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أثر استخدام طريقة التعلم المتمازج في المدارس 
 الصف الرابع األساسي في تالميذ تحصيل فياألردنية 

  مادة الرياضيات وفي دافعيتهم نحو تعلمها
  

  دومي بني أحمد علي حسنالدكتور     الزعبي علي محمد عليالدكتور 
  كلية العلوم التربوية
  ةجامعة مؤت
  األردن

  

  الملخص

 الصف تالميذثر طريقة التعلم المتمازج في تحصيل أة إلى استقصاء هدفت هذه الدراس
تكونت عينة  الدراسة  .الرابع األساسي في مادة الرياضيات وفي دافعيتهم نحو تعلمها

في تلميذاً وتلميذة ) 38(صفية منهم  أربع شعب  موزعين علىتلميذاً وتلميذة) 71(من 
ولتحقيق أهداف . في المجموعة الضابطةذة تلميذاً وتلمي) 33(المجموعة التجريبية، و

 امبعد التأكد من صدقهومقياس الدافعية تحصيل الالدراسة، تم استخدام اختبار 
 واالنحرافات ،استخدام المتوسطات الحسابيةولمعالجة البيانات إحصائيا تم . اموثباته

  :لى النتائج اآلتيةتوصلت الدراسة إقد و). ت( واختبار ،الثنائي وتحليل التباين ،المعيارية

المجموعة تالميذ عالمات  بين متوسط )α = 0.05( يوجد فرق دال إحصائيا •
 ولصالح  على االختبار التحصيلي في الرياضياتالضابطة والمجموعة التجريبية
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ال يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسط أداء الذكور بينما  ،ةيبيالمجموعة التجر
 .ختبار التحصيلياالواإلناث على 

المجموعة   تالميذعالماتبين متوسط ) α = 0.05(يوجد فرق دال إحصائيا  •
 .  ولصالح التطبيق البعديالتجريبية على مقياس الدافعية القبلي والبعدي

 المجموعة الضابطة تالميذ بين متوسط أداء )α = 0.05( فرق دال إحصائيايوجد  •
لصالح المجموعة ومتوسط أداء المجموعة التجريبية على مقياس الدافعية و

  .التجريبية

  .الصف الرابع األساسي، التعلم المتمازج، الرياضيات، الدافعية: الكلمات المفتاحية
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  :مقدمة
يتميز هذا العصر بالتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية 

 هذه التغيرات  من الضروري على النظام التربوي مواكبةأصبحالمعلومات، لذا 
لمواجهة المشكالت التي قد تنجم عنها مثل كثرة المعلومات وزيادة عدد المتعلمين 

وقد أدت هذه التغيرات إلى ظهور أنماط وطرائق . ونقص المعلمين وبعد المسافات
عديدة للتعليم والتعلم، خاصة مع ظهور الثورة التكنولوجية في تقنية المعلومات، والتي 

 قرية صغيرة مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى تبادل الخبرات مع جعلت من العالم
اآلخرين، وحاجة المتعلم لبيئات غنية متعددة المصادر للبحث والتطوير الذاتي، فظهر 
الكثير من األساليب والطرائق والوسائل الجديدة في التعليم والتعلم، ومن ذلك ظهور 

  .)2005  والمبارك،ىالموس(التعلم اإللكتروني، والتعلم المتمازج 

أو الشبكة نترنتف التعلم اإللكتروني بأنه التعلم الذي يقدم إلكترونيا من خالل اإلويعر 
أو عن طريق الوسائط المتعددة مثل األقراص المدمجة أو أقراص ) اإلنترانت(الداخلية 

  .) Bosman, 2000 ( ( DVD)الفيديو الرقمية 

فهو يساعد في حل مشكلة االنفجار ؛ساليب التعلم الحديثة أ أهم التعلم اإللكتروني منويعد 
كما يساعد في حل مشكلة ). 2002العبادي، (المعرفي والطلب المتزايد على التعليم 

 عن بعد، وتوسيع فرص وسيلة للتعلمبوصفه  إذا ما استخدم ،ازدحام قاعات المحاضرات
،  وتأهيلهم دون ترك أعمالهمم وتعليمهالعاملين القبول في التعليم، والتمكن من تدريب

 تعليم ربات البيوت؛ مما يسهم في رفع نسبة المتعلمين والقضاء على األمية باإلضافة إلى
وفر معلومات ، وي مقابالت ومناقشات حية على الشبكةويتيح عمل. )2002المبيريك، (

 وتمارين ، المحاكاة والصور المتحركة، ويوفر برامجتنسجم مع احتياجات المتعلمين حديثة
على تلبية احتياجات  ويساعد ).Al-Karam& Al-Ali 2001,( وتطبيقات عملية ،تفاعلية

 األفراد حسب سرعتهم الذاتية، وتوفير تكلفة التدريب المتعلمين الفردية، بحيث يتعلم
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 وتحسين االحتفاظ بالمعلومات، والوصول إلى المعلومات في ،)اإلقامة، السفر، الكتب(
، وسرعة تحديث المعلومات في الشبكة، وتوحيد المحتوى والمعلومات الوقت المناسب

الطالب، ويقلل من شعور الطالب  والتفاعلية بين ، وتحسين التعاون،لجميع المستخدمين
  ).Codone, 2001(باإلحراج أمام زمالئه عند ارتكابه خطأ ما 

ت الحديثة في التعليم، من االستراتيجيا) Blended Learning ( المتمازجالتعلّم يعد كما
ويرى .  اإللكتروني في معظم مؤسسات التعليمالتعلّمحيث بدأ يحل تدريجيا محل 

 المتمازج هو البديل المنطقي والعلمي المقبول للتعلم التعلّم نأ) 2005(سالمة 
ويقصد .  أنواع التعلم الحديث تطوراًوأكثرقل تكلفة أ ونه أعلى عائداًإاإللكتروني، بل 

  المتمازج مزج أو خلط أدوار المعلم التقليدية في الفصول الدراسية التقليدية معمالتعلّب
تعلم يجمع بين التعلم التقليدي فهو  المعلم اإللكتروني في الفصول االفتراضية، أدوار

  .والتعلم اإللكتروني

  وغيـر  نترنتاستراتيجية تجمع ما بين أشكال التعلم المباشر على اإل        التعلم المتمازج   و
 نترنـت  اسـتخدام اإل نترنتالمباشر، وعادة ما يعني التعلم اإللكتروني المباشر على اإل 

ن التعلم غير المباشر هو الذي يحـدث فـي إطـار الـصفوف     إواإلنترانت، في حين    
 يوفر مواد دراسـية ومـصادر       هذا النوع من المزج، برنامج تعليمي     مثال  والتقليدية،  

ريب الـصفية  ن يوفر توجيه المعلم وجلسات التـد ، في حينترنتبحثية مباشرة على اإل 
 .)2005الخان، (وسيطة أساسية للتعليم

 استخدام التقنية الحديثة في التدريس دون التخلي عن أيضا  المتمازجالتعلّمويقصد ب
ويتم التركيز على التفاعل . الواقع التعليمي المعتاد، والحضور في غرفة الصف

ق استخدام آليات االتصال الحديثة، كالحاسوب المباشر داخل غرفة الصف عن طري
 بأنه الكيفية التي تُنظم بها ،مويمكن وصف هذا التعل. نترنتت اإلوالشبكات وبوابا

المعلومات والمواقف والخبرات التربوية التي تقدم للمتعلم عن طريق الوسائط المتعددة 
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م، لز هذا النوع من التع ويتمي.تكنولوجيا المعلوماتالتي توفرها التقنية الحديثة أو 
باختصار الوقت والجهد والتكلفة، من خالل إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت، 

ن من إدارة العملية التعليمية وضبطها، وقياس وتقييم أداء المتعلمين، وبصورة تمكّ
 بةذإضافة إلى تحسين المستوى العام للتحصيل الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية جا

 .)2007 شوملي،(

لتعليم ؛ مختلفة معاً بأنه التعلّم الذي تُستخدم فيه وسائل اتصال، المتمازجالتعلّمف ويعر 
،  المباشر في قاعة المحاضراتاإللقاءوقد تتضمن هذه الوسائل مزيجاً من . مادة معينة

