة الرتبية الإ�سالمية، ويقا�ص بالدرجة التي حت�سل 

عليها الطالبات يف الختبار التح�سيلي.

على  القائم  الدقيق  ال�سهل  "الأداء  باأنها  املهارة  واجلمل )2003(  اللقاين  يعرف  �ملهارة:  د. 

الفهم ملا يتعلمه الإن�سان حركيا وعقليا مع توفري: الوقت واجلهد والتكاليف" )�ص310(.

وتعرف يف الدرا�سة احلالية: قدرة الطالبة على اأداء ما يطلب اإليها بفهم وي�سر، والتمكن 

من التفاعل مع املادة التعلمية، واكت�ساب املعارف واخلربات واملهارات والجتاهات املت�سمنة يف 

كتاب الرتبية الإ�سالمية لل�سف احلادي ع�سر.

هــ. �لتعلم �لذ�تي: للتعلم الذاتي يف الأدب الرتبوي تعريفات عدة، منها: باأنه" اأ�سلوب تعليمي 

يي�سر فيه املعلم للمتعلم املرور على اأن�سطة تعليمية خمتلفة يختارها بنف�سه لكت�ساب املعلومات 

واملهارات التي يريدها" )Husâen & Postlethwaite, 1994, p. 5394(، ويعرفه اللقاين 

اأهدافه عن  لتحقيق  املتعلم  فيه  ي�سعى  التعليم،  اأ�ساليب  من  "اأ�سلوب  باأنه:  واجلمل )2003( 

طريق تفاعله مع املادة التعليمية، وي�سري فيها وفق قدراته وا�ستعداداته، واإمكاناته اخلا�سة، مع 

توجيه املعلم واإر�ساده" )�ص117(.

والأعمال  الأداءات  جمموعة  باأنها:  احلالية  الدرا�سة  يف  الذاتي  التعلم  مهارات  وتعرف    

التعليمية التي متكن الطالبات من تنمية معارفهن ومهاراتهن واجتاهاتهن باأنف�سهن، وامل�سمنة 

يف الأن�سطة الإلكرتونية بكتاب الرتبية الإ�سالمية لل�سف احلادي ع�سر بحيث ُتَعدُّ دلياًل على 

تفاعل الطالبة مع املادة، ويتم قيا�سها يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي حت�سل عليها الطالبة يف 

مقيا�ص مهارات التعلم الذاتي.

�إجر�ء�ت �لدر��سة
جمتمع �لدر��سة وعينتها

التابعة  املدار�ص  يف  ع�سر  احلادي  ال�سف  طالبات  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 

للمديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب الباطنة يف الف�سل الأول من العام الدرا�سي 

اأما عينة الدرا�سة فقد تكونت من )60( طالبة من طالبات ال�سف احلادي  2018/2017م، 

ع�سر، من مدر�سة هند بنت اأ�سيد الأن�سارية، حيث مت اختيار �سعبتني ع�سوائًيا من بني �سعب 

 )30( وت�سم  التجريبية،  املجموعة  لتمثل  ع�سوائًيا  ال�سعبتني  اإحدى  واختريت  ع�سر،  احلادي 

طالبة، ودر�ست با�ستخدام الأن�سطة الإلكرتونية ببيئة التعليم املدمج، والأخرى لتمثل املجموعة 

ال�سابطة، حيث بلغت )30( طالبة، در�ست بالطريقة املعتادة.



358

20
20

س  
�

ار
ـــ

1 م
د 

عد
 ال

 21
د  

جل
مل

ا

ر�بعة �ل�سقرية، د. حم�سن �ل�ساملي �أثر توظيف �لأن�سطة �لإلكرتونية ببيئة �لتعلم �ملدمج  ...

�أدو�ت �لدر��سة 
املدمج  التعليم  ببيئة  الإلكرتونية  الأن�سطة  با�ستخدام  للتدري�ص  الإلكرتوين  الدليل  �أول: 

با�ستخدام املوقع الإلكرتوين، واملدعوم بالربيد الإلكرتوين للتوا�سل مع الطالبات خارج احل�سة 

الدرا�سية.

