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  امللخص:

اإلنجاز لدى طالبات  تنمية دافعية العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج في استراتيجيةهدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر استخدام 

( 30( طالبة، والثانية )31بواقع مجموعتين تجريبيتين األولى )في مادة التربية اإلسالمية. استخدم في الدراسة املنهج شبه التجريبي،  الصف الحادي عشر

عبارة تقيس خمسة عوامل، تم التحقق ( 41وكون م  )املمقياس دافعية اإلنجاز استخدام . ولتحقيق أهداف الدراسة تم (30طالبة، ومجموعة ضابطة )

. وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات (0,85م  صدق محتواه بعرضه على مجموعة م  املحكمين، وأما معامل ثباته فبلغ )

يضا وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط في التطبيق البعدي لصالح املجموعة التجريبية األولى، وأ دافعية اإلنجازاملجموعات الثالث على مقياس 

. وتمت مناقشة النتائج في ضوء والبعدي ملقياس دافعية اإلنجاز لصالح التطبيق البعدي درجات طالبات املجموعتين التجريبيتين في التطبيقين القبلي

 اإلطار النظري، كما تم وضع بعض التوصيات والدراسات املستقبلية.
 

 التربية اإلسالمية. ؛دافعية اإلنجاز؛ بيئة التعليم املدمج؛ العصف الذهني اإللكتروني تفتايية:املكلمات ال
 

 :املقدمة

مدارس شهدت السنوات األخيرة اهتماًما عاملًيا بتحقيق نقلة نوعية في التعليم م  خالل تطوير برامج التعلم اإللكتروني، ونتيجة لذلك انتشرت 

(، وتبنت هذه املدارس أسلوب التعلم عبر اإلنترنت في تدريس مقرراتها التعليمية؛ ملا يتيحه هذا Virtual Schoolعليها املدارس االفتراضية ) أطلقجديدة 

 (.2017فرص متعددة إليجاد بيئة تعليمية تعلمية قائمة على التحفيز وإثارة الدافعية والتفكير )عطية واملظفر وأبو درب، النوع م  التعلم م  

 والعمري والجالد نوافلةو ؛ 2012، ومحمد ؛ عبدالعزيز2011مثل: )الحمادي،  وعلى الرغم م  العديد م  املميزات للتعلم اإللكتروني، يرى البعض

 ع  افتقاره إلى ( 2015، 
ً
ثمة أوجه قصور في بعض الجوانب التي لم يستطع هذا النوع م  التعلم التغلب عليها، م  ذلك أن توكاليفه مرتفعة، فضال

ب  عنصر التفاعل اإلنساني بين املعلم واملتعلم وجًها لوجه، كما أنه ال يساعد الفرد بدرجة كافية على 
َدرُّ ل اآلراء، على الحوار واملناقشة وتباد التَّ

 إلكترونية أقل كفاءة ومهارة في الحوار والقدرة على عرض األفوكار م  غيرهم
ً
 (.2005)سالمة،  فاملتعلمون الذي  تلقوا دروسا

 (، الذي يعد تطورا طبيعيا للتعلم اإللكتروني، ع  طريق جمعه بين مزاياBlending Learningولتالفي هذه العيوب ظهر ما يسمى بالتعليم املدمج )

 في إنجاز املهمة التعليمية وتحقيق أهدا
ً
فها )زيتون، التعلم اإللكتروني والتعليم التقليدي على أساس التوكامل بينهما، بحيث يوظفان ويتشاركان معا

2005.) 

 فهو 
عر   & Cheung)تشينج وهيوا )أما  ( بأنه "استراتيجية تجمع بين أشوكال التعلم املباشر على اإلنترنت وغير املباشر".3440، ص2005الخان ) ي 

Hew, 2011, p.1319 فيعرفان التعليم املدمج بأنه "مزج بين التعلم ع  طريق اإلنترنت والتعلم وجها لوجه في تدريس املنهج". 
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( وهي: انخفاض نفقات التعليم (Zimmer, 2015(، وزيمر  2011(، والفقي )2011ويتميز التعليم املدمج بعدة مميزات، أشار إليها كل م  أبوزيد )

أيضا رفع مستوى التفاعل والتواصل بين املتعلمين م  جهة وبين املعلم واملتعلم م  جهة أخرى، واملرونة في توفير مقارنة بالتعلم اإللكتروني وحده، 

جودة العملية التعليمية، وإثراء املعرفة اإلنسانية،  االحتياجات الفردية وأنماط التعلم لدى املتعلمين باختالف مستوياتهم وأوقاتهم. كما يعمل على رفع

توفير بيئة ولهذا له دور في رفع كفاءة املعلمين وجودة املنهج التعليمي، وسهولة التواصل بين املعلم والطلبة، وبين الطالب بعضهم بعضا، م  خالل 

  خالل التطبيقات املختلفة، ويمكنهم م  التعبير ع  أفوكارهم واملشاركة في تفاعلية مستمرة تعمل على تزويد املتعلمين باملادة العملية بصورة واضحة م

 (.2017)الشهري واملسعد،املناقشات الصفية بفاعلية.

 لتوافر تطبيقات اإلنترنت واستخداماتها في العملية التعليمية، ظهرت استراتيجيات كثيرة وحديثة تدمج اإلنترنت باملواقف التعلي
ً
مية بطريقة ونظرا

 للعصف الذهني  Electronic Brainstorming العصف الذهني اإللكتروني استراتيجيةظمة، وبخطوات واضحة ومتسلسلة مثل من
ً
عتبر تطورا

 
التي ت

العصف   (Kohn et al., 2011, p.554) م. وعرف كوه  وآخرون1930عام  (Alex Osborn) التقليدي، الذي ظهرت فكرته على يد ألكس أسبورن

كتروني على أنه استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة مثل: البريد اإللكتروني، وغرف الدردشة، ونظم دعم املجموعات، وغيرها م  األدوات الذهني اإلل

  .األخرى املتنوعة م  أجل تيسير عملية العصف الذهني، ومساعدة األفراد على مشاركة أفوكارهم، والبناء على أفوكار اآلخري 

 (:2014؛ عزمي، 2015العصف الذهني اإللكتروني بعدد م  الخطوات هي )طايل، تمر استراتيجية 

أو عرض املشوكلة التي ستجري مناقشتها في صفحة املناقشة باملوقع اإللكتروني بعد تخطيطها مسبقا بعناية، ويتم التمهيد لها بمقالة أو قصة  .1

ون له صلة بموضوع املناقشة، وهذه املقتطفات تعطي الطلبة قاعدة حادثة أو مقطع فيديو أو صورة أو رابط لصفحة على موقع آخر، ويوك

 معرفية يستطيعون م  خاللها فهم أبعاد املوضوع، كذلك فإن التمهيد يثير حماس الطلبة ورغبتهم في معرفة املزيد ع  املوضوع. 

ومختصر، ويتم عرض السؤال بعد التمهيد  عرض الفكرة األساسية بعد صياغتها في سؤال يستدعي توليد األفوكار والحلول بأسلوب مبسط .2

 مباشرة في صفحة املناقشة.

 عرض قواعد ومعايير جلسة العصف الذهني وتثبيتها على صفحة املناقشة بشوكل مستمر طوال مدة الجلسة. .3

يحيد الطلبة ع  موضوع الجلسة  عندما تبدأ مرحلة توليد األفوكار للمشوكلة املطروحة، يتابع املعلم سير الجلسة واتجاه األفوكار املنتجة؛ حتى ال .4

 األساس ي، أيضا عليه أن يجيب ع  أي سؤال أو استفسار يقدمه الطلبة إذا كان هناك لبس في ش يء ما لديهم.