  .)2006 للجودة الشاملة، اإللكترونيةالكلية  (م الذاتي، والتعلنترنتوالتواصل عبر اإل

 نه كان سائداًأ المتمازج مصطلح جديد االستخدام إال التعلّمأن ) Julie(ويرى جولي 
 التعلّممن قبل، وهو يمزج بين األنماط التعليمية المختلفة للحاسوب ويضيف إليها 

 بحيث تتضمن خدمة البريد اإللكتروني، إضافة إلى التعليم - عبر الشبكة–اإللكتروني 
  .)2007الهاشمي والعزاوي، ( م فيه الدور األكبر التقليدي الذي يكون للمعل

 يعتمد التعلّمنه أسلوب في أ) Alexander & Helen, 2004(وعرفه ألكسندر وهلن 
، ووسائل اإليضاح السمعية اإللكتروني التعلّمعلى مزج األساليب التقليدية للمعلم مع 

  . لتحسين العملية التعليمية؛والبصرية، والشبكة العنكبوتية

 أشكال تكنولوجيا التعليم انتشارا في أواخر التسعينات، أكثر من  المتمازج واحداًالتعلّم عديو
 بعضإللكتروني إلى برامج متداخلة، ووهو في حقيقته شكل من أشكال تطور التعلم ا

إذ تقدم التكنولوجيا للبالغين من المتعلمين .  بديال عن التعلم اإللكترونييعد التربويين
 البريد وتتوافق مع توجهاتهم نحو استخدام اهتماما بالتعلم، أكثر البدائل تجعلهم مجموعة من

  .)2007الهاشمي والعزاوي، ( نترنتاإللكتروني والتعلم من شبكة اإل

 النشاطات  تدمج فيهويستعمل مصطلح التعلم المتمازج لوصف عملية التعلم  التي 
م اإللكتروني، والبرامج الحاسوبية على المعتمدة على حجرات الدراسة التقليدية، والتعل
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فالتعلم المتمازج مفهوم تدخل فيه . اختالفها الجاهز منها أو المعد لمواد دراسية محددة
ومن المعروف أن عقد الثمانينات شهد اعتماد األقراص . الكثير من التقنيات واألساليب

المتعلم أو  والمدرس وزة التفاعل بين المادةللتعليم، ولكن افتقرت لمي) CD(المدمجة 
غفل دور المعلم أم اإللكتروني المباشر، لكنه  مبررا للتعلنترنتار اإلالمتلقي، فجاء انتش

م اإللكتروني للنواحي الواقعية في عملية التعلوجعله هامشيا، إضافة إلى أن االفتقار 
يلة م، فكان من الضروري إيجاد وسن أهم عيوب هذا األسلوب في التعلالمباشر تعد م

 فيما يتعلق بالنواحي ، وتتجاوز سلبيات التعلم اإللكتروني،الحديثة التفنيةتستخدم 
التعلم فجاء  .اإلنسانية عبر التفاعل المباشر بين أطراف العملية التربوية والتعليمية

بين المعلمين والمتعلمين، وبين المتعلمين أنفسهم  داخل التفاعل  يحقق  الذيالمتمازج
 األمر  واالفادة من التقنيات الحديثة، إلى إمكانية ممارسة التعلم الذاتيالصفوف، إضافة

الذي يمكن من تحقيق األهداف بفاعلية تؤدي إلى رفع مستوى الطلبة، وهذا النوع من 
ن الطلبة أنفسهم من التحضير واللجوء إلى غرف الدراسة عبر الشبكة مكّأنواع التعلم ي

 لمعلمين دون إلغاء الغرف الصفية الحقيقيةللحصول على الفوائد القصوى من ا
  .)2007الهاشمي والعزاوي، (

، ذلك النظام المعلوماتي نترنتومما يزيد من فاعلية التعلم المتمازج تفعيله لشبكة اإل
 على الحاسوب، وهو يحوي المتشابك الذي يتيح تبادل االتصال والمعلومات معتمداً

 من خاللها الحصول على المعلومات ماليين الصفحات  المترابطة التي يمكن
والصوت وأفالم الفيديو، ومن الممكن االستفادة منها وتكييف تقنياتها لخدمة المواد 

  .المتنوعة والمراحل العمرية المختلفة

 جعل الحواسيب وشبكات المعلومات المحلية : فوائد عديدة منهالتعلم المتمازجول
ور المعلمين وجعلهم قادة ومرشدين لتعليم تطوير د، ووالعالمية في متناول المتعلم

طالبهم من خالل استخدام الخبير للحواسيب وشبكات المعلومات المحلية والعالمية، 
تمكين جماعات التعلم من ، وإضافة إلى كونهم منتجين للمعرفة ال مستوردين لها
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ت استخدام البرمجيات التعاونية متعددة الوسائط والبريد اإللكتروني والمكتبا
مالءمة هذا النمط لإلمكانات المختلفة ، ونترنتاالفتراضية وجميع معطيات شبكة اإل

التغلب على مشكلة التغيير الدائم في  و،للمدارس والجامعات المختلفة بطرق فاعلة
  .)2007الهاشمي والعزاوي، ( محتوى المواد التعليمية

  :آلتيعوامل نجاح التعلم المتمازج با) 2005(يلخص سالمة و

التواصل بـين المـتعلم     المتمازج  من أهم عوامل نجاح التعلم      : التواصل واإلرشاد .1
ن المتعلم في هذا النمط الجديد ال يعرف متى يحتاج المـساعدة أو            أل وذلك   ،والمعلم

 لذا  ،نوع األجهزة والمعدات واألدوات والبرمجيات أو متى يمكن أن يختبر مهاراته          
د أن يتضمن إرشادات وتعليمات كافية لعينـات مـن          الجيد الب المتمازج   التعلم   نإف

 طرق التشخيص وبعض المهام التي يوصي بها        لككذ السلوك واألعمال والتوقعات،  
  .دوار كل منهم بطريقة واضحة ومحددة ومكتوبةأللمتعلم و

طالب، ( يقتنع كل فرد أنالبد متمازج عندما نشترك في تعلم  : الجماعيالعمل.2
 تفاعل كافة المشاركين والبد إلى هذا النوع من التعلم يحتاج بأن العمل في )معلم

 يقوم أن األدوار التي يجب أومن العمل في شكل فريق محدد لكل فرد فيه الدور 
  .بها

 أن يشجع الطالب على المتمازجالبد في التعلم  :تشجيع العمل المبهر الخالق .3
 التكنولوجية المتاحة في التعلم الوسائطألن  ؛التعلم الذاتي والتعلم وسط المجموعات

 يدرس بنفسه من خالل قراءة مطبوعة أو أنفالفرد يمكن ( تسمح بذلك المتمازج
  بينما في ذات الوقت يشارك مع ) Online learning (قراءتها من على الخط

زمالئه في بلد آخر من خالل الشبكة أو من خالل مؤتمرات الفيديو في مشاهدة 
د  تعدد الوسائط والتفاعالت الصفية تشجع اإلبداع وتجونإ، )فيديو عن المعلومة

   .العمل
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ن الطالب من الحصول على المعلومات مكّ يالمتمازجالتعلم  :االختيارات المرنة.4
 التعلم السابق لدى أوواإلجابة عن التساؤالت بغض النظر عن المكان والزمان 

 اختيارات كثيرة ومرنه في تمازجالمعلم ت يتضمن الأن وعلى ذلك البد من ،المتعلم
   . يجدوا ضالتهمأنذات الوقت تمكن كافة المستفيدين من 

يجب أن يساعد المعلم طالبه في  :المناسبالمزيج إشراك الطالب في اختيار .5
 ،االستماع لمعلم تقليدي ل الفردي،العم ،التعلم على الخط(المناسب المزيج اختيار 

 ، المعلم بدور المحفز للمتعلمينمكما يقو) إللكترونيالقراءة من مطبوعة، البريد ا
يتأكد من أن الطالب المناسب اختار فحيث يساعد في توظيف اختيارات الطالب 
  .الوسيط المناسب له للوصول إلى أقصى كفاءة

ن يكون هناك طريقة اتصال سريعة ومتاحة طول الوقت أالبد  :االتصال المستمر. 6
 والبد من أن يشجع ، لإلرشاد والتوجيه في كل الظروفبين المتعلمين والمعلمين

بعض لتبادل الخبرات وحل المشكالت باالتصال الشبكي بين الطالب بعضهم 
  .والمشاركة في البرمجيات

