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  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر األلعاب التربوية اللغوية المحوسبة والعادية في معالجة الصعوبات 
محافظة /القرائية لدى طلبة الصف الرابع األساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية في مدرستين من المدارس الخاصة

تم اختيارهم بناًء على  )طالباً ١٨طالبة و ٣٠(طالباً وطالبة  )٤٨(العاصمة عمان، وقد تكونت عينة الدراسة من 
مطور للبيئة األردنية، وذلك بهدف الكشف عن الطلبة المعرب وال" مايكل بست"مقياس : نتائج تطبيق أداتين هما

الذين يعانون من صعوبات في التعلم، واختبار تشخيص في اللغة العربية للكشف عن الصعوبات القرائية التي 
يعاني منها الطلبة، وقد ثبت صدق األداتين وثباتهما، وقد وزع أفراد عينة الدراسة عشوائياً إلى ثالث 

، تم معالجة الصعوبات )طالب ٦طالبات،  ١٠(طالباً وطالبة  )١٦(كلت كل مجموعة من مجموعات، بحيث تش
القرائية لدى أفراد المجموعة األولى باستخدام األلعاب اللغوية المحوسبة، والمجموعة الثانية استخدمت األلعاب 

الباحثان مجموعة من األلعاب  التربوية العادية، والمجموعة الثالثة تم معالجتها بالطريقة االعتيادية، وقد صمم
التربوية اللغوية بعد تشخيص الصعوبات القرائية، وبناء الخطة العالجية، وقد استمر تطبيقها مدة شهر واحد 

  .بشكل مكثف
  :وكشفت نتائج الدراسة عن اآلتي

بين متوسطات عالمات طلبة مجموعات الدراسة على  )٠.٠٥=  (وجود فروق ذات داللة إحصائية   -
ختبار التحصيلي المباشر والمؤجل، ولصالح الطلبة الذين تم معالجتهم باأللعاب التربوية اللغوية اال

المحوسبة أوالً، ثم لصالح الطلبة الذين تم معالجتهم باأللعاب التربوية اللغوية العادية ثانياً، ثم لصالح 
  .الطلبة الذين تم معالجتهم بالطريقة االعتيادية

بين متوسطات عالمات طلبة مجموعات الدراسة على  )٠.٠٥=  (لة إحصائية وجود فروق ذات دال  -
  .االختبار التحصيلي المباشر والمؤجل تعزى إلى جنس الطلبة ولصالح اإلناث

وقد خلص الباحثان إلى ضرورة اعتماد األلعاب التربوية اللغوية المحوسبة في معالجة الصعوبات القرائية، 
  .الصعوبات الكتابية واستقصاء أثرها في معالجة
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Abstract 
This study aimed at examining the effect of computerized and ordinary linguistic 

educational games on treating reading disabilities for the fourth graders in two private 

schools in Amman governorate. The study sample (n=48) had been chosen upon the 

results of diagnostic test developed particularly for this study, and upon the results of 
the Arabic version for Michael Best Scale. The subjects were randomly assigned into 
three groups, the first group treated by computerized linguistic educational games, the 
second by ordinary educational games and the third group by traditional method of 
teaching. 

The results of this study showed: 

- There were statistically significant differences between performance means 
of the immediate and delayed achievement test in favor of the group treated 
by computerized linguistic educational games. 

- There were statistically significant differences between performance means 
of the immediate and delayed achievement test due to gender and in favor of 
female students. 

The researchers addressed the importance of implementing computerized linguistic 
educational games in treating reading disabilities. More studies are needed to explore 
the effect of those games in treating writing disabilities. 

  
  خلفية الدراسة

تعد اللغة أهم الروابط المعنوية بين أبناء البشرية، وهي النتاج الطبيعي لمحصالت التفاعل 
البشري، من علوم، وآداب، وفكر، وعقائد، وعادات، وتقاليد، ومظاهر اقتصادية، وسياسية، واجتماعية 

فاهم بين الناس، وآلة التفكير، منذ أقدم العصور، فهي بهذا كله ظاهرة إنسانية حضارية ألنها وسيلة الت
  .]٢٠٠٢، غنيم[وواسطة نقل األفكار

أّن أول من " المهارات اللغوية"في كتابه  ]١٩٩٤الشنطي، [وفي تعريف اللغة وأهميتها فقد ذكر
أما حدها فإنها أصوات يعّبر : "بقوله" الخصائص"، في كتابه ]يأبو الفتح عثمان بن جنِّ[عرف اللغة، 

  ".أغراضهمبها كّل قوم عن 
على  يركز على طبيعة اللغة باعتبارها أصواتا، كما يركز ]يابن جنِّ[ يالحظ من هذا التعريف أن

وظيفة اللغة كتعبير، وهو الجانب النفعي االجتماعي، كما يالحظ أيضا أّن العرب القدماء كانوا 
الذي " علم اللغة المعاصر"يدرسون اللغة بوصفها علما، واهتمامهم بطبيعتها الصوتّية يجعلهم أقرب إلى 

  . باعتبارها مكتوبة ال منطوقة" فقه اللغة"يبدو باعتبارها منطوقة، في حين يتناولها  يتناولها على ما



 ٥٩١ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ عائشة عبد القادر غنيم،  حممد حممود احليلة

 ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لنجاح لألحباث، لة جامعة جامعة اجم ــــــــــــــــــــــ

 ]١٩٩٤الشنطي، [ويضيف "إنها عبارة المتكلم عن مقصود: " فيعرفها بقوله ]ابن خلدون[وأما
اللغة منظمة عرفية ترمز إلى نشاط  بأّن: فمنهم من يقول: تعريفات اللغوّيين العرب المعاصرين

أوال وقبل كّل شيء نظام من الرموز، ومعنى هذا أنها تتكّون  اللغة :ومنهم من يعرفها بقوله. المجتمع
 ]أنيس فريحة[من عدد كبير من الجزئيات التي تنتظم بعالقات محددة في سياق أو نظام محدد، أّما 

إّن اللغة ظاهرة : "تعريفا شامال فيقول" نظريات في اللغة"به فيقرر في كتا ،]٢٠٠٢[المشار إليه في غنيم
ال صفة بيولوجّية مالزمة للفرد، تتألف من مجموعة  سيكولوجية نفسية، اجتماعية، ثقافية، مكتسبة،

رموز صوتية لغوية، اكتسبت عن طريق االختيار لمعان مقّررة في الذهن، وبهذا النظام الرمزي 
  ".أن تتفاهم، وتتفاعل، وأن تحافظ على تراثها، وتنقله ألجيالها القادمةالصوتي تستطيع جماعة ما 

مما سبق أنه ال يوجد تعريف شامل محدد لمفهوم اللغة، وأّن تعّدد التعريفات الباحثان ستخلص ي
 ،وعلم التشريح ،وعلم االجتماع ،كعلم النفس: وكثرتها إنما يرجع إلى ارتباط اللغة بكثير من العلوم

أّن  وليس من شّك، .وغيرها من العلوم ،وعلم التشريع، وعلم االتصال ،عصاب، وعلم الفقهوعلم األ
للكلمة سلطانها الذي ال يقاوم، وتأثيرها الذي ال يدافع، وحسبنا أن نشير إلى أّن معجزة اإلسالم كانت 

  .معجزة بيانّية قوامها الكلمة
  :وأهميتها في كونهاأهداف اللغة  ]٢٠٠٢غنيم، [قد لخصتو

 . أداة التوجيه الفكري واالجتماعي والثقافي والحضاري  -

 .أداة االتصال والتواصل وبناء العالقات اإلنسانّية  -

 .تشكل حجر األساس للتفكير بأشكاله وأنواعه، وللتّخطيط والبحث  -

 .تمثل مرجعا للذكاء اإلنساني، وأداة إظهاره، والتعبير عنه  -

 .اضر والمستقبلأداة تخليد الماضي وناقلته للح  -

 .أداة تمكن اإلنسان من اإلفادة من الخبرات المنجزة ومن الثروة الهائلة من المعرفة  -

 .أداة نقل األفكار والمعاني  -

فاللغة في ضوء كل ما ذكر قوة يعجز عن تفسيرها العقل، ولها نظام يختّص بها ويميزها عن 
رعية، وصفات خاّصة فلغوي خاص، وأصول غيرها من اللغات، وللعربية كغيرها من اللغات، نظام 

تعرف بها من غيرها، ويراد بالنظام اللغوي؛ مجموعة القوانين والقواعد واألحكام التي تحكمها 
وتخضع لها ألفاظها وعباراتها، ويلتزم بها أبناؤها التزاما يعينهم على التفاهم، وتبادل الخبرات 

النظام الصوتي، والنظام : منهاسيمه إلى عدة أجزاء والمعلومات، ويمكن بيان طبيعة هذا النظام بتق
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القول أّن هذه األنظمة تمثلها أركان  ويمكن، ]٢٠٠٠مطاوع، [النحوي، والنظام الداللي، والنظام الكتابي
إرسال واستقبال ورسالة في نموذج نّصي محدد، كما تمثلها المهارات اللغوّية : الموقف اللغوي من

  .قراءة، وكتابة، ومحادثة، وفنون اإللقاء، وطرائق التذوقاستماع، واستيعاب، و: من
من هنا جاء االهتمام باللغة عاّمة، وبالعربية منها خاّصة، فبات تدريسها بجميع مهاراتها وفنونها 

مهارة القراءة ومهارة الكتابة بالّدرجة األولى ألنهما : أمرا ملحا، وأهّم تلك المهارات وأكثرها ضرورة
، ولهذا فإن أول المهارات والفنون اللغوية التي يتناولها الطلبة منذ نعومة أظفارهم، وفي أساس كّل تعلم

