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برمجية تعليمية مقترحة وقياس أثرها في قدرة طلبة ّ
الصف األول األساسي في األردن
شكل واخملتلفة ً
اً
لفظا
على ال ّتمييز بني حروف اللغة العربية املتشابهة

أ .مروة نواف أبو جقيم
د .إميان عبد الفتاح عبابنه

language alphabets that resemble in form, differ in
pronunciation, reading, writing.

املقدمة

امللخص
هدفت ال ّدرا�سة احلالية �إىل معرفة �أثر برجمية تعليمية
ال�صف الأول الأ�سا�سي يف الأردن على
مقرتحة يف قدرة طلبة ّ
�شكل واملختلفة لفظّ ا
ال ّتمييز بني حروف اللغة العربية املت�شابهة اً
با�ستخدام املنهج �شبه ال ّتجريبي .وتكونت عينة ال ّدرا�سة من ()47
طال ًبا وطالب ًة من مدر�سة الكرامة الأ�سا�سية املختلطة ،وق�سمت
العينة بطريقة ع�شوائية �إىل جمموعتني �إحداهما جتريبية وعددها
( )26طال ًبا وطالبةً ،والأخرى �ضابطة وعددها ( )21طال ًبا وطالبةً.
وطبقت ال ّدرا�سة يف الف�صل ال ّدرا�سي الأول من العام ال ّدرا�سي
 ،2020 /2019و�أعدت برجمية تعليمية واختباران لقراءة احلروف
�شكل واملختلفة لفظً ا وكتابتها ،وطبقتا بعد ال ّتحقق من
املت�شابهة اً
�صدقهما وثباتهما ،وبا�ستخدام حتليل التباين الأحادي تبني
وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لأداء الطلبة على اختباري القراءة والكتابة البعدي ل�صالح
املجموعة ال ّتجريبية التي در�ست با�ستخدام الربجمية ال ّتعليمية
املقرتحة ،و�أو�صت هذه ال ّدرا�سة ب�رضورة ا�ستخدام الربجميات
ال ّتعليمية يف تعليم حروف اللغة العربية.
الكلمات املفتاحية :برجمية تعليمية ،حروف اللغة العربية
�شكل ،حروف اللغة العربية املختلفة لفظً ا ،القراءة،
املت�شابهة
اً
الكتابة.

Abstract
This study aimed to find out the effect of the
proposed instructional software on the ability of the
first basic graders in Jordan to distinguish between
the Arabic language alphabets which resemble in
form and differ in pronunciation by using the quasiexperimental approach. The study sample consisted
of 47 male and female students from al-Karama
Primary School. The sample was randomly divided
into two groups, 26 students in an experimental group
and 21 in the control group. This study was applied
during the first academic semester of 20192020-. An
instructional software and two tests for reading and
writing letters that are similar in shape and different
in pronunciation were prepared and applied after
its soundness and veracity verified. Using One Way
ANCOVA analysis, the differences were found in
the arithmetic averages and standard deviations to
students' performances in p ost reading and writing
exams for the experimental group that was taught
by the proposed instructional software. The study
recommended that the instructional software should
be used in teaching the letters of Arabic language.
Keywords: Instructional software, the Arabic
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تع ّد اللغة �أداة التوا�صل بني الأفراد وال�شعوب ،فقد اعتمد
الإن�سان الأول منذ بداية حياته على الرموز والإ�شارات للتعبري عن
حاجاته ورغباته والتوا�صل مع الآخرين ،لتتطور اللغة بعد ذلك،
وحتل الأ�صوات مكان هذه الرموز والإ�شارات ،فلكل حرف عدة
�أ�صوات منها ال�صوامت ومنها املتحرك؛ وتعد اللغة العربية من
�أ�سمى اللغات و�أعظمها ،هذه اللغة التي نالت �أعظم تتويج وتكرمي
قد تناله لغة على مر الع�صور ،اللغة التي توجت بنزول �أعظم الكتب
ال�سماوية بها ،فهي لغة القر�آن الكرمي ،وهي مفتاح ال ّثقافة العربية
ّ
والإ�سالمية بحروفها ومفرداتها وجملها وفقراتها ومعانيها ،لذا
وجب االعتناء بها والعمل على متكني �أفرادها من امتالك حروفها
ومهاراتها واتقانها (ال�صويف.)2007 ،
واحلروف هي مفاتيح اللغة ،منها تت�شكل الكلمات ،واملجموعة
تكون جملة ،واجلمل العديدة ت�شكل فقرات ،وبهذه
من الكلمات ّ
الكلمات واجلمل والفقرات ي�ستطيع الفرد ال ّتعبري وال ّتوا�صل مع
الآخرين وال ّتفاهم معهم ،وهكذا ت�ؤدي اللغة وظائفها فما �أن يتقن
الفرد حروفها نط ًقا وكتاب ًة يكن بذلك قد امتلك اللغة و�أتقنها لل ّتعبري
عن �أفكاره و�آرائه وم�شاعره بي�رس و�سهولة (جواد.)2015 ،
ويبد�أ تعليم اللغة العربية بتعليم حروفها التي يبلغ عددها
ثمانية وع�رشين حرفًا ،اثنان وع�رشون حرفًا منها تت�شابه يف
�شكلها ،وتختلف يف نطقها و�صوتها .ويذكر الغول (� )2009إن
�شكل ،وخمتلفة لفظً ا يف اللغة العربية،
هناك حروفًا مت�شابهة اً
فيقول“ :بع�ض احلروف التي تت�شابه من حيث ر�سمها وال مييزها
عن بع�ضها بع�ضً ا �إال و�ضع نقاط على بع�ض احلروف ،وخلو بع�ضها
من هذه الّنقاط ،فال مييز هذه احلروف �إال وجود نقطة �أو نقطتني
�أو ثالثة على احلرف” .ونبهت وزارة الرتبية والتعليم الأردنية
(� )2015أن هناك حروفًا يف العربية تت�شابه يف ال�شكل قد ي�صعب
التمييز الب�رصي بينها مثل (ب ،ت ،ث)�( ،س� ،ش)( ،ر ،ز)” .ليبني �أبو
بكر (� )2016أن ت�شابه معظم احلروف قد ي�ؤدي �إىل اللب�س واخللط
يف قراءة الكلمات ،فتلتب�س اجليم باحلاء واخلاء ،وتلتب�س ال ّدال
بال ّذال وهكذا.
وملا كانت هذه احلروف ت�شكل الغالبية العظمى من حروف
اللغة العربية ،حيث يتبقى �سواها �ستة حروف فقط وهي (�أ ،م ،ن،
هـ ،و ،ي) ،فقد �أدركت وزارة الترّ بية وال ّتعليم يف الأردن �أهمية تعلم
ال�صحيح ،وقامت بت�صنيف هذه
هذه احلروف نط ًقا وكتاب ًة ّ
بال�شكل ّ
احلروف على �أنها واحدة من ال ّتحديات التي تواجه الطّ لبة يف تعلم
احلروف العربية ال �سيما يف ال�صف الأول الأ�سا�سي ،ويف هذا املجال
�أ�شارت وزارة الترّ بية وال ّتعليم ( )2015خالل امل�سوحات امليدانية،
ومقابالت املعلمني �إىل وجود �ضعف لدى الطّ لبة يف ال ّتمييز بني هذه
ال�ضعف
ال�صف الأول الأ�سا�سي ،وما ي�شكله هذا ّ
احلروف خا�صة طلبة ّ
يف ال ّتمييز من م�شكالت �أخرى تتمثل بتجريد هذه احلروف ودجمها،
ال�صوتي وتركيب املقاطع ،وما ينتج عنه
ومنها ما يتمثل بالوعي ّ
من �ضعف يف تكوين الكلمات وتركيب اجلمل ذات املعنى املفيد،
وبال ّنهاية �إىل �صعوبات يف تعلم اللغة العربية يف جمملها.
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�شكل
الغر�ض الأ�سا�س من تعليم احلروف العربية املت�شابهة اً
واملختلفة لفظً ا وال ّتمييز بينها يف بداية تعليم اللغة العربية ،هو
الإملام والتمكن من �أهم مفاتيح اللغة العربية ،فالقراءة التي تعني
القدرة على نطق الرموز وفهمها ،حتتاج �إىل معرفة احلروف ونطقها
ال�صحيح ،وكذلك الأمر يف الكتابة التي تعتمد على ما يخزنه
ب�شكلها ّ
الطّ الب يف ذاكرته من حروف وكلمات وجمل ،فتمييز الطّ فل بني
هذه احلروف يعني �إتقان مبادئ القراءة والكتابة ،لأنها ت�شكل �أحد
اجلوانب الف�سيولوجية لهما ،ال�سيما مع وقوع الطلبة باللب�س يف
قراءة احلروف املت�شابهة �شكال واملختلفة نطقا وكتابتها ،وهذا ما
�أكد عليه �صومان( .)2010
ولأن ال ّتكنولوجيا �أداة فاعلة يف هذا الع�رص ،وحم ّفزة ودافعة
الربط بني تعليم اللغة العربية وال ّتكنولوجيا؛
لل ّتعلم ،كان ال بد من ّ
للإفادة من �إمكاناتها العالية يف دعم تعلم اللغة العربية يف مراحل
ال ّتعليم العام ،ويف املرحلة الأ�سا�سية ب�شكل خا�ص ،فلقد كرث احلديث
م�ؤخرًا عن دمج ال ّتكنولوجيا يف تعليم اللغة العربية ،وما لهذا ال ّدمج
من �إيجابيات يف حتقيق ال ّنتاجات ال ّتعليمية املطلوبة ،وت�أثري
ال ّتطورات ال ّتكنولوجية احلديثة وما و ّفرته من برامج وتطبيقات
�أ�سهمت يف تعلّم العربية وبلغة �سليمة ،وما ت�ضمنته من طرائق
ال�سليم ،وما توفره من تغذية راجعة فورية ،وما لها
لتعليم الإمالء ّ
من مزايا يف تعليم مهارتي القراءة والكتابة يف املراحل الأ�سا�سية
ال�صفوف ال ّثالثة الأوىل ،لكونها ت�ساعدهم على
خا�صة مع طلبة ّ
جتاوز بع�ض امل�شكالت مثل حجم اخلط ،وا�ستيعاب الرموز الكتابية،
فالربجميات ال ّتعليمية هي ا�سرتاتيجيات حديثة يف ال ّتعلم وال ّتعليم،
من �ش�أنها �أن ت�سهم يف �صناعة العقول؛ لأنها تزيد من احتمالية
م�ستقبل ،لذا كان ال بد من االهتمام
اال�ستجابة واالحتفاظ بال ّتعلم
اً
بها وحماولة �إدخالها يف تعلم اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية
من ال ّتعليم من خالل الربجميات التعليمية(خ�رض2016 ،؛ ال�سيد،
.)2016
عرفها عبود ()2007
ويق�صد بالربجمية ال ّتعليمية كما ّ
الرزم �أو احلقائب �أو الأن�شطة التي جرى تنظيمها
�أنها ال ّدرو�س �أو ّ
و�إنتاجها وحو�سبتها لتحقيق �أهداف حمددة يف موقف تعليمي
وعرفها الهر�ش
تعلمي مو�صوف جلمهور حمدد من املتعلمنيّ .
والغزاوي ومفلح والفاخوري (� )2012أنها :درو�س �أو رزم تعليمية
على �شكل حقائب �أو جممعات �أو وحدات ن�سقية �أو �أن�شطة تعليمية
يتم ت�صميمها و�إنتاجها وحو�سبتها لتحقيق �أهداف حمددة يف بيئة
حا�سوبية (افرتا�ضية) تعليمية ملتعلمني �أو متدربني معينني� .أما
�شحاتة ( )2008فقد عرفها“ :ذلك النوع من اخلربة ال ّتعليمية ،حيث
ي�أخذ مكان املعلم بالن�سبة لل ّتلميذ برنامج يقود ال ّتالميذ من خالل
ال�سلوك املحدد �صممت ورتبت بحيث جتعل االحتمال
جمموعة من ّ
م�ستقبل بطريقة معينة ومرغوب فيها� ،أي
�أكرب ب�أنه �سي�ستجيب
اً
�أن ال ّتلميذ �سيتعلم ما �صمم الربنامج لتعليمه .وعرفها ت�شونيكني
(� )Tchounikine, 2011أنها عبارة عن برامج �صممت خ�صي�صً ا
بحيث ت�سمح للمتعلم بتطوير ن�شاطات تتالءم مع الأهداف الرتبوية
املعتربة.
ال�سابقة للربجميات التعليمية �أنها مادة
يتبني من ال ّتعريفات ّ
تعليمية �أو جزء منها ،م�صممة با�ستخدام واحد �أو �أكرث من برامج
احلا�سوب �أو تطبيقاته ،م�ستفيدة من خ�صائ�ص هذه الربامج ،وما