 ألنه ،حد أهم عوامل نجاحهأ و،المتمازجالتكرار من أهم صفات التعلم  : التكرار.7
ادر مختلفة في صور متعددة على يسمح للمشاركين بتلقي الرسالة الواحدة من مص

 هانفس، ويمكن تقديم المادة العلمية اً تقليدياً يقدم درسأن فمثال يمكن ،مدى زمني بعيد
مع قاعدة نفسها ويمكن تقديم نموذج تطبيقي للمعلومة  بطريقة أخرى على الشبكة،

من خالل  يقدم المشرفون عن البرنامج ندوة أنومن الممكن  بيانات كاملة،
 تتناول الجديد في هذا الموضوع، أو يتم )Video conference(رات الفيديومؤتم

باإلضافة إلى إرسال رسائل  ،هنفسالموضوع في ) Chat( تقديم نقاش على الشبكة
 يقدم أنكما يمكن  بالبريد اإللكتروني لكل الدارسين حول تفاصيل الموضوع،

ري الموضوع وتعمق الفكر  كل تلك التكرارات تث. نفسه للموضوع ذاتياًاختباراً
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 المهم أن كل تلك التكرارات .وتقابل كافة االحتياجات واالستعدادات لدى المتعلمين
  .تكون بتقنية علمية عالية المستوى

التعلم ت التعلم بشكل هائل بالمقارنة مع خفض نفقا: مزايا عديدة منهاالمتمازج لتعلم ول
عة التعامل مع معلميهم وزمالئهم وجها عدم حرمان المتعلم من مت، واإللكتروني وحده

تعزيز الجوانب اإلنسانية والعالقات االجتماعية بين المتعلمين فيما بينهم وبين ، ولوجه
المرونة الكافية لمقابلة كافة االحتياجات الفردية وأنماط التعلم لدى و ،المعلمين أيضا

ة من التقدم التكنولوجي االستفاد، والمتعلمين باختالف مستوياتهم وأعمارهم وأوقاتهم
إثراء المعرفة اإلنسانية ورفع جودة العملية التعليمية ، وفي التصميم والتنفيذ واالستخدام

التواصل الحضاري بين مختلف ، وومن ثم جودة المنتج التعليمي وكفاءة المعلمين
زج في ويساعد التعلم المتما، الثقافات لالستفادة واإلفادة من كل ما هو جديد في العلوم

تدريس الكثير من الموضوعات العلمية التي يصعب تدريسها إلكترونيا بالكامل 
  .)2005سالمة،(

 : للتعلم المتمازجاآلتيةالمزايا ) 2007( شوملي ذكرو

سهولة التواصل مع الطالب من خالل توفير بيئة تفاعلية مستمرة، وتزويده  -1
ختلفة، مصحوبة بالمادة العلمية بصورة واضحة من خالل التطبيقات الم

وذلك من خالل العروض المرئية . بالرسومات والصور والصوت أحيانا
باستخدام البوربوينت أو عرض الصور من خالل برامج مختلفة، أو عرض 

  . مقاطع من األشرطة الفيلمية أو الفيديو
يتيح التعلم المتمازج الفرصة لتجاوز قيود الزمان والمكان في العملية التعليمية،  -2

  . لكترونية في التو واللحظةالمعلومات عبر شبكة المعلومات اإلصول على والح
 التواصل بين المدرس والطلبة خارج أوقات اإللكترونييتيح استخدام البريد  -3

للطالب إمكانية إرسال يتيح الحصص الرسمية أو الساعات المكتبية، كما 
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مفيدة ومالئمة للمعلم،  وهذه ميزة ،استفساراته للمعلم من خالل البريد اإللكتروني
 وتكون أكثر فائدة للذين تتعارض ساعات ،بدال من أن يظل مقيداً على مكتبه

عملهم مع الجدول الزمني للمدرس، أو عند وجود استفسار في أي وقت ال يحتمل 
وسيلة اتصال مع المدرس بوصفه اإللكتروني لقد كان استخدام البريد . التأجيل

صل مع المدرس خارج غرفة الدرس، من األمور التي إلرسال الواجبات أو التوا
كما تتيح أدوات االتصال لكل طالب . زادت من المشاركة والتفاعل مع المدرس

فرصة اإلدالء برأيه في أي وقت ودون حرج، أو تسليم الواجبات المطلوبة في 
  .  وقت الحق، إذا لم تتوفر لدية الفرصة في قاعات الدرس

ج في توفير المادة المطلوبة بطرق مختلفة وعديدة تسمح يساعد التعلم المتماز -4
ويتيح للمدرس أيضا أن يركز . بالتحوير وفقاً للطريقة الفضلى بالنسبة للطالب

على األفكار المهمة أثناء كتابته وتجميعه للمحاضرة أو الدرس، ويوفر للطالب 
دة، وذلك ألنها الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم المهام االستفادة من الما

  . تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة
يساعد التعلم المتمازج في تمكين الدارسين من التعبير عن أفكارهم وتوفير الوقت  -5

لهم للمشاركة في داخل الصف، والبحث عن الحقائق والمعلومات بوسائل أكثر 
  .وأجدى مما هو متبع في قاعات الدرس التقليدية

راسية من خالل مازج في تخفيض األعباء اإلدارية للمقررات الديساعد التعلم المت -6
في إيصال المعلومات والواجبات للطالب اإللكترونية األدوات استغالل الوسائل و

 فقد قام عدد كبير من الطلبة بإرسال واجباتهم عن طريق البريد ،أدائهموتقييم 
قراص المضغوطة أو اإللكتروني أو غيره من الوسائط كاألقراص الصغيرة أو األ
إضافة إلى سهولة . المدمجة مع إمكانية معرفة استالم الطالب لهذه المستندات

وتعدد طرق تقييم تطور الطالب، واستخدام أساليب متنوعة أكثر دقة وعدالة في 
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 وتمكين الطالب من تلقي المادة العلمية باألسلوب الذي ،تقييم أداء المتعلمين
  .قة المرئية أو المسموعة أو المقروءة ونحوهايتناسب مع قدراته، بالطري

   :مشكلة الدراسة
تنبع مشكلة الدراسة من وجود حاجة لتنويع أساليب التدريس المستخدمة فـي مجـال              
التعلم والتعليم، وخاصة في مادة الرياضيات، حيث تشير نتائج اختبارات التحصيل إلى            

ـ انخفاض مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات       فت عنـه الدراسـة   شكما ك
، والذي انعكس علـى     )2005وزارة التربية والتعليم،    (الدولية في العلوم والرياضيات     

عدم استيعاب الطالب للمفاهيم الرياضية، مما يجدر بالمعلم البحث عن أساليب تعلـيم             
مختلفة تساعد الطلبة على التعلم، ويعد التعلم المتمازج من األسـاليب الحديثـة فـي               

يم، لما يتمتع به من قدرة على دمج التكنولوجيا الحديثة مع األساليب التقليدية فـي              التعل
  مكن اإلفادة من مزايا كل من التعليم التقليـدي واسـتخدام الحاسـوب             التعليم، وبذلك ي

كما تأتي هذه الدراسة لتقويم خطـط وزارة التربيـة والتعلـيم            .  في التعليم  نترنتواإل
وحوسبة مناهج الرياضيات من أجل التعـرف علـى         كتروني  اإللوبرامجها في التعلم    

 مـن ثـم  ات ودعمها وتالفي السلبيات عن طريق معرفة مسبباتها، مما يساعد          يجابياإل
 واألموال توظيفاً يحقق األهداف التـي تتطلـع إليهـا           على توظيف الجهود والطاقات   

  .الخطط والبرامج التعليمية والتربوية
  :أسئلة الدراسة

  :ه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتيةهذحاولت 
 في )α =0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :السؤال األول

طريقة التعلم  الصف الرابع األساسي في مادة الرياضيات تعزى إلى تالميذتحصيل 
   ؟، أو الجنس، أو التفاعل بينهما )التعلم المتمازج،  الطريقة التقليدية(



 ....ردنية في تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي في أثر استخدام طريقة التعلم المتمازج في المدارس األ

 496 

 الصف الرابع األساسي لتعلم الرياضيات بالحاسوب تالميذما دافعية : الثانيلسؤال ا
   بينهما؟ )α= 0.05(قبل التجربة وبعدها؟ وهل هناك فرق دال إحصائيا 

