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ملخص:
هدفت هذه ال ّدرا�سة �إىل تق�صي �أثر الألعاب ال ّتعليمية
ال�سابع يف
ال
ّ
إلكرتونية يف اال�ستيعاب القرائي لدى طلبة ّ
ال�صف ّ
ولية يف الأردن ،ولتحقيق هذا الهدف
مدار�س وكالة الغوث ال ّد ّ
إلكرتونية ،ودليال
�صمم الباحثان جمموعة من الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
إلكرتونية ،واختبار ا�ستيعاب قرائي يقي�س
تعليمي ًا للألعاب ال
ّ
م�ستويات اال�ستيعاب الآتية :احلريف ،واال�ستنتاجي ،وال ّنقدي،
وال ّتذوقي.تكونت عينة ال ّدرا�سة من ( )118طال ًبا وطالبةً.ولأغرا�ض
ال ّدرا�سة تلقت املجموعة ال ّتجريبية درو�س القراءة با�ستخدام الألعاب
إلكرتونيةّ � ،أما املجموعة ال�ضابطة فقد تلقت درو�س
ال ّتعليمية ال
ّ
القراءة بالطريقة االعتيادية.و�أظهرت ال ّنتائج ما ي�أتي :وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≥0.05تعزى لأثر الألعاب
إلكرتونية يف م�ستويات اال�ستيعاب جميعها.وجود
ال ّتعليمية ال
ّ
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≥0.05يف اال�ستيعاب
القرائي تعزى ملتغري اجلن�س ول�صالح الإناث يف امل�ستوى احلريف،
وامل�ستوى ال ّنقدي.وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≥0.05يف ال ّدرجة الكلية لال�ستيعاب القرائي تعزى للتفاعل
بني متغريي املجموعة ،واجلن�س.
إلكرتونية ،اال�ستيعاب
الكلمات املفتاحية :الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
القرائي.
The Impact of the Educational Electronic Games on
the Reading Comprehension among 7th Graders at
UNRWA Schools in Jordan

Abstract:
This study aimed at investigating the impact
of the educational electronic games on the reading
comprehension among 7th graders at UNRWA
schools in Jordan. To achieve the purpose of this
study, the researchers designed a series of educational
electronic games in addition to a teaching guide for
the electronic games, and a test to evaluate the reading
comprehension levels among students.
The study’s sample consisted of 118 male and
female students. The sample was divided into two
groups, the controlled group who received reading
lessons using conventional method, and the treatment
group who received reading lessons using educational
electronic games.
The results showed significant statistical
differences (a ≤ 0,05) due to the use of educational
electronic games in all the levels of comprehension. In
addition, there were significant statistical differences
(a ≤ 0,05) in the reading comprehension levels, due
to the variable of
Gender, in favor of female students. Moreover,
)there were significant statistical differences (a ≤ 0,05

in the total degree of the reading comprehension due
to the interaction between the variables of the group
and gender.
Keywords: Educational Electronic Games,
reading comprehension.