ثبت عليها الحلول التي تم التوصل إليه .5
 
ا مرحلة التقييم: وهي تختلف ع  جلسة العصف الذهني التقليدية؛ فالطالب ينتقلون إلى صفحة أخرى ت

لة ها جميع أفراد املجموعة، وم  خاللها تبدأ جلسة التقييم وفق معايير محددة وموضوعة سابقا، وم  هذه املعايير مثال: أفوكار مفيدة، وأصيليرا

بلة قا وقابلة للتطبيق، وأفوكار مفيدة، ولكنها غير قابلة للتطبيق املباشر وتحتاج إلى مزيد م  البحث، وأفوكار مستثناة؛ ألنها غير عملية وغير

ها، وبعد للتطبيق. فيأخذون األفوكار التي تتفق مع هذه املعايير ويستبعدون ما ال يتفق معها، ثم يصنفون ما اتفق منها في محاور يسهل التعامل مع

 ي وقت.االتفاق على األفوكار والحلول املناسبة للمشوكلة، يتم وضع املشوكلة والحلول لها في صفحة أخرى يستطيع الطالب الرجوع إليها في أ

املحافظة على السرية التامة لألفوكار  (Dennis & Reinicke, 2004 ; AlMutairi, 2015) ويتميز العصف الذهني اإللكتروني بمميزات عدة منها

ألداء املجموعة  حد م  التأثيرات السلبيةللاملطروحة، والسماح بدخول األفوكار في وقت واحد ومتواز، كما يعتبر أفضل للمجموعات الكبيرة، وله القدرة 

االتصال  على أداء األفراد، وزيادة كمية األفوكار املنتجة؛ بسبب ارتياح األفراد، وقلة حدة الشعور بالخوف م  التقييم، هذا باإلضافة إلى سهولة

 .وسرعته، والقدرة على ضبط التداخل املعرفي

العصف الذهني اإللكتروني في تنمية التحصيل الدراس ي  استراتيجيةفاعلية ( ع  Al-Senaidi, 2012(، والسنيدي )2016وأشار الزهراني )

 وغيرها م  خالل ما توصلت إليه م  نتائج إيجابية. استثارة دافعية املتعلمينومهارات التفكير املختلفة ومهارات التعلم الذاتي و 

عملية التعليم والتعلم ملا لها م  تأثير كبير على مستوى م  العوامل املهمة واملؤثرة في  (Motivation Achievement) وتعد دافعية اإلنجاز

 في عملية التعلم الجيد )توفيق، 
ً
(، وفي ضوئها يمك  تفسير كثير م  مظاهر السلوك اإلنساني؛ ألن أداء الفرد 2003تحصيل املتعلمين، فهي تعتبر شرطا

يوإصراره على القيام بأعمال معينة يتوقف على ما لديه م  دافعية اإلنج دافعية اإلنجاز بأنها "الرغبة في ( 213، ص2005الكناني والكندري ) عرَّفاز. و 

 م التي يقوم بها األفراد".اإلجادة واالمتياز في تحقيق نتائج املها

فهاوي   لتي تؤثر على بأنها" عبارة ع  مجموعة املثيرات والحاجات والحوافز والبواعث والعادات واألهداف واملطامح ا (9، ص2009الدلحبي ) عرَّ

بأنها" األداء في ضوء مستوى االمتياز والتفوق، أو أنها األداء الذي  (37، ص2012لهم، إما بالسلب أو باإليجاب". ويعرفها خليفة )إنجاز املعلمين لعم

ح  
 
ثه الرغبة في النجاح".ت  د 

أن توكون منسجمة مع الغاية التي ٌخلق اإلنسان م  أجلها، ومحققة ودافعية اإلنجاز م  األمور التي اهتم اإلسالم بها، فحين أقر بالدوافع أراد لها 

الناس إلى  لها في الوقت نفسه، بحيث توكون إموكانات الفرد ودوافعه مسخرة في سبيل تحقيق تلك الغاية، وم  اآليات الدالة عليها، والتي مفادها َدفع
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  الخير والعمل الصالح، منها قوله تعالى:﴿
ًحا م  َل َصال   َعم 

 َم  
 
ان
َ
َس   َما ك ح 

َ
أ م ب 

َره  ج 
َ
م  أ ه  َينَّ ز 

َنج 
َ
 ۖ َول

ً
َبة  

ي 
َ
 ط

ً
ه  َحَياة َينَّ ي 

ح  ن 
َ
ل
َ
ٌ  ف م 

ؤ  َو م  ٰى َوه 
َ
نث

 
و  أ

َ
ٍر أ

َ
ك
َ
وَن   ذ

 
َمل ﴾ وا َيع 

 قوله تعالى: ﴿97)النحل، 
ً
َر َم   (، وأيضا ج 

َ
يع  أ ض 

 
 ن

َ
ا ال نَّ َحات  إ  ال  وا الصَّ

 
ل وا َوَعم 

يَ  آَمن  ذ 
َّ
نَّ ال   إ 

ً
َسَ  َعَمال ح 

َ
 (.30﴾ )الكهف، أ

عتبر الدافعية م  األمور التي اعتنى بها العاملون في العملية التعليمية، فاملعلم مطالب بمعرفة األسباب التي تدفع املتعلمين إلى
 
التحصيل  وت

 (. 2013ية التعليمية )حدة، الدراس ي، كما أنه مطالب باالطالع على أساليب استثارة الدافعية لديهم؛ م  أجل توظيفها في العمل

(، وهذا ما دلت عليه 2009التدريس التي يستخدمها املعلم في تشكيل الدافعية وزيادتها عند الطالب )أبو رياش،  واستراتيجياتوتساهم أساليب 

 (. 2010(، وعوكاشة )Ericksen, 2009) إريكس (، و Lowman, 2006نتائج بعض الدراسات مثل دراسة ولومان )

اَسات  ، اإللكتروني العصف الذهني استراتيجيةالدافعية لدى املتعلمين هي تثير التدريسية الفاعلة التي  واالستراتيجياتوم  األساليب  رَّ ت  الدَّ
َ
ت ب 
 
ث
 
 َوأ

توصلت إلى تفوق املجموعة ( التي 2012وم  ذلك دراسة سالم ) تشجيع املتعلمين على املشاركة والدافعية والتفاعل اإللكتروني،السابقة تأثيرها في 

توكاري، التجريبية م  طالب االقتصاد املنزلي، بجامعة قناة السويس على املجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي، واختبار تورانس للتفكير االب

م  خالل اإلنترنت، وهذا ما أكده طالب املجموعة التجريبية بتفضيلهم  اإللكترونيومقياس االتجاهات، يعزى إلى طريقة التدريس وهي العصف الذهني 

م، مما ساعدهم استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية ع  الطريقة التقليدية؛ ألنه يقدم أنشطة مشوقة عملت على إثارة االنتباه والدافعية نحو التعل

 العقلية.  على زيادة االتجاه نحو استخدام اإلنترنت وتنمية القدرات

إلى تحسين مهارات اإلبداع لدى طالب املرحلة االبتدائية في مادة التربية اإلسالمية في اململكة  (Al Senaidi, 2012)وخلصت دراسة السنيدي 

مم  تتراوح  طالبا (61)العصف الذهني اإللكتروني، توكونت عينة الدراسة م   استراتيجيةالعربية السعودية عقب دراستهم موضوعاتها باستخدام 

 (TTCT)سنة، حيث قام بجمع بيانات نوعية م  خالل املالحظة واملقابلة، كما جمع بيانات كمية م  خالل اختبار تورانس،  12و 11أعمارهم بين 

وتنمية اإلبداع العصف الذهني اإللكتروني في مشاركة الطالب وتحفيزهم للتعلم،  استراتيجيةفاعلية ب وأشارت مهارات اإلبداع لدى الطلبة، لقياس

 . مهارات اإلبداع والحوار واالنخراط بدافعية في بيئة التعلم لدى الطلبة تنميةفي  لديهم، وأيضا

في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة ( ع  أثر استخدام العصف الذهني اإللكتروني Ardaiz et al., 2011وأظهرت نتائج دراسة أردايز وآخرون )

حيث تم وضعهم ضم  مجموعات التعلم  طالًبا في السنة الثالثة،( 34في إسبانيا، أجريت الدراسة على ) قسم هندسة الكمبيوتر في جامعة نافارا العامة

يد أفضل األفوكار وتقييمها واختيارها، وأظهرت النتائج تحقيق درجات عالية م  التفكير اإلبداعي على تول القائم على املشروعات؛ م  أجل مساعدتهم

 واألداء األكاديمي. 