المراحل األولى من تعليمهم، هي مهارة القراءة ومهارة الكتابة المتالزمتان، ولهذا جاءت عناية 
الوسيلة  ن، ألنهامنذ بداية األمر، وال تزال القراءة الصحيحة أنبل الفنو إتقانهماالمربين بالتركيز على 

أنها قد استمدت نبلها أوال  ىوال ننس. التي تنقل إلينا أسمى اإللهامات، وأرفع المثل، وأنقى المشاعر
رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم وإذا قُ" :را من القرآن الكريم، فقد جاء في قول اهللا تعالىيخأو

اقرأ باسم ربك الذي " :-معلم البشرّية- كريمومن دعوته تعالى لرسوله ال ]٢٠٤األعراف، [" ترحمون
  .]١العلق،["خلق

تعد القراءة الجيدة مطلباً من أهم متطلبات الفهم السريع ونمو التحصيل ليس في مجال اللغة 
فحسب ولكن في مجاالت العلوم المختلفة التي يتم قراءتها، فالطالب المتمكن من اللغة يتمكن من 

على اإللمام بما يقرأ، ونظراً ألن التعلم يعتمد بدرجة كبيرة على القدرة القراءة بسرعة ويساعده ذلك 
  .القرائية، فإن الصعوبات في هذا المجال يمكن أن تكون ذات تأثير سلبي على شخصية الطالب

من طلبة المدارس العادية في  )% ٢٥-٢٠(إلى أن ما يقارب من  ]٢٠٠٢[ولقد أشارت غنيم
صعوبات تعلم متنوعة من بينها صعوبات التعلم اللغوية، وأن هؤالء المجتمعات العربية يواجهون 

كثيراً من أخطاء  ]٢٠٠٠[الطلبة يعدون من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة، وعزا الحيلة والبجة
  .الطلبة إلى عدم قدرتهم على فهم ما يقرأون أو إلى خطئهم في الفهم أو إلى ضعفهم في التعبير

بتدارس مشكالت  ]الطبية والسيكولوجية والتربوية[لجماعات المهنية المختلفة وتزايدت اهتمامات ا
إلى أن صعوبات  ]٢٠٠٠[القراءة التي تشكل صعوبات التعلم التي يواجهها الطلبة، ويشير الحيلة والبجة

  .القراءة تشكل نسبة كبيرة من الحاالت الشائعة بين الطلبة الذي يعانون من صعوبات تعلم
القراءة أنظار الدارسين والباحثين منذ زمن طويل فتناولوها بالّدراسة والبحث  لفتت لذلك،

والتحليل، وبينوا ما تنطوي عليه من عمليات عقلية ونفسية، ولعّل الدافع هو؛ وحي الكلمة وفاعليتها، 
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 وما نفيده من الكتب من اتصال وتواصل مع العالم من حولنا، وهذا يتطلب من اآلباء والمعلمين أن
يضعوا تعلم القراءة والكتابة على قائمة األولويات لما لها من أهمية للصغار والكبار وتتلخّص هذه 

 :]٢٠٠٠؛ مطاوع، Crijnin, 1998؛ ١٩٩٨ عدس،[ي أتاألهمية فيما ي

تعد القراءة وسيلة حّية من وسائل المعرفة في القديم والحديث، فعن طريقها يكتسب المرء   -
  .خاللها على من حولهمعلوماته، ويتعرف من 

 .تسهم مساهمة فاعلة في العمل على زيادة الثروة اللغوية للقراء والمتعلمين  -

تفتح العقل حين تفتح الكتب للقراء النوافذ ليطلوا من خاللها على العالم، وعلى أحدث ما توصلت   -
 .إليه العلوم والفنون واآلداب، فهي إذن وسيلة اتصال وتواصل الفرد بغيره

ساعد الطلبة على سعة االطالع، وتزودهم باألفكار والمعلومات، على الرغم من تعدد الوسائل ت  -
 . أو غيرها إنترنتالثقافّية من إذاعة مسموعة أو مرئية، أو حاسوب، أو 

 . التشويق فيها ورغباتهم من خالل توافر عنصر الطلبةميول  إشباعتساعد على   -

الستطالع، واالستزادة من المعرفة، ومواجهة المشكالت تتحدى تفكير الطلبة، وفضول حب ا  -
 .التي يعانون منها في ضوء الخبرات المكتسبة من المادة المقروءة

تعد القراءة أساس كل عملية تعليمية تعلمية، وأساس كل تطور، فبها تحيا األمم، وما نالت أمة   -
 .حريتها إال بعد انتشار القراءة والكتابة بين أبنائها

ت الدراسات، وتعّددت، لتبّين نتائجها أن عملّية القراءة وتعلمها تتطلب عددا كبيرا من فكان
القدرات والمهارات، وأن تعلمها ال يقتصر على معرفة أشكال الحروف وأصواتها، وأنها ال تتم إال 
بالقدرة على النطق بالكلمات والجمل فحسب، بل تتطلب قيام العقل بعمليات معقدة منوعة، وقد 

إلى أّن القراءة؛ عملّية عقلّية فكرّية ترمي إلى الفهم، وتفاعل القارئ مع النص،  ]١٩٩٨عدس، [أشار
 إيجادواالنتفاع بما يفهم في مواجهة المشكالت والمواقف الحياتّية، فلم تعد القراءة عملّية يراد بها 

نى الذهني واللفظ الذي يؤّديه الصلة بين الكالم والرموز الكتابّية، ولم تعد عناصرها مقتصرة على المع
التعّرف، والنطق، : والرمز المكتوب، بل صارت ترتكز على أسس جديدة في ضوء ذلك التغّير وهي

ثّم . ، والتفاعل، وحّل المشكالت، والتصّرف في المواقف الحيوّية على هدي المقروءدوالفهم، والنق
  :ليقول ]Crijnen, 1998[يأتي

إبصار، : ، فحين يقرأ الفرد يقوم بأكثر من ثالثين عملية أثناءها منإن القراءة أمر معقد صعب"
اإلبصار بأنه انتقال الضوء من  ]١٩٩٨ عدس،[وفي المجال نفسه يعرف" ومالحظة، وفهم، وردود فعل
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الكلمة إلى العين ثم إلى الدماغ، وأما المالحظة فتعني العملّية التي يقوم بها القارئ حتى تتشكل لديه 
ى الصفحة كمسلسل من الكلمات وكذلك يحدث الوعي بمعنى الكلمة، أّما الفهم فيضم عملّيات الصور عل

  .فكرّية معقّدة أيضا
وقد أسفرت معظم الدراسات واألبحاث التي أجريت في ميدان القراءة ووضوح أهمّيتها في حياة 

يتعلم ليقرأ، وصار يقرأ  كان الطفل: "الفرد والجماعة عن النتيجة التي تتلخّص في العبارة التي تقول
القراءة ليست إن : "]١٩٩٨عدس، [المشار إليه في  ]Aleni and Van[قال كل من، وبهذا الصدد "ليتعلم

دروسا أو لوائح عمل أو حّل تدريبات أو ماّدة تعليمّية لها وقت مخّصص في البرنامج اليومي 
قات المتعة بالكتب، وتبدو بارزة في المدى إنها التقّدم المستمّر، واالكتشاف المتواصل في أو. المدرسي

  .، وسعة االطّالعهاواتساع الذي نستطيع به تكوين المفاهيم، وزيادة الثروة اللغوّية، ونمّو المعرفة
وُيعد موضوع الصعوبة في القراءة من الموضوعات البارزة، والمميزة لمظاهر االضطرابات 

، ]١٩٩٩الطيطي ومحاسنة، [ارة القراءةجز في اكتساب مهاللغوية لألطفال ذوي صعوبات التعلُّم، وهي ع
وقد يعتمد هذا العجز على عوامل وراثية، ويرتبط بصعوبات في إدراك الرموز الالزمة للقراءة، 

، وهذه الصعوبات ليست ناجمة عن إعاقة عقلية، ]Given, 1996[وصعوبات في إدراك األرقام وغيرها
الرموز الشفوية وهذا قريب من فقدان القدرة على الكالم  وإنما هي عيب في التفسير البصري في

]Falik, 1995[ .وتتمثل أعراض الصعوبة في القراءة في اآلتي] دليل التربية الخاصة للمعلم والمرشد
  :]١٩٩٧؛ الطيطي ومحاسنة،  ٢٠٠٢؛ الحيلة والبجة،  ١٩٩٠والمشرف التربوي، 

الرموز، والكلمات، وعدم القدرة على تكوين صعوبة في التعرف، أو تمييز أصوات الحروف، و  -
  .كلمات ذات معنى من الحروف الهجائية، بالرغم من عدم وجود أي مشكالت بصرية لديه

صعوبة في تمييز أصوات الحروف، والكلمات، وترجمتها إلى أصوات تتفق مع صورها   -
  .الرمزية

  .صعوبة في التآزر الحركي، وضبط الحركات لديه  -
  .دراك التقديرات الزمانية، والمكانية، والكمية، واالتجاهاتصعوبة في إ  -
صعوبة في إدراك المقاييس التي تمثل أبعاد البيئة التي يعيش فيها، كاألطوال، والمساحات،   -

  .واألحجام، واالتجاهات المختلفة
  .صعوبة في تقدير األشكال كماً وكيفاً  -

بالقراءة فقد تضاعف العبء الملقى على عاتق في ضوء ما تّم تحديده حول أهمية اللغة متمثلة 
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المدرسة في تعليمهما للطلبة وإثارة دافعيتهم لتعلمهما، وبات التعاون بين المدرسة والبيت أمرا 
ضرورّيا لتنمية االتجاهات اإليجابّية نحو تعلم القراءة والكتابة بالصورة الصحيحة، وتنمية مهاراتهما 