مقدمة
� ّإن للقراءة �أثراً كبرياً يف بناء �شخ�صية الفرد ،كما � ّأن لها �أهمية
كبرية يف الواقع الرتبوي ،وال ّتعليمي.وتت�أتى هذه الأهمية من كونها
املهارة الأ�سا�سية التي تتداخل يف جميع املواد ال ّدرا�سية ،وللت�أكيد
على هذه الأهمية فقد كانت �أول كلمة �أنزلها اهلل �سبحانه وتعاىل يف
القر�آن الكرمي (اقر�أ) وهذا تذكري من اهلل ع ّز وجل ب�أهمية القراءة يف
حياة الفرد ،واملجتمع؛ فالقراءة ما زالت و�ستبقى الو�سيلة الأ�سا�سية
للإحاطة باملعرفة ،والعلم ،وال ميكن للقراءة �أن حتقق الفائدة
املرجوة منها للقارئ �إذا مل تت�صل بفهم املادة املقروءة.
رئي�سا من �أهداف
ويعد اال�ستيعاب مبختلف م�ستوياته هدفًا
ً
مندجما يف ال ّن�ص
القراءة؛ ذلك ل ّأن ا�ستيعاب املقروء يجعل الفرد
ً
.ويعرف العليمات
متفاعلاً معه (عا�شور ،واحلوامدة)2010 ،
ّ
( )p.74 ,2011اال�ستيعاب القرائي ب�أ ّنه «عملية عقلية عليا ترتبط
بقدرة القارئ على الفهم وال ّتحليل والترّ كيب و�إ�صدار الأحكام».
بينما يعرفه احلداد ( )482 : 2013تعريفًا �إجرائ ًيا من خالل «بناء
القارئ معنى ال ّن�ص املقروء ،ومتثله يف ثالثة م�ستويات هي:
فتعرف
احلريف ،واال�ستنتاجي ،وال ّتطبيقي»�.أما �سنو (ّ )Snow, 2002
اال�ستيعاب القرائي « بعملية ا�ستخال�ص الأفكار وبناء املعنى �أثناء
ال ّتفاعل مع اللغة املكتوبة».وترى ني�س (ّ � )Ness, 2011أن اال�ستيعاب
القرائي ي�شتمل على جمموعة من املهام تتمثل يف الآتي :ا�ستدعاء
املعلومات املرتبطة بال ّن�ص املقروء ،وا�ستخال�ص الأفكار من خالل
و�صول
ال�صور ال ّذهنية،
اً
الرتبة ،وبناء ّ
توظيف مهارات ال ّتفكري عايل ّ
�إىل فهم البناء الكلي لل ّن�ص.
ومن خالل اال�ستيعاب القرائي يقوم الطّ لبة بكثري من العمليات
العقلية مثل :ال ّتحليل ،وال ّتجريد ،والإدراك ،واال�ستنتاج ،والربط� ،إذ � ّإن
ارتقاء الإن�سان وثقافته ال يتوقف على كمية املقروء فقط ،بل على
�أ�سلوب القراءة نف�سه ،وا�ستثمار هذا املقروء و�سيلة لالرتقاء (احلميد،
.ويعرف اال�ستيعاب القرائي على �أ ّنه ن�شاط ذهني تفاعلي
)2010
ّ
�ص.
قابل لل ّتطور ين�ش�أ من خالل ال ّتفاعل بني القارئ وال ّن ّ
وقد قام بع�ض الباحثني بتق�سيم اال�ستيعاب القرائي �إىل عدة
م�ستويات مرتبة ب�شكل ر�أ�سي بح�سب املهارات والقدرات املت�ضمنة
يف تلك امل�ستويات� ،إذ حدد ثومب�سون ()Thompson, 2000
م�ستويات اال�ستيعاب القرائي يف �أربعة م�ستويات وهذه امل�ستويات
أوال�سطحي ويت�ضمن هذا امل�ستوى ذكر
الأربعة هي :امل�ستوى احلريف � ّ
احلقائق ،وحتديد ال ّتفا�صيل الواردة يف املو�ضوع ،وحتديد ال ّت�سل�سل
والتتابع ،وحتديد معاين الكلمات.امل�ستوى ال ّتف�سريي �أو اال�ستنتاجي
ويقوم هذا امل�ستوى على دمج املعلومات التي فهمها القارئ يف
م�ستوى اال�ستيعاب احلريف مع ما ميتلكه من معارف �سابقة لتحديد
ال�سبب
ال ّتناق�ضات والت�ضاد الوارد يف املو�ضوع ،وحتديد عالقات ّ
وال ّنتيجة ،وال�شرّ ح وال ّتف�سري.ويت�ضمن امل�ستوى ال ّتقوميي تكوين ر�أي
بناء على املعلومات الواردة يف املو�ضوعّ �.أما امل�ستوى
�شخ�صي ً
ال ّناقد يف ت�ضمن قدرة القارئ على حتليل املادة املقروءة يف عدد
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أثر األلعاب ال ّتعليمية اإللكترونيّة في االستيعاب القرائي
لدى طلبة ّ
الصف ّ
السابع في مدارس وكالة الغوث ال ّدوليّة في األردن
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أ.د .محمد أحمد ّ
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ال�صيغ� ،أو �أ�ساليب الكتابة.يف حني ي�ضيف
من
امل�صطلحات� ،أو ّ
ّ
ذوقي الذي يت�ضمن �إدراك
ال ّناقة وحافظ ( )2002امل�ستوى ال ّت ّ
ال�شعورية
القيمية اجلمالية ،والداللية يف العبارات ،و�إدراك احلالة ّ
املخيمة على جو ال ّن�ص.وامل�ستوى االبداعي الذي يت�ضمن اقرتاح
حلول مل�شكالت وردت يف مو�ضوع ،وحتويل ال ّن�ص املقروء �إىل �صيغ
�أخرى كتحويلة �إىل م�رسحية� ،أو ق�صيدة �شعرية.
أمرا
ويع ّد حتديد العوامل امل�ؤثرة يف اال�ستيعاب القرائي � ً
�رضور ًيا لإيجاد الو�سائل والطّ رق املنا�سبة لل ّتحكم بها ،ومن
ثم تهيئة الظروف ال ّتعليمية التي تتنا�سب وحاجات الطّ لبة
ّ
بهدف حتقيق نتاجات اال�ستيعاب القرائي�.إذ تقدم كويتكو�سكا
( )Kwiatkowska,2012.p 26من خالل ا�ستعرا�ضها للعديد من
نتائج ال ّدرا�سات جمموعة من العوامل امل�ؤثرة يف اال�ستيعاب القرائي
ال�سابقة ب�أ�صوات احلروف واملقاطع،
واملتعلقة بالفرد ،كاملعرفة ّ
والقدرة على الكتابة ،والقدرة على �إن�شاء متثيالت ذهنية متما�سكة
ومتكاملة ملعاين ال ّن�ص ،وا�ستخدام اال�سرتاتيجيات املعرفية التي
ت�ساهم يف بناء املعنى.وي�ضيف الها�شمي ( )2007جمموعة من
العوامل امل�ؤثرة يف اال�ستيعاب القرائي ,والتي تتعلق ببيئة ال ّتعلم
من مثل :عدم مراعاة م�ستوى ال ّن�ضج لدى الطّ لبة ،وااللتزام احلريف
من بع�ض املعلمني بالكتاب املدر�سي ،وعدم اختيار موا�ضيع
للقراءة تت�صف بال ّتنوع ,بحيث تثري اهتمام الطّ لبة ,وتلبي حاجاتهم
الذهنية ,واالنفعالية ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض املواقف التي ت�صدر من
كال�سخرية من الطالب الذي ال يجيد القراءة،
املعلم� ،أو من الزمالءّ ،
�أو العقاب مما يفقد الطالب ثقته بنف�سه ويزيد من �شعوره بالقلق،
والتوتر ،في�ؤثر على �أدائه يف القراءة.
ويرى ت�شني (ّ � )Chen, 2009أن هناك جمموعة �أخرى من
العوامل التي ت�ؤثر يف اال�ستيعاب القرائي ,وهي كالآتي :طبيعة ال ّن�ص
وال�سياق الذي يقدم فيه ال ّن�ص ،بالإ�ضافة �إىل املعارف
املقروءّ ،
ال�سابقة التي ميتلكها القارئ وقدرته على معاجلة ال ّن�صو�ص
ّ
لتحقيق الفهم.وي�ضيف عبد الباري ( )2009البيئة القرائية كعامل
مهم �آخر من العوامل امل�ؤثرة يف اال�ستيعاب القرائي.ويو�صي عدد
من الباحثني (العليان2006 ،؛ العذيقي والدخيل )2009 ،ب�رضورة
�إتباع ا�سرتاتيجيات حديثة يف تدري�س القراءة؛ لإك�ساب الطّ لبة
مهارات اال�ستيعاب القرائي يف م�ستوياتها املختلفة.
ال�سابقة باحل�سبان
ويرى الباحثان �رضورة �أخذ العوامل ّ
من قبل املعلمني واملربني يف املدار�س �أثناء �إعداد وتنفيذ درو�س
القراءة حتى ال ـتت�شكل لدى الطّ لبة اجتاهات �سلبية جتاه القراءة مما
قد ي�سبب نفور وكره لدرو�س القراءة.ويرى احلداد ( )2013تعليم
القراءة يف مفهومها احلديث على �أ ّنها عادة حياتية يبادر القارئ
لت�أديتها ب�سعادة ،وت�شاركية ،وطالقة يف الأداء ،ال تتحقق �إال �إذا
اعتمد املعلمون ا�سرتاتيجيات تدري�سية غري اعتيادية تدعم حرية
فعالة.وبناء على ما �سبق
الطالب يف بناء املعنى وحتقق له م�شاركة
ً
ميكن ا�ستغالل املزايا التي توفرها الألعاب الإلكرتونية ،وتوظيفها
يف النظام ال ّتعليمي ،حيث �أ ّنها انت�رشت ب�شكل كبري يف كثري من
املجتمعات ومن �ضمنها جمتمعنا العربي ،فت�صفها ميجونيجال
( )McGonigal, 2011 ,p.3ب�أنها «ظاهرة عاملية ،وهجرة جماعية
إلكرتونية ،حيث ميكن مالحظتها يف مئات
�إىل ف�ضاء الألعاب ال
ّ
املاليني من النا�س الذين يق�ضون �أوقا ًتا طويلة يف ممار�ستها».
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فعلى امل�ستوى العاملي �أكرث من ( )10ماليني يف اململكة املتحدة،
وفرن�سا ،و�أملانيا ،يق�ضون �أكرث من ع�رشين �ساعة لعب يف الأ�سبوع.
و�أظهرت نتائج امل�سح الذي �أجرته لينهارت (ّ � )Lenhart, 2009أن
إلكرتونية
( )97%من طلبة املدار�س يف �أمريكا ميار�سون الألعاب ال
ّ
إلكرتونية يف توظيفها
يف �أوقات فراغهم.وتكمن جاذبية الألعاب ال
ّ
فوق» «»transcendence
للخيال ،وكذلك من خالل مبد�أ «ال ّت ّ
فالالعب يكون �أكرث قوة يف عامل اللعبة مما عليه يف العامل احلقيقي.
فالألعاب ت�سمح لالعبني فعل �أ�شياء �أ�رسع ،وبرتابة �أقل ،وم�ساعدة
خارجية �أقل (.)Murphy, Chertoff, Michael, & Kerry, 2013وعلى
املربيني �أن يفكروا يف �إمكانية ا�ستغالل مزايا هذه الألعاب يف
ال�صغار
ال ّتعليم� ،إذ تعد الألعاب ال
إلكرتونية عاملاً
ً
ّ
مهما يف جذب ّ
والكبار ملمار�ستها؛ مما �شجع العديد من الرتبويني على حماولة
إلكرتونية.
تطوير ا�سرتاتيجيات تعليمية قائمة على الألعاب ال
ّ
إلكرتونية ب�أنها
ويعرف احليلة ( )2013الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
ن�شاط تعليمي تعلمي ،وو�سيط فعال ،يك�سب الطّ لبة الذين ميار�سونها
ويتفاعلون مع �أنواعها املختلفة ،خربات تعليمية ،وتربوية �إمنائية
لأبعاد �شخ�صيتهم العقلية ،والوجدانية ،واحلركية.يف حني ي�صفها
وين ( )Winn, 2009بالألعاب اجلادة التي تخدم �أهداف ًا �أبعد من
الترّ فيه ،كال ّتعليم وال ّتدريب.
وترى مكالرتي ،و�أور ،ودوالن ،وفري ،وفا�سلفا ،ومكفاي
(ّ � )McClarty, Orr, Dolan, Frey, Vassileva, & McVay, 2012أن
إلكرتونية ال ّتعليمية عد ًدا من الفوائد تتمثل يف
ال�ستخدام الألعاب ال
ّ
ال�صفية االعتيادية.وتزيد من
الآتي :هي �أكرث جاذبية من الن�شاطات ّ
دافعية الطّ لبة من خالل املتعة التي تقدمها بالإ�ضافة �إىل ما يح�صل
عليه الطّ لبة من نقاط� ,أو عبارات ت�شجيعية ,تدفعهم لال�ستمرار يف
اللعب ،وتوفر �سقاالت « ”Scaffoldsمنا�سبة للطلبة من خالل
ا�ستخدام املراحل وامل�ستويات ب�شكل متدرج ،كما �أنها تدعم ال ّتعلم
القائم على الإتقان (� )mastery learningإذ با�ستطاعة الالعب �إعادة
نف�س ال�سيناريو عدة مرات حتى يتقن املفهوم �أو املهارة.
ويرى �أليازوجين�س (ّ � )Alyaz & Genc, 2016أن للألعاب
ال ّتعليمية الإلكرتونية دوراً مهم ًا يف تعليم مهارات اللغة ،فهي جتذب
انتباه املتعلمني بدرجة كبرية ،و�أكد الباحثان على �رضورة ت�صميم
مواد درا�سية قائمة على تعليم مهارات اللغة من خالل الألعاب
ال ّتعليمية الإلكرتونية لت�ساعد املعلمني على حتقيق نتاجاتهم ب�شكل
�أف�ضل.
وقدم مكالرتي و�آخرون ( )McClarty et al., 2012بعد فح�ص
للإطار النظري ،وال ّتجريبي خم�سة مطالب يجب �أن تتوفر يف الألعاب
ال ّتعليمية الإلكرتونية عند ا�ستخدامها ،وهذه املطالب هي كالآتي:
�أن تكون مبنية على مبادئ تعلم �سليمة ،وتوفر الكثري من امل�شاركة
للمتعلم ،وتوفر فر�صة لل ّتعلم ال ّذاتي ،وت�سهم يف تعليم مهارات القرن
احلادي والع�رشين ،وتوفر بيئة للتقييم تكون �صادقة ووثيقة ال�صلة.
وي�ضيف مورفاي ( )Murphy et al., 2013الإر�شادات الآتية :ال ّتعرف
على الفئة امل�ستهدفة ،وحتديد املعارف ،واملهارات ،واخلربات التي
�ستقدمها اللعبة لهم.و�أن يكون طول كل مرحلة من مراحل اللعبة
منا�سب ،و�أن يتم تقدمي املهارات اجلديدة يف تلك املراحل �ضمن
منط زيادة معني ،كما يف�ضل �إ�ضافة �أ�شياء للواجهة ال ّتطبيقية مع
مرور الوقت تتنا�سب مع ازدياد مهارة الالعبني.التقليل من عدد
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الطرق التي ميكن للم�ستخدم �أن يتفاعل بها مع اللعبة �إما با�ستخدام
الف�أرة� ،أو �أزرار معينة يف لوحة املفاتيح� ،أو مل�س ال�شا�شة.ت�صميم
واجهة امل�ستخدم يف اللعبة ب�أقل عدد من اخليارات املطلوبة لتحقيق
الهدف.
وبالرجوع �إىل الأدب الرتبوي من م�صادره املتنوعة تبني � ّأن
ّ
هناك العديد من ال ّدرا�سات التي تناولت ال ّتعلم با�ستخدام الألعاب
إلكرتونية لأهميتها ،ومن بني هذه الدرا�سات ،درا�سة �إبراهيم
ال
ّ
زادا ( )Ebrahimzadeh, 2017التي هدفت �إىل تق�صي �أثر الألعاب
ال ّتعليمية الإلكرتونية يف اكت�ساب مفردات اللغة االجنليزية لدى طلبة
املدار�س الثانوية يف �إيران.تكونت عينة ال ّدرا�سة من ( )214طال ًبا
وطالبة.مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية ،وتراوحت �أعمارهم بني
(� 12إىل � )18سنة ،ولتحقيق �أهداف ال ّدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج
�شبه ال ّتجريبي� ،إذ وزعت عينة ال ّدرا�سة يف ثالث جمموعات لتعلم
مفردات وتراكيب اللغة الإجنليزية كالآتي :املجموعة ال�ضابطة التي
تعلمت املفردات اللغوية من خالل القراءة املكثفة با�ستخدام الطريقة
االعتيادية ،واملجموعة ال ّتجريبية الأوىل التي تعلمت املفردات
اللغوية من خالل اللعب بالألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية ،واملجموعة
ال ّتجريبية الثانية التي تعلمت املفردات اللغوية من خالل م�شاهدة
الزمالء وهم يلعبون الألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية ،ومتثلت �أدوات
ال ّدرا�سة بلعبة �إلكرتونية ،وخم�سة اختبارات تقي�س درجة اكت�ساب
مفردات اللغة الإجنليزية ،وقد امتدت جل�سات ال ّتعلم على مدار خم�سة
�أ�سابيع وبواقع جل�سة واحدة �أ�سبوع ًيا�.أظهرت ال ّنتائجما ي�أتي :وجود
فروق ذات داللة اح�صائية يف اكت�ساب املفردات ل�صالح الطلبة
يف املجموعتني ال ّتجريبيتني يعزى ال�ستخدام الألعاب ال ّتعليمية
الإلكرتونية.
وقام جرمي�شا ،وكاردوزو ،ووادنغتون (Grimshaw, Cardoso
 )& Waddington, 2016بدرا�سة هدفت �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام لعبة
تعليمية �إلكرتونية يف تنمية الطّ القة اللغوية لدى طلبة كلية اللغة
الفرن�سية يف كندا.تكونت عينة ال ّدرا�سة من ( )20طال ًبا ،وطالبة،
وا�ستخدم الباحثون يف هذه الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي ،حيث
توزع �أفراد الدرا�سة يف جمموعتني كالآتي :جتريبية تعلمت با�ستخدام
لعبة تعليمية الكرتونية ملدة ( )15دقيقة يف اجلل�سة الواحدة ،وعلى
مدار �ستة �أ�سابيع ،و�ضابطة تعلمت بالطّ ريقة االعتيادية من خالل
ال�صف ،ومتثلت �أدوات ال ّدرا�سة بالآتي :لعبة
�أن�شطة ال ّتفاعل داخل ّ
تعليمية �إلكرتونية طورها الباحثون ليتم التفاعل معها �صوت ًيا عن
طريق نطق �أ�سماء ،و�أفعال ،و�صفات ،وم�صطلحات باللغة الفرن�سية،
بالإ�ضافة �إىل اختبار يف الطّ القة اللغوية متت اال�ستجابة �إليهمن
ال�صيفية.
خالل ت�سجيل الطّ لبة لق�صة ق�صرية لفظ ًيا حول عطلتهم ّ
و�أظهرت ال ّنتائج وجود فروق يف الطّ القة اللغوية ل�صالح املجموعة
ال ّتجريبية تعزى ال�ستخدام اللعبة ال ّتعليمية الإلكرتونية.
و�أجرى ت�شينولني ( )Chen & Lin, 2015درا�سة هدفت �إىل
ال�صيني لدى
اختبار �أثر لعبة تعليمية �إلكرتونية يف تعليم ّ
ال�شعر ّ
ال�صف ال ّثامن يف تايوان ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم
طلبة ّ
الباحثان املنهج �شبه التجريبي ،حيث تكونت عينة ال ّدرا�سة من
�ستة �صفوف مت توزيعهم يف جمموعتني كالآتي :جتريبية و�ضمت
( )105طال ًبا وطالبة موزعني يف ثالثة �صفوف ،و�ضابطة �ضمت
( )105طالب من اجلن�سني موزعني يف ثالثة �صفوف.ومتثلت �أدوات