العصف الذهني اإللكتروني في تنمية التفكير  استراتيجية( فقد أظهرت نتائجها ع  فاعلية Huang et al., 2010أما دراسة هوانغ وآخرون )

بيئة إلكترونية تنافسية الثانوية في تايوان، تم إجراء العصف الذهني في  املدارسم  إحدى  ( طالب في الصف الحادي عشر72)التباعدي لدى عينة م  

ة في حل تعتمد على األلعاب التعليمية للمساعدة في عملية حل املشكالت، حيث زادت م  فعاليتهم في عملية تعلمهم، ومكنتهم م  إنتاج أفوكار متنوع

 املشكالت.

العصف الذهني اإللكتروني، وتأثيرها في مختلف جوانب العملية التعلمية ومتغيراتها، إال أن  استراتيجيةتبين أهمية ومـــ  خــالل الدراسات السابقة 

تناولت دراسة  -احثينعلى حد علم الب -الباحثين الحظا ندرة الدراسات العربية التي تناولتها، خاصة في مادة التربية اإلسالمية، حيث ال توجد دراسات

لذا يؤمل أن تحقق هذه الدارسة إضافة في بيئة التعليم املدمج وتأثيرها في تنمية دافعية اإلنجاز لدي الطلبة في مادة التربية اإلسالمية.  االستراتيجيةهذه 

 استراتيجيةسـد الثغــرة املعرفيـة فـي تتبــع أثـر اســتخدام  ملموسة للدارسات علـى املسـتوى العربـي واملحلـي فـي هـذا املجـال. كمـا يؤمــل أن تسـهم فــي

  العصف الذهني اإللكتروني في تنمية دافعية اإلنجاز في مادة التربية اإلسالمية.

  :مشكلة الدراسة

ة أداء املعلم واملتعلم في املجال إن التطور الكبير في الوسائل اإللكترونية وفي استخدام الشبكة العاملية للمعلومات كان له تأثير فعال في طريق

 (.2012التعليمي التربوي، حيث إن هذا العصر يعد عصر املعلومات املرتكزة على الشبكة املعلوماتية، والتي طالت جميع ميادي  الحياة )محمود، 

التعليم في املؤسسات التعليمية في توكوي  بيئة تعليمية التعلم اإللكتروني وتطبيقاته املختلفة م  األنظمة التعليمية املساندة ملنظومة فأسهم ظهور 

عى إلى الكفاءة تفاعلية محفزة للتعلم واإلبداع وتنمية املهارات والخبرات للوصول إلى معالم التعليم املستقبلية حسب تطلعات النظام التعليمي الذي يس

 والفاعلية، ويشهد امليدان التربوي العديد م  مبادرات.

ة الباحثين في مجال تدريس التربية اإلسالمية، الحظا أن غالبية املعلمين واملعلمات يركزون في تدريسهم للمادة على طرق التلقين وم  خالل خبر 

 (، ودراسة2018) ميةشااله، وهذا ما أكدته نتائج الدراسات السابقة كدراسة ةواإللقاء، مما أدى إلى شعور الطلبة بامللل وقلة دافعيتهم لتعلم املاد

 (، وعزت ذلك إلى أسباب عدة، منها اإلعتماد على أسلوب اإللقاء والتلقين في التدريس.2016) ة(، ودراسة الرواحي2017)بوكاري ال
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مي مادة ومما يؤكد وجود هذه املشوكلة كذلك نتائج الدراسة االستطالعية التي قام بها الباحثان على مجموعة م  املشرفات واملعلمين األوائل ومعل

املادة،  ية اإلسالمية التي أكدت على أن م  أسباب ضعف دافعية اإلنجاز لدى الطلبة في مادة التربية اإلسالمية طرائق التدريس املتبعة في تدريسالترب

س مختلفة ( طالبة م  الصف الحادي عشر، تم اختياره  عشوائيا م  مدار 30وقد أكد ذلك نتيجة مقابلة الباحثين ) وقلة استخدام التقانة الحديثة.

ئل  ع  أسباب ضعف الدافعية عند الطالبات في مادة التربية اإلسالمية، وتوصال إلى بعض األسباب ومنها: طرا ئق في محافظة جنوب الباطنة، س 

 التدريس املتبعة في شرح املادة، وعدم عرض املادة بطريقة جذابة وشائقة، وقلة استخدام التقانة الحديثة. 

 م  أهمية استخدام 
ً
الحديثة التي تدعو إلى التعليم املتمركز حول املتعلم، وتوظيف التقانة الحديثة في تدريس التربية  االستراتيجياتوانطالقا

 لقلة الدراسات العربية 
ً
م يلتعلبيئة االعصف الذهني اإللكتروني ب استراتيجيةالتي تناولت أثر استخدام  -على حد علم الباحثين -اإلسالمية، ونظرا

العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج في  استراتيجيةأثر استخدام املدمج في مادة التربية اإلسالمية، فإن هذه الدراسة تسعى للكشف ع  

 دافعية اإلنجاز لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة التربية اإلسالمية.تنمية 

 :سؤال الدراسة

دافعية اإلنجاز لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة تنمية العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج في  باستراتيجيةما أثر التدريس  .1

 ؟التربية اإلسالمية

 :فرضيات الدراسة

 ، صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية:السابق السؤالفي ضوء 

في دافعية اإلنجاز لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة التربية اإلسالمية تعزى  (α0.05 =) ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  .1

 .م املدمج بنوعيه، وطريقة التدريس السائدة( في التطبيق البعدييالتدريس )العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعل الستراتيجية

قياس ملالبات املجموعتين التجريبيتين في التطبيقين القبلي والبعدي بين متوسط درجات ط (α0.05 =)ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  .2

 دافعية اإلنجاز.

 :أهدف الدراسة

لدى طالبات الصف الحادي فعية اإلنجاز تنمية دام املدمج في يببيئة التعل العصف الذهني اإللكتروني باستراتيجيةالتدريس  أثرالكشف ع   .1

 عشر.

 :أهمية الدراسة

 توجهات وزارة التربية والتعليم في السلطنة بإدخال التعلم اإللكتروني في املدارس ليتناسب مع التطور والتقدم التكنولوجي.انسجامها مع  .1

ته ، واملساهمة في توفير بيلديه في رفع دافعية التعلم  الطالباتتساعد  .2 ، ومشاركته  في املواقف التعليمية ئة تعلم تعمل على زيادة إيجابي 

 التعلمية.

ل  استراتيجياتوجيه املعلمين بضرورة استخدام أحدث ت .3 التدريس، التي تساهم في رفع دافعية الطلبة نحو التعلم. وتقديم دليل معلم مفص 

في التطبيق الصحيح  االستراتيجيةالعصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج يساعدهم ويساعد املهتمين بهذه  باستراتيجيةلكيفية التدريس 

 ا. كما تسهم في االرتقاء بكفايات معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها في مجال استخدام تقانة اإلنترنت.له

 :التعريتفات االصطاليية واإلجرائية

 .Kratschmer & Kaufmann, 2002, p)كل م  كراتشمر وكوفمان  يعرف(: Electronic Brainstormingالعصف الذهني اإللكتروني ) استراتيجية .1

العصف الذهني اإللكتروني على أنها "تلك العملية التي يتم فيها تبادل األفوكار م  خالل أدوات إلكترونية تسمح لوكل عضو  استراتيجية (121

". أما إجرائًيا بإدخال ما لديه م  أفوكار إلى محطة العمل الكمبيوترية )الخادم( مع توافر آلية توزيع األفوكار إلى باقي الخوادم الخاصة بباقي األعضاء

ف بأنها  تقوم فيها املعلمة بطرح مشوكلة أو قضية تتعلق بموضوع الدرس م  خالل املوقع  التيمجموعة م  الخطوات واإلجراءات التدريسية فتعر 

يها م  أفوكار إلى اإللكتروني التعليمي، بعدها تقوم الطالبات بإعطاء حلول أو مقترحات متنوعة للمشوكلة، بحيث يسمح لوكل طالبة بإدخال ما لد

 لوحة مناقشات املوقع، وم  ثم ظهورها لباقي الطالبات املشاركات، بطريقة مخطط لها بعناية ومحددة الخطوات؛ الستمطار أكبر قدر ممك  م 

 األفوكار دون نقد أو تغيير إال في نهاية الجلسة بواسطة املعلمة والطالبات.
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عر فو  (:Blended Learningالتعليم املدمج ) .2 "النشاطات التعليمية التي تشتمل على الدمج  إلى أنه( (Bliuc et al., 2007, p.233باليك ورفاقه  ي 