 )α =0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال الثالث
اسي على مقياس الدافعية لتعلم  الصف الرابع األستالميذبين متوسطات عالمات 

 أو )التعلم المتمازج،  الطريقة التقليدية(طريقة التعلم الرياضيات بالحاسوب تعزى إلى 
  ؟الجنس، أو التفاعل بينهما 
  :فرضيات الدراسة

  :انبثق عن أسئلة الدراسة الفرضيات اآلتية
 )α =0.05(لة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال:الفرضية األولى

طريقة التعلم  الصف الرابع األساسي في مادة الرياضيات تعزى إلى تالميذفي تحصيل 
  .، أو الجنس، أو التفاعل بينهما )التعلم المتمازج،  الطريقة التقليدية(

 )α =0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الثانية
قبل   بالحاسوبمادة الرياضياتتعلم  نحوالرابع األساسي  الصف تالميذ دافعيةفي 

  .التجربة وبعدها
 )α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

تالميذ الصف الرابع األساسي على مقياس الدافعية لتعلم بين متوسطات عالمات 
 أو  )التعلم المتمازج،  الطريقة التقليدية(طريقة التعلم الرياضيات بالحاسوب تعزى إلى 

  .الجنس، أو التفاعل بينهما
  :أهمية الدراسة

  في األردنتأتي أهمية هذه الدراسة النسجامها مع توجهات وزارة التربية والتعليم
 ليتناسب مع التطور والتقدم ؛بإدخال فكرة المنهاج المحوسب لمادة الرياضيات

  .التكنولوجي
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) التعلم المتمازج(استخدام طريقة حديثة في التعليم  هذه الدراسة في كما تأتي أهمية
والتغلب على اإللكتروني ات التعلم إيجابيات التعليم التقليدي وإيجابيتحاول اإلفادة من 

   .هاسلبيات كل من

 إلدخالويمكن أن تقدم هذه الدراسة تغذية راجعة للقائمين على تدريس الرياضيات 
كما يمكن أن تقدم تغذية  .من خططهم في تدريس الرياضيات ضالطريقةمثل هذه 

النتائج تعديل الخطط في ضوء إعداد المنهاج المحوسب وراجعة للقائمين على 
  .المتحصل عليها من هذه الدراسة

  : أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تحقيق اآلتيانويأمل الباحث

 وإعطاء ،األخرىالدراسية لمناهج  لمنهاج الرياضيات واتطوير المادة المحوسبة -1
  .صورة واضحة عنها

 . مادة الرياضياتتحسين طرق تدريس -2

مساعدة أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم في معرفة فعالية تطبيق فكرة  -3
   .المنهاج المحوسب

  :التعريفات اإلجرائية
  : المصطلحات المستخدمة في الدراسةفيما يلي تعريف لبعض

 مادة الرياضيات من خالل الوسائط اإللكترونية مثل تالميذتعلم ال: التعلم اإللكتروني
  . نترنتاإلالحاسوب و

م باستخدام الوسائط م التقليدي والتعلّهو عبارة عن مزيج من التعلّ :التعلم المتمازج
  .نترنتاإل الحاسوب و: مثل،لكترونيةاإل

ي بداية الحصة بتدريس  المعلمة فتقوم فيها  التيالطريقةهي  :طريقة التعلم المتمازج
حيث تقوم المعلمة بشرح المفهوم أو المهارة  ،محتوى المادة بالطريقة التقليدية
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 بدراسة األمثلة وحل التمارين واألنشطة الموجودة تالميذ، ثم تكلف التالميذالرياضية لل
 على الدرس في منهاج الرياضيات المحوسب الموجود على موقع االديوويف

)Eduwave(وتقوم المعلمة أثناء دراسة . نترنت اإلة التربية والتعليم على شبكة لوزار
  .بمتابعتهم ومراقبتهم وتقديم المساعدة لهم عند الحاجة نترنتاإل من تالميذال

 هي الطريقة التي تتبعها معلمة الرياضيات في تدريس المادة :الطريقة التقليدية
، المصورات، طباشير، الورقة والقلمالسبورة، ال(تريد  وسيلة ةالتعليمية وشرحها بأي

  .الوسائط اإللكترونيةما عدا استخدام ) الخ...، الهندسيةاإلشكال
 مادة تعليمية تم حوسبتها من قبل وزارة التربية والتعليم: منهاج الرياضيات المحوسب

، حيث يقوم هذا المنهاج نترنت، ووضعها على موقع الوزارة على شبكة اإلاألردنية
، باإلضافة إلى التمارين تالميذعرض أهداف المادة التعليمية وشرحها للالمحوسب ب

  .واألنشطة المختلفة
العالمة التي يحصل عليها المتعلم في االختبار التحصيلي : التحصيل في الرياضيات

  .المعد لهذا الغرض
علم  حالة خاصة من دافعية التعلم، والتي تدفع المت:الدافعية لتعلم الرياضيات بالحاسوب

إلى االهتمام والرغبة في تعلم الرياضيات من خالل الحاسوب، واالنتباه للموقف 
وتتحدد . التعليمي واإلقبال عليه بنشاط، واالستمرار بهذا النشاط حتى يتحقق التعلم

عالمة الدافعية لتعلم الرياضيات بالحاسوب بالعالمة التي يحصل عليها المتعلم على 
  .ا الغرضمقياس الدافعية المعد لهذ

 في النظام المدرسي األساسيةوهي السنة الدراسية الرابعة من المرحلة : الصف الرابع
  .األردنللنظام التربوي في 

  : الدراسةحدود
  : يمكن أن تقلل من إمكانية تعميم نتائج الدراسة وهيالتيهناك بعض المحددات 
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النموذجية  الصف الرابع األساسي في المدرسة تالميذعلى  اقتصرت الدراسة -
، وذلك لتوافر 2006/2007 للعام الدراسي  في األردنالتابعة لجامعة مؤتة

  .نترنتإمكانية تطبيق هذه الدراسة من حيث وجود مختبرات الحاسوب واإل
الواردة في الجزء  )اإلحصاء واالحتماالت(الدراسة على الوحدة الرابعة  اقتصرت -

 الدراسي  خالل العاماسيالثاني من كتاب الرياضيات للصف الرابع األس
2006/2007.   

  :الدراسات السابقة
ثر تدريس مقـرر الرياضـيات      أدراسة هدفت إلى استقصاء     ) 2006(أجرى البراهمة   

المحوسب للصف السابع األساسي في تنمية التفكير الرياضي واتجاهات الطلبـة نحـو    
تكونت عينة  . األردن األولى في    إربد في المدارس التابعة لمديرية تربية       الخط المباشر 

طالبـا  ) 117(الدراسة من أربع شعب صفية تمثل مجموعة تجريبية عـدد أفرادهـا             
طالباً وطالبـة  ) 116(وطالبة، وأربع شعب صفية تمثل مجموعة ضابطة عدد أفرادها      

وقد أظهرت نتائج الدراسـة وجـود فـروق دالـة           . 2005/2006في العام الدراسي    
اختبار التفكير الرياضـي تعـزى لطريقـة التـدريس،          إحصائيا بين أداء الطلبة على      
ن اتجاهات طلبـة الـصف الـسابع        أو). الخط المباشر (ولصالح المجموعة التجريبية    
 . ةإيجابياألساسي نحو الخط المباشر 

ثر استخدام المنهاج المحوسب    أدراسة هدفت إلى استقصاء     ) 2006(أجرت الربابعة   و
صف التاسع في مادة الرياضيات واتجاهاتهن نحو       فرديا وتعاونيا في تحصيل طالبات ال     

 في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في        استخدام الحاسوب في تعلم الرياضيات    
طالبة تم تـوزيعهن إلـى    ) 59(تكونت عينة الدراسة من     . محافظة الطفيلة في األردن   

جـريبيتين  طالبة ومجمـوعتين ت   ) 20(ن  مجموعة ضابطة تألفت م   : ث مجموعات ثال
طالبـة  ) 19(األولى درست المادة التعليمية باستخدام الحاسوب بشكل فردي تألفت من       
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) 20(والثانية درست المادة التعليمية باستخدام الحاسوب بشكل تعـاوني تألفـت مـن             
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـط              . طالبة