ال ّدرا�سة يف لعبة تعليمية الكرتونية ،واختبار حت�صيلي ،ومقيا�س
اجتاهات�.أظهرت ال ّنتائج ما ي�أتي :كان متو�سط درجات �أفراد
املجموعة ال ّتجريبية على االختبار ال ّتح�صيلي �أعلى من متو�سط
ال�ضابطة.وكان الأ�سلوب اجلديد يف التعلم مقبو ًال
درجات املجموعة ّ
ب�شكل كبري من قبل الطّ لبة على اختالف خ�صائ�صهم.
وقام ت�سليمون ( )2013بدرا�سة كان الهدف منها اختبار
فاعلية الألعاب ال ّتعليمية احلا�سوبية يف ال ّتح�صيل من خالل
لل�صف
ت�صميم �ألعاب تعليمية حا�سوبية يف مادة الريا�ضيات ّ
الثاين الأ�سا�سي يف مدر�سة �سمري ال ّنحا�س بدم�شق.ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة املنهج �شبه التجريبي ،وقد تكونت عينة
ال ّدرا�سة من ( )134طال ًبا وطالبة ،منهم ( )77طال ًبا ،و ( )57طالبة
مت توزيعهم يف جمموعتني جمموعة �ضابطة ,وجمموعة جتريبية.
ومتثلت �أدوات الدرا�سة مبجموعة من الألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية،
واختبار حت�صيلي.وبعد جمع البيانات وحتليلها �أظهرت ال ّنتائج ما
ي�أتي :زيادة م�ستوى حت�صيل طلبة املجموعة ال ّتجريبية مقارنة مع
ال�ضابطة.كما �أظهرت ال ّنتائج عدم وجود
حت�صيل طلبة املجموعة ّ
�أثر ملتغري اجلن�س يف طريقة ال ّتعليم وال ّتعلم با�ستخدام الألعاب
ال ّتعليمية احلا�سوبية.
ويف درا�سة �أجرتها�أوت وبوزي ( )Ott & Pozzi, 2012هدفت
إلكرتونية يف تطوير املهارات
�إىل تق�صي �أثر الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
الإبداعية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف �إيطاليا.تكونت عينة
ال�صف
ال ّدرا�سة من ( )40طال ًبا من طلبة املدار�س االبتدائية (من ّ
ال�صف اخلام�س)  ،مت تق�سيمهم �إىل ( )6جمموعات تتعلم
الثالث �إىل ّ
با�ستخدام الألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية.ا�ستخدمت الباحثتان
املنهج �شبه التجريبي ،ومتثلت �أدوات ال ّدرا�سة مبجموعة من
�ألعاب العقل الإلكرتونية ،واختبارات ،و�أدوات للمالحظة املبا�رشة.
ا�ستمرت ال ّدرا�سة على مدار �ستة �أ�شهر بواقع جل�سة تعلم واحدة
�أ�سبوع ًيا ،و�شارك يف هذه ال ّدرا�سة فريق ي�ضم خرباء من علم النف�س،
وتكنولوجيا ال ّتعليم ،ومعلمي املدار�س.مت جمع البيانات بالأ�سلوب
الكمي وال ّنوعي.وقد �أظهرت ال ّنتائج ما ي�أتي :ازدادت املهارات
االبداعية واجتاهات تقدير الذات لدى الطّ لبة ب�شكل ملحوظ ،وحتدي ًدا
فيما يتعلق بالقدرة على الفهم ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات حل �أ�صيلة
�أثناء ال ّتعامل مع اللعبة.
وقام ال�شحروري والرمياوي ( )2011بدرا�سة هدفت �إىل
إلكرتونية على العمليات املعرفية
ا�ستق�صاء �أثر الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف الأردن.وتكونت عينة
ال�صف اخلام�س االبتدائي
ال ّدرا�سة من ( )75طال ًبا وطالبة من طلبة ّ
يف مدار�س املنهل ومدر�سة الريادة العلمية.اتبعت الدرا�سة املنهج
�شبه التجريبي� ،إذ مت تق�سيم �أفراد عينة ال ّدرا�سة �إىل جمموعتني
الأويل :جتريبية وعدد �أفرادها ( )36طال ًبا وطالبة وق�سمت �إىل
جمموعتني فرعيتني جمموعة تلعب �ألعا ًبا موجهة ،وجمموعة تلعب
�ألعا ًبا غري موجهة ،والثانية� :ضابطة وبلغ عدد �أفرادها ( )39طال ًبا
وطالبة.متثلت �أدوات ال ّدرا�سة ببطاريتي �ألعاب �إلكرتونية موجهة،
وغري موجهة ،ومقيا�س العمليات املعرفية.وقد �أظهرت النتائج
إلكرتونية على العمليات املعرفية
وجود �أثر للألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
الآتية :التذكر ،وحل امل�شكالت ،واتخاذ القرار لدى �أفراد املجموعة
وال�ضابطة وتبني
غري املوجهة ,مقارنة باملجموعتني املوجهة
ّ
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أثر األلعاب ال ّتعليمية اإللكترونيّة في االستيعاب القرائي
لدى طلبة ّ
الصف ّ
السابع في مدارس وكالة الغوث ال ّدوليّة في األردن