 بأنه بيئة  .املمنهج للتفاعل املباشر )االعتيادي( مع التفاعل بمساعدة التكنولوجيا بين املتعلمين واملعلمين واملصادر التعليمية"
ً
ويعر ف إجرائيا

إنترنت، تعليمية يدمج فيها بين أساليب التعليم الصفي التقليدي )الشرح، الحوار واملناقشة، وتقديم األنشطة( وبين أساليب التعلم اإللكتروني )

 .بريد إلكتروني، نقاش، تدريبات( في تدريس مادة التربية اإلسالمية

فها خليفة ) :دافعية اإلنجاز .3  .لذي تحدثه الرغبة في النجاح"بأنها" األداء في ضوء مستوى االمتياز والتفوق، أو أنها األداء ا (37، ص2000عر 

 بأنها مفهوم ذات أبعاد متعددة، يدفع الفرد للمثابرة على بذل الجهد، والسعي نحو النجاح والتفوق لتحقيق أهداف معينة
ً
، وامليل وتعر ف إجرائيا

نجاز، مع اهتمامه باملستقبل والتخطيط له، وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبات في مقياس دافعية اإلنجاز للمنافسة واإلصرار على اإل 

 املستخدم في الدراسة.

 :يدود الدراسة

األولى، عام  صف الحادي عشر، الجزء األول، الطبعةلل التربية اإلسالمية ستقتصر الدراسة على ثالث وحدات دراسية م  كتاب الحدود املوضوعية:

 م.2012

 : طالبات الصف الحادي عشر في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان.الحدود البشرية

 ( في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان.12-10مدرستان م  مدارس التعليم األساس ي ) الحدود املكانية:

 م.2018/2019الفصل الدراس ي األول م  العام الدراس ي  الحدود الزمنية:

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 :منهج الدراسة

نة الدراسة التجريبي بمجموعتين تجريبيتين، ومجموعة ضابطة، م  طالبات الصف الحادي عشر،  شبهاتبعت الدراسة املنهج  حيث اختيرت عي 

در ست املجموعتين التجريبيتين باستخدام استراتيجية العصف  الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج، بينما بطريقة قصدية م  مجتمع الدراسة، و 

 (.1در ست املجموعة الضابطة باستخدام طرائق التدريس السائدة، وتم تطبيق أداة هذه الدراسة قبل املعالجة وبعدها، كما يوضحه جدول )

 (: تصميم الدراسة1) جدول 

تَها
ْ
ن  :مجتمع الدراسة َوَعيَّ

توكون مجتمع الدراسة م  جميع طالبات الصف الحادي عشر، واملنتظمات في املدارس الحوكومية التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم  

العام الدراس ي  إحصاء ( طالبة حسب2660)م، والبالغ عدده  2018/2019بمحافظة جنوب الباطنة خالل الفصل الدراس ي األول م  العام الدراس ي 

طالبة م  طالبات الصف الحادي عشر  (91م  )فتوكونت  (. أما عينة الدراسة2017)قسم اإلحصاء واملؤشرات، وزارة التربية والتعليم،  2017/2018

سمت إلى ثالث مجموعات
 
( طالبة 61، مجموعتين تجريبيتين ضمت )م  مدرستين هما: مدرسة هند بنت أسيد األنصارية ومدرسة نفيسة بنت أمية، ق

( طالبة 30( في املجموعة التجريبية الثانية م  مدرسة هند بنت أسيد األنصارية، ومجموعة ضابطة ضمت )30( في املجموعة التجريبية األولى، و)31)

  (. 12-10م  مدرسة نفيسة بنت أمية للتعليم األساس ي )

 

 

 

 التطبيق البعدي نوع املعالجة التطبيق القبلي املجموعة

 التجريبية األولىاملجموعة 

 % اعتيادي(70 -% إلكتروني30)

مقياس دافعية 

 اإلنجاز

 

العصف الذهني اإللكتروني  إستراتيجيةالتدريس باستخدام 

 ببيئة التعليم املدمج

 مقياس دافعية اإلنجاز

 املجموعة التجريبية الثانية

 % اعتيادي(30 -% إلكتروني70)

 املعتادةالتدريس بالطريقة  املجموعة الضابطة
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 :أداة الدراسة ومادتيها

 
ا
  :مادتا الدراسة: أوال

 دليل املعلم .1

تم إعداد دليل للمعلم لالستعانة به في تدريس الوحدات الثالث )قيمنا، وأسوتنا الحسنة، ومجتمعنا املسلم( م  كتاب الصف الحادي عشر 

العصف الذهني اإللكتروني ببيئة  الستراتيجيةاإلطار النظري  العصف الذهني اإللكتروني بيئة التعليم املدمج، وهو يتضم  استراتيجيةباستخدام 

بعد االنتهاء م  التعليم املدمج ويشتمل على تعريفها، ومميزاتها، وخطوات تطبيقها، ودليل استخدام املوقع، وخطط الدروس، وجلسات العصف الذهني. 

رض على مجموعة م  األكاديميين والتربويين م  أساتذة املناهج وطرق التدريس بجام عة السلطان قابوس، وعدد م  مختص ي مناهج إعداد الدليل، ع 

ة اإلسالمية في وزارة التربية اإلسالمية باملديرية العامة للمناهج بوزارة التربية والتعليم، وأيضا م  املشرفين التربويين الذي  يشرفون على تدريس التربي

لدليل، م  حيث دقة املادة العلمية، ووضوح تحضير خطط الدروس، التربية والتعليم؛ إلبداء آرائهم وملحوظاتهم العلمية والتربوية حول محتوى ا

العصف الذهني اإللكتروني بيئة التعليم املدمج، ومدى مناسبة األنشطة املقدمة للموضوعات،  استراتيجيةووضوح كل مرحلة م  مراحل التدريس وفق 

 إجراء التعديالت الالزمة. ومراعاتها للفروق الفردية بين الطالبات، وفي ضوء آرائهم وملحوظاتهم تم

 املوقع التعليمي .2

 ، وفق الخطوات اآلتية:ببيئة التعليم املدمجالعصف الذهني اإللكتروني  باستراتيجيةم املدمج واملدار يتم تصميم موقع تعليمي بأحد نماذج التعل

تحديد الوحدات الدراسية التي ستطبق عليها  ا تمتحديد خصائص املتعلمين، بعدهتحديد األهداف العامة للبرنامج، و مرحلة التحليل: وتتضم   .1

 على التحديد السابق 
ً
 للمحتوى الدراسة، وكذلك تحديد إموكانات البيئة التعليمية التي سيطبق فيها النظام )تدريس املحتوى اإللكتروني(، وتأسيسا

غت األهداف السلوكية الخاصة بوكل درس بصورة إجرائية يمك  مالحظتها، وقياسها؛ العلمي ي  ، وتقسيمه إلى عدد م  الوحدات والدروس، ص 

دت طرق تقديم املحتوى، حيث  قدم لطالبا د 
ت ملعرفة الدرجة التي تحققت بها. وانطالقا م  التحديد السابق لألهداف السلوكية للبرنامج؛ ح 

العصف الذهني  باستراتيجيةجريبيتين بطريقتين هما: جزء منه خالل التدريس االعتيادي، وجزء منه م  خالل املوقع اإللكتروني املجموعتين الت

 اإللكتروني، بينما قدم املحتوى للمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية.

الذي يحتوي على عدد م  الصفحات منها: صفحة مدير املوقع،  مرحلة التصميم: وفيها تم تصميم األنشطة التعليمية، وتصميم املوقع اإللكتروني .2

 وصفحة العصف الذهني، وصفحة األرشيف، وصفحة بنك األفوكار، وصفحة التدريبات، واملكتبة اإلثرائية. كما تم تصميم أدوات التقويم التي

 سة كل موضوع م  موضوعات املادة.اشتملت على مجموعة م  األسئلة املوضوعية واملقالية التي تأتي بعد االنتهاء م  درا

 اإلخراج املبدئي للموقع. ، ثمربط املوقع بأدوات التفاعل، و املوقع التعليمي إنتاجمرحلة اإلنتاج: حيث تم فيها  .3

حويله إلى مرحلة التقويم: تم تقسيمها إلى ثالث خطوات: الخطوة األولى: تمثلت في تقويم األنشطة واملحتوى الذي رفع عبر املوقع اإللكتروني قبل ت .4

رض تصميم املوقع اإللكتروني بصورته األولية على مجموعة م  املحكمين املتخصصين، للوقوف على محتوى إلكتروني.  مدى الخطوة الثانية: ع 

بتقويم املوقع اإللكتروني م  عدة معايير مثل: معايير تتعلق بالتصميم العام للمقرر، ومعايير تتعلق بدقة املحتوى،  ةصالحيته وفق استمارة خاص

 ومعايير تتعلق بوسائل التقويم.