ثانًيا: مقيا�سا الدرا�سة:
�أ. �لختبار �لتح�سيلي

اأُعدَّ اختبار حت�سيلي موؤلف من )20( �سوؤاًل يف وحدتي: "قيمنا، واأ�سوتنا احل�سنة" من نوع 

الختيار من متعدد، وحُتقق من �سدقه بعر�سه على عدد من املحكمني املخت�سني، ومت التاأكد 

األفا كرونباخ على عينة من خارج عينة الدرا�سة، حيث  من ثبات الختبار با�ستخدام معادلة 

لالإجابة  مفتاح  اإعداد  مت  الدرا�سة.  لأغرا�ص  و�ساحلا  مقبول  يعد  وهو  قيمته )0.71(  بلغت 

ال�سحيحة عن اأ�سئلة الختبار؛ لتحري الدقة يف الت�سحيح، حيث ي�سحح الختبار بو�سع درجة 

)1( لالإجابة ال�سحيحة عن كل �سوؤال، و�سفر لالإجابة اخلطاأ، وبذلك تكون الدرجة النهائية 

للطالبة يف هذا الختبار )20( درجة.
ب- مقيا�س مهار�ت �لتعلم �لذ�تي

مت اإعداد مقيا�ص مهارات التعلم الذاتي لطالبات التعليم ما بعد الأ�سا�سي، حيث ا�ستمل يف 

�سورته الأولية )35( عبارة، ُق�سمت اإىل ثالثة حماور كالآتي:

املحور الأول: مهارات التعلم الذاتي املرتبطة بالبحث عن املعلومات، وت�سمن )11( مهارة.  -

املحور الثاين: مهارات التعلم الذاتي املرتبطة بتنظيم املعلومات، وت�سمن )9( مهارات.  -

املحور الثالث: مهارات التعلم الذاتي املرتبطة با�ستخدام املعلومات، وت�سمن )15( مهارة.  -

)كبرية  الثالثة  املحاور  يف  العينة  اأفراد  ل�ستجابات  اخلما�سي  التدرج  مقيا�ص  وا�ستخدم 

جًدا، كبرية، متو�سطة، قليلة، قليلة جًدا(، مما يعطي حرية اأكرب لأفراد العينة لالإجابات التي 

يرونها منا�سبة.

الذكر،  اآنفة  الأبعاد  اخلم�سة  على  موزعة  املقيا�ص  عبارات  بنيت  �ملقيا�س:  ت�سحيح  طريقة 

 ،)4( كبرية   ،)5( جًدا  كبرية  اخلما�سي  ليكرت  لتدرج  وفقا  املقيا�ص  عبارات  عن  ويجاب 

متو�سطة )3(، قليلة )2(، قليلة جًدا )1(، فتعطى اإجابة الطالبة الدرجة وفقا للتدرج الذي 

اختارته.

�سدق مقيا�س مهار�ت �لتعلم �لذ�تي: للتاأكد من �سدق املقيا�ص ومنا�سبته وقدرته على حتقيق 

الهدف من اإعداده عر�ص على جمموعة من املحكمني بلغ عددهم )20( حمكًما من املتخ�س�سني 
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يف مناهج الرتبية الإ�سالمية وطرق تدري�سها، واملواد الدرا�سية الأخرى، وعلم النف�ص، والقيا�ص 

والتقومي، وجمموعة من م�سريف الرتبية الإ�سالمية ومعلميها مبرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي، 

وبعد اإجراء التعديالت عليه اأ�سبح املقيا�ص يف �سورته النهائية يتكون من )32( عبارة.

ثبات مقيا�ص مهارات التعلم الذاتي: للتحقق من ثبات املقيا�ص، ُطبقت على عينة ا�ستطالعية 

بلغ عدد اأفرادها )50( طالبة من ال�سف احلادي ع�سر، وقد بلغ معامل الثبات لألفا كرونباخ 

)0.88( وهذا يدل على ات�ساق داخلي كبري يجعل املقيا�ص �ساحلا للتطبيق.

منهجية �لدر��سة و�لت�سميم �لتجريبي

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج �سبه التجريبي، ملالءمته لطبيعتها، ومت ا�ستخدام الت�سميم 

�سبه التجريبي املعروف بت�سميم املجموعة ال�سابطة مع القيا�ص القبلي والبعدي، حيث ق�سمت 

عينة الدرا�سة اإىل جمموعتني: جتريبية و�سابطة، حيث ُدر�ست املجموعة التجريبية با�ستخدام 

الأن�سطة الإلكرتونية بيئة التعليم املدمج، بينما ُدر�ست املجموعة ال�سابطة با�ستخدام طرائق 

التدري�ص املعتادة. وجدول )1( يو�سح الت�سميم �سبه التجريبي للدرا�سة.