تقدمه من و�سائط متعددة كال�صوت وال�صورة واحلركة ،بهدف
جذب انتباه الطلبة وزيادة دافعيتهم نحو ال ّتعلم؛ للو�صول بهم �إىل
امل�ستوى املطلوب من التعلم.
وميكن الإفادة من ال ّتكنولوجيا وما توفره من فر�ص يف تعليم
الطّ لبة احلروف عامة ،والإفادة من الربامج املحو�سبة يف م�ساعدة
�شكل واملختلفة لفظً ا.
الطّ لبة على ال ّتمييز بني احلروف املت�شابهة اً
و�أجريت يف هذا املجال العديد من الدرا�سات ال�سابقة ،مثل:
درا�سة عليمات ( )2018التي بعنوان “فاعلية برنامج تدريبي
ال�صوتي لتفعيل القدرة على القراءة
حمو�سب لتنمية مهارات الوعي ّ
والكتابة لدى عينة من الطّ لبة املوهوبني من ذوي �صعوبات ال ّتعلم”
من عمر ( )9 - 6يف الأردن ،وا�ستخدمت الباحثة لذلك املنهج �شبه
ال ّتجريبي مع عينة ال ّدرا�سة املكونة من ( )60طال ًبا من مدار�س
عمان ،وق�سمت �إىل( )30طال ًبا يف املجموعة ال ّتجريبية التي طبق
عليها مقيا�س اال�ضطرابات الفونولوجية وال ّنطقية والربنامج
الت ّدريبي املحو�سب لتنمية مهارات الوعي ال�صً وتي ،و( )30طال ًبا
ال�ضابطة .و�أظهرت نتائج ال ّدرا�سة وجود فروق دالة
يف املجموعة ّ
�إح�صائ ًيا ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية على ال ّدرجة الكلية للمقيا�س
ال�صوتي ،والذي �أ�سهم يف تنمية مهارات
البعدي مل�ستوى الوعي ّ
اللغة اال�ستقبالية واللغة ال ّتعبريية لدى الطلبة املوهوبني ويف جمال
ا�ستخدام اللغة ب�شكل عام.
و�أجرى الغامدي ( )2013درا�سة بعنوان “فاعلية حقيبة
تعليمية يف �إك�ساب مهارة ال ّتمييز بني احلروف الهجائية العربية
ال�صف الأول االبتدائي” يف حمافظة
املت�شابهة نط ًقا وكتاب ًة لتالميذ ّ
ال�سعودية ،وا�ستخدم الباحث لتحقيق
املخواة باململكة العربية ّ
�أهداف درا�سته املنهج ال ّتجريبي القائم على جمموعتني �إحداهما
جتريبية والأخرى �ضابطة .وطبقت ال ّدرا�سة على عينة مكونة من
ال�صف الأول ،وزعوا �إىل املجموعة ال ّتجريبية التي
( )60طال ًبا من ّ
ال�ضابطة ( )30طال ًبا ،كما قام الباحث
بلغت ( )30طال ًبا واملجموعة ّ
بت�صميم �أدوات ال ّدرا�سة املتمثلة يف اختبار مهارات ال ّتمييز بني
احلروف العربية املت�شابهة نط ًقا وكتابةً ،وت�صميم حقيبة تعليمية
بجز�أين الأول ورقي ،وال ّثاين حمو�سب يتعامل معه الطّ لبة با�ستخدام
احلا�سوب .وقد �أ�سفرت نتائج ال ّدرا�سة عن وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات املجموعتني ال ّتجريبية وال�ضابطة يف
القيا�س البعدي ملهارة ال ّتمييز بني احلروف املت�شابهة نط ًقا وكتاب ًة
ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية.
و�أقام احلربي ( )2012درا�سة بعنوان “فاعلية ا�ستخدام
الو�سائط املتعددة يف تنمية مهارات القراءة لدى تالميذ ال�صف
الأول االبتدائي مبدينة مكة املكرمة” املتمثلة بال ّتعرف على املقروء
ونطقه ،وفهم املقروء ،والطالقة القرائية ،وا�ستخدم الباحث املنهج
�شبه ال ّتجريبي املعتمد على عينة تكونت من ( )60طال ًبا ق�سموا �إىل
( )30طال ًبا يف املجموعة ال ّتجريبية در�سوا با�ستخدام الو�سائط
ال�ضابطة در�سوا بالطّ ريقة
املتعددة ،و( )30طال ًبا يف املجموعة ّ
االعتيادية .و�أ�شارت نتائج ال ّدرا�سة وجود فروق دالة اح�صائ ًيا يف
الأداء البعدي للمهارات القرائية ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية.
و�أجرت �سل ّوت ( )2010درا�سة “بعنوان �أثر توظيف الألعاب
�شكل واملختلفة نط ًقا
التعليمية يف ال ّتمييز بني احلروف املت�شابهة اً
ال�صف ال ّثاين الأ�سا�سي” ،وللإجابة عن �أ�سئلة ال ّدرا�سة
لدى تالمذة ّ
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برمجية تعليمية مقترحة وقياس أثرها في قدرة طلبة ّ
الصف األول األساسي في األردن
شكل واخملتلفة ً
اً
لفظا
على ال ّتمييز بني حروف اللغة العربية املتشابهة