جريبيتين مع المجموعـة الـضابطة علـى االختبـار     عالمات طالبات المجموعتين الت  
أي أن استخدام الحاسوب فـي التـدريس        . التحصيلي لصالح المجموعتين التجريبيتين   

سواء بشكل فردي أو تعاوني أفضل من الطريقة التقليدية، حيث كان له األثر في زيادة          
ق دالـة    في مادة الرياضيات، بينما لم تظهر النتـائج وجـود فـرو            تحصيل الطالبات 

  .إحصائيا بين المجموعتين التجريبيتين

فـي  اإللكتروني  ثر تجربة التعلم    أ إلى تقصي     دراسة هدفت  )2006( زين الدين طبق  و
المدارس اإلعدادية المصرية على تحصيل طلبة الصف الثالث اإلعـدادي فـي مـادة              

صدية من   تم اختيارهم بالطريقة الق    طالباً) 112(تكونت عينة الدراسة من     . الرياضيات
وقد أظهرت نتائج الدراسة عـدم      . ثالث مدارس إعدادية للبنين في محافظة بور سعيد       

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالب المجموعتين التجريبيتين وطالب           
ثر كل  أالمجموعة الضابطة في التحصيل لمادة الرياضيات بعد إجراء التجربة؛ أي أن            

عبر الشبكات وطريقة التعليم القـائم علـى الكمبيـوتر           ياإللكترونمن طريقة التعليم    
والطريقة التقليدية متساو وذلك بالنسبة لتحصيل طالب الصف الثالث اإلعـدادي فـي             

  .مادة الرياضيات

ثر طريقة التعلم المتمازج في تحصيل      أإلى استقصاء   ) 2005(وهدفت دراسة العوض    
وفي اتجاهـاتهم   ‘ ، وحل المعادالت  طلبة الصف الثامن األساسي في وحدتي االقترانات      

 موزعين علـى مجمـوعتين      طالباً) 148(تكونت عينة الدراسة من     . نحو الرياضيات 
هما بطريقة عـشوائية    جموعة مكونة من شعبتين تم اختيار     وكل م ‘ ضابطة، وتجريبية 

من بين ثالث شعب في مدرستين من مدارس مديرية تربية عمان الثانية، وتم اختيـار           
التجريبية بطريقة قصدية من مدارس المديرية االستكشافية التـي توظـف           المجموعة  

وقـد أظهـرت نتـائج    . في تدريس منهاج الرياضيات اإللكترونيالتكنولوجيا، والتعلم  
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 التعلم المتمازج في تحصيل الطلبة فـي        ة داللة إحصائية لطريق   ذي أثرالدراسة وجود   
  .الرياضيات، وفي اتجاهاتهم نحوها

ثر التدريس بمـساعدة الحاسـوب فـي تحـصيل          أ Ash,2005)( أش   دراسةوبحثت  
، اشتملت الدراسة على عينـة تجريبيـة         في أمريكا  الرياضيات في المرحلة المتوسطة   

بينمـا تلقـت    . وأخرى ضابطة، تلقت المجموعة الضابطة طرق تدريـسية تقليديـة         
 ساعة من التدريس    المجموعة التجريبية الطرق التدريسية التقليدية نفسها، باإلضافة إلى       

 وقد أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام التدريس بمساعدة         .أسبوعيا بمساعدة الحاسوب  
الحاسوب جنبا إلى جنب مع طرق التدريس التقليدية هو أكثر فاعليـة مـن الطـرق                

  .التقليدية لوحدها

ثر استخدام الحاسوب التعليمي فـي تحـصيل طالبـات    أ) 2002(وبينت دراسة شناق   
طالبـة مـن    ) 72(تكونت عينة الدراسة من     . لسابع األساسي في الرياضيات   الصف ا 

ت الصف السابع األساسي، تم توزيع العينة على ثالث مجموعات، حيث درست            اطالب
اسـتخدام الحاسـوب    ب يمية المتعلقة بالمساحات والحجوم   عة األولى المادة التعل   والمجم

اسـتخدام الحاسـوب    لتعليمية ذاتها ب  المادة ا بشكل تعاوني، ودرست المجموعة الثانية      
وقـد  . بشكل فردي، والمجموعة الثالثة درست المادة التعليمية نفسها بالطريقة التقليدية         
التعلـيم،  كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى طريقة             

  .ولصالح التعلم باستخدام الحاسوب بشكل تعاوني مقارنة بالطريقة التقليدية

ثر برامج محوسبة علـى  أدراسة هدفت إلى الكشف عن ) Rose, 2001( روز طبقو
التحصيل األكاديمي في الرياضيات لطلبة الصف التاسع من ذوي التحصيل المنخفض           

) 54 ( تكونت عينة الدراسة من    .ه البرامج حو هذ مقارنة بالطريقة التقليدية واتجاهاتهم ن    
طالبا في مدرسة ثانوية حكومية في بروكلن في نيويورك، وزعوا إلـى مجمـوعتين              

وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي            . ضابطة وتجريبية 
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التحصيل األكاديمي بين طلبة المجموعتين، كذلك عـدم وجـود فـروق ذات داللـة               
  .ة في اتجاهات الطلبة نحو الرياضياتإحصائي

ثر استخدام الحاسـوب فـي   أدراسة هدفت إلى معرفة ) Kenny, 1995(أجرى كيني و
) 171(تكونت عينة الدراسة من     . تحصيل طلبة الصف الثاني األساسي في الرياضيات      

 التقليدية، تألفت من    بالطريقةاألولى ضابطة تعلمت    : طالبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين    
طالبا تلقوا ثالثين دقيقة مـن التـدريس   ) 82(طالبا واألخرى تجريبية تألفت من  ) 89(

وبعد مقارنة  . باستخدام الحاسوب كل أسبوع باإلضافة إلى التدريس المنتظم في الصف         
في التحصيل وجدت الباحثـة   ) Misouri( نتائج المجموعتين باستخدام اختبار ميسوري    

صائية بـين نتـائج المجموعـة التجريبيـة ونتـائج           نه ال توجد فروق ذات داللة إح      أ
 الحاسوب طريقة    بمساعدة وتشير نتائج الدراسة إلى أن التدريس     . المجموعة الضابطة 

  .غير فعالة في زيادة تحصيل الطالب في الرياضيات

ثر استخدام الحاسوب علـى  أ إلى استقصاء  )Wodarz, 1994(وسعت دراسة ودارز 
الصف األول، الرابـع،   (حصيل لدى طالب المرحلة االبتدائية      االتجاهات والدافعية والت  

شاركت في الدراسة أربعة صفوف ضابطة وتجريبيـة        . في مادة الرياضيات  ) السادس
واستخدمت . 1994من مقاطعة ماديسون التعليمية في أريزونا خالل فصل الربيع عام           

بانة االتجاهات والدافعية   الدراسة  البيانات الخاصة باالختبارات البعدية للتحصيل، واست       
واشتملت المالحظة على مالحظة    . البعدي-التي قدمت من خالل صيغة االختبار القبلي      

تفاعالت الطالب، وتفاعالت المعلم والطالب، والوقت الذي يمـضيه فـي المهمـة،             
وأشارت النتائج إلى أن تحـصيل الطـالب فـي المجموعـات      . والمشكالت السلوكية 
 كما قيس من خـالل اختبـار للمهـارات          -ادس في الرياضيات  التجريبية للصف الس  

ن إوفضال عن ذلك ف. األساسية كان أعلى بشكل دال من ذلك الذي للمجموعة الضابطة         
تفاعالت الطالب الخاصة بالمهام ازدادت بشكل أكبر في المجموعات التجريبية مقارنة           
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تائج دالـة إحـصائيا     ولم تكن هناك ن   . بالمجموعات الضابطة بالنسبة لجميع الصفوف    
  .تتصل باالتجاهات أو الدافعية

ثر التعلم بمساعدة الحاسوب على الدافعيـة       أعن   ) Hessemer,1986(وبحث هيسمر   
واهتمـت هـذه الدراسـة      .  في أمريكا  والتحصيل في مادة الرياضيات للصف الرابع     

ب باستقصاء العمليات التي يمكن من خاللها التنويع في صيغ تقـديم مـسائل الـضر              
وأثرهـا علـى دافعيـة      ) صيغة التعلم بمساعدة الحاسوب بالمقارنة مع الورقة والقلم       (