جدول )1(
ت�سميم �لدر��سة

التطبيق البعدينوع املعاجلةجمموعتا الدرا�شةالتطبيق القبلي

اختبار التح�سيل الدرا�سي
مقيا�ص مهارات التعلم 

الذاتي.

التدري�ص با�ستخدام الأن�سطة التجريبية
الإلكرتونية بيئة التعليم املدمج

اختبار التح�سيل 
الدرا�سي.

مقيا�ص مهارات التعلم 
الذاتي. التدري�ص بالطريقة املعتادةال�سابطة

امل�ستوى  يف  الدرا�سة  جمموعتي  تكافوؤ  من  للتاأكد  الدرا�سة:  جمموعتي  تكافوؤ  من  التاأكد 

التح�سيلي ومهارات التعلم الذاتي، طبق الختبار التح�سيلي القبلي، ومقيا�ص مهارات التعلم 

"ت"  اختبار  اأ�ستخدم  وقد  وال�سابطة،  التجريبية  الدرا�سة  جمموعتي  طالبات  على  الذاتي 

للمجموعتني امل�ستقلتني، ملعرفة م�ستوى دللة الفروق بني املجموعتني، فكانت النتائج كما هو 

مو�سح يف جدول )2(.
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جدول )2(
نتائج �ختبار "ت" للتحقق من تكافوؤ �ملجموعتني �ل�سابطة و�لتجريبية يف 

�لختبار �لتح�سيلي �لقبلي ومقيا�س مهار�ت �لتعلم �لذ�تي

االأداة

املجموعة التجريبية
ن=30

املجموعة ال�شابطة
درجاتن=30

احلرية
قيمة
"ت"

م�شتوى 
الداللة املتو�شط 

احل�شابي*
االنحراف 

املعياري
املتو�شط 
احل�شابي

االنحراف 
املعياري

الختبار التح�سيلي 
5.372.025.971.73581.2330.222القبلي

مقيا�ص مهارات 
3.900.483.890.41580.0520.959التعلم الذاتي

*الدرجة الكلية لالختبار التح�سيلي 20  *درجة مقيا�ص مهارات التعلم الذاتي= 5

يت�سح من جدول )2( اأن قيمة "ت" للفرق بني متو�سطات املجموعة التجريبية وال�سابطة 

يف الختبار التح�سيلي ومقيا�ص مهارات التعلم الذاتي القبليني غري دالة اإح�سائيا، حيث اأن 

م�ستوي الدللة اأكرب من 0.05،  مما ي�سري على اأن املجموعتني متكافئتان يف الأداتني.

متغري�ت �لدر��سة
بيئة  الإلكرتونية  الأن�سطة  ا�ستخدام  و�سمل:  امل�ستقل  املتغري  يف  الدرا�سة  متغريات  متثلت 

وهما:  التابعيني  واملتغريين  ال�سائدة،  التدري�ص  طرائق  با�ستخدام  والتدري�ص  املدمج،  التعليم 

التح�سيل الدرا�سي، ومهارات التعلم الذاتي.

�إجر�ء�ت تطبيق �لدر��سة
اتُّبعت يف الدرا�سة الإجراءات كالتايل يف نقاط مت�سل�سلة: 

�أول: �لإطار �لنظري

الطالع على اأدبيات حماور الدرا�سة وتاأطريها، ومراجعة الدرا�سات والبحوث ال�سابقة – 

العربية منها والأجنبية- التي اأجريت يف جمال الدرا�سة احلالية.
ثانيا: �لإطار �لعملي وي�سمل �جلو�نب �لآتية

اإعداد اختبار حت�سيلي، وعر�سه على جمموعة من املحكمني للتاأكد من �سدقه، ثم التاأكد   -1

من ثباته بتطبيقه على عينة جتريبية.