أ .مروة نواف أبو جقيم
د .إميان عبد الفتاح عبابنه

ا�ستخدمت الباحثة املنهج �شبه ال ّتجريبي ،وتكونت عينة ال ّدرا�سة
من ( )80طال ًبا وطالب ًة من مدار�س قطاع غزة بفل�سطني ،وق�سمت
العينة �إىل �أربع جمموعات وهم :جمموعة جتريبية �إناث عددها
( )20طالبةً ،وجمموعة �ضابطة �إناث بلغت ( )20طالبة ،وجمموعة
جتريبية ذكور عددها ( )20طال ًبا وجمموعة �ضابطة ذكور بلغت
( )20طال ًبا ،واختريت جمموعات الذكور من مدر�سة �أخرى غري
مدر�سة الإناث .ولتطبيق ال ّدرا�سة قامت الباحثة ببناء �أدواتها
املكونة من اختبار ت�شخي�صي ،وبرنامج للألعاب ال ّتعليمية لل ّتمييز
�شكل واملختلفة نط ًقا ،ودليل معلم يو�ضح
بني احلروف املت�شابهة اً
كيفية تطبيق ال ّدرو�س ب�أ�سلوب الألعاب ال ّتعليمية .و�أظهرت نتائج
ال ّدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ال ّداللة (.05
= )αبني متو�سطات درجات طالب وطالبات املجموعات ال ّتجريبية
وال�ضابطة يف االختبار الكتابي لل ّتمييز بني احلروف املت�شابهة
ّ
�شكل واملختلفة نط ًقا ل�صالح املجموعات ال ّتجريبية ،كما و�أثبتت
اً
هذه الألعاب ال ّتعليمية فاعليتها يف م�ساعدة الطّ لبة على قراءة
�شكل واملختلفة �صو ًتا.
احلروف املت�شابهة اً
و�أجرى ماكارو�سون وولكر ( )Macaruson & Walker, 2008
درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن فاعلية ا�ستخدام الربجميات ال ّتعليمية
الرو�ضة
املبنية على ّ
ال�صوت و�شكل احلرف يف �إك�ساب �أطفال ّ
مهارات القراءة والكتابة ،كمنهج فاعل ملنهاج القراءة ،وهو مبني
ال�صوتيات لإيجاد التوافق بني �صوت احلرف و�شكله .وطبقت
على ّ
الرو�ضة يف الواليات املتحدة الأمريكية يف
أطفال
�
على
ال ّدرا�سة
ّ
مدر�ستني ابتدائيتني يف جمتمع ح�رضي خارج بو�سطن ،وطبق
اختبار قبلي وبعدي على عينة تكونت من ( )100طفل من �أطفال
الرو�ضة ،وزعوا �إىل جمموعة جتريبية در�ست با�ستخدام الربجميات
ّ
احلا�سوبية ،و�أخرى �ضابطة در�ست بالطّ ريقة االعتيادية .و�أظهرت
نتائج ال ّدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف املهارات
القرائية والكتابية بني املجموعتني ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية،
ووجود فروق ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية يف مهارات الوعي
والربط بني �شكل احلرف و�صوته.
ال�صوتي ّ
ويالحظ من اال�ستعرا�ض ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة اهتمام
الباحثني مبو�ضوع احلروف املت�شابهة �شكال واملختلفة نطقا وعلى
اختالف ال�صفوف الدرا�سية فبع�ضها طبق على طلبة مرحلة ريا�ض
الأطفال مثل درا�سة ماكارو�سون وولكر( Macaruson & Walker,
 ،)2008وبع�ضها طبق على طلبة ال�صف الأول الأ�سا�سي مثل درا�ستي
الغامدي( )2013واحلربي ( ،)2012وبع�ضها طبق على طلبة
�سلوت( ،)2010وبع�ضها طبق
ال�صف الثاين الأ�سا�سي مثل درا�سة ّ
على الطلبة املوهوبني ملرحلة تعليمية مثل درا�سة عليمات ()2018
�إذ طبقت على الطلبة املوهوبني من عمر (� 9 - 6سنوات) .
و�أهم ما مييز الدرا�سة احلالية عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة
ال �سيما درا�ستي الغامدي ( )2013واحلربي (� )2012أنها طبقت
على طلبة ال�صف الأول الأ�سا�سي (الذكور والإناث) يف الأردن� ،أما
الدرا�ستان ال�سابقتان فقد طبقتا على الطالب الذكور يف ال�سعودية،
مع اختالف الفرتة الزمنية ،ونظرًا لت�شابهما مع الدرا�سة احلالية فقد
حاولت الدرا�سة احلالية اال�ستفادة منهما يف �إعداد �أداتي الدرا�سة.
واتفقت مع درا�ستي الغامدي ( )2013و�سل ّوت ()2010
باهتمامها باجلانب التكنولوجي يف تعليم حروف اللغة العربية
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املت�شابهة �شكال واملختلفة نطقا� ،إذ �أظهرت نتائجهما فاعلية
ا�ستخدام احلقيبة التعليمية املحو�سبة والألعاب التعليمية يف
م�ساعدة الطّ لبة على تذكر �شكل احلروف املت�شابهة كتابة ،واتفقت
�أي�ضً ا مع درا�سة ماكارو�سون وولكر (Macaruson and 2008
 ،),Walkerيف نتيجتها بفاعلية الربجميات ال ّتعليمية يف زيادة قدرة
�شكل (كتابة)؛
الطلبة على ال ّتمييز بني احلروف العربية املت�شابهة اً
ومن هنا كان ال بد من حماولة الإفادة من ال ّتكنولوجيا يف جمال
�شكل واملختلفة لفظً ا
التعليم ال �سيما يف تعليم احلروف املت�شابهة اً
ال�صف الأول الأ�سا�سي يف الأردن؛ لتاليف وقوع الطّ لبة يف
لدى طلبة ّ
م�شكلة عدم القدرة على القراءة والكتابة يف �صفوف الحقة ب�سبب
عدم القدرة على ال ّتمييز بني هذه احلروف ،ثم اللجوء �إىل ال ّتطبيقات
والربجميات ال ّتعليمية كحل عالجي ملعاجلة هذا ال�ضعف ،وعلى
اعتبار �أن طلبة ال�صف الأول الأ�سا�سي هم �أبناء الع�رص ال ّتكنولوجي؛
لذا فقد حاولت الدرا�سة احلالية معرفة �أثر برجمية تعليمية مقرتحة
ال�صف الأول الأ�سا�سي يف الأردن على ال ّتمييز بني
يف قدرة طلبة ّ
�شكل واملختلفة لفظً ا.
احلروف املت�شابهة اً