ا قلنا إّن تعلم القراءة، وتكوين االتجاهات اإليجابّية نحوهما من أهّم ما األساسّية، ولذلك فال نغالي إذ
  .يشغل بال المدرسة الحديثة، ألنها أساس كّل تعلم، وأهّم وسيلة الكتساب الثقافة والمعرفة

أّن األفراد وإن تساوت أعمارهم يختلفون في قدراتهم على التعلم، إلى أشارت بحوث علم النفس 
أساليب التعلم المالئمة لكّل منهم، وفي اهتماماتهم ودوافعهم، ومستويات تحصيلهم،  وفي التجاوب مع

وسرعة تعلمهم، فإذا أضفنا إلى ذلك االختالفات التي ترجع إلى الصّحة الجسمّية، والعقلّية، والنفسّية، 
ردّية بينهم فإّن حصيلة ذلك كله نداء واضح للمرّبين بضرورة االهتمام باألفراد ومراعاة الفروق الف

خاّصة فيما يتعلق بالفئة المتأخّرة في تحصيلها عن باقي األقران، واألولى بهذا االهتمام اللبنات 
األساسّية في التعلم من مهارات قرائّية وكتابّية سواء كان ذلك في تعلم فروع اللغة العربّية أو تعلم 

اء نظام تربوّي جديد متكامل يقوم على أساس المواّد األخرى، وبهذا فإّن هذا النوع من التعليم يتطلب بن
الذاتّية لكّل متعلم في جميع مجاالت نمّوه المعرفي، واإلنفعالي الوجداني، والنفسحركي، ومن هذه 
المجاالت يتّم تحديد األهداف التربوّية المناسبة الحتياجات المتعلم الخاّصة، لتحقق مطالبه الذاتّية، 

ّدد، وتمكنه من ممارسة هذا االختيار بحرّية كاملة، مّما يساعده أن يسير وتتيح له فرص االختيار المتع
  . ]Duffaut ,1997[وفقا لقدراته واستعداداته للتعلم دون قيود أو ضغوط أو إجبار

وبالتطّور الذي شهدته السنوات األخيرة في حقل تعليم اللغات، فقد ثبت لعلماء اللغة العربّية 
لنمطّية والطرائق التقليدّية لم تنجح في تحقيق األهداف المرجوة من تعليم ومعلميها بأّن األساليب ا

المهارات اللغوية، مما جعل المختصين يفكرون في إيجاد وسائل وأساليب جديدة وبديلة لتعلم المهارات 
بما القرائّية والكتابّية على وجه الخصوص، ومن هذا المنطلق كان االهتمام المتزايد في اآلونة األخيرة 

إلى أّن األلعاب  ]Coleman , 1990[، ويشير كولمان"األلعاب اللغوية"أو " األلعاب االتصالية" يسمى 
من أبسط التقنيات وأكثرها قدما وانتشارا، وهي عبارة عن نشاطات تنفذ بالتعاون، أو التنافس بين 

في المنهاج  اًكبير اًوراألفراد لتحقيق األهداف ضمن مجموعة من القواعد، ويرى أّن لهذه التقنية د
ة ـالمدرسي، إذ تحقق أهدافا تربوّية تعليمّية مختلفة، لذا يشار إليها كاستراتيجّية مكمل

  .]Integral Strategy[اجـللمنه
وتأكيدا ألهمّية األلعاب فإّن العديد من المؤّسسات التربوية تولي أهمية كبيرة لأللعاب في 

الضرورية لها نظرا ألهميتها التي تّم إدراكها منذ القدم، خاصة  مناهجها، وتسعى إلى توفير االمكانات
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وأنها أساسية في حياة الفرد ويصعب فصلها عن العمل، ولذا تسعى األساليب الحديثة في التدريس إلى 
اعتبار األلعاب إحدى استراتيجّيات العمل األساسّية شرط أن يكون الّلعب موّجها، يقوم به األفراد من 

الطاقة الحركّية والذهنّية، ويتّم فيه تحويل المعلومات الواردة ضمن  ثمرم والمتعة، ففيه تستأجل التعلّ
ن تمارس بشكل فردي أو في نص الّلعبة لتالئم احتياجات الفرد بشتّى أنواعها، ويمكن أ

، وكما هو معروف فإّن استخدام هذه التقنيات ال يكون بمستوى واحد نظرا ]١٩٩٧الزعبي، [مجموعات
  .لتنّوع مستوياتها المؤثّرة في التعلّم، ونظرا لمستوى المتعلّمين وقدراتهم

وبذلك فقد استحوذت قضّية األنشطة التربوّية ومن بينها األلعاب التربوّية واللغوّية اهتمام كثير 
بإسهاب في كتابه  ]٢٠٠٢الحيلة،[من رجال التربية وعلماء النفس في السنوات األخيرة، فقد تناولها

، وبناء عليه فقد تغّير دور كّل من المعلم والمتعلم في ضوء النظام "أللعاب التربوية وتقنيات انتاجهاا"
التربوي المبني على استراتيجّية األنشطة التربوّية واأللعاب الّلغوّية، وصار التركيز على دور المتعلم 

لتعلم، أّما دور المعلم في ظل هذا ليصبح محور العملية التعليمية وعليه يقع العبء األكبر في إحداث ا
المنحى الجديد فقد اقتصر على أن يكون ميّسرا، وموّجها، ومرشدا، ومعدا للمواد التعليمية الالزمة، 

وفي ضوء ذلك . ومحددا لمستوى المتعلمين، ومعدا لالختبارات التشخيصية والتقويمية والتحصيلية
  .ة والمرونةصارت العملية التربوية قائمة على الديموقراطي

 النمرات،[، ]١٩٩٣عبده،[، ]Gardner, 1987[التي قام بها كل من الدراسات واعتمادا على توصيات
 Sulivan, 1995[، ]Densmore,1997[ ،]Enarsdottir, 1996[ ،]Wruke[ ،]٢٠٠٠مدانات،[، ]١٩٩٥

and Ann ,1999 [ ،] ،ستخدام األلعاب والتي تؤكد ضرورة ا ،]٢٠٠٠الحيلة والبجة، [، ]٢٠٠٠مطاوع
ة، ولمسايرة هذه الدعوات الحديثة، فقد عكفت هذه ويالتربوية اللغوية في تنمية وتدعيم المهارات اللغ

الدراسة على االستفادة من طرائق التعليم الجديدة المبنّية على استخدام األلعاب التربوّية اللغوّية، بهدف 
الصعوبات القرائّية في ماّدة اللغة العربّية، ومحاولة منها بيان أثر األلعاب التربوّية اللغوّية في معالجة 

المساهمة في تحسين العملّية التعليمّية التعلمّية، فعرضت مجموعة من األساليب الحديثة التي تستثير 
النشاط اللغوي، والمتطّورة في صورة ألعاب تربوّية لغوّية مساعدة على معالجة هذه الصعوبات عند 

  . بع األساسيالصفّ الرا ةطلب
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
لم تكن فكرة هذه الدراسة فكرة مجّردة، أو نتيجة لتفشي الّضعف واستفحاله وإنما كانت ناجمة 
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في ماّدة اللغة العربّية على  ةلمستوى التحصيل اللغوي عند الطلب ]٢٠٠٢غنيم، [عن استقراء ميداني
ن من وفي المراحل التعليمّية المختلفة يعان الطلبةبعض حيث وجد الباحثان أن وجه الخصوص، 

صعوبات في القراءة تؤثر من قريب أو بعيد على مستوى التحصيل العام في المواد األخرى، وقد تبّين 
بعد الدراسة الميدانية أّن أسباب هذه الظاهرة تعود إلى صعوبات تراكمّية تعود جذورها إلى مرحلة 

طريقة التعليم  ين، وتعود أسباب ذلك أيضا إلى اتباع المعلم)ة األولىالحلقة األساسّي( التعليم األساسي
من  ةالتقليدّية دون تجديد أو تنويع في األنشطة اللغوية، مّما يجعل عملّية التعليم هذه روتينّية تنفر الطلب

علم تعّد مرحلة ت )الصفوف األربعة األولى(وبما أّن مرحلة الحلقة األساسّية األولى  .درس القراءة
 )الصف الخامس والسادس والسابع(المهارات اللغوّية وبنائها، وأّن مرحلة الحلقة األساسّية الثانية 

مرحلة تثبيت هذه المهارات، وأّما المرحلة األساسّية العليا والثانوّية فهي مرحلة تنمية المهارات اللغوّية 
لمرحلة المناسبة لمعالجة الصعوبات أّن الصف الرابع األساسي هو ا انالباحث ىوتطويرها، فقد ارتأ

اللغوّية، وعلى األخًص الصعوبات القرائّية، حيث أن الصفّ الرابع يعد مرحلة انتقالّية من مرحلة 
 ممعل والتعليم األساسي األولى، وهي مرحلة تأسيسية، تعّود فيها األطفال على التعامل مع معلم واحد ه

بهذا،  ، فتتعدد األساليب، وهو مضطرينعدد من المعلمالصف، إلى مرحلة جديدة يتعامل فيها مع 
فقد . للتعامل والتكيف مع هذا الوضع الجديد، الذي يحتاج إلى مزيد من القدرات، والعمليات الذهنية

تنشأ المشكلة، وتظهر الصعوبات في التعلم واالستجابة، و في هذا الصف تتنامى وتتطّور المهارات 
مهارة االستماع، واإلمالء، والتعبير، ولهذا : مهارات جديدة مثل طلبةالبشكل ملحوظ، وفيها يكتسب 

فقد يجد البعض صعوبة في اكتساب أهم المهارات، ويسهل في هذه المرحلة تدارك الصعوبات القرائّية 
في هذا الصف ألنها في بدايتها فباإلمكان عالجها قبل استفحال األمر، وألّن  الطلبةالتي يعاني منها 