 على مرحلة التنفيذ )التجريب(: قاما الباحثان بتطبيق حصة استطالعية للوقوف على املشاكل التي قد تط .5
ً
رأ عند التطبيق الفعلي، وتأسيسا

 للتطبيق. وبدأ التطبيق 
ً
ذت بعض التعديالت على املوقع؛ وم  ثم أصبح املوقع في صورته النهائية جاهزا ف 

 
الفعلي م  ملحوظات الطالبات وآرائه ؛ ن

، .wemakeitlive.com/login.aspxhttp://bl وقعم على امل2018/2019اليوم األول في األسبوع الثاني م  الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 

تيح املوقع اإللكتروني للطالبات في شوكله النهائي لبدء تجربة الدراسة في األسبوع الثاني م  الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 
 
 .م2018/ 9/9وأ

ذت  ف 
 
قترحة للبحث على مجموعتي البحث التجريبية واملجموعة الضابطة خالل الفترة م  االستراتيجيةون

 
م، 22/11/2018إلى  2018/ 2/9التعليمية امل

ص األسبوع األخير م  الفترة الزمنية سالفة التحديد للتطبيق البعدي ألداة الدراسة. ص 
 
 حيث خ

  :ثانيا: أداة الدراسة

 مقياس يقيس دافعية اإلنجاز لدى الطالبات، وذلك بعد الرجوع لألدب التربوي، والبحث في الدراسات  الباحثان أعد: مقياس دافعية اإلنجاز

 السابقة، التي اهتمت بهذا املجال.

تنمية العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج في  استراتيجية: هدف مقياس دافعية اإلنجاز إلى معرفة أثر استخدام الهدف من املقياس

 دافعية اإلنجاز لدى طالبات الصف الحادي عشر.

 

 

http://bl.wemakeitlive.com/login.aspx
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 خطوات إعداد املقياس

يحقق األهداف ما االطالع على الدراسات والبحوث واملقاييس املتعلقة بدافعية اإلنجاز، وأهم موكوناته وأبعاده، واشتقاق ما يناسب منها لبناء   .1

(؛ ومقياس 2016(؛ ومقياس الجلنداني )2014مقياس الشبلي )مثل: ستفادة م  مجموعة م  املقاييس تم اال املرجوة م  املقياس، حيث 

 (.  2016الشريانية )

ددت أبعاد مفهوم دافعية اإلنجاز على النحو اآلتي:  .2  تحديد أبعاد املقياس: ح 

  :اآلخري  بصفة مضطردة، في ضوء ما لديه م  إموكانات اهتمام الطالب بتحقيق نجاحاته بتفوق وامتياز على الرغبة في النجاح والتتفوق

 (.2014وقدرات وتخطيط، لتحقيق أعمال متميزة وموكانة مرموقة بين أقرانه )الشبلي، 

 والحماس ملوضوع ما، وتفعيل قدرات الطالب ومهاراته ملسؤولية القيام بأعماله مع  اإلداء: هي التمتع بمستويات عالية م  املثابرة في األداء

بر واملثابرة في أدائها، وبذل املزيد م  الجهد لتحقيق األهداف بصورة مرضية لذاته، دون استسالم للمعوقات أو النظر للمساعدة م  الص

 (.2016اآلخري  )الشريانية، 

 ب منه أن يفكر : هو املستوى الذي يضعه الفرد لنفسه، مع توظيف ما لديه م  قدرات وإموكانات، وهذا يتطلالطموح والتطلع نحو املستقبل

 (.2014نحو األفضل دائما )الشبلي، ويخطط في سبيل تحقيق هذه الطموحات، مع وجود تطلع 

 (.2012: الحاجة إلى املعرفة والفهم وحل املشكالت، وهذا م  شأنه أن ييسر أداء الفرد في مجاالت حياته املختلفة )املشرفي، الدافع املعرفي  

 على التنافس مع اآلخري  في األعمال التي يشترك فيها معهم، مع تحقيقه للتفرد والتفوق عليهم في إنجازها  : حرص الطالباملنافسة مع اآلخرين

 (.2016)الشريانية 

 تعليمات تطبيق املقياس

بة ع  كل صيغت تعليمات املقياس بطريقة واضحة ومفهومة ومباشرة، وطلب إلى املستجيب اختيار ما ينطبق عليه م  الخيارات املحددة، واإلجا

 العبارات، مع التوضيح أنه ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة.

 طريقة تصحيح املقياس

(، 4(، غالبا )5بنيت عبارات املقياس موزعة على الخمسة األبعاد آنفة الذكر، ويجاب ع  عبارات املقياس وفقا لتدرج ليكرت الخماس ي دائما ) 

 إجابة الطالبة الدرجة وفقا للتدرج الذي اختارته.(، فتعطى 1(، أبدا )2(، نادرا )3أحيانا )

 في التدريس هيئة أعضاء م  املتخصصينبعد االنتهاء م  بناء املقياس ومراجعته، عرض على مجموعة م  املحكمين  صدق مقياس دافعية اإلنجاز:

 والتعليم،  التربية بوزارة التربويين واملختصين قابوس، السلطان بجامعة النفس علم
 
لب إليهم إبداء آرائهم وملحوظاتهم م  حيث صياغة حيث ط

 .العبارات، وانتماء كل عبارة للمحور الذي وضعت فيه، والسالمة اللغوية، ومدى مناسبة املحاور والعبارات لطالبات الصف الحادي عشر

( طالبة م  28: بعد إجراء التعديالت التي أبداها املحكمون على املقياس، طبق املقياس على عينة م  الطالبات عدده  )ثبات مقياس دافعية اإلنجاز

سب معامل الثبات ألفا لكرونباخ ) ( وهي قيمة مقبولة، مما يدعو إلى الثقة في نتائج 0,85(، حيث بلغ )Cronbach’s Alphaخارج عينة الدراسة، وح 

 خدامه.املقياس عند است

سب زم  تطبيق املقياس باحتساب متوسط زم  انتهاء أسرع طالبة، وأبطأ طالبة في اإلجابة ع  املقياس، وقد تبين أن يساب زمن تطبيق املقياس:  ح 

 ( دقيقة.40الزم  الالزم لإلجابة ع  املقياس هو )

 إجراءات تطبيق الدراسة

  :سب توكافؤ مجموعات الدراسةتوكافؤ مجموعات الدراسة القبلي، فقد تم استخدام تحليل  لضابطة في مقياس دافعية اإلنجازالتجريبيتين وا ح 

( ومستوى داللتها 2.902حيث كانت قيمة )ف( املحسوبة )التباي  األحادي، وتبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين مجموعات الدراسة، 

 . الثالث في مقياس دافعية اإلنجاز( وهذا يؤكد وجود توكافؤ بين مجموعات الدراسة α =0,05، وهي مستوى داللة أكبر م  )(0.06)

  :رى لقاء مسبق مع املجموعتين التجريبيتين واملجموعة الضابطة بالنسبة للمحتوى النظري في حجرة الدراسة العادية حيث تهيئة البيئة الصفية ج 

املحتوى اإللكتروني املتاح عبر املوقع التعليمي، واستخدام أدوات التفاعل املتاحة باملوقع م  قبل م االعتيادية، أما ع  استخدام يبيئة التعل

ي املعمل طالبات املجموعتين التجريبيتين، فقد نفذ في معمل الحاسب اآللي باملدرسة، حيث أنه بيئة تعليمية مالئمة لتنفيذ التجربة؛ إذ يتوافر ف

 ع  تو 
ً
افر فنية املعمل التي ستذلل أي صعوبات قد تواجه الطالبات في أثناء استخدام املوقع، كما سيتاح لطالبات اإلنترنت املتنقل، فضال