اإعداد دليل اإر�سادي لتدري�ص الوحدة املحددة با�ستخدام الأن�سطة الإلكرتونية بيئة التعليم   -2

املدمج، واخلطوات التي ت�ستند عليها، وت�سمن كذلك الأهداف ال�سلوكية مع خطط الدرو�ص، 

ُوعر�ص الدليل على عدد من على املحكمني املتخ�س�سني، ملعرفة مدى �سالحيته للتطبيق.
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الأن�سارية،  اأ�سيد  بنت  ال�سف احلادي ع�سر من مدر�سة هند  العينة من طالبات  اختيار   -3

وتاألفت من �سفني، �سف مُيثل املجموعة التجريبية، واآخر مُيثل املجموعة ال�سابطة.

الرتبية  بوزارة  والتطوير  للدرا�سات  الفني  املكتب  من  الر�سمية  املوافقة  على  احل�سول   -4

والتعليم لتطبيق الدرا�سة.

الذاتي(،  التعلم  القبلي لأداتي الدرا�سة )الختبار التح�سيلي، ومقيا�ص مهارات  التطبيق   -5

على طالبات املجموعتني التجريبية وال�سابطة، لقيا�ص مدى التكافوؤ بينهما.

تدري�ص املجموعة التجريبية با�ستخدام الأن�سطة الإلكرتونية بيئة التعليم املدمج، وتدري�ص   -6

املجموعة ال�سابطة با�ستخدام طرائق التدري�ص ال�سائدة.

التعلم  مهارات  ومقيا�ص  التح�سيلي،  الختبار  وهما:  الدرا�سة  لأداتي  البعدي  التطبيق   -7

الذاتي.

ر�سد البيانات وحتليلها اإح�سائيا.  -8

عر�ص نتائج الدرا�سة وتف�سريها.  -9

10- تقدمي التو�سيات واملقرتحات. 

ت�سميم و�إنتاج �لأن�سطة �لإلكرتونية: بعد حتديد املحتوى العلمي، وتق�سيمه اإىل وحدتني وعدد 

ِيغت الأهداف ال�سلوكية اخلا�سة بكل در�ص ب�سورة اإجرائية ميكن مالحظتها،  من الدرو�ص، �سِ

بكل  اخلا�سة  ال�سلوكية  بالأهداف  قائمة  واأُِعدت  بها،  حتققت  التي  الدرجة  ملعرفة  وقيا�سها؛ 

على  الأهداف  وُعِر�ست  اإليها،  تنتمي  التي  املعرفية  وامل�ستويات  الوحدتني  درو�ص  من  در�ص 

جمموعة من ذوي اخلربة والخت�سا�ص من ق�سم املناهج والتدري�ص، وق�سم علم النف�ص الرتبوي 

م�سريف  من  وجمموعة  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  املناهج  واأع�ساء  قابو�ص،  ال�سلطان  بجامعة 

الرتبية الإ�سالمية ومعلميها مبرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي لإبداء اآرائهم وملحوظاتهم، من 

حيث: دقة �سياغة كل هدف، ومدى منا�سبة كل هدف لل�سلوك التعليمي املراد حتقيقه، ومدى 

�سمول الأهداف للمفاهيم والعمليات الأ�سا�سية املَُحَددة يف الدرا�سة احلالية، وقد اأُجريت بع�ص 

التعديالت املطلوبة يف الأهداف بناًء علي ملحوظات املحكمني واآرائهم.

للربنامج؛  ال�سلوكية  لالأهداف  ال�سابق  التحديد  من  انطالقا  �ملحتوى:  تقدمي  طرق  حتديد 

جزء  هما:  بطريقتني  التجريبية  املجموعة  لطالبات  قدم  حيثُ  املحتوى،  تقدمي  طرق  ُحِددت 

منه خالل التدري�ص العتيادي، وجزء منه من خالل املوقع الإلكرتوين )الأن�سطة الإلكرتونية(، 

بينما قدم املحتوى للمجموعة ال�سابطة بالطريقة العتيادية.
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حيث  بالدرو�ص،  املرتبطة  التعليمية  الأن�سطة  من  جمموعة  ممت  �سُ وفيها  �لت�سميم:  مرحلة 

التعليمية  الو�سائل  وحددت  التجريبية،  للمجموعة  اإلكرتونًيا  والأخرى  ورقًيا  بع�سها  ُعر�ست 

)الثابت  التعليمي  الن�ص  مثل:  املحتوى(  وبرجميات  )عنا�سر  للعر�ص  املنا�سبة  الإلكرتونية 

و�سائل  اختيار  مت  كما  الت�سعبية.  والرتباطات  والفيديو،  وال�سوت،  وال�سور،  واملتحرك(، 

التقييم املنا�سبة، وحتديد كيفية قيا�ص ا�ستيعاب الطالبات مثل: املهام املطلوبة من الطالبات 

التي تر�سل عن طريق املوقع، والأن�سطة املدارة عن طريق املوقع، واملحادثات داخل املوقع نف�سه.