مشكلة ال ّدراسة وسؤاالها
تعد مهارتا القراءة والكتابة من �أهم املهارات الواجب تعلمها
ال�صفوف ال ّثالثة الأوىل ،ويتطلب تعلمهما ال ّتعرف على حروف
يف ّ
الكلمة قراءة وكتابة ،وال ّتمييز بني احلروف ب�أ�شكالها املختلفة قبل
قراءة الكلمة وكتابتها ،ال ّتي قد ت�شتمل على العديد من احلروف
ال�صعوبات
املت�شابهة اً
�شكل واملختلفة لفظً ا ،وهذا يتطلب جتاوز ّ
وال�سمعية جميعها ،والتي ت�ؤدي �إىل �ضعف يف قدرة طلبة
الب�رصية ّ
ال�صف الأول الأ�سا�سي على ال ّتمييز بينها( الغول� ،)2009 ،إذ بينت
ّ
العديد من الدرا�سات كدرا�سة الغامدي( )2013ودرا�سة �سلّوت
( )2010التي تناولت مهارات القراءة والكتابة و�إك�سابها لدى
طلبة املرحلة الأ�سا�سية عند حديثهم عن م�شكلة اخللط بني احلروف
بال�شكل واملختلفة باللفظ� ،إن هذه امل�شكلة قد تعود �إىل
املت�شابهة ّ
ق�صور يف ال ّذاكرة الب�رصية وت�أثريها على تذكر احلروف وال ّتمييز
ال�سمعية التي ت�ؤثر يف تذكر �أ�صوات احلروف(�أبو
بينها ،وال ّذاكرة ّ
�أ�سعد� ،)2015 ،إ�ضافة �إىل ذلك فقد الحظت الباحثة الأوىل كونها
معلمة يف وزارة الترّ بية وال ّتعليم الأردنية وجود م�شكلة لدى طلبة
بال�شكل،
ال�صف ال ّثاين الأ�سا�سي يف اخللط بني احلروف املت�شابهة ّ
وعدم القدرة على نطقها وكتابتها ب�شكل �صحيح مما دلَّ على وجود
ال�صف الأول الأ�سا�سي؛ لذا فقد
خلل عند تعلم هذه احلروف يف ّ
ال�صف
حاولت ال ّدرا�سة احلالية ت�سليط ّ
ال�ضوء على هذا املو�ضوع يف ّ
الأول الأ�سا�سي ومعاجلته با�ستخدام برجمية تعليمية مقرتحة من
�شكل واملختلفة لفظً ا،
الباحثتني لتعليمهم احلروف املت�شابهة
اً
ومعاجلة اخللط بني هذه احلروف منذ بداية تعلم احلروف باالعتماد
ال�سلبي عندما
على ال ّتكنولوجيا قبل �أن ت�صبح م�شكلة لها ت�أثريها ّ
ال�صف ال ّثاين الأ�سا�سي.
ينتقل الطالب �إىل ّ
�شكل واملختلفة
ونظرًا لأهمية ال ّتمييز بني احلروف املت�شابهة اً
لفظً ا يف متكني الطّ لبة من القراءة والكتابة� ،إ�ضافة �إىل �أهمية
ال ّتكنولوجيا ك�أداة م�ساعدة يف زيادة قدرة الطّ لبة على ال ّتمييز
بني هذه احلروف ،وذلك من خالل الربامج املحو�سبة (ا�شتيوه
وعليان2015،؛ توفيق� ،)2016 ،إ�ضافة �إىل �إثبات نتائج العديد
من الدرا�سات فاعلية ا�ستخدام ال ّتكنولوجيا يف تعليم مهارات اللغة
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العربية وعلى وجه اخل�صو�ص مهارتي القراءة والكتابة ،كدرا�سة
احلربي( )2012والغامدي ( )2013اللتني �أثبتت نتائجهما فاعلية
الو�سائط واحلقائب التعليمية يف التمييز بني احلروف املت�شابهة
ال�صف الأول الأ�سا�سي،
اً
�شكل واملختلفة لفظً ا قراءة وكتابة لدى طلبة ّ
وانعكا�س ذلك على متكينهم من مهارتي القراءة والكتابة؛ ،لذا فقد
حتددت م�شكلة ال ّدرا�سة احلالية مبحاولة معرفة �أثر برجمية تعليمية
ال�صف الأول الأ�سا�سي يف الأردن على ال ّتمييز
مقرتحة يف قدرة طلبة ّ
�شكل واملختلفة لفظً ا .وبنا ًء
بني حروف اللغة العربية املت�شابهة اً
ال�س�ؤالني الآتيني:
عن
عليه ،حاولت ال ّدرا�سة احلالية الإجابة
ّ
1 .1هل هناك �أثر للربجمية ال ّتعليمية املقرتحة دال �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى ( )α= .05بني متو�سطات �أفراد املجموعة ال ّتجريبية
ال�صف الأول الأ�سا�سي يف
واملجموعة ّ
ال�ضابطة يف قدرة طلبة ّ
�شكل واملختلفة لفظً ا؟
الأردن على قراءة احلروف العربية املت�شابهة اً
إح�صائيا
2 .2هل هناك �أثر للربجمية ال ّتعليمية املقرتحة دال �
ّ
عند م�ستوى ( )α= .05بني متو�سطات �أفراد املجموعة ال ّتجريبية
ال�صف الأول الأ�سا�سي يف
واملجموعة ّ
ال�ضابطة يف قدرة طلبة ّ
�شكل واملختلفة لفظً ا؟
الأردن على كتابة احلروف العربية املت�شابهة اً

أهداف ال ّدراسة
هدفت ال ّدرا�سة احلالية معرفة �أثر برجمية تعليمية مقرتحة يف
ال�صف الأول الأ�سا�سي يف الأردن على ال ّتمييز بني حروف
قدرة طلبة ّ
�شكل واملختلفة لفظً ا ،فطبقت ال ّدرا�سة على
اللغة العربية املت�شابهة اً
ال�صف
طلبة
من
�ضابطة
أخرى
ل
وا
جتريبية
جمموعتني �إحداهما
ّ
الأول الأ�سا�سي يف مدر�سة الكرامة الأ�سا�سية املختلطة وهي مدر�سة
حكومية تابعة ملديرية الرتبية وال ّتعليم للواء الر�صيفة يف حمافظة
ال ّزرقاء.
أهمية ال ّدراسة
تكمن �أهمية ال ّدرا�سة احلالية يف جانبني هما:
 .أالأهمية التّطبيقية
ال�صف الأول
1 .1ت�سهم هذه ال ّدرا�سة يف زيادة قدرة طلبة ّ
�شكل
الأ�سا�سي على ال ّتمييز بني احلروف العربية املت�شابهة
اً
واملختلفة لفظً ا واحل ّد من هذه امل�شكلة قبل ظهورها لدى الطلبة يف
�صفوف الحقة.
2 .2ت�ؤدي نتائج ال ّدرا�سة احلالية �إىل تغري اجتاهات القائمني
لل�صفوف الأ�سا�سية حول �أ�ساليب
على �إعداد منهاج اللغة العربية ّ
ال ّتدري�س وا�سرتاتيجياتها ،وال ّتوجه نحو دمج ح�ص�ص اللغة العربية
يف املرحلة الأ�سا�سية بال ّتكنولوجيا وجعل ح�ص�ص تعليم احلروف
ح�ص�صً ا حمو�سبة.
ب .الأهمية النظرية
 1 .1ت�ؤدي نتائج ال ّدرا�سة احلالية �إىل فتح املجال �أمام
الباحثني للبحث حول مو�ضوعات تتعلق مبهارتي القراءة والكتابة
ومهاراتهما الفرعية لدى طلبة ال�صف الأول الأ�سا�سي.
2 .2ترفد الدرا�سة احلالية املكتبة العربية ب�إطار نظري حول
�شكل واملختلفة لفظً ا.
مهارة التمييز بني احلروف املت�شابهة اً