 الدخول إلى املوقع في األوقات املناسبة له . –م  خالل استخدام كلمات مرورية لوكل طالبة  -املجموعتين التجريبيتين 

 م.15/11/2018إلى  2018/ 2/9أسبوع تقريبا( في الفترة بين  11ت )ملجموعات الدراسة التي استغرق الدراسة بتطبيق البدء 

 ( دقيقة.35م( وملدة )18/11/2018تدريس الوحدات الثالث مباشرة بتاريخ ) م  االنتهاء بعد البعدي تطبيق التطبيق البعدي ألداة الدراسة: تم 
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 ى تلك النتائج.استخراج النتائج وتحليلها، وم  ثم تقديم التوصيات واملقترحات بناء عل 

 :املعالجة اإليصائية

 باستخدام األساليب االحصائية املناسبة م  برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
ً
ولجت بيانات الدراسة إحصائيا  (، وهي: SPSSع 

الحسابية واالنحرافات املعيارية، التأكد م  توكافؤ املجموعات التجريبية والضابطة قبل بدء في تطبيق الدراسة، ع  طريق حساب املتوسطات  -1

 .مقياس دافعية اإلنجاز( لحساب داللة الفروق بين متوسطات املجموعات التجريبية والضابطة في ANOVAواستخدام تحليل التباي  )

 الختبار الفرضية األولى. (ANCOVA) املشتركتحليل التباي   -2

 يوكون  األثر حجم أن فيه ذكر الذي (Cohen, 1988تصنيف كوهين ) الباحثان علىفقد اعتمد ، ( لحساب حجم األثرEta Square η2مربع إيتا ) -3

ا(، η20.0 ≤ 6) إيتا مربع كان إذا صغيًرا
ً
η 0.06إيتا ) مربع كان إذا ومتوسط

ηكان ) إيتا مربع كان إذا (، وكبيًرا0.14 ≤ 2
2  ≥0.14.) 

 "ت" لعينتين مترابطتين الختبار الفرضية الثانية. اختبار -4

 :نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض 
 عرض نتائج التفرض األول 

في دافعية  (α0.05 =) ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى املتغير، التي تنص على أنه " بهذا الفرضية الصفرية األولى املرتبطة اختبرت 

التدريس )العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج  الستراتيجيةاإلنجاز لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة التربية اإلسالمية تعزى 

مقياس دافعية  لنتائج املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات وذلك م  خالل حساب "،بنوعيه، وطريقة التدريس السائدة( في التطبيق البعدي

 يوضح ذلك. (2والجدول ) الثالث، الدراسة في مجموعات للطالبات اإلنجاز

افات الحسابية املتوسطات: (2) جدول   البعدي مقياس دافعية اإلنجاز في أداء الطالبات لنتائج املعيارية واالنحر
 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املجموعة

 0.41 4.50 31 % اعتيادي(30 -% إلكتروني70)التجريبية األولى 

 0.37 4.42 30 % اعتيادي(70 -% إلكتروني30التجريبية الثانية )

 0.49 3.89 30 الضابطة
 

ظهر الجدول )  دالة التجريبيتين والضابطة، وملعرفة ما إذا كانت هذه الفروق في املتوسطات الثالث؛ الدراسة مجموعات بين األداء في تفاوًتا( 2ي 

تخدام تحليل التباي  هذه ( بينα=0.05إحصائيا عند مستوى ) η(، كما استخرج مربع إيتا )ANCOVA) املصاحب املجموعات، اس 
( للتعرف على حجم 2

 (.3الجدول ) يبينها كما النتائج دافعية اإلنجاز البعدي، وكانت العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج في استراتيجيةأثر استخدام 

 البعدي مقياس دافعية اإلنجاز  في املجموعات الثالث طالبات لدرجاتنتائج تحليل التباين املصايب  :(3جدول )

قيمة ف  متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباي 

 املحسوبة

ηحجم األثر) مستوى الداللة
2

) 

 0.050 0.035 4.60 0.81 1 0.82 التطبيق القبلي

 0.321 0.001> 20.54 3.65 2 7.31 مجموعات الدراسة

  0.18 87 15.47 الخطأ
 

( بمستوى داللة 4.60وجود فروق دالة إحصائًيا في مقياس دافعية اإلنجاز القبلي؛ حيث بلغت قيمة )ف( املحسوبة ) (3الجدول )يتضح م  

م (، مما تشير إلى عدم توكافؤ مجموعات الدراسة الثالث في مقياس دافعية اإلنجاز القبلي، وعند الحاجة للمقارنة بين مجموعات الدراسة سيت0.035)

لة، كما يشير الجدول أيضا إلى وجود فروق دالة إحصائًيا  املتوسطاتاالعتماد على  نجاز مقياس دافعية اإل  الستجابات الطالبات علىالحسابية املعد 

وهذه النتيجة تعني أن  (،α 0.05 =) داللة مستوى  دالة إحصائًيا عند وهي (،0.001( بمستوى داللة )>20.54)ف( املحسوبة ) قيمة بلغت إذ البعدي،

 رفض عليه ترتب العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج بنوعيه له أثر على دافعية اإلنجاز؛ األمر الذي استراتيجيةالتدريس باستخدام 

 األولى. الصفرية الفرضية

للطالبات  دافعية اإلنجاز البعدي العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج في استراتيجيةالستخدام  األثر حجم أن نفسه الجدول  ويبين

% م  التباي  في دافعية اإلنجاز 32(، وبذلك يمك  القول: إن حوالي η2 ≤ 0.14) (Cohen, 1988( وفًقا لوصف كوهين )0.321كان كبيًرا؛ حيث بلغ )

 العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج. استراتيجيةيرجع إلى استخدام 
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لة لدرجات طالبات استخرجت  ،الثالث جموعاتبين امل في متوسطات الدرجات الفروق اتجاه وملعرفة
املجموعات املتوسطات الحسابية املعد 

 (.4وظهرت النتائج كما في جدول ) الثالث في مقياس دافعية اإلنجاز البعدي،

 املتوسطات الحسابية املعّدلة لدرجات طالبات املجموعات الثالث في مقياس دافعية اإلنجاز البعدي: (4جدول )
ل العدد املجموعات  املتوسط الحسابي املعد 

 4.49 31 التجريبية األولى

 4.44 30 الثانية التجريبية

 3.85 30 الضابطة
 

لة، استخدم اختبار بونفيروني   نتائج إلى يشير (5) للمقارنات البعدية املتعددة، والجدول  Bonferroniوملعرفة اتجاه الفروق بين املتوسطات املعد 

 .املقارنات هذه

 البعدي مقياس دافعية اإلنجاز الثالث في املجموعات نتائج اختبار بونتفيروني للمتوسطات املعّدلة لدرجات: (5جدول )
 املجموعة

(1) 

 املجموعة

(2) 

 الفرق بين

 املتوسطين

 اتجاه الفروق الداللة اإلحصائية

 - 1.000 0.04 التجريبية الثانية التجريبية األولى

 األولى 0.001 0.63 الضابطة التجريبية األولى

 الثانية 0.001 0.58 الضابطة التجريبية الثانية
 

لة في املقارنة الثنائية األولى، كانت غير دالة إحصائيا، مما يعنى عدم وجود فروق بين  (5)يظهر الجدول 
أن الفروق بين املتوسطات املعد 

، وفي ألولىوعة التجريبية افي املقارنة الثنائية الثانية، كانت الفروق دالة إحصائًيا لصالح املجم املجموعتين في مقياس دافعية اإلنجاز البعدي، أما

 صلحة املجموعة التجريبية الثانية.املقارنة الثنائية الثالثة كانت الفروق دالة إحصائًيا مل

ويمك  تفسير وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات الطالبات في املجموعتين التجريبيتين األولى والثانية الالئي درس  باستخدام 

ببيئة التعليم املدمج، وبين متوسط درجات طالبات املجموعة الضابطة الالتي درس  بالطريقة االعتيادية في العصف الذهني اإللكتروني  استراتيجية

 دافعيته  مما أثار اللوحية؛ الحواسيب باستخدام للتعلم متنوعة فرًصا للطالبات التي أتاحتمقياس دافعية اإلنجاز البعدي إلى بيئة التعليم املدمج 