هنا ال زالوا في مرحلة تثبيت المهارات والمعلومات األساسّية، وال زالوا بذلك قريبي العهد الطلبة 
  .بالصفوف الثالثة األولى

  :وبهذا فقد جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال اآلتي
 ةفي معالجة الصعوبات القرائّية لدى طلبالمحوسبة والعادية أثر األلعاب التربوّية اللغوّية  ما  -

  صفّ الرابع األساسي موازنة بالطريقة التقليدّية ؟ال
  :السؤاالن الفرعيان اآلتيينوقد انبثق عن هذا السؤال 

ة بين متوّسطات عالمات الطلب )α = 0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائّية " :السؤال األول  -
المحوسبة (اللغوّية  استخدام األلعاب التربوّية ن من الصعوبات القرائّية تعزى ألثرويعانالذين 
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  "؟االعتياديةالتحصيل المباشر موازنة بالطريقة  اختبارعلى ولجنس الطلبة  )والعادية
بين متوّسطات عالمات  )α = 0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائّية " :السؤال الثاني  -

اللغوّية  استخدام األلعاب التربوّية من الصعوبات القرائية تعزى ألثر الطلبة الذين يعانون
  "؟االعتياديةالتحصيل المؤّجل موازنة بالطريقة  اختبارعلى المحوسبة أو العادية ولجنس الطلبة 

  
  أهمية البحث 

  :يستمد البحث أهميته من موضوعه أوالً ومن إسهامه في تحقيق ما يأتي
محوسبة اختيار طريقة فاعلة في معالجة صعوبات التعلُّم، وهي األلعاب التربوية اللغوية ال  -

  .والعادية التي لم يسبق أن طُبقت في البيئة العربية عامة، واألردنية خاصة
استخدام أداتين ثبت صدقهما وثباتهما في الكشف عن الطلبة ذوي الصعوبات القرائية والكتابية،   -

  .وتشخيص هذه الصعوبات لدى طلبة الصف الرابع األساسي؛ ومن ثم بناء خُطة عالجية لذلك
ن أثر كل من األلعاب المحوسبة واأللعاب غير المحوسبة، في معالجة الصعوبات الكشف ع  -

  .القرائية موازنة بالطريقة االعتيادية
تحسين طرق التعليم التقليدية من خالل تضمينها، وتطعيمها بالمبادئ التربوية والنفسية التي ثبت   -

  . جدواها وفاعليتها في معالجة صعوبات التعلُّم القرائية
  
  لتعريفات اإلجرائيةا

  :عمد الباحثان إلى تعريف مفاهيم البحث، ومصطلحاته إجرائياً على النحو اآلتي
نشاط لغوي هادف، موّجه، منظم، مخطط له، يبذل فيه الالعبون "هي  :األلعاب التربوية اللغوية  -

ت شتى، جهودا كبيرة من أجل تحقيق األهداف المتعلقة بمهارات اللغة العربّية، وفي موضوعا
ومجاالت متنّوعة، ضمن قواعد وقوانين معّينة موصوفة وتخضع إلشراف المعلم، ومراقبته، 
وتوجيهاته تزّود المعلم والمتعلم بوسيلة ممتعة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفر الحوافز لتنمية 

  ".توظف بعض العملّيات العقليةوالمهارات اللغوّية المختلفة، 
 ةعشر ستفهي مجموعة األلعاب التي اشتملت عليها هذه الدراسة وعددها  أما تعريفها إجرائّيا

لعبة، ثمانية منها تشتمل على تدريبات من شأنها معالجة الصعوبات القرائّية لدى الفئة التجريبّية من 
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، لعبة "ملكة القلوب"، لعبة "الكرة"، لعبة "حبل الغسيل"، لعبة "التركيب"لعبة  :عينة الدراسة وهي
، لعبة "األكشاك التعليمية"، لعبة "الصور والجمل أو العكس بقة الصور واآليات الكريمة أومطا"
أما الثمانية األخيرة منها فهي إثرائية بيتية، بعضها  ،"قراءة/ اسحب واربح "، لعبة "صندوق المعرفة"

عاب من خالل ، وقد تم حوسبة هذه األلكان تكميال لأللعاب المذكورة أعاله، أو دعما وتعزيزا لها
  .شركة متخصصة في ذلك

عجز المتعلم في اكتساب مهارة القراءة ويتمثل ذلك في صعوبة "هي  :الصعوبات القرائية  -
التعرف على أصوات الحروف والرموز والكلمات أو تمييزها، وكذلك عدم القدرة على تكوين 

ت أو مشكالت كلمات ذات معنى من الحروف الهجائية بالّرغم من عدم وجود أية صعوبا
القراءة المتقطعة أو البطيئة، وعدم التمييز بين األصوات الممدودة  -: بصرية، ومن مظاهرها

وغير الممدودة، والخطأ في ضبط الكلمات، والقفز عن بعض الكلمات أو السطور، وعدم فهم 
ني أو المقروء أو المكتوب، وعدم إدراك ما يشتمل عليه النّص من عالقات بين األفكار والمعا

التعبير عنها، والقراءة غير المعّبرة وهذه الصعوبات ليست ناجمة عن إعاقة عقلّية وإنّما هي 
  ."عيب في التفسير البصري للرموز الشفوّية

الصفّ  ةوقد جاء هذا المصطلح في الدراسة للداللة على الصعوبات القرائّية التي تواجه طلب
فهم المقروء واستيعابه، اإلجابة عن األسئلة : عالجها، وأهّمها الرابع األساسي، ومعرفة أسبابها، وكيفّية

  .)قيم واتجاهات(إجابة تاّمة، استخراج الفكرة، والعبرة 
هي مجموعة الخطوات، واإلجراءات التي تتبعها المعلمة لمعالجة الصعوبات : الطريقة االعتيادية   -

ُمعد، وباستخدام األدوات والوسائل القرائية والكتابية بشكل جماعي حسب البرنامج العالجي ال
  .واأللعاب الالزمة لذلك، ويكون التعليم يومياً بعد انتهاء الدوام الرسمي

العالمة التي يحصل عليها المتعلم على االختبار التشخيصي الذي أعده : التحصيل البعدي المباشر  -
ية، والذي يطبق بعد مشرفو المرحلة في مركز التطوير التربوي التابع لوكالة الغوث الدول

  .االنتهاء من البرنامج العالجي مباشرة
العالمة التي يحصل عليها المتعلم على االختبار التشخيصي الذي أعده : التحصيل البعدي المؤجل   -

مشرفو المرحلة في مركز التطوير التربوي التابع لوكالة الغوث الدولية، والذي يطبق بعد شهر 
  .جي دون إعالم المتعلم بأنه سيجلس لالختبار مرة ثانيةمن انتهاء البرنامج العال
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  محددات الدراسة
  :تتحدد نتائج هذه الدراسة باآلتي

في الكشف عن الطلبة ذوي صعوبات التعلُّم، والذي  ]Michael Bust["مايكل بست"قدرة مقياس    -
األساسي الذي ، وقدرة اختبار اللغة العربية للصف الرابع ]١٩٨٨["ياسر سالم"ترجمه وطوره 

أعده مشرفو المرحلة في مركز التطوير التربوي التابع لوكالة الغوث الدولية في تحديد الطلبة 
  .الذين يعانون من الصعوبات القرائية والكتابية

  .قدرة الباحثين والمعلمين المتعاونين على تطبيق االختبارين بالشكل الصحيح   -
لعاب التربوية اللغوية مصحوبة بالصوت والصورة والمؤثرات الدقة العلمية والفنية في حوسبة األ   -

  .الصوتية
  

  الدراسات السابقة
الذي  ، لغوية كانت أم غير لغويةبموضوع صعوبات التعلمالعديد من الدراسات السابقة اهتمت 

بين صعوبات التعلم وبين عدم  ]Given,1996[أشغل بال الباحثين والدارسين، من جوانب عدة، فقد ميز
 طـد ربـا وقـض، كمـل المنخفـن التحصيـا وبيـط بينهـم، وربـى التعلـدرة علـلقا
]Willcutt and Penington, 2000[  ارـا أشـاه، بينمـواالنتب زـالتركيبينها وبين عدم 
]Wadsworth, et. al., 2000[ إلى ارتباط الصعوبات القرائية بالجينات الموروثة، في حين بّين 
]Given, 1996[ ن من أهم األسباب التي تعود لوجود صعوبات تعلم إهمال المعلمين للفروق الفردية أ

 ]Mitchell, 1999[و مع هذه الفئة، حين ركز على كيفية التعامل ]Hutto, 1995[ بين الطلبة، ووافقه
  .علم في صفوف خاصةتعندما أوصت بضرورة فصل من يعانون من صعوبات في ال

، ]Badian ,1999[ :مثل ى الصعوبات القرائية والكتابيةوقد ركزت بعض الدراسات عل
]Willcutt and Penington, 2000[ ،]Pereira & others, 1999[ ،]McGuirk & others, 1999[ ،
]Thomson, 1999[. 

ضرورة الكشف المبكر عن الصعوبات : تؤكد على وقد جاءت التوصيات كخطط عالجية
وضرورة فصل الطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلّم  ،]McGuirk & others, 1999[القرائّية

على ضرورة منح من يعانون صعوبة في  ]Jarvis,1997[، وأكدت]Mitchell،1999[في فصول مستقلة
 ]Given,1996[من أجل تحسين نتائجهم، كما واقترح كل من اختباراتهمالتعلم وقتا إضافيا إلكمال 



 ٦٠١ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ عائشة عبد القادر غنيم،  حممد حممود احليلة

 ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لنجاح لألحباث، لة جامعة جامعة اجم ــــــــــــــــــــــ

ّ مـا رأى كـبينم الجـة للعـلخاص المبرمج كوسيلالتعليم ا برنامج ]Kavale,1995[و  نـل
]Krullic and Jesse,1984[ نفسه استخدام األلعاب التربوّية للغرض.  