تطبيق جتربة �لدر��سة وفق �لت�سميم �لتجريبي

جرى لقاء م�سبق مع املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة بالن�سبة للمحتوى النظري 

يف حجرة الدرا�سة العادية حيث بيئة التعليم العتيادية، اأما عن ا�ستخدام املحتوى الإلكرتوين 

املتاح عرب املوقع التعليمي، وا�ستخدام اأدوات التفاعل املتاحة باملوقع من قبل طالبات املجموعة 

التجريبية، فقد نفذ يف معمل احلا�سب الآيل باملدر�سة، حيث اأنه بيئة تعليمية مالئمة  لتنفيذ 

اأي  التي �ستذلل  املتنقل، ف�ساًل عن توافر فنية املعمل  يتوافر يف املعمل الإنرتنت  اإذ  التجربة؛ 

�سعوبات قد تواجه الطالبات يف اأثناء ا�ستخدام املوقع، كما �سيتاح لطالبات املجموعة التجريبية 

- من خالل ا�ستخدام كلمات مرورية لكل طالبة – الدخول اإىل املوقع يف الأوقات املنا�سبة لهن. 

الإلكرتونية  الأن�سطة  بتوظيف  التجريبية  املجموعة  تدري�ص  يف  به  لال�ستعانة  املعلم  دليل  اأُعّد 

ببيئة التعليم املدمج، وفق اخلطوات الآتية: 

ويت�سمن الدليل الآتي:

�أ. �ملقدمة: وهي تهيئ القارئ مل�سمون الدليل، واأ�س�سه، والنواجت املتوخاة منه.

ب. �لأهد�ف: وهي حتدد ما يوؤمل من الدليل حتقيقه خالل تدري�ص الوحدتني وفق بيئة التعليم 

املدمج.

ج. �لإطار �لنظري: ويت�سمن قاعدة نظرية لأهم امل�سطلحات املرتبطة بالدرا�سة ومن ذلك: 

ماهية الأن�سطة الإلكرتونية، بيئة التعليم املدمج، وكيفية توظيف الأن�سطة ببيئة التعليم املدمج.

�لإطار �لإجر�ئي: يت�سمن هذا الإطار جميع الإجراءات التي تقوم بها املعلمة؛ لتنفيذ الدرو�ص 

الدرو�ص،  تنفيذ  اإر�سادات  على  ا�ستمل  وقد  املدمج،  التعليم  ببيئة  الإلكرتونية  الأن�سطة  وفق 

والأهداف املعرفية واملهارية والوجدانية، واخلطة الزمنية املقرتحة لتنفيذ الوحدات، وخطط 

حت�سري الدرو�ص، اأما خطة كل وحدة فا�ستملت على الآتي:
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الأهداف وهي نوعان: اأهداف عامة حتققها الوحدة، باأنواعها املعرفية واملهارية والوجدانية،   -

وهي الأهداف الواردة يف دليل املعلم التابع لوزارة الرتبية والتعليم، واأهداف خا�سة بتوظيف 

الأن�سطة الإلكرتونية ببيئة التعليم املدمج، وقد مت دجمها معًا يف حت�سري املو�سوعات.

الو�سائل والأدوات واملواد العلمية.  -

خطوات تنفيذ الدرو�ص.  -

التوقيت الزمني لكل مرحلة من مراحل تدري�ص املو�سوع.  -

ملف اأن�سطة الطالبة، الذي يت�سمن اأن�سطة خا�سة بكل مو�سوع.  -

الفرتة  خالل  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية  البحث  جمموعتي  على  التجربة  ُنِفذت 

�ص الأ�سبوع الأخري من الفرتة الزمنية �سالفة  من9/2/ 2018 اإىل 2018/11/7م، حيث ُخ�سِ

التحديد للتطبيق البعدي لأدوات الدرا�سة.