 من الصف الرابع تم توزيعهم      طالباً) 69(تكونت عينة الدراسة من     . وتحصيل األطفال 
التمرن على مسائل الـضرب  ) 1: (بشكل عشوائي على واحدة من ثالث طرق تعليمية  

بمـساعدة  التمرن على مسائل الضرب     ) 2(،  أةاعدة الحاسوب وبوجود لعبة كمكاف    بمس
صيغة مماثلة للتمرن علـى الـضرب مـن خـالل           ) 3(،  الحاسوب بدون لعبة مكافأة   

. وامتدت عملية التدريس لمدة شـهر واحـد  . مكافأةخدام الورقة والقلم وبدون لعبة  است
ريس، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التحصيل والدافعية كانا يرتبطان بطريقة التـد            

وقد كان الطالب المشاركون في طريقتي التدريس بمساعدة الحاسوب أكثر دافعية من            
الب المشاركون في التـدريس     طن في طريقة الورقة والقلم، وكان ال      يالطالب المشارك 

ن فـي التـدريس بمـساعدة    يبمساعدة الحاسوب أعلى تحصيال من الطالب المـشارك     
  .   جاء بعدهم طالب صيغة الورقة والقلم، ثممكافأةباإلضافة إلى لعبة الحاسوب 

م  الحاسوب في التعلياستخدمت أن أغلبها  السابقةخالل استعراض الدراساتيتضح من 
 في وأحيانا ، التحصيلفي أثر هذا االستخدام درست و، أو بصورة تعاونيةسواء فردياً
  .الدافعية نحو تعلم الرياضياتت واالتجاها

وسيلة للتعلم  تستخدم الحاسوب اسات السابقة في أنهاوتشترك هذه الدراسة مع الدر
راسة تتميز في كونها تمازج التعلم  أن هذه الدإال . التحصيلفيبيان أثر استخدامه و

التعليم التقليدي الذي يقوده المعلم داخل غرفة الصف من خالل طة الحاسوب وابوس
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اج الرياضيات منهالتعليم ضمن ومصممة من قبل وزارة التربية وأنشطة معدة 
على اإللكتروني للتعلم ) Eduwave(المحوسب الموجود على منظومة االديوويف 

  ).www.elearning.jo( نترنتاإل على شبكة  األردنيةموقع وزارة التربية والتعليم

على المتمازج م يتضح مما سبق قلة الدراسات العربية التي تناولت أثر التعل كما 
 هذه للكشف عن لذلك تأتي هذه الدراسة ،الرياضياتمادة تحصيل الطلبة في دافعية و
  .الجوانب

  الطريقة واإلجراءات
  :منهج الدراسة
  : في هذه الدراسة منهجيناستخدم الباحثان

 طريقة التعلم المتمازج  أثر في الكشف عن، وقد استخدم المنهج شبه التجريبي: األول
، حيث تكونت عينة رياضياتفي تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي في مادة ال

تعلمت ( وضابطة )تعلمت بطريقة التعلم المتمازج(، تجريبية مجموعتينمن الدراسة 
  ). بالطريقة التقليدية

المنهج المسحي، إذ استخدم الباحثان استبانة خاصة لقياس دافعية التالميذ نحو : الثاني
  .تعلم الرياضيات بالحاسوب

  :مجتمع الدراسة
 في المدارس الحكومية األساسيراسة من جميع طلبة الصف الرابع  تكون مجتمع الد

والمنتظمين في  ، في األردنالتابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك
  .2006/2007المدارس للعام الدراسي 

  :عينة الدراسة
بعة ة التاي باختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية من المدرسة النموذجانقام الباحث

 التي يتوافر فيها إمكانية تطبيق الدراسة من حيث توفر  في األردنلجامعة مؤتة
قد تم اختيار شعب مجموعتي الدراسة التجريبية و، نترنتمختبرات الحاسوب واإل

http://www.elearning.jo
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 .طالبا وطالبةً) 71(وتكونت عينة الدراسة من . والضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة
  . عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسةأفراديبين توزيع ) 1(والجدول 

  )1(جدول 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب طريقة التعلم والجنس
 العدد اإلناث الذكور طريقة التعلم المجموعة
 36 16 20 المتمازج التجريبية
 35 17 18 التقليدية الضابطة
 71 33 38  المجموع

  :أدوات الدراسة
  :التحصيل في الرياضياتاختبار 

للمفاهيم والمهارات الرياضية  ببناء هذا االختبار لقياس تحصيل الطلبة انقام الباحث
الواردة في وحدة اإلحصاء واالحتماالت في الجزء الثاني من كتاب الرياضيات للصف 

 وقد اتبع الباحثان الخطوات .حيث تكون االختبار من خمسة أسئلة. الرابع األساسي
  :في بناء االختباراآلتية 

التي يدرسها  الرياضية  والمبادئوالمهاراتقام الباحثان بوضع قائمة بالمفاهيم . 1
وحدة اإلحصاء واالحتماالت في الجزء الثاني من الطلبة في مادة الدراسة، وهي 

  .كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي
  والمبادئ والمهاراتتمت صياغة فقرات االختبار بحيث غطت جميع المفاهيم. 2

   .واردة في محتوى المادة موضوع التجربةال
صياغة اللغوية والوضوح تم التحقق من الصدق المنطقي لالختبار من حيث ال. 3

 االختبار بصورته األولية على مجموعة من والشمولية من خالل عرض
المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في القياس والتقويم، وفي أساليب 

 وفي ضوء آراء المحكمين ومالحظاتهم ومقترحاتهم، ، والرياضياتتدريس العلوم
، وبعد التعديل عرضت فقرات االختبار على بعض هؤالء األسئلةعدلت بعض 
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مالحظاتهم مرة أخرى، وفي ضوء مالحظاتهم النهائية اعتمد المحكمين إلبداء 
   . بصورته النهائيةاالختبار

،  وتم حساب اطالب) 28(تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية تكونت من  .4
كرونباخ ألفا، إذ بلغ معامل االتساق  معادلة معامل ثبات االختبار باستخدام

  . وهي قيمة مقبولة ألغراض هذه الدراسة).0.84(الداخلي لالختبار 

  :مقياس الدافعية لتعلم الرياضيات بالحاسوب
لرجوع إلى األدب قام الباحثان بتطوير هذا المقياس وكتابة بنوده في ضوء خبرتهما وبا

بصورته وقد تكون المقياس مقاييس الدافعية للتعلم، والتربوي والدراسات السابقة 
  .اً بند) 20(ن المقياس بصورته النهائية من تكوبعد التحكيم و بنداً، )23(األولية من 

  : مقياس الدافعيةصدق
الشمولية من حيث الصياغة اللغوية والوضوح وهذا المقياس ق من صدق  التحقّتم

 قياسها، ومناسبة الفقرات للصف الرابع األساسي وذلك المرادوانتماء الفقرات للدافعية 
بعرض المقياس بصورته األولية على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس 

وتكنولوجيا التعليم وأساليب علم النفس في الجامعات األردنية من المختصين في 
وفي .  والتقويم ممن يحملون درجة الدكتوراه والماجستيرتدريس الرياضيات والقياس

ضوء أراء المحكمين ومالحظاتهم ومقترحاتهم عدلت بعض الفقرات وحذف بعضها 
  .ت هذه اإلجراءات كافية لصدق األداةعدوأضيفت فقرات جديدة، و

  :مقياس الدافعيةثبات 
فا، فكان معامل االتساق  باستخدام معادلة كرونباخ ألهذا المقياستم التحقق من ثبات 

  . ألغراض الدراسةذلك مقبوالً عدوبشكل عام )0.81(يساوي)  ألفاكرونباخ(الداخلي الكلي
  :إجراءات الدراسة

  :تم إجراء تطبيق الدراسة وفق الخطوات اآلتية
  .، والتحقق من صدقه وثباته"االختبار التحصيلي في الرياضيات" إعداد أداة الدراسة -1
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 والتحدث مع مدير المدرسة ومعلمة الحاسوب ومعلمة لنموذجيةازيارة المدرسة  -2
الرياضيات حول الدراسة وأهدافها لتقديم التسهيالت الالزمة بخصوص استخدام 