وفي مجال معالجة الصعوبات القرائية بطرائق مختلفة غير األلعاب التربوية جاءت عدة دراسات 
  :نلخصها في اآلتي

الكتابّية خاّصة اإلمالء منها كما ظهر في ركزت الدراسات السابقة على معالجة الصعوبات 
، مع اختالف األسلوب المقترح ]٢٠٠٠معايطة، [و، ]١٩٩٩زايد، [و، ]١٩٩٧البدوي، [:دراسة كل من

برنامجا عالجيا قائما على المنحى التكاملي، اهتم  ]١٩٩٧البدوي، [في كل منها، فبينما اقترح لعالجها
حقيبة تعليمية  ]٢٠٠٠معايطة، [ف األعمال، في حين صممتبالتعلم التعاوني، وصحائ ]١٩٩٩زايد، [

 .لمعالجة األخطاء اإلمالئية، وقد أثبتت جميع تلك الدراسات اآلثار اإليجابية لجميع األساليب المقترحة

معا في الحلقة األساسية األولى إال  لم تأت دراسة تناولت معالجة الصعوبات القرائية والكتابيةو
لمعالجة  باستخدام نظام التعليم الخصوصي المبرمج كأسلوب فاعل ]٢٠٠٠ة، الحيلة والبّج[دراسة

  .الصعوبات القرائّية والكتابّية
فقط لتحليل األخطاء الكتابّية في ماّدة التعبير في اللغة العربية  ]١٩٨٩التل، [جاءت دراسةفي حين 

  .ولغير الناطقين بها، ولم تعرض برنامجا عالجّيا
راسات التي بحثت في األلعاب التربوية وأثرها في معالجة وتنمية المهارات أما فيما يختص بالد

للتعرف على أنماط  بدراسة مسحية ]١٩٨٠جبرين، [به قاماللغوية وغير اللغوية فأخص بالذكر منها ما 
حسب العمر والجنس، وقد تكونت عينة الدراسة من  اللعب عند الطفل األردني، ومسمياته، وتصنيفاته

سنة في مدينة عّمان وضواحيها، ولتحقيق أهداف  )١٢-٢(فال تتراوح أعمارهم ما بين ط )١١١(
الدراسة استخدم الباحث أسلوب المالحظة المباشرة، والمقابالت، والزيارات، وتدوين كل ذلك في 
نماذج خاصة، وقد أظهرت الدراسة أن الميل لأللعاب يختلف باختالف الجنس، ويتأثر بالعوامل البيتية 

وأّن لأللعاب أثرا على سلوكات األطفال لهذا جاءت توصية الباحث بضرورة توفير األلعاب  البيئية،و
  .الهادفة وإثرائها كما وكيفا للحصول على الفائدة المرجوة

تحصيل  مقدارفقد قاما بدراسة هدفت إلى استقصاء  ]Christopher and Spparggins, 1984[أما
والتي طبقت على الفئة التجريبية،  "ألعاب المحاكاة"باستخدام طريقة واحتفاظهم بما تعلموه الطلبة 

، وطّبقت على الفئة الضابطة، وقد أظهرت النتائج أن أفراد المجموعتين "أوراق العمل"وطريقة 
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أثر إيجابي على تحصيل الطلبة ذوي  "ألعاب المحاكاة " حصلوا على نتائج متساوية، بينما كان لطريقة 
  .بدال من أوراق العمل" ألعاب المحاكاة " وأوصى الباحثان باستخدام. االقدرات الدني

كلغة أجنبّية اشتمل  اللغة اإلنجليزّية برنامجا لتدريس ]Hung and Chen, 1984[في حين صمم
ومنها األلعاب اللغوّية لتحقيق أهداف البرنامج،  هذا البرنامج على عدد من االستراتيجّيات والوسائل

 ه الدراسة أّن استخدام األلعاب اللغوّية كإحدى وسائل تعليم اللغة اإلنجليزّية كلغة أجنبّيةومن نتائج هذ
  .يعمل على إثراء لغة الطلبة، ودافعيتهم للتعلم، وتحصيلهم

 )لمرئية(المكتوبة  لعبة هدفت إلى تدريب الطلبة على مهارة تذكر الكلمات ]Poe, 1985[وقد ابتكر
لدى عّينة من الطلبة المبتدئين، وقد دلّت النتائج على فعالّية هذه الّلعبة في  وتقوية الذاكرة البصرّية

بين الكلمات والتعبير عنها، وقد أوصت الدراسة بتبنّي هذه  تدريب الطلبة المبتدئين على التزامن ما
  .تنمية مهارة القراءة لدى المبتدئين الّلعبة ألنّها تعمل على

دفت إلى وصف استراتيجيات تصميم ألعاب ذهنية تتضمن فقد ه ]Magahay,1985[أما دراسة
مجموعة من األحجيات تستخدم في التدريب على مهارة صياغة األسئلة بأنواعها، لدى طلبة المرحلة 

وتعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات المميزة  المتوّسطة الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية
األلعاب اللغوية ألنّها بحثت في قدرة الطالب على المشاركة في تصميم  والفريدة في مجال استخدام

األلعاب، في حين كشفت النتائج عن األثر اإليجابي لذلك على سهولة اكتساب الطلبة للمهارات اللغوية 
  ).والكتابة ،والقراءة ،والمحادثة ،الستماع( :األربعة

الطلبة وإثارة دافعيتهم، بتأدية النصوص  إلى أهمّية األلعاب لتحفيز ]Bernaus, 1987[وأشار
تتراوح أعمارهم  األسبانالقرائية على مسرح المدرسة، وقد أجريت التجربة على مجموعة من الطلبة 

نة يدرسون اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في مدرسة ثانوية،استخدم معهم الباحث س) ١٥ - ٤(ما بين 
 منهم ال يحبذون دراستها،% ٧٥لغة فكشفت النتائج عن استبانات للكشف عن اتجاهاتهم نحو تعلم ال

وبعد تطبيق إجراءات الدراسة المتضمنة مواقف اللعب تم توزيع استبانة أخرى لقياس مدى تغير 
كانت النتائج مفاجئة فقد تولد لدى جميع الطلبة دون استثناء اتجاه إيجابي  ،الطلبة ودوافعهم اتجاهات

فيما يتعلق بتوظيف األلعاب  ]Gardner,1987[نتائج دراسةذه النتائج مع نحو تعلم اللغة، وقد اتفقت ه
  . اللغة اللغوّية وأثرها في تعزيز رغبة الطلبة في تعلم

يوازي التعلم بطرق  أن التعلم باستخدام األلعاب التربوية ]Aufenanger,1988[وقد أثبتت دراسة
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تنافس بين الطلبة، ويؤدي الكتساب الطلبة  ب مناأللعا أخرى، ويثير دافعية الطلبة للتعلم، لما تثيره
وبدراسة مقارنة بين . المهارات األساسية التي تعمل على النمو العقلي والنفسي واالجتماعي والعضلي

إلى أن لأللعاب دور  "أوفينانجر"التدريس بطريقة األلعاب، وبين التدريس بالطريقة التقليدية توصل 
  .ة انتباه الطلبة واهتمامهم وتعمل على إسعادهم أثناء العملكبير في تحقيق األهداف، وإثار

والتي  ]Reitsma,1988[الدراسة التي قام بها ومن الدراسات التي اهتمت بتدريس مهارة القراءة،
خاّصة مهارة  لتنمية مهارات اللغة اإلنجليزية تهدف إلى استقصاء أثر استخدام األلعاب المحوسبة

ج على ضرورة اعتماد الطالب على نفسه واستقالليته لما لها من أثر في تنمية القراءة، وقد دلت النتائ
  . إلى ضرورة استخدام التقنيات التعليمية واأللعاب المحوسبة باإلضافةمهارة القراءة، 

وفي مجال الثورة على الطريقة االعتيادية، واستخدام التقنيات الحديثة ومنها األلعاب التربوية، 
حين قام بتحليل مناهج اللغة  بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر األلعاب اللغوية ]Schrand, 1990[قام

اإلنجليزية في بريطانيا مركزا على الجوانب اللغوية، فقد تضمنت الدراسة اقتراحات مفصلة للتدريب 
االستيعاب، االستماع، : على مهارات لغوية محددة من خالل استخدام تقنية األلعاب اللغوية مثل

كشفت هذه الدراسةعن افتقار  قدقراءة، التساؤل، المحادثة، العمل التعاوني ثنائي أو في مجموعات، وال
الكتب المدرسية إلى التدريبات الكافية والمناسبة، وإلى األلعاب اللغوية التي تجذب انتباه الطالب 

  . وتحفزهم على التعلم الفعال خصوصا في المرحلة األساسية
بدراسة هدفت إلى استقصاء األلعاب الجماعية كأسلوب  افقد قام ]Wruke and Ann, 1992[أما

سنوات في مدرسة  )٥(طالبا من طلبة الروضة، معدل أعمارهم  )٣٨(تعليم لدى عينة مكونة من 
جون ريغان في مقاطعة داالس بوالية تكساس، وبعد تطبيق إجراءات الدراسة المتمثلة باستخدام 

النتائج األثر اإليجابي لصالح األلعاب اللغوّية في تكوين مهارة عالية في األلعاب الجماعية أظهرت 
 .تخزين المفاهيم، وفي تعزيز األداء الشفوي اللغوي، واكتساب المفردات المرتبطة باأللوان واألشكال