أ .علي فرح سمارة سمارة
أ.د .محمد أحمد ّ
الصالح صواحلة

وجود �أثر للألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
إلكرتونية على عملية اتخاذ القرار مشكلة ال ّدراسة وأسئلتها:
لدى ذكور املجموعة غري املوجهة.
و�أجرى حممد وعبيدات ( )2010درا�سة هدفت �إىل تق�صي �أثر
الريا�ضية
الألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية يف حت�صيل بع�ض املفاهيم ّ
ال�صف الثالث يف الأردن ،ا�ستخدم الباحثان
لدى عينة من طلبة ّ
املنهج �شبه التجريبني� ،إذ تكونت عينة ال ّدرا�سة من ( )68طال ًبا،
وطالبة.مت اختيارهم بطريقة ق�صدية يف مدر�ستني ،وتوزيعهم
ع�شوائ ًيا �إىل �أربع جمموعات كالآتي :جتريبيتان ،و�ضابطتان.متثلت
�أدوات ال ّدرا�سة مبجموعة من الألعاب املحو�سبة يف الريا�ضيات،
واختبار حت�صيلي قام الباحثان ب�إعداده ،وبعد جمع البيانات
وحتليلها �أظهرت ال ّنتائج وجود فروق يف ال ّتح�صيل املبا�رش
وامل�ؤجل تعزى �إىل طريقة التدري�س با�ستخدام الألعاب ال ّتعليمية
الإلكرتونية ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية ،كما �أظهرت ال ّنتائج عدم
وجود فروق يف ال ّتح�صيل تعزى ملتغري اجلن�س.وعدم وجود فروق
تعزى لل ّتفاعل بني الطّ ريقة واجلن�س.
وقام نيفيل ،و�شيلتون ،ومكن� س (�Neville, Shelton & McIn
 )nis, 2009بدرا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام لعبة تعليمية
�إلكرتونية يف تعليم املفردات ،والقراءة ،لدى الطّ لبة امل�سجلني
يف دورة تعلم اللغة الأملانية يف جامعة والية يوتا الأمريكية
(. )Utah State Universit/ USAولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم
الباحثون املنهج �شبه التجريبي� ،إذ تكونت عينة ال ّدرا�سة من ()15
طال ًبا وطالبة.مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية وتوزيعهم يف
جمموعتني ،جتريبية و�ضابطة.ومتثلت �أدوات الدرا�سة بلعبة تعليمية
الكرتونية ،ومقيا�س االحتفاظ باملفردات.وقد �أظهرت ال ّنتائج ما
ال�ضابطة
ي�أتي :كان �أداء املجموعة ال ّتجريبية �أف�ضل من املجموعة ّ
على مقيا�س االحتفاظ باملفردات ،ويف توظيف هذه املفردات يف
كتابة مقالة ،حيث � ّإن االنغما�س يف بيئة اللعب طور عملية التعلم
ونوعا.
كما ً
ً
ال�سابقة ،يت�ضح لنا �أهمية
من خالل ا�ستعرا�ض ال ّدرا�سات ّ
توظيف الألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية يف النظام الرتبوي ،فقد
ال�سابقة �أثر الألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية يف
تق�صت ال ّدرا�سات ّ
العديد من املتغريات ،ويف ظروف تطبيق خمتلفة.فبع�ض ال ّدرا�سات
اختربت �أثر الألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية يف ال ّتح�صيل ،وتق�صى
بع�ضها �أثر الألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية على العمليات املعرفية
واملهارات الإبداعية لدى الأطفال ،وبحث بع�ضها يف �أثر الألعاب
ال ّتعليمية الإلكرتونية يف اكت�ساب املفردات ،والطّ القة اللغوية� ،أما
ال ّدرا�سة احلالية فقد ت�شابهت مع ما �سبقها من درا�سات من حيث
توظيفها الألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية يف ال ّتعليم ،وا�ستخدامها
املنهج �شبه ال ّتجريبي.يف حني اختلفت عنها من حيث الآتي :توظيف
للألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية يف اال�ستيعاب القرائي و�ضمن �أربعة
م�ستويات هي :امل�ستوى احلريف ،وامل�ستوى اال�ستنتاجي ،وامل�ستوى
ال ّنقدي ،وامل�ستوى ال ّتذوقي يف مادة اللغة العربية ،ومن حيث طبيعة
االختبار امل�ستخدم والذي متثل يف اختبار اال�ستيعاب القرائي ،ومن
ال�سابع الأ�سا�سي
حيث طبيعة العينية كونها طبقت على طلبة ّ
ال�صف ّ
منوذجا
يف مدار�س وكالة الغوث يف الأردن.وتقدم ال ّدرا�سة احلالية
ً
تعليميا يواكب ال ّتطور احلا�صل يف الترّ بية بحيث يفيد منها القائمون
ًّ
على تعليم اللغة العربية يف تدريب الطّ لبة على اال�ستيعاب القرائي.
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انبثقت م�شكلة ال ّدرا�سة من مالحظات �أحد الباحثني املبا�رشة,
�أثناء عمله كمعلم للمرحلة الأ�سا�سية يف مدار�س وكالة الغوث يف
الأردن.حيث الحظ � ّأن الطالب يعانون من �رسعة الت�شتت ,وقلة
الرتكيز يف درو�س القراءة مما ينتج عنه �ضعف عام لدى الطّ لبة
يف ا�ستيعاب الن�صو�ص املقروءة ،وهذا ما �أظهرته نتائج اختبارات
مراقبة ال ّتح�صيل ( )M L Aفيما يخ�ص اال�ستيعاب القرائي لدى
ولية يف الأردن
طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف مدار�س وكالة الغوث ال ّد ّ
(�. )UNRWA, 2014إذ � ّإن ال�ضعف يف اال�ستيعاب القرائي يهدد
حت�صيل الطّ لبة ال ّدرا�سي ,وي�ضعف ح�صيلتهم الفكرية ,والثقافية ،وقد
ي�ؤدي �إىل ف�شلهم يف احلياة ال ّدرا�سية (العلوان والتل. )2010 ،وبعد
إلكرتونية
ال ّت�سا�ؤل وجمع املعلومات وجد الباحثان � ّأن الألعاب ال
ّ
ال�شغل ال�شاغل لطيف كبري من الطّ لبة ,ولها القدرة على جذب
هي ّ
انتباههم و�إبقائهم يف حالة من الرتكيز ،وزيادة دافعيتهم للتعلم.
وهذه عوامل متكن الطّ لبة من حتقيق ذروة اال�ستفادة من درو�س
القراءة.

هدف ال ّدراسة:
تق�صي �أثر الألعاب ال ّتعليمية
متثل هدف ال ّدرا�سة يف
ّ
ال�صف
ال
ّ
إلكرتونية يف حت�سني مهارة اال�ستيعاب القرائي لدى طلبة ّ
ولية يف الأردن.
د
ال
الغوث
وكالة
مدار�س
يف
أ�سا�سي
ل
ا
ابع
ال�س
ّ ّ
ّ
و�سعت ال ّدرا�سة احلالية �إىل الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
هل يختلف اال�ستيعاب القرائي باختالف متغريي اجلن�س 
واملجموعة (جمموعة الألعاب التّعليمية الإلكرتون ّية ،وجمموعة
ال ّدرو�س االعتيادية) والتّفاعل بينهما؟ .

أهمية ال ّدراسة:
ت�أتي �أهمية هذه ال ّدرا�سة يف كونها تبحث يف متغريات لها
دور مهم يف الواقع الرتبوي وال ّتعليمي داخل مدار�سنا وخارجها.
وميكن القول � ّأن للبحث احلايل �أهمية نظرية ،و�أخرى عملية.
أوالً :األهمية النّظرية:
  ُتعد هذه ال ّدرا�سة �إحدى ال ّدرا�سات احلديثة والقليلة _ح�سب
إلكرتونية يف
علم الباحثني_ التي تبحث �أثر الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
اال�ستيعاب القرائي.
 تواكب هذه ال ّدرا�سة التوجهات العاملية واملحلية التي
تنادي ب�رضورة الإفادة من التقنيات احلديثة والعمل على توظيفها
يف ال ّنظام ال ّتعليمي.
ثانيًا :األهمية العملية:
 �إفادة هذه ال ّدرا�سة معلمي ومعلمات اللغة العربية يف
تبني �أ�ساليب �أكرث متعة وجاذبية ،وحداثة يف تدري�س القراءة ،قد
عو�ضا عن
يكون لها الأثر الأكرب على اال�ستيعاب القرائي لدى الطّ لبة ً
الأ�سلوب االعتيادي امل ّتبع يف تدري�سها.
إلكرتونية
 حتفيز املعلمني على توظيف الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
يف تعليم املواد ال ّدرا�سية املختلفة.
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حدود ال ّدراسة:
مت �إجراء هذه ال ّدرا�سة يف �ضوء احلدود الآتية:
 1 .1احلدود املو�ضوعية:
 اقت�رصت ال ّدرا�سة على ت�صميم �أربع العاب تعليمية
الإلكرتونية ,وتق�صت �أثرها يف اال�ستيعاب القرائي.
ن�صي القراءة الآتيني( :ال ّنا�سك
 اقت�رصت ال ّدرا�سة على
ّ
ين) .
وابن عر�س ،واملركز اجلغرايف
امللكي الأرد ّ
ّ
 تناولت ال ّدرا�سة �أربعة م�ستويات يف اال�ستيعاب القرائي
وهي :امل�ستوى احلريف ،وامل�ستوى اال�ستنتاجي ،وامل�ستوى ال ّنقدي،
ذوقي.
وامل�ستوى ال ّت ّ
 قيا�س اال�ستيعاب القرائي با�ستخدام اختبار �أُع ّد لأغرا�ض
هذه ال ّدرا�سة.
2 .2احلدود املكانية:
 اقت�رصت ال ّدرا�سة على مدر�ستي ذكور الزرقاء الإعدادية
الأوىل ،و�إناث ماركا الإعدادية الأوىل يف الأردن.
3 .3احلدود الب�رشية:
ال�سابع
 اقت�رصت ال ّدرا�سة على عينة من طلبة ّ
ال�صف ّ
الأ�سا�سي.
4 .4احلدود الزمانية:
 طُ بقت ال ّدرا�سة يف الف�صل ال ّدرا�سي الأول من العام ال ّدرا�سي
(. )2017 - 2016