  .مختبر الحاسوب في حصص الرياضيات لتطبيق الدراسة
العشوائية  بالطريقة الضابطة والتجريبيةتحديد عينة الدراسة واختيار المجموعات  -3

  .البسيطة
 على آلية تنفيذ الدروس، النموذجيةاالتفاق مع معلمة الرياضيات في المدرسة  -4

  .واالتفاق على الوقت المناسب للبدء في عملية التطبيق
 2006/2007 منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي بعدتطبيق الدراسة  -5

 :  حسب الطرق اآلتيةالضابطة والتجريبية المجموعات وتدريس

 تجريبيةشعبة من شعبتي الذكور عشوائيا لتكون مجموعة تم اختيار  -
  .اإلناثكذلك الحال بالنسبة لشعبتي طة و ضابواألخرى

تم تدريس الشعب التجريبية داخل مختبر الحاسوب حيث وزع الطلبة على  -
 .أجهزة الحاسوب

 المعلمة في الشعب التجريبية بتوضيح بعض المفاهيم الجديدة الواردة قامت -
متابعة التطبيق على هذه المفاهيم ودراسة  تكلف الطلبة بفي الدرس ثم

في ثم تكليف الطلبة بحل التدريبات الواردة  األنشطة الواردة في الدرس،
 .متابعتها بالتصحيحو أوراق العمل من خالل الحاسوب

 الضابطة داخل غرفة الصف ومن قبل المعلمة شعب المجموعةتم تدريس  -
  .السبورة أنشطة تناقش على معتمدة على

 تم تطبيق االختبار التحصيلي ن عملية التدريس للمجموعاتوبعد االنتهاء م -6
 ورصد النتائج ألغراض التحليل التصحيحومن ثم ومقياس الدافعية  البعدي

  .اإلحصائي
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 :تكافؤ المجموعات

   تكافؤ المجموعات في التحصيل السابق في الرياضيات  -1

كانت كاختبار قبلي و ولجميع الشعب األولللفصل تم اعتماد نتائج االختبار المدرسي 
  .)2(النتائج كما في جدول

   )2(جدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة على االختبار 
  *المدرسي

 ضابطة تجريبية 
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

 12.62 85.42 18 12.56 83.7 20 ذكور
 9.16 90 17 13.09 88.5 16 إناث

  100العالمة النهائية *

فكانـت  الثنائي  ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية استخدام تحليل التباين          
  .)3(النتائج كما في جدول 

   )3( جدول

  درسينتائج تحليل التباين الثنائي لنتائج االختبار الم 
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 ف الحرجة  المحسوبةف

 3.93 2.78 399.92 1               399.92 الجنس

 3.93 0.38                55.13 1                55.13 المجموعة

 3.93 0.0039 0.561 1               0.561 المجموعة×الجنس

   143.78 67 9779.789 طأالخ
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أنه ال توجد فروق بين متوسطات نتائج االختبار المدرسي          )3(يالحظ من نتائج جدول   
مما يدل على    ،وعة أو التفاعل بينها   تعزى للجنس أو المجم    ) α 0.05≤ (إحصائيادالة  

  . على التحصيل السابق في الرياضياتتكافؤ المجموعات

   الدافعية  تكافؤ المجموعات على مقياس-  2

علمـا  ) 4( التجربة وكانت النتائج كما في جدول        إجراءتم تطبيق مقياس الدافعية قبل      
  .غيب أحد الطلبة عن هذا االختبارتبأنه قد 

  )4(جدول   

على مقياس الدافعية ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 
  القبلي

المتوسط  العدد المجموعة
 *الحسابي

 الداللة اإلحصائية قيمة ت االنحراف المعياري

 4.30 8.83 35 الضابطة

 3.88 9.03 36 التجريبية

 -0.205  0.838 

إحصائيا بين نتـائج المجموعـات   أنه ال توجد فروق دالة    ) 4( يالحظ من نتائج جدول   
  . على مقياس الدافعية القبليالتجريبية مما يدل على تكافئهاالضابطة و

  :راسة ومناقشتهانتائج الد
 في تحصل )α 0.05≤( إحصائيا يوجد فرق دال ال :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

التعلم ( طريقة التعلم إلى في مادة الرياضيات يعزى األساسي الصف الرابع تالميذ
  ؟ أو الجنس أو التفاعل بينهما)المتمازج ،الطريقة التقليدية

االنحرافات المعيارية ب المتوسطات الحسابية و تم حساللتحقق من صحة هذه الفرضية
  .يبين النتائج) 5( والجدول مجموعات الدراسة على اختبار التحصيل البعدي ألداء
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   )5(جدول 

االنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة على اختبار المتوسطات الحسابية و
     *التحصيل البعدي

 ضابطة تجريبية 
المتوسط  العدد الجنس

 بيالحسا
االنحراف 
 المعياري

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 8.32 25.5 18 7.53            29.3 20 ذكور
 7.42 19.41 17 8.21          30.44 16 إناث

  40 العالمة النهائية*

 مجموعات الدراسة على أداء  درجاتوجود فروق بين متوسط) 5(يظهر من الجدول 
 تم إحصائية كانت هذه الفروق ذات داللة إذا فيما وللتأكدالبعدي، اختبار التحصيل 

  .يبين النتائج) 6( تحليل التباين الثنائي والجدول إجراء

  ) 6(جدول 

  نتائج تحليل التباين الثنائي لنتائج اختبار التحصيل البعدي 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
ف  متوسط المربعات درجات الحرية

 المحسوبة
 رجةف الح

 3.93 *15.16 937.95 1 937.95 المجموعة
 3.93 2.14 132.6 1 132.6 الجنس

 3.93 3.75 232.183 1 232.183 المجموعة×الجنس
   61.88 67 4146.062 الخطأ

   α =0.05دالة عند مستوى *

المجموعة عالمات إحصائيا بين متوسط أنه يوجد فرق دال ) 6 (يالحظ من جدول
ة مما يدل على أن هناك يبيلصالح المجموعة التجرة التجريبية والضابطة والمجموع

قد  و.رنة مع نتائج التعليم التقليدي زيادة التحصيل مقاإلىأثر للتعلم المتمازج أدى 
 أن الطلبة في التعلم المتمازج يتعاملون مع أنشطة فيها حركة من نوع  إلىذلكيعزى 
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 األداء بصورة من ثمبصورة صحيحة وإلى استيعاب المفاهيم  أدى  الذيمعين األمر
ب  اكتساإلى أدى األنشطةأفضل على االختبار التحصيلي، كما أن العمل مع هذه 

ذلك ألن الطالب عليه أن يقوم بحل األنشطة بعد التدرب المهارات زيادة على المفاهيم و
 يحصل على تغذية راجعة فورية علىريبات متنوعة وعلى هذه المهارات من خالل تد

 علىا انعكس مك مذل يعمل على تحسن األداء وتعلم المهارة بصورة أفضل ومادائه مأ
 يتعلم ذاتيا باستخدام أن للمتعلم تتيح طريقة التعلم المتمازج أن كما .االختبار التحصيلي

ذاتيا  الواردة في المادة التعليمية المحوسبة األنشطةالحاسوب، حيث يقوم كل متعلم بحل 
ائه ن المتعلم من التعلم حسب سرعة استيعابه، وتصحيح أخطلم؛ مما يمكّ المعوبمساعدة

 كما تتيح للمتعلم إعادة استعراض المادة التعليمية دون الشعور بالخجل من زمالئه،
المحوسبة مرات عديدة دون الشعور بالحرج والملل، باإلضافة إلى تزويد المتعلم 

 صحيحة، والطلب منه إعادة المحاولة مرة بالتغذية الراجعة والتعزيز إذا كانت إجابته
أخرى إذا كانت إجابته خاطئة، وهذه األمور تزيد من دافعية الطلبة نحو تعلم 

   .الرياضيات؛ مما يزيد من تحصيلهم الدراسي

كبر في متابعة أ طريقة التعلم المتمازج تعطي المعلم فرصة أن إلىكما يمكن عزو ذلك 
 كما أنه في .هم مما يؤدي إلى زيادة تحصيل الطلبةمن الطلبة وخاصة الضعاف أعمال