  .من هنا جاءت توصية الدراسة بضرورة تطبيق األلعاب الجماعية داخل غرفة الصف
فقد ركز اهتمامه على دور األلعاب اإليجابي في تعلم القراءة، حيث  ]Martinez, 1993[وأما

أثبتت دراسته أن لأللعاب دورا هاما في جعل درس القراءة درسا ممتعا، وعامال مساعدا على نجاح 
  .الطلبة في أدائها، وأن هذا النجاح يعتمد على مدى وضوح التعليمات، ومدى سهولة اللغة

/ لعربية أثر األلعاب اللغوية في تدعيم مهارات اللغة اإلنجليزية وقد تناولت بعض الدراسات ا
  :بترا كلغة ثانية ضمن المنهج الرسمي في األردن وكان من هذه الدراسات
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التي هدفت إلى استقصاء أثر األلعاب اللغوية في تدعيم مهارات التواصل  ]١٩٩٣عبده، [دراسة
أوضحت  ،ألساسي في المدارس الخاصة في األردنالشفوية لدى الطلبة المبتدئين في الصف األول ا

في استخدام مهارة التواصل لصالح المجموعة التجريبية التي  إحصائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة 
وأشارت كذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى  تدربت باستخدام تقنية األلعاب اللغوية،

وبناء على ذلك فقد أوصت الباحثة بضرورة توفير . ولصالح اإلناث التفاعل بين الطريقة وجنس الطلبة
توعية المعلمين بأهمية ذلك خصوصا في  مع ضرورة ألعاب تربوية مصممة لخدمة المنهج المدرسي

  .المرحلة األساسية
لتهدف إلى استقصاء أثر األلعاب اللغوية على تحصيل  ]١٩٩٥النمرات، [ثم جاءت دراسة

الصف العاشر األساسي في عمان، أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية في المفردات لدى طلبة 
تحصيل الطلبة وحصيلتهم اللغوية ولصالح الفئة التجريبية، بينما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات 

   .داللة إحصائية تعزى للتفاعل ما بين الطريقة وجنس الطلبة
من نتائج من حيث األثر اإليجابي لدى  ]١٩٩٣ عبده،[وتؤكد هذه النتائج ما توصلت إليه دراسة

األطفال في تحصيلهم في اللغة اإلنجليزية بمختلف مهاراتها، في حين اختلفت معها فيما يتعلق بمتغير 
  .الطلبة، والذي قد يعزى إلى اختالف عينة الدراسة والمرحلة الدراسية جنس

 وقـة السـلعب"دام ـتخر اسـن أثـف عـى الكشـإل ]Sulivan, 1995[ةـت دراسـوهدف
The market game "وإعادة ترتيبها، والربط بينها، كأعمال  ،على قدرة الطلبة في تكوين جمل تامة

أظهرت  كتابية، وقد طبقت الدراسة على طلبة الصف السادس األساسي، وبعد تنفيذ إجراءات اللعبة فقد
و الممتع الذي كان لأللعاب األثر اإليجابي في النتائج تقدما في أداء الطلبة، واإلقبال على العمل في الج

  .توفيره
ومن الدراسات التي اعتنت بدراسة العالقة بين األلعاب اللغوية وتدريس القراءة، دراسة 

]Enarsdottir, 1996[  والتي هدفت إلى الكشف عن أثر وضع النصوص القرائية وتطبيقاتها ضمن
اءة، وتطور السلوك الثقافي لديهم، مقارنة بطريقة التعليم مواقف اللعب في زيادة اهتمام الطلبة بالقر

طالبا من طلبة  )١٢(وإلثبات ذلك فقد طبقت التجربة على عينة الدراسة التي تكونت من  ،التقليدية
تم تعليمهم عن طريق اللعب الدرامي، وبعد تنفيذ إجراءات الدراسة فقد أشارت  مرحلة ما قبل المدرسة
لطلبة مع المهمة، مما أدى إلى التفاعل اإليجابي مع النصوص القرائية، واتباع النتائج إلى تفاعل ا

سلوك أفضل وأكثر تحضرا، من هنا أوصت الدراسة بضرورة تعزيز استخدام اللعب الدرامي في 
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وقد توافقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة . تعليم القراءة، وجعل اللعب جزءا متكامال من النص
]Bernaus, 1987[ فيما يتعلق بضرورة تدريس القراءة على شكل درامي.  

إلى الكشف عن أثر األلعاب اللغوية في قدرة الطلبة على  ]Densmore, 1997[وهدفت دراسة
على عينة من الطلبة تكونت من طالبين اثنين من " دراسة حالة" التحاور، وقد استخدم الباحث أسلوب
ات، أحدهما ذكر واآلخر أنثى، من جنسيتين مختلفتين من سنو )٧(طلبة الصف األول يبلغان من العمر 

الموقف األول  كان: ةفي مواقف ثالث أفراد الطبقة العليا، وقد تم تطبيق التجربة بممارسة لعبة لغوية
لعبة لغوية على شكل اختبار، وكان الموقف الثاني في داخل الصف،  في المدرسة، وهو عبارة عن
تم عن طريق المشاركة الصفية، وكان الموقف الثالث في البيت، وهو وهو عبارة عن لعبة لغوية، ت

 األطفالأن أظهر  لعبة لغوية، تتم عن طريق ممارسة لعبة المونوبولي، وقد جاءت النتائج عبارة عن
أظهرت فيه الفتاة  ،االختبار اللغوي/ ففي الموقف األّول: كالتالي مختلفة اتعادات وتفسيرات وأداء

فقد أظهر فيه الفتى تعاونا مشتركا  المشاركة الصفّية،/وفي الموقف الثاني . تفاعل الفتى تفاعال أقل من
 لعبة المونوبولي،/ وأما في الموقف الثالث. منتظما مع معلمه، في حين اعتمدت الفتاة على التكرار

 روح التنافس بالفوز، واالعتماد على النفس، وتنمية ففي الوقت الذي كان فيه هم عائلة الفتى ورغبتها
التعلم عن طريق اللعب  وبهذا فقد أشارت النتائج إلى تأثر مواقف. فقط كان هم عائلة الفتاة االستمتاع

  .بجنس الطالب، وخلفيته الثقافية، ومجتمعه
اللغوية في مرحلة ما بعد القراءة في تحصيل طلبة  األلعاب ومن أجل استقصاء أثر استخدام

 ةـاءت دراسـة، جـراءة المفاهيمية مقارنة بطريقة بترا التقليدياألساسي في الق السابع الصف
وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل ولصالح الفئة  هاأظهرت نتائجحيث ، ]٢٠٠٠مدانات، [

في األثر اإليجابي  ]١٩٩٥النمرات، [و ]١٩٩٣ عبده،[وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة. التجريبية
  .مية المهارات اللغويةلأللعاب اللغوية في تن

وعلى صعيد الدراسات التي تناولت أثر استخدام األلعاب على تحصيل الطلبة في مبحث اللغة 
لتهدف إلى الكشف عن أثر استخدام  ]١٩٩٩حسن، [العربية وبالذات القواعد النحوية جاءت دراسة

نحوية في مدارس التعليم األلعاب التعليمية على تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي، في القواعد ال
الحكومية في أسيوط، في مصر، وقد قام الباحث بتصميم وحدة دراسية لتعليم الفعل المضارع مرفوعا 
ومنصوبا ومجزوما، باستخدام األلعاب التعليمية، وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى فئة تجريبية، وفئتين 

لصالح الفئة التجريبية، وقد  إحصائيةة ضابطتين، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دالل
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أوصت الدراسة في ضوء ذلك بضرورة تصميم ألعاب تعليمية لباقي موضوعات قواعد اللغة العربية 
  .للصف الرابع األساسي

من خالل هذا االستعراض للدراسات التي تناولت استقصاء أثر األلعاب التعليمية بشكل عام و
ة المهارات اللغوية، فقد أجمعت جميع هذه الدراسات على الدور واللغوية منها بشكل خاص في تنمي

الهام الذي تلعبه هذه التقنية في المساهمة بإنجاح أو بتحسين العملية التعليمية من أجل الحصول على 
الطلبة وقد ظهر هذا  نتائج أفضل في تحصيل الطلبة، ومن أجل تحقيق األهداف المرجوة ولصالح

 ,Christopher & Spparggins[، و ]Poe, 1988[و ،Aufenanger, 1988][ :واضحا في دراسة كل من
، ]Gardner,1987[، ودراسة كل من ]Magahay, 1985[و، ]Hung and Chen, 1984[و، ]1984

  .]Bernaus, 1987[و

في تنمية المهارات اللغوية  ومن الدراسات العربية السابقة التي حققت نجاح األلعاب اللغوية في
  . ]٢٠٠٠مدانات، [و ،]١٩٩٥النمرات، [و ،]١٩٩٣ عبده،[اإلنجليزية، دراسةاللغة 

كما وأجمعت بعض الدراسات كذلك على دور األلعاب التعليمية في تنمية القيم واالتجاهات 
وبذلك لم يتوقف أثر األلعاب التربوية على  - لم يخطط لها حتى ولو-والسلوكات اإليجابية لدى الطلبة 

 ،]Wruke and Annk, 1992[ل تعدى ذلك إلى جميع المواد األخرى، وقد أكد ذلكالجانب اللغوي ب
  .]Enarsdottir,1996[، و]١٩٨٠جبرين، [و، ]Bernaus,1987[و

إلى أثر  ]Wazare, 1988[و ،]Bernaus,1987[ و ،]Schrand,1990[وقد أشارت كل من دراسة
واإلقبال على تعلم اللغة،  إيجابية نحو التعلم اتجاهاتاأللعاب التعليمية على إثارة الدافعية، وتنمية 