3 .3تفيد الباحثون يف هذا املجال من �إعداد �أدوات الدرا�سة
امل�شابهة لأداتي الدرا�سة احلالية.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة احلالية التعريفات الإجرائية الآتية:
 الربجمية التعليمية :هي حقيبة تعليمية �إلكرتونية ت�ضم
جمموعة من ال ّدرو�س اخلا�صة بتعليم احلروف العربية املت�شابهة
�شكل واملختلفة لفظً ا والواردة يف الف�صل الأول من كتاب لغتنا
اً
لل�صف الأول الأ�سا�سي املقرر يف وزارة الترّ بية وال ّتعليم
العربية ّ
الأردنية للعام ال ّدرا�سي  2020 - 2019وهذه احلروف هي( :ب،
ت)�( ،س� ،ش)( ،ر ،ز) .وي�ضم كل در�س جمموعة من الأن�شطة ال ّتعليمية
املدعمة بالو�سائط املتعددة ،وا�ستخدمت العرو�ض ال ّتقدميية يف هذه
الربجمية ال ّتعليمية ،وهي من �إعداد الباحثتني.
�شكل واملختلفة لفظًا :هي احلروف
 احلروف املت�شابهة
اً
بالر�سم مع وجود فارق ال ّنقطة بينها ،وهذه احلروف قد
املت�شابهة ّ
ال�صوت
ي�صعب ال ّتمييز الب�رصي بينها ،ولكنها تختلف من حيث ّ
ال�سمعي بينها ،وهذه احلروف هي( :ب،
وال ّنطق ،ومن املمكن ال ّتمييز ّ
ت)�( ،س� ،ش)( ،ر ،ز) ،والواردة يف الف�صل الأول من كتاب (لغتنا
لل�صف الأول الأ�سا�سي املقرر يف وزارة الترّ بية وال ّتعليم
العربية) ّ
الأردنية للعام ال ّدرا�سي  .2019/2020وقي�ست �إجرائ ًيا من
خالل اختبارين �أعدتهما الباحثتان �أحدهما لقيا�س قراءة احلروف
�شكل واملختلفة لفظً ا ،والآخر لقيا�س كتابة احلروف
املت�شابهة اً
�شكل واملختلفة لفظً ا لدى طلبة ال�صف الأول الأ�سا�سي
املت�شابهة اً
– عينة الدرا�سة.-

حدود الدراسة وحمدداتها
ت�ضمنت الدرا�سة احلالية احلدود واملحددات الآتية:
1 .1احلدود املكانية :اقت�رصت ال ّدرا�سة احلالية على طلبة
ال�صف الأول الأ�سا�سي من مدر�سة الكرامة الأ�سا�سية املختلطة
ّ
الر�صيفة يف
للواء
عليم
ت
وال
بية
ل
ا
ملديرية
ابعة
ت
ال
احلكومية
ّ
ّ
ترّ
ّ
حمافظة ال ّزرقاء.
2 .2احلدود الزمانية :طبقت ال ّدرا�سة احلالية يف الف�صل
ال ّدرا�سي الأول للعام ال ّدرا�سي 2020/ 2019
3 .3احلدود املو�ضوعية :طبقت ال ّدرا�سة ملعرفة �أثر برجمية
ال�صف الأول الأ�سا�سي يف الأردن
تعليمية مقرتحة يف قدرة طلبة ّ
�شكل واملختلفة لفظً ا
على ال ّتمييز بني احلروف العربية املت�شابهة اً
قراء ًة وكتابةً ،وهذه احلروف هي( :ب ،ت)�( ،س� ،ش)( ،ر ،ز) والواردة
يف الف�صل الأول من كتاب لغتنا العربية لل�صف الأول الأ�سا�سي
املقرر يف وزارة الترّ بية وال ّتعليم الأردنية للعام ال ّدرا�سي 2019
.2020/
4 .4حدد تعميم نتائج ال ّدرا�سة احلالية على �أدوات القيا�س
امل�ستخدمة ومدى �صدقها وثباتها.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
اعتمدت الدرا�سة احلالية املنهج �شبه التجريبي؛ كونه الأكرث
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برمجية تعليمية مقترحة وقياس أثرها في قدرة طلبة ّ
الصف األول األساسي في األردن
شكل واخملتلفة ً
اً
لفظا
على ال ّتمييز بني حروف اللغة العربية املتشابهة

أ .مروة نواف أبو جقيم
د .إميان عبد الفتاح عبابنه

مالءم ًة لأغرا�ض هذه ال ّدرا�سة� ،إذ طبقت ال ّدرا�سة على جمموعتني
�إحداهما جتريبية مكونة من ( )26طال ًبا وطالبةً ،ودر�ست با�ستخدام
الربجمية ال ّتعليمية ،والأخرى �ضابطة مكونة من( )21طال ًبا
وطالبةً ،ودر�ست وف ًقا للطريقة االعتيادية ،وخ�ضعت املجموعتان
الختبار قبلي /بعدي.
أفراد ال ّدراسة
تكون �أفراد ال ّدرا�سة احلالية من ( )47طال ًبا وطالب ًة من
ال�صف الأول الأ�سا�سي يف مدر�سة الكرامة الأ�سا�سية املختلطة
طلبة ّ
الر�صيفة يف الأردن ،واختارت
ال ّتابعة ملديرية الترّ بية وال ّتعليم للواء ّ
الباحثتان هذه املدر�سة ق�صد ًيا؛ لقربها من مكان �سكن �إحدى
ال�صف الأول
الباحثتني ولتعاونها مع الباحثتني .وقامت معلمتا ّ
يف املدر�سة بتطبيق االختبار القبلي للقراءة والكتابة ،لتقوم بعدها
معلمة املجموعة ال ّتجريبية بتدري�س احلروف با�ستخدام الربجمية
ال�ضابطة احلروف نف�سها
ال ّتعليمية ،بينما در�ست معلمة املجموعة ّ
بالطّ ريقة االعتيادية ،وبعدها طبقت املعلمتان اختباري القراءة
والكتابة البعدي ،وت�سليم مناذج االختبارات على جمموعتي
الدرا�سة ،لأغرا�ض �إجراء املعاجلة الإح�صائية .ووزع �أفراد ال ّدرا�سة
�إىل جمموعتني بطريقة ع�شوائية ،وباالعتماد على القرعة لتكون
ال�شعبة (ب) يف املدر�سة وبلغ عدد طلبتها
�إحداهما جتريبية ،وهي ّ
( )26طال ًبا طالبةً ،والأخرى �ضابطة ،وهي ال�شعبة (�أ) والبالغ عدد
طلبتها ( )21طال ًبا وطالبةً.
أداتا الدراسة
�أعدت الباحثتان �أداتني للدرا�سة احلالية هما:
�أوال -اختبار قراءة (قبلي /بعدي) ،مكون من ( )20فقرة،
لقيا�س �أداء طلبة ال�صف الأول الأ�سا�سي يف نطق �أ�صوات احلروف
�شكل واملختلفة لفظً ا ،ونطق �أ�صواتها مع احلركات ،ومع
املت�شابهة اً
حروف املد (ا ،و ،ي) ،وخ�ص�صت عالمة واحدة لكل فقرة لتكون
الدرجة الكلية لالختبار ( )20درجة.
ثان ًيا -اختبار كتابة (قبلي /بعدي) بهدف قيا�س مهارة
�شكل واملختلفة لفظً ا كتاب ًة
الطّ لبة يف كتابة احلروف املت�شابهة اً
وتكون االختبار
�صحيح ًة مع احلركات ،ومع حروف املد (ا ،و ،ي)َّ ،
من ( )37فقرة ،وخ�ص�صت عالمة واحدة لكل فقرة لتكون ال ّدرجة
الكلية لالختبار ( )37درجة.
صدق األداتني
للت�أكد من �صدق �أداتي الدرا�سة احلالية ،فقد عر�ضتا ب�صورتهما
الأولية على جمموعة من املحكمني وذوي االخت�صا�ص يف املناهج
وطرائق التدري�س ،وتكنولوجيا التعليم ،والإ�رشاف الرتبوي ،ومعلمي
ال�صف الأول ذوي اخلربة لإبداء ر�أيهم فيها ،وجرى التعديل على
فقرات اختباري القراءة والكتابة ،بعدما �أجمعوا على �رضورة �إعادة
النظر يف ال�صياغة اللغوية اخلا�صة بالفقرات ،وجرى التعديل على
الربجمية التعليمية من حيث املحتوى وال�شكل العام لها.
ثبات األداتني
جرى التحقق من ثبات الأداتني بطريقة االختبار و�إعادة
االختبار ( ،)test-retestفقد طبق مقيا�س القراءة والكتابة على عينة
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مكونة من ( )28طال ًبا وطالب ًة من مدر�سة
من خارج عينة الدرا�سة ّ
عاتكة بنت عبد املطلب التابعة ملديرية الرتبية والتعليم للواء
الر�صيفة ،ثم �أعيد تطبيقه على العينة نف�سها بعد م�ضي �أ�سبوعني،
ومن ثم ح�سب معامل الثبات با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون،
و�أظهرت النتيجة ثبات الأداة ،فكانت ن�سبة االت�ساق بني االختبارين
الختبار القراءة ( ،)0.96وجرى ح�ساب معامل الثبات بطريقة
االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،وكانت قيمة االت�ساق
الداخلي (.)0.890
وح�سب معامل الثبات با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون
الختبار الكتابة ،و�أظهرت النتيجة ثبات الأداة فكانت ن�سبة االت�ساق
بني االختبارين ( ،),974وح�سب معامل الثبات بطريقة االت�ساق
الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،وكانت قيمة االت�ساق الداخلي
( ),890واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.