ال ّدرا�سة من قبل خمت�صني ،وال ّتحقق من �صدق وثبات الأدوات ،ثم
توزيع اختبار اال�ستيعاب القرائي على عينتي ال ّدرا�سة ال ّتجريبية
وال�ضابطة ,وذلك كقيا�س قبلي ،ثم القيام بتطبيق جل�سات الربنامج
ّ
التدريبي على العينة ال ّتجريبية ،ثم تطبيق القيا�س البعدي على
املجموعتني ،ثم تفريغ نتائج ال ّدرا�سة يف برنامج الرزم الإح�صائية
للعلوم الإن�سانية واالجتماعية ( )SPSSثم معاجلتها وا�ستخراج
ال ّنتائج.ثم اخلروج باملقرتحات والتو�صيات.

منهج ال ّدراسة:
ا�ستخدم الباحثان يف هذه ال ّدرا�سة املنهج �شبه ال ّتجريبي
( ، )Quasi Designحيث مت تطبيق الألعاب التعلمية الإلكرتونية
على جمموعة جتريبية (ذكور ،و�إناث) باختبار قبلي وبعدي،
بينما در�ست املجموعة ال�ضابطة (ذكور ،و�إناث) القراءة بالطريقة
االعتيادية.
وبناء على ما �سبق؛ يكون ت�صميم ال ّدرا�سة بالرموز تبع ًا
ً
للمجموعتني ،وتطبيق القيا�سني ،واملعاجلة كالآتي:
O
O

إجراءات ال ّدراسة:
لتحقيق �أهداف ال ّدرا�سة ا ّتبع الباحثان اخلطوات والإجراءات
الآتية :حتديد م�شكلة ال ّدرا�سة و�أ�سئلتها و�أهدافها ،و�إعداد �أدوات
ال ّدرا�سة بالرجوع للأدب النظري ،وال ّتطبيقي فيما يخ�ص اال�ستيعاب
إلكرتونية ،ثم حتكيم �أدوات
القرائي وت�صميم الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ

CG (M.F) O

املجموعة ال�ضابطة

ال�سابقة �إىل الآتي:
حيث ت�شري الرموز ّ

) :EG (M.Fاملجموعة ال ّتجريبية (ذكور ،و�إناث) .
) :CG (M.Fاملجموعة ال�ضابطة (ذكور ،و�إناث) .
 : Oتطبيق اختبار اال�ستيعاب القرائي.

التّعريفات االصطالحية واإلجرائية:
وردت يف هذه ال ّدرا�سة بع�ض  امل�صطلحات ،وفيما ي�أتي
تعريفها ا�صطالح ًيا و�إجرائ ًيا:
إلكرتونية :ن�شاط تعليمي تعلّمي،
◄◄الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
وو�سيط فعال ،يك�سب الطّ لبة الذين ميار�سونه ويتفاعلون مع �أنواعه
املختلفة ،خربات تعليمية ،وتربوية �إمنائية لأبعاد �شخ�صيتهم
العقلية ،والوجدانية ،واحلركية (احليلة. )2013 ،وتعرف �إجرائ ًيا
إلكرتونية ,وامل�صممة
ب�أنها جمموعة من الأن�شطة ال ّتعليمية ال
ّ
با�ستخدام برناجمي (، )Macromedia Flash) ، (Power Point
ال�سابع الأ�سا�سي من خالل اللعب بها،
لتعليم القراءة لطلبة ّ
ال�صف ّ
وال ّتفاعل معها ب�شكل فردي با�ستخدام جهاز احلا�سوب.
◄◄اال�ستيعاب القرائي :هو « القدرة على ا�ستخال�ص الأفكار,
وبناء املعنى �أثناء ال ّتفاعل مع اللغة املكتوبة» ()Snow, 2002, p.11
.ويحدد �إجرائ ًيا بال ّدرجة املتحققة للطالب /الطّ البة على اختبار
اال�ستيعاب القرائي والذي �أعده الباحثان.

X

 EG (M.F) Oاملجموعة ال ّتجريبية

 : Xتطبيق الألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية.

عينة ال ّدراسة:
ال�صف
تكونت عينة ال ّدرا�سة من ( )118طال ًبا وطالبة من طلبة ّ
ال�سابع الأ�سا�سي يف مدر�ستي ذكور الزرقاء الإعدادية الأوىل ،و�إناث
ّ
ماركا الإعدادية الأوىل يف منطقة الزرقاء ال ّتعليمية ال ّتابعة لوكالة
ولية يف الأردن املنتظمون يف الف�صل ال ّدرا�سي الأول من
الغوث ال ّد ّ
العام ال ّدرا�سي (. )2017 - 2016وقد مت اختيار املدر�ستني ق�صد ًيا
يف �ضوء امل�سوغات الآتية :قرب املدر�ستني من مكان عمل �أحد
الباحثني مما �سهل متابعة تطبيق �إجراءات ال ّدرا�سة ،وجود معلم،
ومعلمة لغة عربية يف املدر�ستني من ذوي اخلربة لديهما اال�ستعداد
لتطبيق ال ّدرا�سة ،وفرت كل مدر�سة من املدر�ستني قاعة تعليمية
كبرية حتتوى على �أجهزة حا�سوب ،و�سماعات ،ومقاعد كافية لأفراد
ال�سابع
املجموعة ال ّتجريبية.توفر يف كل مدر�سة ثالث �شعب ّ
لل�صف ّ
الأ�سا�سي ،وقد مت تعيني ال�شعبتني امل�شاركتني يف ال ّدرا�سة ع�شوائ ًيا
يف املدر�ستني.حيث مت تعيني �شعبة واحدة كعينة جتريبية ،و�شعبة
�أخرى كعينة �ضابطة لكل من الذكور والإناث كالآتي� :ضابطة
وجتريبية ذكور ( )30( ، )29على ال ّتوايل� ،ضابطة وجتريبية �إناث
( )30( ، )29على ال ّتوايل.
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أثر األلعاب ال ّتعليمية اإللكترونيّة في االستيعاب القرائي
لدى طلبة ّ
الصف ّ
السابع في مدارس وكالة الغوث ال ّدوليّة في األردن