د التعليمية، في البيئة التجديد فاستخدام املجموعتين التجريبيتين للتكنولوجيا أدخل عنصرالتعلم،  نحو وحماسه 
 
 بدا وقد التعلم، دافعية نحو وول

فتأمله  في املحتوى، الذي عرض إلكترونيا، وما يحتويه م  عناصر  املختلفة داخل غرفة الصف وخارجها، قيامه  باألنشطة أثناءفي  واضحا ذلك

كما وفرت بيئة التعليم املدمج تقانات تعليمية عرضت املادة في زيادة تركيز الطالبات، واستثارة دافعيته  نحو التعلم،  إسهام ، كان له يقالجذب والتشو 

د م  زابأساليب شائقة؛ أثارت اهتماماته  نحو التعلم، وقربت له  املفهوم، ونمت لديه  التعلم الذاتي، وجعلته  محور العملية التعليمية، مما 

( إذ أشارت إلى وجود عالقة Astleitner & Wiesner, 2004) ويزنراستليز و  دافعيته  لإلنجاز كل حسب قدرتها واستعداداتها، وهذا ما أكدته دراسة

ة كذلك مع وتأثير إيجابي الستخدام برامج تقانة الوسائط املتعددة وتطبيقاتها في التعليم م  حيث تأثيرها على دافعية اإلنجاز، وتتفق هذه النتيج

(، ودراسة الفقي 2014دراسة الحجري )كت أشارت إليه نتائج عدد م  الدراسات م  دور بيئة التعليم املدمج في زيادة دافعية اإلنجاز لدى الطالبا

 (.2011(، ودراسة سرايا )2012)

املعلومات في الوحدات الدراسية  الطالبات إكساب في ساهمت التي العصف الذهني اإللكتروني استراتيجية ويمك  إرجاع هذه النتيجة أيضا إلى

 جلسات العصف الذهني اإللكتروني وفًقا للنظرية ساهمت فقد تدريسها، يف غالبا املستخدمة السائدة الطرق  م  أثًرا أفضل وأقوى  الثالث بشوكل

املعلومات  تحليل على يعمل طالب فوكل أقرانه، باقي ع  التعلم في تميزه التي وفق طريقته العلمي املفهوم طالب الكتساب لوكل الفرصة توفير في البنائية

 واملعلومات، املفاهيم م  السابق على رصيده يعتمد الذي الخاص بأسلوبه بينها فيما العالقات وتحديد بربطها الوسائط املتعددة، ويقوم توفرها التي

املجموعتين  التطبيق ع  أثناء فيجمعاها  التي املالحظة خالل م  الباحثان خلص وقد(. 2006)سعيد وعيد، املعرفي بنائه في يدمجها ثم وم 

لبات، مما عزز م  ثقته  اإللكتروني ساهمت في بث روح التحدي في العمل دون الشعور بامللل بين الطاجلسات العصف الذهني  أن التجريبيتين، إلى

 املشاركة النشطة للمتعلم تسهم في تعلم أعمق. ف بأنفسه ،

العصف الذهني اإللكتروني في زيادة دافعية اإلنجاز لدى الطالبات كدراسة  استراتيجيةنتائج الدراسات التي أشارت بدور مع  وتتفق هذه النتيجة

(، ودراسة املطيري HajAlizadeh & Khorasani Anari, 2016أناري )خراساني (، ودراسة حاج علي زاده و 2017(، ودراسة العرسان )2017رخا )

(AlMutairi, 2015 .) 

ائيا بين املجموعتين التجريبيتين في مقياس دافعية اإلنجاز إلى أن املجموعتين درستا أما فيما يتعلق بنتيجة عدم وجود فرق دالة إحص

م املدمج، وكان االختالف بينه  في عدد جلسات العصف الذهني اإللكتروني، ومما الحظته الباحثة في أثناء يالعصف الذهني بيئة التعل باستراتيجية
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وكيفية تطبيقها والحصول على النتائج، وتلقي التغذية الراجعة، كذلك بطريقة عرض املادة  يةباالستراتيجالتطبيق أن دافعيته  كانت متعلقة 

مة لجلسات العصف الذهني اإللكتروني، والروابط التعليمية، والعروض ا لتقديمية، التعليمية على املوقع، والصور التوضيحية، ومقاطع الفيديو املدع 

ل واضح في إخراج الطالبات م  النمط التدريس ي العادي، وإزالة امللل، باعتبارها بيئة جديدة غير مألوفة وما ساهمت به بيئة التعليم املدمج بشوك

 بالنسبة للطالبات، مما أثار دافعيته ، وحبه  للتعلم. 
 

 ومناقشتها نتائج التفرضية الثانية

 =)ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى املتعلقة بمتغير دافعية اإلنجاز، التي تنص على أنه "  ك اختبرت الفرضية الصفرية الثانيةكذل

α0.05 )،"ت(  (وذلك م  خالل اختبار بين متوسط درجات طالبات املجموعتين التجريبيتين في التطبيقين القبلي والبعدي ملقياس دافعية اإلنجاز

 التطبيقين املجموعتين التجريبيتين في طالبات لدرجات الحسابية املتوسطات بين قيم االرتباط ( لتحديدPaired sample t-testاملرتبطة ) للعينات

 (.6موضح الجدول )هو  في مقياس دافعية اإلنجاز كما القبلي والبعدي

 والبعدي القبلي التطبيقين في مقياس دافعية اإلنجاز طالبات املجموعتين التجريبيتين على استجابات املرتبطة ملقارنة ت( للعينات (اختبار نتائج :(6جدول )

درجة  قيم )ت( االنحرافات املعيارية املتوسطات الحسابية املجموعة

 الحرية

 مستوى 

 الداللة

 حجم األثر

(η
2

 بعدي قبلي بعدي قبلي (

 0.771 0.001> 30 10.06 0.42 0.32 4.50 3.50 التجريبية األولى

 0.746 0.001> 29 9.24 0.37 0.27 4.42 3.60 التجريبية الثانية

 

دالة  فروق وجود على يدل ( في مقياس دافعية اإلنجاز، مماα <0.001داللة ) مستوى  عندا إحصائيً  دالة)ت(  قيم أن( 6يتبين م  الجدول )

 قاد الذي األمر البعدي؛ التطبيق لصالح والبعديالقبلي  التطبيقين في املجموعتين التجريبيتين طالبات الستجابات الحسابية املتوسطات بين إحصائية

 .الصفرية الثانية الفرضية رفض إلى

(، 0.771األثر في املجموعة التجريبية األولى ) حجم بلغ كبيًرا؛ إذ كان املجموعة ملتغير التجريبية املعالجة أثر حجم قيم أن (6ويبين الجدول )

العصف الذهني  استراتيجية(، وهذا يشير إلى وجود أثر كبير للمعالجة التجريبية باستخدام 0.746وبلغت قيمته في املجموعة التجريبية الثانية )

 اإللكتروني في زيادة دافعية اإلنجاز للمجموعتين التجريبيتين. 

الباحثة حدوث زيادة في دافعية وبالنظر إلى دافعية اإلنجاز القبلية والبعدية لدى املجموعتين التجريبيتين نالحظ الفرق بين النتيجتين، وتفسر 

إلى أسباب عدة  (،6ار إليه الجدول )اإلنجاز بفروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي كما أش

جتماعيا، وجاذبة فيزيقيا، وتحقق ذلك ع  طريق أهمها: أن بيئة التعليم املدمج القائمة على استخدام املوقع اإللكتروني وفرة بيئة صفية آمنة نفسيا وا

لب م  الطالبات حلها بعد كل درس، مع تقديم التغذية الراجعة الفو 
 
وبالتالي رية له ، التنويع في األنشطة الصفية، واملهام املتنوعة، واالختبارات التي ط

 ليف واألنشطة.وأداء التوكاواستمتاعه  بعملية التعلم  انعكس إيجاًبا على دافعية الطالبات

زيادة دافعية طالبات املجموعتين التجريبيتين إلى بساطة تصميم املوقع، وسهولة دخوله وتصفحه، فهو ال يتطلب مهارات عالية في  وقد يعزى 

 و استخدام الحاسب اآللي، خصوًصا 
 
 قد ن

 
هذا عزز م  هذه رحت فيها طريقة استخدام املوقع واملشاركة فيه قبل تطبيق الدراسة، كل فذت ورشة عمل ش

أن التواصل املستمر بين املعلمة وطالباتها م  خالل  كماالنتيجة، وسهل عملية تفاعل الطالبات مع موكونات املوقع، مما زاد م  دافعيتهم لإلنجاز. 