إجراءات الدراسة
جرت ال ّدرا�سة وفق الإجراءات الآتية:
الرجوع �إىل الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة مثل :الغول
ّ 1 .1
( ،)2009و�صومان ( ،)2010ودرا�سة �سلوت ( ،)2010ودرا�سة
الغامدي ( ،)2013واحلربي( )2012لتحديد مو�ضوع ال ّدرا�سة،
و�إعداد �أداتي الدرا�سة.
لل�صف الأول
الرجوع �إىل كتاب (لغتنا العربية)
ّ
ّ 2 .2
الأ�سا�سي املقرر يف وزارة الترّ بية وال ّتعليم الأردنية للعام ال ّدرا�سي
 2019/2020لتحديد ال ّدرو�س واحلروف الواردة فيه ،وهي( :ب،
ت)�( ،س� ،ش)( ،ر ،ز).
الرجوع �إىل املنهاج املدر�سي لتحديد ال ّنتاجات اخلا�صة
ّ 3 .3
بالقراءة والكتابة اخلا�صة بال�صف الأول الأ�سا�سي يف الأردن،
و�إعداد جدول موا�صفات لأداتي الدرا�سة احلالية.
�4 .4إعداد �أداتي ال ّدرا�سة املتمثلة باختبار القراءة القبلي/
�شكل واملختلفة لفظً ا ،واختبار الكتابة
البعدي للحروف املت�شابهة اً
�شكل واملختلفة لفظً ا.
القبلي /البعدي للحروف املت�شابهة اً
� 5 .5إعداد الربجمية ال ّتعليمية اخلا�صة بال ّدرا�سة ،وال ّتحقق من
دالالت �صدقها وثباتها ،و�أعدت الباحثتان الربجمية وف ًقا لنموذج
ال ّت�صميم العام للربجميات ال ّتعليمية ( ،)ADDIEوذلك بعد حتديد
املادة ال ّتعليمية للربجمية ال ّتعليمية املقرتحة من الف�صل ال ّدرا�سي
لل�صف الأول الأ�سا�سي املقرر يف
الأول من كتاب (لغتنا العربية) ّ
وزارة الرتبية والتعليم الأردنية وهي (ب ،ت)�( ،س� ،ش)( ،ر ،ز)،
و�صيغت ال ّنتاجات ال ّتعليمية للربجمية وف ّقا ملا ورد يف دليل املعلم
املقرر من وزارة الترّ بية وال ّتعليم الأردنية .وت�ضمنت الربجمية
ال ّتعليمية املقرتحة جز�أين وهما :اجلزء الأول :خا�ص بالقدرة على
�شكل واملختلفة لفظً ا .واجلزء
قراءة حروف اللغة العربية املت�شابهة اً
ال ّثاين :خا�ص بالقدرة على كتابة حروف اللغة العربية املت�شابهة
�شكل واملختلفة لفظً ا.
اً
6 .6احل�صول على املوافقة الر�سمية لتطبيق ال ّدرا�سة من
اجلهات امل�س�ؤولة (وزارة الترّ بية وال ّتعليم /مديرية الترّ بية وال ّتعليم
الر�صيفة� /إدارة املدر�سة) باحل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة.
للواء ّ
حتديد املدر�سة التي طبقت ال ّدرا�سة فيها ،وهي
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مدر�سة الكرامة الأ�سا�سية املختلطة ال ّتابعة ملديرية الترّ بية وال ّتعليم
ال�ضابطة
الر�صيفة ،وحددت املجموعة ال ّتجريبية واملجموعة ّ
للواء ّ
منها باالعتماد على القرعة.
8 .8تطبيق اختبار القراءة القبلي للمجموعتني ال ّتجريبية
وال�ضابطة بتاريخ ( ،)2019/ 10/ 16وتطبيق اختبار الكتابة
ّ
وال�ضابطة بتاريخ (10/ 17
جريبية
ت
ال
املجموعتني
على
القبلي
ّ
ّ
.)2019/
9 .9عقد لقاءات مع معلمة املجموعة ال ّتجريبية؛ لتدريبها
على كيفية ت�شغيل الربجمية ال ّتعليمية وا�ستخدامها ،وزودت بدليل
ال�ضابطة للتو�ضيح
املعلم لذلك .وعقد لقاء مع معلمة املجموعة ّ
لها �أن الطّ لبة يف املجموعة ال�ضابطة �سيدر�سون املو�ضوعات ذاتها
بالطّ ريقة االعتيادية وكما هي مو�صوفة يف دليل املعلم املعمول به
يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية.
1010تطبيق الربجمية ال ّتعليمية املقرتحة يف تدري�س حروف
�شكل واملختلفة لفظً ا على املجموعة
اللغة العربية املت�شابهة
اً
ال ّتجريبية ،فيما طبقت الطّ ريقة االعتيادية كما هي حمددة يف دليل
املعلم املعمول به يف وزارة الترّ بية وال ّتعليم الأردنية مع املجموعة
ال�ضابطة ،وذلك ملدة (� )6أ�سابيع ،وبواقع ( )12ح�صة �صفية يف
ّ
الف�صل ال ّدرا�سي الأول من العام ال ّدرا�سي  ،2020/ 2019بدءًا من
تاريخ ( )2019/ 10/ 21ولغاية تاريخ (.)2019/ 12/ 26
1111تطبيق اختبار القراءة البعدي ،على املجموعتني
وال�ضابطة بتاريخ ( ،)2019/ 12/ 29وكذلك تطبيق
ال ّتجريبية
ّ
وال�ضابطة
اختبار الكتابة البعدي على املجموعتني ال ّتجريبية
ّ
بتاريخ ( ،)2019/ 12/ 30وذلك لقيا�س �أثر ا�ستخدام الربجمية
�شكل
ال ّتعليمية املقرتحة يف ال ّتمييز بني احلروف العربية املت�شابهة اً
ال�صف الأول الأ�سا�سي.
واملختلفة لفظً ا لدى طلبة ّ
 1212ت�صحيح �أوراق االختبار ،ور�صد ال ّنتائج.
�1313إجراء التحليالت الإح�صائية املنا�سبة با�ستخدام
برنامج احلزمة الإح�صائية االجتماعية ( )SPSSللخروج بالنتائج
ومناق�شتها.
تصميم الدراسة
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية الت�صميم �شبه التجريبي
للمجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ،فقد كان ت�صميم الدرا�سة على
النحو الآتي:
O1O2

X

O1O2

Exp

O1O2

-

O1O2

Con

�إذ �إن:
 :Expاملجموعة التجريبية ودر�ست وفق الربجمية التعليمية
املقرتحة.
 :Conاملجموعة ال�ضابطة ودر�ست وفق الطريقة االعتيادية.
 :O1املقيا�س (القبلي /البعدي) لقيا�س مهارة قراءة احلروف
املت�شابهة �شكال واملختلفة نط ًقا.
 :O2املقيا�س (القبلي /البعدي) لقيا�س مهارة كتابة احلروف