�ملعاجلة �لح�سائية
الإح�سائية  احلزمة  برنامج  ا�ستخدم  الفر�سيتني  واختبار  الدرا�سة  اأ�سئلة  عن  لالإجابة 

)SPSS( كما ياأتي:

اأداتي  ثبات  حل�ساب   ،)Cronbach's alpha( كرونباخ  األفا  الداخلي  الت�ساق  معامل   -

الدرا�سة.

اختبار )ت( T-test لعينتني م�ستقلتني للك�سف عن دللة الفروق الإح�سائية بني متو�سطات   -

القيا�ص ملجموعتي الدرا�سة التجريبية وال�سابطة على التطبيقني القبلي والبعدي. 

مربع اإيتا )η2Eta Square( حل�ساب حجم الأثر.  -

نتائج �لدر��سة ومناق�ستها
�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول ومناق�ستها

لالإجابة عن ال�سوؤال الأول ون�سه: ما اأثر توظيف الأن�سطة الإلكرتونية بيئة التعليم املدمج 

هذا  عن  ولالإجابة  الإ�سالمية؟،  الرتبية  مادة  يف  ع�سر  احلادي  ال�سف  طالبات  حت�سيل  يف 

ال�سوؤال ا�سُتِخدم اختبار )ت( T-test للمجموعتني امل�ستقلتني )التجريبية وال�سابطة( لختبار 

يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  بني  الفروق  دللة  من  للتحقق  وذلك  الأويل،  الفر�سية 

الختبار التح�سيلي البعدي، كما يظهر يف جدول )3(.
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جدول )3(
نتيجة �ختبار "ت" لدللة �لفروق بني متو�سطي �ملجموعتني �لتجريبية

 و�ل�سابطة يف �لختبار �لتح�سيلي �لبعدي

املتو�شط العدداملجموعة
احل�شابي*

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
)ت(

م�شتوى 
الداللة**

حجم االأثر
) η2(

3015.772.775التجريبية

585.0030.0000.3

3012.132.849ال�سابطة

*الدرجة النهائية من 20                                                                                 **)0.05(.

متو�سط  بني   )0.005( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيا  دال  فرق    )3( جدول  من  يت�سح 

درجات املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام الأن�سطة الإلكرتونية ببيئة التعلم املدمج، 

"ت"  قيمة  بلغت  حيث  املعتادة،  بالطريقة  در�ست  التي  ال�سابطة  املجموعة  درجات  ومتو�سط 

)5.003(، وهذا الفرق دال اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة )0.005(، وبالنظر اإىل املتو�سطات 

احل�سابية يتبني اأن الفرق ل�سالح املجموعة التجريبية، وهذا يعني رف�ص الفر�سية ال�سفرية، 

ُح�ِسَب  الدرا�سي،  التح�سيل  الإلكرتونية( على  امل�ستقل )الأن�سطة  املتغري  اأثر  ولتحديد فاعلية 

 Cohen, 1988,( كوهني  معادلة  با�ستخدام   )η2( اإيتا  مربع  اإيجاد  طريق  عن  الأثر  حجم 

281( وت�ساوي:   η2 = )ت(2/)ت(2 + درجات احلرية 

والتي تت�سمن ثالثة م�ستويات، هي:

اإذا كانت قيمة )η2( = )0.01( فهذا يعني اأن حجم الأثر �سعيف.  -1

اإذا كانت قيمة )η2( = )0.06( اإىل اأقل من )0.14( فهذا يعني اأن حجم الأثر متو�سط.  -2

η2( = )0.14( فاأكرث فهذا يعني اأن حجم الأثر كبري.
اإذا كانت قيمة )  -3

فكان ناجت مربع اإيتا هو )0.3(، ومبقارنة هذه النتيجة بت�سنيف كوهني لتحديد حجم الأثر 

يتبني اأن حجم الأثر كبري، مما يو�سح فاعلية التدري�ص با�ستخدام الأن�سطة الإلكرتونية ببيئة 

التعلم املدمج يف رفع التح�سيل ملادة الرتبية الإ�سالمية.