أ .علي فرح سمارة سمارة
أ.د .محمد أحمد ّ
الصالح صواحلة

الأ�سئلة التي تقي�س مهارات اال�ستيعاب القرائي يف ن�صي القراءة
أدوات ال ّدراسة:
ين) .
يف
الآتيتني( :ال ّنا�سك وبن عِ ر�س ،واملركز اجلغرا ّ
امللكي الأرد ّ
ّ
لتحقيق �أهداف ال ّدرا�سة ا�ستخدم الباحثان الأدوات واملقايي�س 
 �صياغة فقرات االختبار :مت �صياغة فقرات االختبار
الآتية:
باالعتماد على الأ�سئلة املو�ضوعية (االختيار من متعدد) .
Ú Úالألعاب التعليمية الإلكرتونية :بعد االطالع على الأدب
صـدق اختبار االستيعاب القرائي:
النظري والتطبيقي اخلا�ص بت�صميم وبناء الألعاب التعليمية
ا�ستخرجت دالالت �صدق االختبار من خالل الآتي� :صدق
الإلكرتونية (; McClarty et al., 2012Murphy et al., 2013;Winn,
ن�صي
حمتوى
حتليل
على
ا
د
اعتما
االختبار
هذا
بناء
مت
املحتوى:
ً
ن�صي القراءة الآتيني( :ال ّنا�سك وابن
 )2009قام الباحثان بتحليل
ّ
ّ
ين)
يف
اجلغرا
واملركز
عر�س،
وابن
ا�سك
ن
(ال
القراءة
ّ
امللكي الأرد ّ
ّ
ألعاب
�
إىل
�
وحتويلهما
)
ين
أرد
ل
ا
امللكي
عر�س ،واملركز اجلغرايف
ّ
ّ
تعليمية �إلكرتونية بال ّتعاون مع ّخمت�صة يف ال ّت�صميم االجرافيكي ، .ثم جتزئة مو�ضوعي القراءة �إىل فقرات بحيث ت�صاغ الأ�سئلة
وقد ا�شتمل كل ن�ص على �أكرث من لعبة وكل لعبة مكونة من عدة املو�ضوعية (اختيار من متعدد) حول كل فقرة �ضمن م�ستويات
ّ
ذوقي.
وح ّددت الأهداف واملهام يف كل مرحلة من مراحل اللعبة اال�ستيعاب الأربعة :احلريف ،واال�ستنتاجي ،وال ّنقدي ،وال ّت ّ
مراحلُ ،
حمكما من
()16
على
االختبار
عر�ض
مت
املحكمني:
�صدق
إلكرتونية
ل
ا
التعليمية
ألعاب
ل
ا
مناذج
ر�ضت
ة.وع
إلكرتوني
ل
ال ّتعليمية ا
ً
ّ ُ
إلكرتونية� ،أع�ضاء هيئة التدري�س يف علم ال ّنف�س الترّ بوي ،والترّ بية اخلا�صة،
على خمت�صني تربويني يف جمال الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
و�أخذت مالحظاتهم و�أجريت التعديالت على الألعاب من حيث واملناهج وال ّتدري�س من �أ�ساتذة جامعة الريموك ،وجامعة البلقاء
ال�شكل وامل�ضمون.ثم قام الباحثان بتطبيق جتربة ا�ستطالعية التطبيقية ،وجامعة الطائف ،وجامعة حائل ،وخرباء تربويني،
ّ
ولية؛ وذلك للحكم على مدى مالءمة
د
ال
الغوث
وكالة
يف
ومعلمني
عينة
خارج
من
جمموعة
على
إلكرتونية
�
تعليمية
لعبة
لنموذج
ّ
ّ
ال ّدرا�سة ،وقد تكونت الألعاب يف �صورتها ال ّنهائية من �أربعة �أجزاء فقراته للطلبة ،ومدى و�ضوح لغته ،وفاعلية بدائل فقراته ،ومنا�سبة
وكل جزء مكون من ت�سع مراحل ،بعد ذلك قام الباحثان بعمل دليل عددها ،ومدى متثيلها مل�ستويات اال�ستيعاب القرائي املت�ضمنة يف
لربنامج الألعاب التعليمية الإلكرتونية ت�ضمن الآتي :مقدمة ،وهدف قائمة مهارات اال�ستيعاب القرائي.ومت الأخذ مبالحظات املحكمني
و�إجراء التعديالت املطلوبة.
عام ،و�أهداف خا�صة ،وخطة عمل لكل جل�سة تعلّم.
Ú Úاختبار اال�ستيعاب القرائي :قام الباحثان ببناء اختبار معامالت ال ّصعوبة والتّمييز لفقرات اختبار االستيعاب القرائي:
اال�ستيعاب القرائي باتباع الإجراءات الآتية:
ا�ستخرجت معامالت ال�صعوبة وال ّتمييز جلميع فقرات اختبار
 االطالع على البحوث وال ّدرا�سات التي تناولت مهارات اال�ستيعاب القرائي بعد ت�صحيح �إجابات طلبة العينة اال�ستطالعية
القراءة واال�ستيعاب القرائي للمرحلة الأ�سا�سية ،واالطالع على واملكونة من ( )30طال ًبا من خارج عينة ال ّدرا�سة ،وكانت قيم
ال�صعوبة لفقرات اختبار اال�ستيعاب القرائي بني (0.73-
�أهداف تدري�س القراءة يف املرحلة الأ�سا�سية الو�سطى.
معامالت ّ
 �إعداد قائمة مب�ستويات اال�ستيعاب القرائي ومهارته  )0.25ما يعني عدم وجود فقرات ذات معامل �صعوبة �أكرث من
املنا�سبة لطلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي� ،إذ ت�ضمنت القائمة (� ، )0.85أو �أقل من (( )0.20العاين. )2005 ،كما �أن قيم معامالت
ّ
ّ
م�ستويات يف اال�ستيعاب القرائي وهي :التمييز لفقرات االختبار كانت بني ( ، )0.55-0.22ما يعني �أنه
ب�صورتها الأولية خم�سة
امل�ستوى احلريف ،وامل�ستوى اال�ستنتاجي ،وامل�ستوى النقدي ،ال توجد فقرات ذات معامل متييز �أقل من (( )0.20العاين)2005 ،
ّ
وامل�ستوى التذوقي ،وامل�ستوى االبداعي ،تندرج حتتها ( )16مهارة. .وتعد قيم معامالت ال�صعوبة والتمييز منا�سبة ال�ستخدام هذا
ّ ّ
االختبار ،لذا مل يتم حذف �أي من فقرات االختبار.
 عر�ضت القائمة على ( )16حمكماًمن �أع�ضاء هيئة
ال ّتدري�س يف علم ال ّنف�س الرتبوي ،واملناهج و�أ�ساليب التدري�س ،من ثبات اختبار االستيعاب القرائي:
�أ�ساتذة جامعة البلقاء التطبيقية ،وجامعة الطائف ،وجامعة حائل؛
مت ال ّتحقق من ثبات اختبار اال�ستيعاب القرائي بطريقتني
ال�سابع ،كالآتي :تطبيق و�إعادة تطبيق االختبار ( ، )test - retestحيث مت
وذلك للحكم على :مدى منا�سبة املهارات لطلبة ّ
ال�صف ّ
وجودة ال�صياغة اللغوية للمهارات ،مدى انتماء املهارات للم�ستوى تطبيق االختبار و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من
مكونة من ( )30طال ًبا ،ومت ح�ساب معامل
الذي تندرج حتته� ،إ�ضافة مهارات �أخرى ،وقد مت الأخذ مبالحظات خارج عينة ال ّدرا�سة ّ
املحكمني و�إجراء التعديالت املطلوبة.
ارتباط بري�سون بني درجاتهم يف املرتني على االختبار ككل� ،إذ
 تكونت قائمة م�ستويات اال�ستيعاب القرائي يف �صورتها بلغت قيمته (. )0.74وبلغ معامل الثبات بطــريـقة االت�ساق الداخلي
ال ّنهائية من �أربعة م�ستويات هي :امل�ستوى احلريف ،وامل�ستوى ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا (. )0.80وتعد هذه القيم منا�سبة
اال�ستنتاجي ،وامل�ستوى ال ّنقدي ،وامل�ستوى ال ّتذوقي ،تندرج حتتها لأغرا�ض ال ّدرا�سة.
ّ
بعد حتديد �صدق االختبار وثباته تكون اختبار اال�ستيعاب
( )13مهارة.ا�سرت�شد الباحثان يف قائمة مهارات اال�ستيعاب
القرائي لإعداد اختبار اال�ستيعاب القرائي ،ومراعاة املكونات الآتية :القرائي يف �صورته النهائية من ( )32فقرة موزعة على م�ستويات
 حتديد هدف االختبار :ومتثل هدف االختبار يف قيا�س اال�ستيعاب الأربعة.
طرق ا�ستخراج الدرجات على اختبار اال�ستيعاب القرائي:
ال�سابع الأ�سا�سي.
مهارات اال�ستيعاب القرائي لدى طلبة ّ
ال�صف ّ
 حتديد حمتوى االختبار :وت�ضمن االختبار جمموعة من مبا � ّأن عدد فقرات االختبار هي ( )32فقد تراوحت الدرجات بني
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امل�ستوى
امل�ستوى احلريف
امل�ستوى اال�ستنتاجي
امل�ستوى ال ّنقدي

امل�ستوى

املجموعة

امل�ستوى احلريف

ال�ضابطة املجموعة ال ّتجريبية
املجموعة ّ

ذكور

2.10

1.40

2.31

1.31

29

املجموع

2.57

1.59

3.17

1.73

58

�إناث

2.70

1.84

4.57

1.76

30

ذكور

2.97

1.61

5.10

1.65

30

املجموع

2.83

1.72

4.83

1.71

60

املجموع

�إناث

3.03

1.66

4.03

1.68

29

ذوقي
امل�ستوى ال ّت ّ

اجلن�س

القيا�س البعدي

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

املجموعة

القيا�س القبلي

املجموع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عيّنة الدراسة على اختبار
االستيعاب القرائي القبلي ،والبعدي وال ّدرجة الكلية لالختبار تبعًا لمتغيري المجموعة والجنس.