املت�شابهة �شكال واملختلفة نط ًقا.
 :Xاملعاجلة با�ستخدام الربجمية التعليمية املقرتحة.
متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة احلالية على املتغريات الآتية:
أول :املتغري امل�ستقل :طريقة التدري�س ،ولها م�ستويان:
● ●� اً
 .أالربجمية التعليمية املقرتحة
.ب الطريقة االعتيادية
● ●ثان ًيا :املتغري التابع :القدرة على ال ّتمييز بني احلروف
�شكل واملختلفة لفظً ا ،وله م�ستويان:
العربية املت�شابهة اً
�شكل
 .أالقدرة على قراءة احلروف العربية املت�شابهة
اً
واملختلفة لفظً ا.
�شكل
.بالقدرة على كتابة احلروف العربية املت�شابهة
اً
واملختلفة لفظً ا.
املعاجلة اإلحصائية
بعد انتهاء ال ّتجربة ،جمعت البيانات و�أجريت املعاجلات
الإح�صائية الالزمة للإجابة عن �س�ؤايل ال ّدرا�سة ،وا�ستخرجت لذلك
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية على مقيا�س القراءة
وبعديا ،وبعدها ا�ستخرجت
قبليا
قبل ًيا
ًّ
وبعديا ،ومقيا�س الكتابة ًّ
ًّ
ال ّنتائج باالعتماد على حتليل ال ّتباين الأحادي امل�شرتك (One
 )Way ANCOVAلفح�ص داللة االختالفات بعد حذف ت�أثري املتغري
ال ّدخيل (االختبار القبلي).
نتائج الدراسة ومناقشتها
عر�ضا للنتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
يتناول هذا الف�صل ً
ومناق�شتها كالآتي:
بال�س�ؤال الأول :هل هناك �أثر للربجمية
�أوالً :النّتائج املتعلقة ّ
ال ّتعليمية املقرتحة دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ( )α= .05بني
ال�ضابطة يف قدرة
متو�سطات �أفراد املجموعة ال ّتجريبية واملجموعة ّ
طلبة ال�صّف الأول الأ�سا�سي يف الأردن على قراءة احلروف العربية
�شكل واملختلفة لفظً ا؟
املت�شابهة اً
احل�سابية
ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات
ّ
للإجابة عن هذا ّ
املعيارية لالختبار القبلي والبعدي لأفراد املجموعتني
واالنحرافات
ّ
وال�ضابطة الختبار القراءة ويبني اجلدول ( )1ذلك.
ال ّتجريبية ّ
الجدول ()1
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي ألفراد المجموعتين
ال ّتجريبية ّ
والضابطة على اختبار القراءة

االختبار القبلي
املجموعة
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العدد

االختبار البعدي

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

ال ّتجريبية

26

3.35

4.22

15.00

6.54

ال�ضابطة
ّ

21

2.52

3.12

9.43

5.94

الكلي

47

2.98

3.76

12.51

6.81

برمجية تعليمية مقترحة وقياس أثرها في قدرة طلبة ّ
الصف األول األساسي في األردن
شكل واخملتلفة ً
اً
لفظا
على ال ّتمييز بني حروف اللغة العربية املتشابهة

أ .مروة نواف أبو جقيم
د .إميان عبد الفتاح عبابنه

يت�ضح من اجلدول ( )1وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات
وال�ضابطة يف االختبار البعدي
درجات املجموعتني ال ّتجريبية
ّ
للقراءة ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية ،فبلغ متو�سط درجات
املجموعة ال ّتجريبية لالختبار البعدي يف اختبار القراءة (،)15.00
بينما بلغ متو�سط درجات املجموعة ال�ضابطة لالختبار البعدي
للقراءة ( .)9.43وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق دالة �إح�صائياً،
ا�ستخدم حتليل ال ّتباين الأحادي امل�شرتك ()One Way ANCOVA
واجلدول ( )2يبني ال ّنتائج.
الجدول ()2
نتائج تحليل ال ّتباين األحادي المشترك ( )One Way ANCOVAلداللة الفروق بين
المجموعتين الختبار القراءة

م�صدر
التّباين

متو�سط
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

ف

م�ستوى مربع �آيتا
الداللة حجم الأثر

قبلي

182.741

1

182.741

5.056

.030

.103

املجموعة

302.305

1

302.305

*.006 8.364

.160

اخلط�أ

1590.402

44

36.145

الكلي

2133.745

46

يبني اجلدول ( )2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
وال�ضابطة
م�ستوى ( )α= .05بني متو�سطي املجموعتني ال ّتجريبية ّ
يف اختبار القراءة ،فقد بلغت قيمة “ف” ( ،)8.364وكانت هذه
الفروق ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي على
اختبار القراءة لدى املجموعة ال ّتجريبية ( ،)15.00مما يدل على �أن
هناك �أثرًا للربجمية ال ّتعليمية املقرتحة على قراءة احلروف العربية
�شكل واملختلفة لفظً ا ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية ،وقد
املت�شابهة اً
بلغ حجم الأثر للمتغري امل�ستقل على ال ّتابع (.) .160
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية للمجموعتين ال ّتجريبية ّ
والضابطة الختبار
القراءة

املجموعة

املتو�سط احل�سابي املعدل

اخلط�أ املعياري

ال ّتجريبية

14.804

1.182

ال�ضابطة
ّ

9.671

1.316

يبني اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية املعدلة للمجموعة
ال ّتجريبية الختبار القراءة بلغ ( )14.804واخلط�أ املعياري
ال�ضابطة
(� ،)1.182أما املتو�سطات احل�سابية املعدلة للمجموعة ّ
على اختبار القراءة بلغ ( )9.671واخلط�أ املعياري ()1.316؛
مما يعني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات
وال�ضابطة يف االختبار البعدي ملهارة
املجموعتني ال ّتجريبية
ّ
�شكل واملختلفة لفظً ا ،وكانت
قراءة احلروف العربية املت�شابهة اً
هذه الفروق ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية التي در�ست با�ستخدام
الربجمية ال ّتعليمية املقرتحة .وتعزو الباحثتان هذه النتيجة �إىل �أثر
ا�ستخدام الربجمية ال ّتعليمية كطريقة لتدري�س احلروف املت�شابهة
�شكل واملختلفة لفظً ا ،وما وفرته الربجمية للطّ لبة من �صور و�أ�صوات
اً
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الربط بني احلروف و�أ�صواتها ،وزادت من قدرتهم على
�ساعدتهم يف ّ
�شكل واملختلفة لفظً ا وقراءتها
ال ّتمييز بني احلروف املت�شابهة اً
قراء ًة �صحيحة ،م�ستفيدين من �إمكانية تكرار اال�ستماع �إىل �أ�صوات
احلروف والكلمات الذي وفرته الربجمية ،وهذا زاد من تفاعل الطّ لبة
مع املادة ال ّتعليمية ،كذلك دورها يف زيادة الإثارة وال ّدافعية لدى
الطّ لبة ،وهذا ما بينته نتائج درا�سة عليمات ( )2018التي بينت
نتائجها فاعلية برنامج تدريبي حمو�سب يف تنمية مهارات الوعي
ال�صوتي لتفعيل القراءة ،واتفقت كذلك مع درا�سة احلربي ()2012
التي بينت فاعلية الو�سائط املتعددة يف تنمية مهارة القراءة لدى
طلبة ال�صف الأول الأ�سا�سي يف ال�سعودية ،ومع درا�ستي الغامدي
و�سلوت ( )2010واللتني �أثبتت نتائجهما فاعلية ا�ستخدام
()2013
ّ
احلقيبة التعليمية املحو�سبة والألعاب التعليمية يف م�ساعدة الطّ لبة
على تذكر �شكل احلروف املت�شابهة نط ًقا ،واتفقت �أي�ضً ا مع درا�سة
ماكارو�سون وولكر ( ،),Macaruson and Walker 2008يف فاعلية
الربجميات ال ّتعليمية يف زيادة قدرة الطلبة على ال ّتمييز بني احلروف
�شكل واملختلفة نط ًقا (قراءة).
العربية املت�شابهة اً
بال�س�ؤال الثّاين :هل هناك �أثر
ثان ًيا :النّتائج املتعلقة
ّ
للربجمية ال ّتعليمية املقرتحة دال �
إح�صائيا عند م�ستوى ()α= .05
ّ
ال�ضابطة يف
بني متو�سطات �أفراد املجموعة ال ّتجريبية واملجموعة ّ
ال�صف الأول الأ�سا�سي يف الأردن على كتابة احلروف
قدرة طلبة ّ
�شكل واملختلفة لفظً ا؟
العربية املت�شابهة اً
احل�سابية
ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات
ّ
للإجابة عن هذا ّ
املعيارية لالختبار القبلي والبعدي لأفراد املجموعتني
واالنحرافات
ّ
وال�ضابطة الختبار الكتابة ،ويبني اجلدول ( )4ذلك.
ال ّتجريبية ّ
الجدول ()4
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي ألفراد المجموعتين
ال ّتجريبية ّ
والضابطة على اختبار القراءة