 ،]Reitsma,1988[أن دراسة كل من إلى وتجدر اإلشارة هنا. والقدرة على مواجهة الحياة وتنمية التفكير
اهتمتا باأللعاب التعليمية المحوسبة فكانت األولى للتدريب على القراءة، وكانت  ]١٩٩٣أبو رّيا، [ودراسة

 المفاهيم الرياضية، وفي هذا ما يشير إلى أن األثر الذي تحدثه األلعاب المحوسبة الثانية للتدريب على
ومن الدراسات الحديثة في مجال األلعاب التربوية  .على نفس مستوى أثر األلعاب غير المحوسبة

لدى والتي حاولت فيها معالجة الصعوبات القرائية والكتابية  ]٢٠٠٢[اللغوية الدراسة التي قامت بها غنيم
حيث أظهرت نتائج الدراسة نجاح األلعاب التربوية اللغوية  طالبات الصف الرابع األساسي في األردن،

  .في معالجة الصعوبات القرائية والكتابية موازنة بالطريقة التقليدية
تبين مما تم استعراضه من دراسات سابقة أن التعليم بكليته قد يحدث ضمن موقف جدي يسوده 

اللغوية الهادفة لما لهذه األلعاب من فوائد عديدة في  تعلم، باستخدام األلعاب التربويةاالستمتاع بال
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الغرفة الصفية حيث تساعد المعلم على الضبط الصفي، إذ تعمل على كسر الجمود والروتين، بما تثيره 
علم وما من رغبة في المنافسة، والتحدي، والتحفيز، وما تقدمه من مساعدة على تعزيز، ومؤازرة الت

  .لها من أثر في تنمية المهارات اللغوية، وإثراء المفردات والتراكيب
كما وقد ظهرت وفرة في الدراسات التي تناولت أثر األلعاب التعليمية في تنمية المهارات اللغوية 

ولم تكن بين هذه الدراسات . في مادة اللغة اإلنجليزية سواء كانت الدراسات عربية أم غير عربية
في تنمية مهارات اللغة العربية، أو في معالجة المحوسبة ة قد تناولت أثر األلعاب التربوية اللغوية واحد

 التعليمية األلعابباستخدام  التي اهتمت بتدريس القواعد ]١٩٩٩حسن، [إال دراسة الصعوبات القرائية،
 ة في هذا المجال، معتمدة، لهذا السبب فقد جاءت الدراسة الحالية محاولة سد تلك الثغرغير المحوسبة

وقد أخذ لفظ  ،"في اللغة العربيةاأللعاب التربوية اللغوية في معالجة الصعوبات القرائية "استراتيجية 
وقيم إيجابية تعمل على تربية  اتجاهاتمما أثبتته الدراسات السابقة من أثر األلعاب في تنمية " التربوية"

ما تحدثه من تعلم للمهارات اللغوية، وهذا أمر بالغ األهمية،  الطلبة، وتعديل سلوكاتهم، باإلضافة إلى
نافذة  ولربما تكون هذه الدراسة فنسبة للغة العربية والتي هي مجال الدراسة األوسع،" اللغوّية"وأما لفظ 

  .لدراسات أخرى، وما أحوج معلمو اللغة العربية لمثل هذه الدراسات
  

  الطريقة واإلجراءات
  :هذا الجانب عينة البحث وأدواته وإجراءات تطبيقه وتصميمه عالج الباحثان في

  
  عينة البحث

من طلبة الصف الرابع  )طالباً ١٨طالبة،  ٣٠(طالباً وطالبة  )٤٨(تكونت عينة البحث من 
األساسي، الذين يدرسون في مدرستين من المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان، وقد تم 

المعرب والمطور في الكشف عن " مايكل بست"بيق أداتي البحث اختبار تحديدها بناء على نتائج تط
، واختبار تشخيصي في اللغة العربية أعده ]١٩٨٨سالم،[الطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلُّم

وتم توزيع الطلبة . مشرفو المرحلة األساسية في مركز التطوير التربوي التابع لوكالة الغوث الدولية
المجموعة األولى تم تعليمها باأللعاب اللغوية المحوسبة، والثانية : إلى ثالث مجموعات  )اسةعينة الدر(

تم تعليمها بالطريقة االعتيادية، حيث بلغ عدد  )الضابطة(باأللعاب اللغوية العادية، والمجموعة الثالثة 
  .)طالب ٦طالبات،  ١٠(طالباً وطالبة  )١٦(طلبة كل مجموعة 
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  .يقوم بتعليمها فرديا باستخدام الحاسوب وإشراف معلمات متعاونات: ىالمجموعة األول  -
  .يقوم بتعليمها فرديا معلمات متعاونات باستخدام األلعاب اللغوية العادية: المجموعة الثانية  -
  .معلمات متعاونات ]بالطريقة االعتيادية[يقوم بتعليمها جميعاً وفردياً : المجموعة الثالثة  -
  

  أدوات البحث
  ستخدمت في هذا البحث األدوات اآلتيةا

 )ياسر سالم(للكشف عن الطلبة ذوي صعوبات التعلُّم، الذي ترجمه وطوره  "مايكل بست"مقياس   .١
، حيث اعتمد هذا المقياس للكشف عن صعوبات التعلُّم لدى طلبة المرحلة االبتدائية، )١٩٨٨(عام 

  .)٠.٨٩(ومعامل ثباته  )٠.٨٤(وقد بلغ معامل صدقه 
قام بإعداده مشرفو المرحلة األساسية في مركز التطوير  :اختبار تشخيص في اللغة العربية  .٢

التربوي التابع لوكالة الغوث الدولية في األردن، بهدف تشخيص الصعوبات القرائية والكتابية 
عاب، القراءة واالستي .١: لدى طلبة الصف الرابع األساسي، وُيغطي هذا االختبار الجوانب اآلتية

 )٠.٨٨(وقد بلغ معامل صدقه . التعبير .٤المحفوظات واألناشيد،  .٣التدريبات اللغوية،  .٢
  .)٠.٩١(وثباته 

من خالل نتائج االختبار التشخيصي، ومالحظات معلمات اللغة  :المادة التعليمية العالجية  .٣
  :العربية تم تحديد الصعوبات القرائية والكتابية والتي تمثلت في اآلتي

  .الخلط بين الحروف المتشابه لفظاً وكتابة  -
  .التعثر في نطق الحروف نطقاً سليماً  -
  .الخلط بين الالمين الشمسية والقمرية في النص  -
  .إغفال الالم الشمسية عند الكتابة   -
  .عدم تمييز الصوت الممدود وغير الممدود   -
  .الخلط في تمييز صوت التنوين والحركات اإلعرابية   -
  .]الفاصلة، النقطة، االستفهام، التعجب[عوبة تمييز عالمات الوقف ص   -
  .القراءة المتقطعة   -
  .إغفال سطر كامل أو عدة أسطر أثناء القراءة   -
  .العجز عن القراءة السريعة   -
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  .القصور في فهم المعنى المراد من المادة المقروءة   -
  .عدم التمييز بين همزات الوصل والقطع   -
  .بين الهمزة المتوسطة على ألف، والهمزة على نبرة، والهمزة على واو، والمتطرفةالخلط    -

وبناًء على هذه الصعوبات تم تنظيم خُطة عالجية كاملة ومبرمجة بتواريخ محددة، وتم عرض 
هذه الخُطة على مجموعات من المختصين في صعوبات التعلُّم، ومشرفي الحلقة األساسية األولى 

تعديل الخُطة بناًء على مالحظاتهم، وتم تزويد البرنامج باأللعاب التعليمية المحوسبة  والمعلمين، وتم
وغير المحوسبة، واألشرطة السمعية والمرئية التي تُسهم في معالجة تلك الصعوبات، إضافة إلى 
الكراسات الخاصة بالكتابة والتي أعدت لهذا الغرض، وتم تحضير كميات منها تساوي أعداد عينة 

  .دراسةال
  

  المحوسبة والعادية األلعاب التربوية اللغوية
 )٨(ألعاب تعالج الصعوبات القرائية، و )٨( لعبة تربوية لغوية منها )١٦( اوأنتج انصمم الباحث

وقد تم تصميم هذه األلعاب وفق . )أنشطة بيتية(منها إضافية إثرائية لمعالجة الصعوبات القرائية 
  :الخطوات التالية

التربوية مجالت الائمة باأللعاب التربوية اللغوية تم اختيارها بعد الرجوع إلى عدد من اقتراح ق  -
وكتاب األلعاب اللغوية  )Instructor(و ،)Schoolday(و ،)Mailbox(، و)Forum(: مثل

، ثّم تمت دراسة القائمة المقترحة األساسية األولى المرحلة يلغير الناطقين بها، وعدد من معلم
هدافها، وطريقة إعدادها، وعدد األفراد، والزمن المحدد، وطريقة التنفيذ، والمواد أ :من حيث
  .الالزمة

اختيار قائمة األلعاب التربوية اللغويةّ التالية المنوي االستفادة منها في معالجة الصعوبات القرائية   -
  :تيوتشمل اآلوالكتابية للفئة التجريبية من عينة الدراسة خالل فترة المعالجة، 

  :األلعاب المخصصة لمعالجة الصعوبات القرائية  .أ
 ".التركيب"لعبة  .١

  ".حبل الغسيل"لعبة  .٢
 ". الكرة"لعبة  .٣
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  ,"ملكة القلوب"لعبة  .٤
   ".المطابقة"لعبة  .٥
  ".األكشاك التعليمية"لعبة  .٦
  ".صندوق المعرفة "لعبة  .٧
  ".اسحب واربح قراءة"لعبة  .٨

 :لعاب إضافية مخصصة للتنفيذ البيتي  .ب

  ".اذا حصلم"لعبة  .١
  ".الهاتف"لعبة  .٢
  ".الشيفرة" لعبة .٣
  ".استلم الرسالة"لعبة  .٤
  ".احتفل معنا"لعبة  .٥
  ".أكون موضوعا" لعبة .٦
  ".التركيب" لعبة .٧
  ".المطابقة بين الصور والجمل" لعبة .٨