ال�ضابطة املجموعة ال ّتجريبية
املجموعة ّ

جدول (: )1

العدد

ال�ضابطة املجموعة ال ّتجريبية
املجموعة ّ
املجموع

ن�ص على« :هل يختلف
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة والذي ّ
اال�ستيعاب القرائي باختالف متغريي املجموعة (جمموعة الألعاب
التعليمية الإلكرتونية ،وجمموعة ال ّدرو�س االعتيادية) واجلن�س
وال ّتفاعل بينهما؟ »ا�س ُتخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات الطّ لبة على اختبار اال�ستيعاب القرائي القبلي
والبعدي ،واجلدول ( )1يو�ضح ذلك:

املجموع

نتائج ال ّدراسة:

ال�ضابطة املجموعة ال ّتجريبية
املجموعة ّ

( )0وهي متثل �أدنى درجة ،و ( )32والتي متثل �أعلى درجة� ،إذ
ال�صحيحة و ( )0للإجابة
يح�صل الطالب على درجة واحدة للإجابة ّ
اخلاطئة.
�إجراءات تطبيق جل�سات ال ّتعلم بالألعاب ال ّتعليمية
إلكرتونية من ()10
إلكرتونية :تكونت جل�سات الألعاب ال ّتعليمية ال
ال
ّ
ّ
جل�سات تعليمية ،وبواقع ثالث جل�سات �أ�سبوع ًيا ،ومدة كل جل�سة
( )60دقيقة.وقام بتنفيذ جل�سات ال ّتعلم للذكور معلم اللغة العربية
ال�سابع.حيث
ال�سابع ،وللإناث معلمة اللغة العربية ّ
ّ
لل�صف ّ
لل�صف ّ
كاناملعلم /املعلمة يهيئ الطّ لبة جلل�سة ال ّتعلم من خالل عر�ض
�رسيع عن �إجراءات اجلل�سة ال ّتعليمية وتو�ضيح �أهدافها للطّ لبة،
وتو�ضيح املراحل يف كل لعبة ،ثم يبد�أ الطّ لبة مبمار�سة �أن�شطة القراءة
من خالل اللعب باللعبة التعليمية الإلكرتونية والتي تكون معرو�ضة
على �شا�شة كل جهاز بو�ضعية ابد�أ اللعب ،ثم يقوم املعلم /املعلمة
بال ّتجول بني الطّ لبة بهدوء ،ومتابعتهم عن قرب ،وتقدمي امل�ساعدة
املخ�ص�ص للعلب كان يو ّزع املعلم /املعلمة
لهم ،وبعد انتهاء الوقت
ّ
ت�صحح خارج اجلل�سة وتعطى للطلبة يف بداية اجلل�سة
ورقة عمل،
ّ
التالية ملناق�شتها.
وللإجابة عن �س�ؤال ال ّدرا�سة ُح�سبت الفروق بني
املجموعات با�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات الطّ لبة على اختبار اال�ستيعاب القرائي
القبلي والبعدي تب ًعا ملتغريي :املجموعة ،واجلن�س للمجموعة
وال�ضابطة من الذكور والإناث ،وللك�شف عن داللة
ال ّتجريبية
ّ
تلك الفروق ا�س ُتخدم اختبار حتليل التباين الثنائي املتعدد
امل�صاحب (.)Two - Way MANCOVA
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القيا�س القبلي
اجلن�س

القيا�س البعدي

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

العدد

�إناث

2.86

1.75

4.31

1.72

59

ذكور

2.54

1.56

3.73

2.04

59

املجموع

2.70

1.66

4.02

1.90

118

�إناث

3.52

1.99

4.34

1.97

29

ذكور

3.28

1.94

3.21

1.92

29

املجموع

3.40

1.96

3.78

2.01

58

�إناث

3.57

2.01

5.03

2.27

30

ذكور

4.23

2.27

6.30

1.58

30

املجموع

3.90

2.15

5.67

2.04

60

�إناث

3.54

1.99

4.69

2.14

59

ذكور

3.76

2.15

4.78

2.33

59

املجموع

3.65

2.06

4.74

2.23

118

�إناث

2.10

1.65

2.86

1.48

29

ذكور

1.93

1.07

1.62

1.01

29

املجموع

2.02

1.38

2.24

1.41

58

�إناث

2.03

1.56

3.30

1.32

30

ذكور

2.70

1.62

3.47

1.63

30

املجموع

2.37

1.62

3.38

1.47

60

�إناث

2.07

1.60

3.08

1.41

59

ذكور

2.32

1.42

2.56

1.64

59

املجموع

2.19

1.51

2.82

1.54

118

�إناث

1.45

1.33

1.66

1.40

29

ذكور

1.07

1.13

1.31

1.04

29

املجموع

1.26

1.24

1.48

1.23

58

�إناث

2.10

1.49

2.53

1.63

30

ذكور

2.40

1.87

3.40

1.48

30

املجموع

2.25

1.68

2.97

1.60

60

�إناث

1.78

1.44

2.10

1.57

59

ذكور

1.75

1.68

2.37

1.65

59

املجموع

1.76

1.56

2.24

1.61

118

أثر األلعاب ال ّتعليمية اإللكترونيّة في االستيعاب القرائي
لدى طلبة ّ
الصف ّ
السابع في مدارس وكالة الغوث ال ّدوليّة في األردن

امل�ستوى

املجموعة

اال�ستيعاب القرائي ككل

ال�ضابطة املجموعة ال ّتجريبية
املجموعة ّ

القيا�س القبلي
اجلن�س

أ .علي فرح سمارة سمارة
أ.د .محمد أحمد ّ
الصالح صواحلة

القيا�س البعدي

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

العدد

القرائي ،ا�ستخدم اختبار هوتلنج
مو�ضح يف اجلدول (.)2

(Trace

 ،)Hotelling′sكما هو

جدول (: )2

�إناث

10.10

5.58

12.90

4.95

29

ذكور

8.31

3.31

8.45

3.50

29

املجموع

9.21

4.63

10.67

4.80

58

نتائج اختبار هوتلنج ( )Hotelling′s Traceألثر المجموعة ،والجنس في مستويات
االستيعاب القرائي وال ّتفاعل بينهما:

�إناث

10.40

4.74

15.43

4.61

30

املجموعة

0.684

18.806a

4.000

110.000

0.00

ذكور

12.30

5.75

18.27

2.98

30

اجلن�س

0.094

2.581a

4.000

110.000

0.04

املجموع

11.35

5.31

16.85

4.11

60

املجموعة
× اجلن�س

0.191

5.264a

4.000

110.000

0.00

�إناث

10.25

5.12

14.19

4.91

59

ذكور

10.34

5.09

13.44

5.91

59

املجموع

10.30

5.08

13.81

5.42

118

املجموع

املتغري

القيمة

اختبار ف

درجات
احلرية/
الب�سط

درجات
احلرية/
املقام

الداللة
الإح�صائ ّية

يالحظ من اجلدول ( )1وجود فروق ظاهرية يف اختبار
اال�ستيعاب القرائي البعدي تعزى ملتغريي املجموعة واجلن�س،
ولفح�ص �أثر املجموعة واجلن�س يف م�ستويات اختبار اال�ستيعاب

يت�ضح من اجلدول ( )2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستويات اال�ستيعاب القرائي تعزى �إىل متغريي املجموعة ،واجلن�س،
ولإيجاد الفروق التي تعزى لتلك املتغريات يف م�ستويات اختبار
اال�ستيعاب القرائي وال ّدرجة الكلية لالختبار ،مت �إجراء اختبار حتليل
التباين املتعدد ( ،)MANCOVAويبني اجلدول ( )3نتائج اختبار
حتليل ال ّتباين املتعدد لأثر املجموعة واجلن�س وال ّتفاعل بينهما يف
اال�ستيعاب القرائي.

جدول (: )3
نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي المتعدد المصاحب ( )MANCOVAألثر المجموعة والجنس ،وال ّتفاعل بينهما في االستيعاب القرائي
السابع األساسي في مدارس وكالة الغوث ال ّدوليّة في األردن.
لدى طلبة ّ
الصف ّ

امل�صدر

املجموعة

اجلن�س

املجموعة
×
اجلن�س

املتغريات التابعة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سطات
املربعات

اختبار ف

الداللة
الإح�صائ ّية

قيم حجم
الأثر

م�ستوى
حجم الأثر

امل�ستوى احلريف

57.826

1

57.826

24.756

* 0.00

0.18

مرتفع

امل�ستوى اال�ستنتاجي

56.869

1

56.869

21.483

* 0.00

0.16

مرتفع

امل�ستوى ال ّنقدي

25.004

1

25.004

14.565

* 0.00

0.12

متو�سط

ذوقي
امل�ستوى ال ّت ّ

42.027

1

42.027

25.823

* 0.00

0.19

مرتفع

م�ستوى اال�ستيعاب ككل

709.086

1

709.086

73.434

* 0.00

0.39

مرتفع

امل�ستوى احلريف

10.654

1

10.654

4.561

* 0.04

0.04

منخف�ض

امل�ستوى اال�ستنتاجي

0.082

1

0.082

0.031

0.86

0.00

منخف�ض

امل�ستوى ال ّنقدي

8.674

1

8.674

5.053

* 0.03

0.04

منخف�ض

ذوقي
امل�ستوى ال ّت ّ

1.909

1

1.909

1.173

0.28

0.01

منخف�ض

م�ستوى اال�ستيعاب ككل

20.626

1

20.626

2.136

0.15

0.02

منخف�ض

امل�ستوى احلريف

24.784

1

24.784

10.611

* 0.00

0.09

متو�سط

امل�ستوى اال�ستنتاجي

18.142

1

18.142

6.853

* 0.01

0.06

متو�سط

امل�ستوى ال ّنقدي

8.071

1

8.071

4.702

* 0.03

0.04

منخف�ض

ذوقي
امل�ستوى ال ّت ّ

4.120

1

4.120

2.531

0.12

0.02

منخف�ض

م�ستوى اال�ستيعاب ككل

199.047

1

199.047

20.614

* 0.00

0.15

متو�سط
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امل�صدر

اخلط�أ

الكلي
امل�صحح

املتغريات التابعة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سطات
املربعات