االختبار القبلي
املجموعة

العدد

االختبار البعدي

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

ال ّتجريبية

26

10.81

9.89

31.92

5.41

ال�ضابطة
ّ

21

9.24

9.13

16.29

8.00

الكلي

47

10.11

9.49

24.94

10.27

يت�ضح من اجلدول ( )4وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات
وال�ضابطة يف االختبار البعدي
درجات املجموعتني ال ّتجريبية
ّ
الختبار الكتابة ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية ،فبلغ متو�سط درجات
املجموعة ال ّتجريبية للقيا�س البعدي يف اختبار الكتابة (،)31.92
ال�ضابطة االختبار البعدي يف
بينما بلغ متو�سط درجات املجموعة ّ
اختبار الكتابة ( ،)16.29وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق
دالة �إح�صائياً ،ا�ستخدم حتليل ال ّتباين الأحادي امل�شرتك (One Way
 )ANCOVAواجلدول ( )5يبني ذلك.
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الجدول ()5
نتائج تحليل ال ّتباين األحادي المشترك ( )One Way ANCOVAلداللة الفروق بين
المجموعتين الختبار الكتابة

مربع �آيت
م�ستوى
حجم
الداللة
الأثر

م�صدر
التّباين

متو�سط
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

ف

قبلي

5.059

1

5.059

.111

املجموعة

2801.198

1

2801.198

اخلط�أ

2007.073

44

45.615

الكلي

4852.809

46

.741

.003

*.000 61.409

.583

يبني اجلدول ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
وال�ضابطة
م�ستوى( )α= .05بني متو�سطي املجموعتني ال ّتجريبية
ّ
يف اختبار الكتابة ،فقد بلغت قيمة “ف” ( ،)61.409وكانت هذه
الفروق ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي على
اختبار الكتابة لدى املجموعة ال ّتجريبية ( ،)31.92مما يدل على �أن
هناك �أثرًا للربجمية ال ّتعليمية املقرتحة على كتابة احلروف العربية
�شكل واملختلفة لفظً ا ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية ،وقد
املت�شابهة اً
بلغ حجم الأثر للمتغري امل�ستقل على ال ّتابع (.) .583
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية للمجموعتين ال ّتجريبية ّ
والضابطة الختبار
الكتابة

املجموعة

املتو�سط احل�سابي املعدل

اخلط�أ املعياري

ال ّتجريبية

31.898

1.327

ال�ضابطة
ّ

16.316

1.477

يبني اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية املعدلة للمجموعة
ال ّتجريبية على اختبار الكتابة بلغ ( )31.898واخلط�أ املعياري
ال�ضابطة
(� ،)1.327أما املتو�سطات احل�سابية املعدلة للمجموعة ّ
على اختبار الكتابة بلغ ( )16.316واخلط�أ املعياري (.)1.477
وقد �أ�شارت نتائج ال ّدرا�سة احلالية �إىل -:وجود فروق ذات داللة
وال�ضابطة يف
�إح�صائية بني متو�سطات املجموعتني ال ّتجريبية
ّ
�شكل
االختبار البعدي ملهارة كتابة حروف اللغة العربية املت�شابهة اً
واملختلفة لفظً ا ،وكانت هذه الفروق ل�صالح املجموعة ال ّتجريبية.
وتعزو الباحثتان هذه النتيجة �إىل �أثر الربجمية ال ّتعليمية
املقرتحة يف زيادة قدرة الطّ لبة على ال ّتمييز بني احلروف
�شكل واملختلفة لفظً ا ،وم�ساعدة الطّ لبة على تذكر �شكل
املت�شابهة اً
احلروف وكتابتها كتاب ًة �صحيحة� ،إذ �إن �أن�شطة الربجمية ال ّتعليمية
وتدريباتها وفيديوهات تعليم كتابة احلروف �ساعدت الطّ لبة يف
الو�صول �إىل م�ستوى االتقان ،وكذلك االحتفاظ مبا تعلموه ،وذلك
وال�صورة معاً ،وهي
ال�صوت
ّ
ب�سبب ما وفرته من �إمكانية عر�ض ّ
ال�صف الأول الأ�سا�سي.
�أ�ساليب جذابة وحمببة لدى طلبة ّ
واتفقت الدرا�سة احلالية بهذه النتيجة مع نتائج درا�ستي
و�سلوت ( )2010واللتني �أثبتت نتائجهما
الغامدي ()2013
ّ
فاعلية ا�ستخدام احلقيبة التعليمية املحو�سبة والألعاب التعليمية يف

م�ساعدة الطّ لبة على تذكر �شكل احلروف املت�شابهة كتابة ،واتفقت
�أي�ضً ا مع درا�سة ماكارو�سون وولكر( (Macaruson and Walk� 2008
 ،),erيف نتيجتها بفاعلية الربجميات ال ّتعليمية يف زيادة قدرة
�شكل كتابة.
الطلبة على ال ّتمييز بني احلروف العربية املت�شابهة اً

التوصيات
بنا ًء على النّتائج التي تو�صلت �إليها ال ّدرا�سة احلالية؛ تو�صي
الباحثتان بالآتي:
1 .1ا�ستخدام الربجميات ال ّتعليمية يف تعليم حروف اللغة
�شكل واملختلفة لفظً ا ب�شكل
العربية ب�شكل عام ،واحلروف املت�شابهة اً
خا�ص.
2 .2ت�شجيع معلمي اللغة العربية على ا�ستخدام الربجميات
ال�صف
ال ّتعليمية لتنمية مهارة القراءة ومهارة الكتابة لدى طلبة ّ
الأول الأ�سا�سي.
3 .3عقد دورات تدريبية تهدف �إىل تعريف املعلمني ب�أهمية
الربجميات ال ّتعليمية وفاعليتها يف تعليم مهارات اللغة العربية يف
�ضوء ما �أثبتته نتائج ال ّدرا�سات التي �أجريت يف هذا املجال� ،إ�ضافة
�إىل تنمية قدراتهم على ا�ستخدام الربجميات ال ّتعليمية و�إعدادها،
ال�صفية.
وكيفية توظيفها ال ّتوظيف الأمثل مع الطّ لبة يف احل�صة ّ
�إجراء درا�سات م�شابهة على طلبة ال�صف الأول الأ�سا�سي
تتناول متغريات وم�شكالت �أخرى يف جمال تنمية مهارات اللغة
العربية الأربع (ا�ستماع ،وحتدث ،وقراءة ،وكتابة).

قائمة املصادر واملراجع
أولاً  :املصادر واملراجع العربية
 �أبو �أ�سعد� ،أحمد .)2015( .احلقيبة العالجية للطلبة ذوي �صعوبات التعلم،
(ط ،)1عمان :مركز ديبونو لتعليم ال ّتفكري.
 ا�شتيوه ،فوزي وعليان ،ربحي ،)2015( .تكنولوجيا ال ّتعليم ال ّنظرية
وال ّتطبيق( ،ط ،)2عمان :دار �صفاء للن�رش وال ّتوزيع.
ال�شعوب
 �أبو بكر ،يو�سف ،)2016( .رحلة احلرف العربي بني لغات ّ
الإ�سالمية ،ال�سعودية :مركز امللك عبداهلل بن عبد العزيز الدويل.
 توفيق ،حممد ،)2016( .ال ّتكنولوجيا يف تعليم اللغة العربية ،ال ّتدري�س4 ،
11 - 8 :)1( ،
 جواد ،مي�سون ،)2015( .ا�سرتاتيجيات ال ّتدري�س الب�رصي واللغة العربية،
جملة كلية الترّ بية الأ�سا�سية ،اجلامعة امل�ستن�رصية ،العراق (621 :)88
 .649 احلربي� ،إبراهيم .)2012( .فاعلية ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف تنمية
مهارات القراءة لدى تالميذ ال�صف الأول االبتدائي مبدينة مكة املكرمة.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،ال�سعودية.
 خ�رض ،جمد خ�رض (.د.ت) .اللغة العربية والتكنولوجيا .مت اال�سرتجاع
بتاري(خ ( �16آبhttps://www.sarayanews.com/ar� )2016/
ticle/382397

�سلوت ،فاتن (� .)2010أثر توظيف الألعاب التعليمية يف ال ّتمييز بني
  ّ
ال�صف ال ّثاين
احلروف املت�شابهة
اً
�شكل واملختلفة نطقًا لدى تالمذة ّ
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ّ برمجية تعليمية مقترحة وقياس أثرها في قدرة طلبة
الصف األول األساسي في األردن
ً شكل واخملتلفة
ًا
لفظا
على ال ّتمييز بني حروف اللغة العربية املتشابهة

 مروة نواف أبو جقيم.أ
 إميان عبد الفتاح عبابنه.د
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