ت الثقة بالنفس، وبالتالي زيادة املوقع، وطرح العديد م  القضايا الجدلية، وإتاحة الفرصة للنقاش وإبداء الرأي كان له أثر كبير في إكساب الطالبا

 التفاعل واملشاركة، وزيادة الدافعية لديه . 

بطت بحاجات الطالبة واهتماماتها، وإقناعها بأهميتها في حياتها الشخصية واليومية، وأيضا اإل  جابة واملالحظ في أسئلة جلسات العصف الذهني ر 

م  املمك  رفع الدافعية أفوكار جديدة إلنجاز تلك املهمات، و وتشجيعها في البحث ع  طرائق و عنها بوكل أريحية، وتقبل الفشل في املهمات التعليمية، 

 .اع  قدرته مفاهيمهاملهام صعبة، وتغير  اع  طريق تعريضه اع  طريق تقليل اآلثار السلبية املرتبطة بالفشل، وتحفيزه الطالبةلدى 

 التوصيات واملقتريات

 القائمين على العملية التعليمية.تعزيز الثقافة اإللكترونية لدى  .1

 العمل على تجهيز قاعات الدراسة بأجهزة الحاسوب وتوصيلها باإلنترنت، مع توفير الدعم الفني املتواصل لهذه التقانات. .2

في حصص التربية  مجاستراتيجيات التعليم املدعقد الدورات والورش التدريبية ملعلمي مادة التربية اإلسالمية ومشرفيها لتدريبيهم على استخدام  .3

 اإلسالمية ملا لها م  أثر في زيادة دافعية اإلنجاز لدى الطلبة. 
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العصف الذهني اإللكتروني على مواد دراسية ومراحل دراسية مختلفة، وذلك  استراتيجيةإجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية، بتطبيق  .4

في التعلم، واستثمار فوائدها في التقليل م  املشكالت املدرسية املختلفة املرتبطة والدافعية وغيرها م   االستراتيجيةللكشف ع  مميزات هذه 

 املتغيرات.

 :املراجع

: املراجع العربية
ا

  :أوال

التربية االسالمية فاعلية استراتيجية التعليم املتمايز في تحصيل طالب الصف الثامن األساس ي بسلطنة عمان في مادة ( 2017) ،درلبوكاري، با .1

 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. ،)رسالة ماجستير غير منشورة( ،واتجاهاتهم نحوها

كلية  -مجلة كلية التربية: جامعة أسيوط  ،البيئة األسرية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى التالميذ املتتفوقين والعاديين( 2003) ،جاةتوفيق، ن .2

 .  885-862(، 1)19التربية، 

في  10-8التفروق في التعلم املنظم ذاتيا ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة املجيدين دراسيا والعاديين في الصتفوف من ( 2016) ،ميرةالجلنداني، س .3

 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. ،)رسالة ماجستير غير منشورة( ،محافظة الداخلية بسلطنة عمان

التعلم املدمج على تنمية متفاهيم إدارة املشروعات الصغيرة والدافعية لإلنجاز لدى طالب كلية التربية أثر استخدام ( 2014) ،نانالحجري، ح .4

 .  60-23(، 2)20مصر، - واجتماعيةدراسات تربوية  ،شعبة التعليم التجاري 

جامعة أكلي،  ،السنة الرابعة متوسطعالقة التحصيل بدافعية التعلم لدى املراهق املتمدس: دراسة ميدانية لتالميذ ( 2013) ،حدة، لوناس .5

 البويرة: الجزائر.

 .114- 80(، 86)22مصر،  -مجلة كلية التربية ، واملعوقات –املهارات  -التعليم اإللكتروني الجامعي: املتطلبات ( 2011) ،ايزةالحمادي، ف .6

دمشق: شعاع للنشر )ترجمة: علي شرف املوسوي؛ وسالم جابر الوائلي؛ ومنى التيجي(.  ،استراتيجيات التعلم اإللكتروني( 2005) ،درالخان، ب .7

 والتوزيع.

 القاهرة: دار غريب للنشر والتوزيع.، الدافعية لإلنجاز( 2000) ،بد اللطيفخليفة، ع .8

 ،الثانوية العامة )بنين( بمدينة الرياض األمن النتفس ي وعالقته بالدافعية لإلنجاز في العمل لدى معلمي املريلة( 2009) ،يف هللاالدلبحي، ض .9

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية.

استخدام العصف الذهني في تدريس العلوم لتحسين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي وبقاء أثر التعلم لتالميذ ( 2017) ،عادرخا، س .10

 .   243-205(، 2)32كلية التربية،  -مجلة كلية التربية: جامعة املنوفية  ،اإلعداديةاملريلة 

ان في على تحصيل طالبات الصف العاشر في سلطنة عم (web quests) أثر استراتيجية الريالت املعرفية عبر الويب( 2016) ،هيةالرواحية، ب .11

 ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.)رسالة  ،اتجاهاتهن نحوهامادة التربية اإلسالمية و 

 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. ،أصول استراتيجيات التعلم والتعليم( 2009) ،أبو رياش، حسين .12

)رسالة ، فاعلية توظيف العصف الذهني اإللكتروني في اكساب معلمات العلوم مهارات التخطيط للتعلم النشط( 2016) ،هامالزهراني، س .13

 ماجستير غير منشورة(. كلية الشرق العربي، مكة املكرمة.

 الرياض: الدار الصوالتية للنشر والتوزيع. ،رؤية جديدة في التعليم اإللكتروني( 2005) ،س زيتون، ح .14

 .355-316، 10مصر،  -مجلة كلية التربية بالفيوم  ،تتفعيل التعليم املدمج لتدريس العلوم( 2011) ،أبو زيد، عمرو  .15

أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني من خالل االنترنت في تنمية التحصيل والتتفكير االبتكاري واالتجاه لدى طالب ( 2012) ،يامسالم، ه .16

مصر،  -املؤتمر العلمي الثاني والعشرون للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس بعنوان: مناهج التعليم في مجتمع املعرفة  ،االقتصاد املنزلي

 .510 - 450، 2كلية التربية والجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس،  -السويس: جامعة قناة السويس 

للتعلم اإللكتروني املدمج في تنمية بعض مهارات التعامل مع البصريات  Picciano فاعلية استخدام نموذج بيتشيانو( 2011) ،سرايا، ع .17

 .    42-3(، 2)21مصر،  -تكنولوجيا التعليم  ،التعليمية والدافعية نحو اإلنجاز األكاديمي لدى طالب كلية املعلمين بجامعة امللك سعود

 .54-1(، 1)22مصر،   -جامعة سوهاج -كلية التربية -املجلة التربوية ،اإللكترونيالتعلم الخليط التطور الطبيعي للتعلم ( 2005) ،س سالمة، ح .18

على التحصيل  االجتماعيةالتعلم النشط في تدريس الدراسات  استراتيجياتبعض  استخدامأثر ( 2006) ،جاءعيد، ر ؛ و اطفسعيد، ع .19
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Abstract: This study aimed at identifying the impact of using Electronic Brainstorming Strategy in a Blended 
Learning Environment on grade-eleven female students’ in developing Achievement motivation in Islamic 
Education. A quasi-experimental design was used with two experimental groups, the first experimental group (n= 
31), while the second experimental (n=30) and one control group (n=30). To achieve its goals, the study 
employed the “Achievement motivation Scale’ which consisted of (41) items covering five areas. The content 
validity was investigated by a group of arbitrators, and reliability coefficient was (0.85) . The results of the study 

showed that there were statistically significant differences between the means of the students in the three groups 
on the post- achievement motivation, in favor of the first experimental group. In addition, it was found that there 
was a statistically significant difference in the means in the two experimental groups realizations pre and post a 
measure of achievement motivation in favor of the post application. The results of this study were discussed in the 
light of latest reviewed literature followed by recommendations and suggestions for future studies and 
investigations. 

Keywords: Electronic Brainstorming; blended learning; achievement motivation; Islamic education. 
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