ونوبي واحلمد  ال�سامي  ودرا�سة  العمري )2016(،  درا�سة  نتائج  النتيجة مع  واتفقت هذه 

)2014(، ودرا�سة الكندري )2013(، ودرا�سة الكندري )2008(،

وميكن اأن تعزى هذه النتيجة اإىل الآتي:                   

ملا  واحلما�ص،  باحليوية  تت�سم  وحمفزة،  ثرية  تعليمية  بيئة  التعلم  من  النمط  هذا  اأوجد   -

حتتويه من مقاطع فيديو و�سور ملونة واأ�سكال متعددة، وهذا كله بعث يف الطالبات احلما�ص، 

وامل�ساركة والتفاعل ملا �سعرن به من متعة يف تعلن املادة العلمية املقدمة.
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اأوجدت الأن�سطة الإلكرتونية جًوا من املناف�سة بني الطالبات، وُقدم فيها تعزيًزا مبا�سًرا،   -

مما عزز حما�سهن وتفاعلهن الإيجابي.

اŸعرفية  وم�ستوياتها  واأهدافها  و�سياغتها  و�سعوبتها  �سهولتها  يف  املقدمة  الأن�سطة  تنوع   -

التعلم  اأمناط  تتنا�سب مع  باأ�ساليب متنوعة، وو�سائل تعلم خمتلفة  التعلم املدمج،  بيئة  يف 

املختلفة للطالبات، ي�سر على طالبات املجموعة التجريبية التزود مبعارف اأكرث عن الوحدة 

الدرا�سية.

وجود التغذية الراجعة البناءة واملتنوعة لكل ن�ساط، مما اأ�سهم يف تو�سيح اأخطاء الطالبات   -

املجموعة التجريبية، والعمل على التقليل منها ب�سكل كبري، ومعرفة مدى حتقيقهن لأهداف 

املتعلمني  تلقي  اأن   )Goodwin, 2008( جودون  درا�سة  اأ�سارت  فقد  الدرا�سية،  الوحدة 

التغذية الراجعة يف اأثناء العمل، يوؤدي اإىل تطوير اأدائهم، و�سرعة التعلم، واكت�ساب مفاهيم 

ومعلومات املادة.

اأثر يف  طريقة ت�سميم الأن�سطة وخطواتها الإجرائية وت�سل�سلها يف عر�ص املادة؛ كان لها   -

جذب الطالبات لأداء الأن�سطة بي�سر.

التعلم الطالبات الفر�سة الكافية لتطبيق ما يكت�سبنه من معارف  اإعطاء هذا النمط من   -

ومهارات، وفقا لقدراتهن و�سرعتهن يف التعلم.

اإتاحة الفر�سة للطالبات للعمل �سوًيا ب�سكل تعاون من خالل العمل يف جمموعات اعتمادا   -

على اأ�ساليب التوا�سل ال�سفي وغري ال�سفي.

�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين ومناق�ستها
لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين ون�سه: ما اأثر توظيف الأن�سطة الإلكرتونية بيئة التعليم املدمج 

يف تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طالبات ال�سف احلادي ع�سر؟، ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال، 

ا�ستخدم اختبار "ت" للمجموعتني امل�ستقلتني، لإختبار الفر�سية الثانية وذلك للتحقق من دللة 

الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف مقيا�ص مهارات التعلم الذاتي، كما يظهر يف 

جدول )4(.
جدول )4(

نتيجة �ختبار "ت" لدللة �لفروق بني متو�سطي �ملجموعتني �لتجريبية
 و�ل�سابطة يف مقيا�س مهار�ت �لتعلم �لذ�تي �لبعدي

املتو�شط العدداملجموعة
احل�شابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
م�شتوى قيمة "ت"احلرية

الداللة
حجم االأثر

) η2(

304.300.29التجريبية

585.280.0000.23

303.730.50ال�سابطة

* الدرجة النهائية=5
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ر�بعة �ل�سقرية، د. حم�سن �ل�ساملي �أثر توظيف �لأن�سطة �لإلكرتونية ببيئة �لتعلم �ملدمج  ...