طريقة التعلم المتمازج تظهر مجموعة من التفاعالت بين المتعلم والمعلم، والمتعلم مع 
 زيادة التحصيل من ثمالمادة التعليمية المحوسبة مما يؤدي إلى فهم المادة بشكل أفضل و

  .الدراسي

، والربابعة )2006(البراهمة : كل منوقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
) Wodarz, 1994(، وودارز )Ash,2005(، واش )2005(، والعوض )2006(

، وكيني )Rose, 2001 (وروز ،)2006(زين الدين :  كل منواختلفت مع نتائج دراسة
)Kenny(.  
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بين متوسط أداء الذكور صائيا أنه ال يوجد فرق دال إح) 6(كما تبين نتائج جدول 
 من الذكور واإلناث قد تلقى  كالختبار التحصيلي ومرد ذلك أناالاث على واإلن

المهارات نفس المفاهيم و فقد تم تعلم من ثمو هانفسعلى األنشطة  هنفسالتدريب 
 . نفسهاالمفاهيم والمهارات بالسويةمما أدى إلى امتالك جميع الطلبة نفسها وبالكيفية 

وما تحويه من دروس وأنشطة وصور وأصوات كما أن المادة التعليمية المحوسبة 
ه نحو المتعلم بغض النظر عن جنسه، باإلضافة إلى أن كال الجنسين هكانت موج

تعرضا إلى ظروف متشابهه وأنهم من بيئة اجتماعية وثقافية واقتصادية واحدة، وأنهم 
  .يدرسون في مدرسة واحدة، كما أنهم يأخذون فرصا تعليمية واحدة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :لقة بالفرضية الثانيةالنتائج المتع
 مادة الرياضياتتعلم  نحو الصف الرابع األساسي تالميذ دافعية في )α =0.05(الداللة 

  . قبل التجربة وبعدهابالحاسوب

 لمقارنة المتوسطات الحسابية) ت(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
  .يبين النتائج) 7( والجدول قبل إجراء التجربة وبعدها،الدافعية على مقياس 

   )7(جدول 

تعلم نحو الدافعية  الحسابية على مقياس المتوسطاتلمقارنة ) ت(نتائج اختبار 
  القبلي والبعديالرياضيات بالحاسوب 

المتوسط  العدد االختبار المجموعة
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة  قيمة ت
 ف

ة الدالل
 اإلحصائية

 التجريبية 3.88 9.03 36 القبلي

 3.36 15.97 36 البعدي

 -8.118 1.571 0.000 

بـين متوسـط    ) α = 0.05 (إحصائياأنه يوجد فرق دال     ) 7(ويتبين من خالل جدول     
ـ  أي  .درجات المجموعة التجريبية على مقياس الدافعية القبلي والبعدي     اًأن هنـاك فرق
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تائج التطبيق القبلي والبعدي على مقياس الدافعية ولصالح التطبيـق           بين ن   إحصائياً داالً
 تعمل على   التجريبيةالبعدي وذلك أن األنشطة التي يتعامل معها الطلبة في المجموعة           

 جذب االنتباه وإثارة الدافعية من خالل الحركات التي تصاحب هذه األنـشطة األمـر             
 علـى زيـادة دافعيـتهم نحـو تعلـم      من ثمانعكس الذي حبب الطلبة بهذه األنشطة و   

  .الرياضيات
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

 الصف الرابع األساسي على مقياس تالميذ بين متوسطات عالمات )α =0.05(الداللة 
لمتمازج،  الطريقة التعلم ا(طريقة التعلم الدافعية لتعلم الرياضيات بالحاسوب تعزى إلى 

  . أو الجنس، أو التفاعل بينهما )التقليدية
 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحقق من صحة هذه الفرضية

  .يبين النتائج) 8( والجدول مجموعات الدراسة على مقياس الدافعية البعديألداء 
  )8(جدول 

ية لمجموعات الدراسة على مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 
  * الدافعية البعدي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المجموعة
 2.96 17.15 20 ذكور 
 3.33 14.50 16 إناث

 التجريبية

 3.36 15.97 36 المجموع
 5.16 10.67 18 ذكور
 5.43 13.00 17 إناث

 الضابطة

 5.35 11.80 35 المجموع
 5.24 14.08 38 ذكور
 4.53 13.73 33 إناث

 جموعالم

 4.89 13.92 71 المجموع

وجود فروق بين متوسط أداء مجموعات الدراسة على مقياس ) 8(يظهر من الجدول 
الدافعية البعدي، وللتأكد فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم إجراء تحليل 

  .النتائجيبين ) 9(التباين الثنائي والجدول 
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  )9(جدول 

  نتائج تحليل التباين الثنائي لنتائج اختبار التحصيل البعدي 
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة ف

 0.000 *14.979 280.914 1 280.914 المجموعة
 0.878 0.024 0.442 1 0.442 الجنس

 0.018 5.836 109.457 1 109.457 المجموعة×الجنس
   18.754 67 1256.550 الخطأ

   α =0.05دالة عند مستوى *

أداء طلبة المجموعة  بين متوسط إحصائياوجود فرق دال ) 9(تبين نتائج جدول 
لصالح المجموعة  التجريبية على مقياس الدافعية و المجموعةأداءمتوسط الضابطة و
م المتمازج قد استثيرت طة التعلامهم بوسة الذين تم تعلييعني أن الطلبوهذا  .التجريبية

 المقدمة باستخدام الحاسوب وما يصاحبها من حركات معينة األنشطةدافعيتهم من خالل 
ماس هؤالء الطلبة من حقد لوحظ زيادة أن تحدث من خالل التعلم التقليدي وال يمكن 

تدريبات األنشطة وحل ال الحصص وحرصهم الكبير على متابعة أثناءخالل المتابعة 
زيادة دافعيتهم نحو تعلم  ويجابيهم اإلا انعكس على اتجاهأوراق العمل ممو

 ويعزى ذلك أيضا إلى عنصر الجدة غير المألوفة في تقديم دروس .الرياضيات
ن الجديد دوما يثير االهتمام والتشويق مما يزيد إالرياضيات من خالل الحاسوب، حيث 

 شرح المادة التعليمية أثناءوالصور وتحريكها  األشكال عرض أنمن الدافعية، كما 
 احتواء إلى باإلضافة التعلم بهذه الطريقة، هذا إلى االنتباه وتجعل الطالب يندفع تجذب

األلوان والصور والصوت والحركة مما يثير المادة المحوسبة عناصر التشويق مثل 
يجة مع نتائج دراسة وقد اتفقت هذه النت. دافعية الطلبة لتعلم الرياضيات بالحاسوب

  ).Wodarz, 1994(واختلفت مع نتائج دراسة ودارز ) Hessemer, 1986(هيسمر 
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فلم تكشف نتائج التحليل عن وجود فرق في  ذكور واإلناثأما بالنسبة للفرق بين ال
 بالكيفية األنشطة مع وتعاملوانفسها واإلناث قد تعلموا باآللية األداء ذلك أن الذكور 

  . أن يكون لديهم نفس الدافعيةإلىى مما أدنفسها 

يخلص الباحثان مما سبق أن طريقة التعلم المتمازج تؤدي إلى تحسين أداء التالميذ في 
  .مادة الرياضيات، كما تؤدي إلى زيادة دافعيتهم نحو تعلمها

   :التوصيات
  :باالعتماد على نتائج هذه الدراسة يوصي الباحثان بما يأتي

 .متمازج في تدريس الرياضياتتبني طريقة التعلم ال -

عقد دورات تدريبية للمعلمين في وزارة التربية والتعليم بحيث يتم تدريبهم على  -
  .التعلم اإللكترونيالتعلم المتمازج وكيفية تنفيذ 

توفير مختبر حاسوب خاص بالمواد العلمية في المدرسة ومشرف مختبر حاسوب  -
علم اإللكتروني، وصيانة أجهزة الحاسوب لمساعدة المعلمين والطلبة أثناء تنفيذ الت

  .بشكل مستمر

  .نترنتتزويد جميع المدارس بخدمة اإلالعمل على  -

 وتوزيعها أقراص مدمجة،العمل على حوسبة المناهج الدراسية، ووضعها على  -
  .لطلبة مع الكتاب المقرر في بداية العام الدراسيعلى ا

، وعلى مواد دراسية  مشابهة على محتويات رياضية أخرىإجراء دراسات -
  .ومراحل تعليمية مختلفة
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