اختبار ف

الداللة
الإح�صائ ّية

قيم حجم
الأثر

م�ستوى
حجم الأثر

امل�ستوى احلريف

263.94

113

2.34

---

---

---

---

امل�ستوى اال�ستنتاجي

299.13

113

2.65

---

---

---

---

امل�ستوى ال ّنقدي

193.98

113

1.72

---

---

---

---

ذوقي
امل�ستوى ال ّت ّ

183.91

113

1.63

---

---

---

---

م�ستوى اال�ستيعاب ككل

1091.14

113

9.66

---

---

---

---

امل�ستوى احلريف

423.97

117

---

---

---

---

---

امل�ستوى اال�ستنتاجي

580.86

117

---

---

---

---

---

امل�ستوى ال ّنقدي

279.26

117

---

---

---

---

---

ذوقي
امل�ستوى ال ّت ّ

303.36

117

---

---

---

---

---

م�ستوى اال�ستيعاب ككل

3435.90

117

---

---

---

---

---

ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

ت�شري نتائج اجلدول (� )3إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف م�ستويات اال�ستيعاب القرائي وال ّدرجة الكلية
لالختبار تعزى ملتغري املجموعة ،حيث بلغت قيم اختبار (ف) على
التوايل ( )73.434 ،25.823 ،14.565 ،21.483 ،24.756وهي
إلكرتونية
قيم دالة �إح�صائ ًيا ،ما ي�شري �إىل � ّأن الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
كان لها �أثر يف رفع م�ستويات اال�ستيعاب القرائي لدى الطّ لبة ،حيث
ذوقي ،وال ّدرجة
بلغ حجم الأثر للم�ستوى احلريف ،واال�ستنتاجي ،وال ّت ّ
قيما مرتفعة بلغت على التوايل (،0.18
الكلية لال�ستيعاب القرائي ً
 )0.39 ،0.19 ،0.16بينما كان للم�ستوى ال ّنقدي قيمة متو�سطة

أي�ضا �إىل وجود فروق ذات داللة
بلغت (. )0.12وت�شري ال ّنتائج � ً
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05يف امل�ستوى احلريف وامل�ستوى
ال ّنقدي لال�ستيعاب القرائي تعزى ملتغري اجلن�سوذلك ل�صالح الإناث،
حيث بلغت قيمة (ف) للم�ستوى احلريف ،وامل�ستوى ال ّنقدي لدى
الإناث على التوايل ( ، )4.56و ( ، )5.05وهي قيم دالة �إح�صائ ًيا.
كما ت�شري ال ّنتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف امل�ستوى
احلريف وامل�ستوى اال�ستنتاجي وامل�ستوى ال ّنقدي وال ّدرجة الكلية
لال�ستيعاب القرائي تعزى للتفاعل بني متغريي املجموعة واجلن�س
وال�شكل ( )1يو�ضح ال ّتفاعل بينهما:

شكل (: )1
أثر ال ّتفاعل بين المجموعة ،والجنس في مستويات االستيعاب القرائي.

إلكرتونية كانت �أكرث فاعلية عند الإناث منها عند الذكور.
يالحظ من ال�شكل (ّ � )1أن الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
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أثر األلعاب ال ّتعليمية اإللكترونيّة في االستيعاب القرائي
لدى طلبة ّ
الصف ّ
السابع في مدارس وكالة الغوث ال ّدوليّة في األردن

أ .علي فرح سمارة سمارة
أ.د .محمد أحمد ّ
الصالح صواحلة

مناقشة النّتائج:
�أظهرت نتائج التّحليل الآتي:
Ú Úوجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0,05يف م�ستويات اال�ستيعاب القرائي وال ّدرجة الكلية
لالختبار تعزى ملتغري املجموعة ,ول�صالح املجموعة ال ّتجريبية،
إلكرتونية يف
ويعزو الباحثان هذا الت�أثري للألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
اال�ستيعاب القرائي لدى �أفراد املجموعة ال ّتجريبية �إىل عاملي املتعة
وال ّت�شويق للقراءة الذي وفرته الألعاب التعليمية الإلكرتونية ،فقد
إلكرتونية يف نوعني من
انغم�س طلبة جمموعة الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
امل�شوق
ال ّن�شاط هما :الن�شاط ال ّتعليمي املعريف ،وال ّن�شاط الترّ فيهي
ّ
واملثري لالهتمام ،ما �أدى �إىل �إثارة دافعية الطّ لبة نحو تعلم القراءة،
حيث لوحظ االهتمام واالندماج الكبريين من قبل الطّ لبة �أثناء
ممار�ستهم للألعاب التعليمية الإلكرتونية.وتدعم نتائج ال ّدرا�سة
احلالية نتائج درا�سة �إبراهيم زادا ( )Ebrahimzadeh, 2017التي
�أظهرت وجود فروق ذات داللة اح�صائية يف اكت�ساب املفردات
ل�صالح الطّ لبة يف املجموعتني ال ّتجريبيتني يعزى ال�ستخدام
الألعاب ال ّتعليمية الإلكرتونية ،ونتائج درا�سة جرمي�شا ،وكاردوزو،
ووادنغتون ( )Grimshaw, Cardoso & Waddington, 2016التي
�أظهرت وجود فروق يف الطّ القة اللغوية ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية
تعزى ال�ستخدام اللعبة ال ّتعليمية الإلكرتونية ،ونتائج درا�سة ت�شني
ولني ( )Chen & Lin, 2015التي �أظهرت متو�سط درجات �أعلى لأفراد
املجموعة ال ّتجريبية التي تعلمت با�ستخدام الألعاب التعليمية
ال�ضابطة ،ونتائج درا�سة
الإلكرتونية من متو�سط درجات املجموعة ّ
�أوت وبوزي ( )Ott & Pozzi, 2012التي �أظهرت �أثر الألعاب التعليمية
الإلكرتونية يف زيادة قدرات الطّ لبة يف م�ستوى الفهم ،ونتائج درا�سة
ال�شحروري والرمياوي ( )2011التي �أظهرت وجود �أثر الألعاب
التعليمية الإلكرتونية على العمليات املعرفية الآتية :ال ّتذكر وحل
امل�شكالت واتخاذ القرار لدى �أطفال املرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف
الأردن ،ونتائج درا�سة نيفيل و�آخرون ( )Neville et al., 2009التي
�أظهرت � ّأن االنغما�س يف بيئة الألعاب التعليمية الإلكرتونية طور
عملية ال ّتعلّم.
Ú Úوجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α ≤0,05يف امل�ستوى احلريف ،وامل�ستوى ال ّنقدي لال�ستيعاب
القرائي تعزى ملتغري اجلن�س,وذلك ل�صالح الإناث ،ويعزو الباحثان
تفوق االناث على الذكور يف م�ستويي اال�ستيعاب احلريف وال ّنقدي
وحما�سا لال�سرتاتيجيات اجلديدة �أكرث
اهتماما
�إىل � ّأن الإناث ُيظهرن
ً
ً
من الذكور ،وقديعزى تفوق الإناث �إىل � ّأن الإناث ي�ستخدمن ال ّن�صف
الأي�رس من الدماغ �أكرث من الذكور ,وهوامل�س�ؤول عن الطالقة ،وفهم
املفردات ،والأعمال التي تتطلب الدقة و�إيجاد التفا�صيل(  (�Silver
تفوقهن �إىل وجود فروق يف الذكاء اللغوي
 ، )man, 2007وقد يعزى
ّ
ل�صالح الإناث بح�سب نتائج درا�سة (�سكر وغامن. )2011 ،واختلفت
نتائج ال ّدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة �سليمون ( )2013التي
�أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س
يف طريقة ال ّتعليم والتعلم با�ستخدام الألعاب ال ّتعليمية احلا�سوبية.
ونتائج درا�سة حممد وعبيدات ( )2010التي �أظهرت عدم وجود
فروق يف ال ّتح�صيل تعزى ملتغري اجلن�س لدى طلبة جمموعة الألعاب
إلكرتونية.
ال ّتعليمية ال
ّ
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Ú Úوجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0,05يف امل�ستوى احلريف ،وامل�ستوى اال�ستنتاجي
وامل�ستوى ال ّنقدي وال ّدرجة الكلية لال�ستيعاب القرائي تعزى لل ّتفاعل
بني متغريي املجموعة واجلن�س ل�صالح الإناث يف املجموعة
ال ّتجريبية.يعزو الباحثانهذا ال ّتفاعل �إىل حداثة هذه التجربة
بالن�سبة للإناث �إذ � ّأن الفتياتال تتاح لهن فر�ص اللعب بالألعاب
أي�ضا
الإلكرتونية كما هو احلال عند ال ّذكور.وقد يعزى هذا ال ّتفاعل � ً
�إىل االهتمام امللحوظ الذي �أبدته الطالبات يف املجموعة ال ّتجريبية
حيث الحظ الباحثان من خالل متابعتهما لتطبيق جل�سات الألعاب
اهتماما ،وتفاعلاً كبريين من قبل الفتيات،
التعليمية الإلكرتونية
ً
وتختلف نتائج ال ّدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سةحممد وعبيدات
( )2010التي �أظهرت عدم وجود فروق يف ال ّتح�صيل تعزى للتفاعل
بني متغريي الطريقة واجلن�س.

التّوصيات:
.1
.2
.3
.4

يف �ضوء نتائج ال ّدرا�سة احلالية يو�صي الباحثان بالآتي:
إلكرتونية يف تعليم مهارات اللغة
1توظيف الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
العربية ،واملواد الأخرى ب�شكل عام.
إلكرتونية يف ال ّتعلم
2التو�سع يف ا�ستخدام الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
وال ّتعليم.
3تبني وزارة الرتبية وال ّتعليم ت�صميم و�إنتاج �ألعاب تعليمية
إلكرتونية وت�ضمينها يف املناهج.
ال
ّ
إلكرتونية يف
�4إجراء درا�سات تبحث �أثر الألعاب ال ّتعليمية ال
ّ
تعليم مهارات اللغة العربية لدى طلبة املراحل ال ّدرا�سية
املختلفة.
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