مهارات  مقيا�ص  يف  املجموعتني  بني  اإح�سائيا  دالة  فرق  وجود   )4( اجلدول  من  يالحظ 

التعلم الذاتي ل�سالح املجموعة التجريبية وهذه النتيجة توؤكد فاعلية الأن�سطة الإلكرتونية ببيئة 

التعلم املدمج يف تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطالبات، وملعرفة حجم اأثر املتغري امل�ستقل 

معادلة  التعوي�ص يف  الذاتي" مت  التعلم  "مهارات  التابع  املتغري  على  الإلكرتونية"  "الأن�سطة 
كوهني )Cohen, 1988, 281(، فكانت قيمة ناجت مربع اإيتا )0.23(، وهي ت�سري اإىل اأن حجم 

اأثر التدري�ص بطريقة الأن�سطة الإلكرتونية ببيئة التعلم املدمج يف تنمية مهارات التعلم الذاتي 

كبري وفق الت�سنيف الذي حدده كوهني.

من  الإفادة  �سرورة  اإىل  اأ�سارت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

واإك�سابهم  لإمكاناتهم  الأمثل  التوظيف  من  املتعلمني  مُيكن  مبا  احلديثة  التكنولوجيا  و�سائل 

مهارات التعلم الذاتي، كدرا�سة عبد املنعم )2017(، ودرا�سة العيبي )2012(، ودرا�سة ح�سن 

 Basoglu & Akdemir,( واأكدمري  با�سجلوا  ودرا�سة   ،)2012( فوده  ودرا�سة   ،)2012(

2010(، ودرا�سة مو�سى )2010(.

وميكن اأن ُتعزى هذه النتيجة اإىل عدة اأمور منها:

هذا النمط من التعلم الإلكرتوين املدمج يراعي الفروق الفردية بني الطالبات وقدم لهن   -

اأن�سطة تتنا�سب مع قدراتهن، كما جعلهن يعملن بفاعلية، ويتحملن امل�سوؤولية فيما يقمن به 

من اأن�سطة، فازدادت ثقتهن باأنف�سهن، وتر�سخ لديهن مبداأ التعلم الذاتي.

ُقدمت مهارات التعلم الذاتي يف هذا النمط التعليمي ب�سور متنوعة واأ�ساليب خمتلفة فيها   -

اإثارة وت�سويق، وهذا �ساعد الطالبات على اكت�ساب تلك املهارات.

اأو القيام مبهام معينة، عزز لدى الطالبات حب  ا�ستخدام التقانة يف البحث عن املعلومة   -

يف  الذاتي  التعلم  مهارات  توظيف  فر�سة  لهن  اأتاح  وهذا  املتقن،  والجناز  ال�ستطالع، 

مواقف جديدة، وهذا قد ي�ساعدهن يف اكت�ساب مهارات تعلم جديدة.

�لتو�سيات
بناء على النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة، يقدم الباحثان التو�سيات الآتية:

ت�سجيع معلمي الرتبية الإ�سالمية على توظيف الأن�سطة الإلكرتونية ببيئة التعلم املدمج يف   -

تدري�ص الرتبية الإ�سالمية.

هذه  توظيف  كيفية  على  لتدريبيهم  وم�سرفيها  املادة  ملعلمي  تدريبية  وور�ص  دروات  عقد   -

الأن�سطة الإلكرتونية يف اأثناء التدري�ص.
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تدريب معلمي الرتبية الإ�سالمية ومعلماتها على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم املدمج يف   -

التدري�ص.

العمل على ت�سجيع وتعزيز تبني التكنولوجيا يف العملية التعليمية، وتفعيل مراكز م�سادر   -

التعلم، واملختربات من خالل تقدمي الدعم والكوادر املادية الالزمة. 

�ملقرتحات
ميكن للباحثني النطالق من هذه الدرا�سة لإجراء البحوث والدرا�سات املقرتحة الآتية:  -

فاعلية توظيف الأن�سطة الإلكرتونية يف حت�سيل مادة الرتبية الإ�سالمية وبقاء اأثر التعلم يف   -

مراحل تعليمية اأخرى، اأو حلالت اأخرى كفاعليتها يف حت�سيل التالميذ املوهوبني اأو ذوي 

�سعوبات التعلم.

التفكري  مهارات  تنمية  مثل:  اأخرى  متغريات  على  الإلكرتونية  الأن�سطة  توظيف  فاعلية   -

الناقد، وتنمية مهارات التفكري الإبداعي، وتنمية الجتاهات نحو مادة الرتبية الإ�سالمية.
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