بعد االنتهاء من التصميم األولي لأللعاب، وتحديد األهداف المتوخاة من اللعبة، تم عرضها على   -
تصين في التربية والمناهج وأساليب التدريس، وتكنولوجيا التعليم من أساتذة لجنة محكمين مخ

الجامعة األردنّية ومشرفات تربوّيات للغة العربّية في المرحلة األساسّية، ومعلمات لغة عربّية 
ذوات خبرة وكفاءة في تدريس اللغة العربية في المرحلة األساسية أو الصف الرابع األساسي، 

وقد تم التحكيم  .مها ، وتم تعديل هذه األلعاب بناء على آراء مجموعة المحكمينمن أجل تحكي
 :حول البنود التالية

  .العقلي م، ومستوى نموهةمدى مالءمة اللعبة ألعمار الطلب  -
 .مدى تحقيقها لألهداف المنوي تحقيقها  -

 .مدى عالقتها بالخطة العالجية  -

 .ة إلى التعلممدى تحقيقها للتسلية والمتعة باإلضاف  -

 .بساطة اللغة، وخلوها من التعقيد  -

 .وضوح التعليمات فيها  -
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 .سهولة تنفيذها  -

 .سهولة إعدادها، وإمكانية توفر المواد الالزمة لذلك  -

 .مدى قابليتها للمالحظة والقياس  -

تاج كل نإتم تصميم و وتحكيمها وتطويرها بعد اختيار هذه القائمة من األلعاب التربوية اللغوية  -
  :يأتيلعبة مع مراعاة تحديد ما 

 .تحديد المدة الزمنية الالزمة إلجراء اللعبة  -

 .تحديد مكان تنفيذ اللعبة، وكيفّية جلوس الالعبين  -

 .تحديد المواد الالزمة إلعداد اللعبة  -

 .تدوين التعليمات الخاّصة بإجراء كّل لعبة  -

 .ةناسب مع عدد الطلبتحديد األعداد الالزمة من كّل لعبة بحيث تت  -

 .تجريب اللعبة في صفوف غير عّينة الدراسة  -

قام الباحثان بعرض تصميم األلعاب على مركز مختص بالحوسبة، وقام هذا المركز ومن خالل   -
إشراف الباحثان بحوسبة األلعاب وتضمينها المؤثرات الصوتية، وقد عرضت األلعاب على 

لك حيث تم إجراء التعديالت عليها بناًء على مجموعة مهندسين وتربويين مختصين بذ
  .مالحظاتهم

تطبيق األلعاب التربوية اللغوية المصممة والمنتجة والمطورة خالل الفترة المخصصة لمعالجة   -
  .انالصعوبات القرائية، وفق خطط دراسية مصممة من قبل الباحث

  إجراءات تطبيق البحث
على مجتمع طلبة الصف الرابع " مايكل بست"مقياس ، تم تطبيق ]عينة البحث[لتحديد الطلبة   -

عب صفية، ثم تطبيق االختبار ش) ٨(طالباً وطالبة موزعين على ) ٤٠(األساسي البالغ عددهم 
التشخيصي الخاص باللغة العربية، حيث فرزت نتائج االختبارين مجموعة من الطلبة الذين 

طالباً وطالبة، بلغ متوسط عالماتهم أقل  )٤٨(ُيعانون من الصعوبات القرائية والكتابية، وعددهم 
  .على االختبار التشخيصي ]٠.٠٥[من 

لعبة تعليمية، وقاما  )١٦(قام الباحثان بتحديد نقاط الضعف بناًء على االختبارات ثم صمما   -
بالتعاون مع شركة متخصصة بحوسبة األلعاب جميعها، ثم قاما أيضاً بإنتاج األلعاب حتى 

  .االعتياديتستخدم بالشكل 
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كل مجموعة (قام الباحثان بتقسيم المعلمات المتعاونات إلى ثالث مجموعات حسب رغبتهن   -
إحداهن للتعليم باأللعاب المحوسبة، والثانية للتعليم باأللعاب العادية،  )معلمات )٨(مكونة من 

  .والثالثة للتعليم بالطريقة االعتيادية
طالبة معلمة، من  )٢٤(نات اللواتي سيطبقن البحث وعددهن اجتمع الباحثان مع المعلمات المتعاو  -

تخصص معلم مجال لغة عربية مستوى  )األونروا(الطالبات المعلمات في كلية العلوم التربوية 
سنة رابعة، وتم تعريفهن بالصعوبات التي تواجه الطلبة، وأثر ذلك في تحصيلهم الدراسي 

العالجية لتلك الصعوبات وفق استخدام األلعاب التربوية وحياتهم المستقبلية، وتم تعريفهن بالخطة 
اللغوية، وكيفية استخدامها لمعالجة الصعوبات القرائية، وتم عرض هذه األلعاب باستخدام 
الحاسوب، زيادة على عرض مجموعة المواد، واألدوات، والكراسات، والوسائل التعليمية 

  .نامج ومعالجة الصعوباتواأللعاب العادية التي تم تحضيرها لتنفيذ البر
على مدار فترة العالج والتي استمرت شهراً واحداً بمعدل ساعتين يومياً وعلى مدار الشهر كان   -

يعقد اجتماع أسبوعي كل يوم خميس مع المعلمات المتعاونات، لمناقشة ما تم إنجازه في األسبوع 
المواد الالزمة لذلك، وكيفية الماضي، وتزويدهن بخطة األسبوع القادم واألشرطة واأللعاب، و

  .تنفيذ البرنامج األسبوعي
بعد انتهاء البرنامج العالجي، تم إخضاع طلبة مجموعات البحث الثالث لالختبار التشخيصي   -

نفسه الذي تم على أساسه تشخيص الصعوبات القرائية، وكان الهدف من تطبيق هذا االختبار 
اسة، وقد مثل هذا االختبار البعدي المباشر بعد قياس مدى التحسن في أداء طلبة عينة الدر

العالج، وقد أعيد تطبيق االختبار نفسه بعد مرور شهر من انتهاء البرنامج العالجي، وذلك 
  .لقياس مدى احتفاظ الطالبات بما تعلمن، وهذا يمثل االختبار البعدي المؤجل

  
  تصميم البحث

  :اشتمل هذا البحث على المتغيرات اآلتية
  :ويتكون من :غير المستقلالمت  -

  : طريقة التعليم، ولها ثالثة مستويات  .أ
  .التعليم باأللعاب التربوية اللغوية المحوسبة  -
  .التعليم باأللعاب التربوية اللغوية العادية  -



 ٦١٣ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ عائشة عبد القادر غنيم،  حممد حممود احليلة

 ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لنجاح لألحباث، لة جامعة جامعة اجم ــــــــــــــــــــــ

  .التعليم بالطريقة االعتيادية  -
  .ذكر، وأنثى: جنس الطلبة، وله مستويان  .ب

  :ستويانالتحصيل وله م :المتغير التابع  -
  .التحصيل البعدي المباشر  -
  .التحصيل البعدي المؤجل  -

  
  المعالجة اإلحصائية

استخدم الباحثان األوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبارات وتحليل التباين ذي 
وتم استخراجها من خالل الحاسوب . للمقارنات البعدية" شافيه"، واختبار )١×٢×٣(التصميم العاملي 

  .)SPSS(ستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية با
  

  نتائج الدراسة
في معالجة  )المحوسبة، والعادية(هدفت هذه الدراسة إلى اختبار فاعلية األلعاب التربوية اللغوية 

الصعوبات القرائية لدى طلبة الصف الرابع األساسي موازنة بالطريقة االعتيادية، ويتناول الباحثان هنا 
للبيانات اإلحصائية التي جمعت وتحليلها إحصائياً، وذلك بهدف اإلجابة عن أسئلة البحث  عرضاً
  :اآلتية

  متعلقة باإلجابة عن السؤال األولنتائج تحليل البيانات ال: أوالً
بين متوسطات عالمات  )٠.٠٥=  (هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ": السؤال األول

المحوسبة [وبات القرائية تعزى ألثر استخدام األلعاب التربوية اللغوية الطلبة الذين يعانون من الصع
  "ولجنس الطلبة على اختبار التحصيل المباشر موازنة بالطريقة االعتيادية؟ ]والعادية

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة 
  .يوضح ذلك )١(يل المباشر، والجدول رقم الدراسة على اختبار التحص



 " ......وسبة والعادية يف أثر األلعاب التربوية اللغوية احمل"ــــــــــــــــــــــــــــ  ٦١٤

 ـــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم

موازنة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب طريقة المعالجة وجنس الطلبة على اختبار   ):١(جدول 
  التحصيل المباشر

المتوسط  العدد  الجنس  طريقة المعالجة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الكلي

االنحراف 
  الكلي

  ٥.٣٣  ٨٤.١٥  ١٠  إناث  ٥.٥٥  ٨٠.١٢٥  ٥.٩٣  ٧٤.٠٠  ٦  ذكور  حوسبةاأللعاب الم

  ٥.٠٦  ٧٥.١٢٥  ٦.١١  ٧٠.٢٥  ٦  ذكور  األلعاب العادية
  ٥.٩٥  ٧٧.٠٠  ١٠  إناث

  ٥.٥٦  ٧٢.٣٠  ١٠  إناث  ٤.٧٠  ٦٨.٥٠٠  ٤.٩٠  ٦٥.٥٠  ٦  ذكور  الطريقة االعتيادية

ر التحصيل المباشر والواردة في وللكشف عن داللة الفروق بين األوساط الحسابية على اختبا
لمعرفة فيما إذا كانت هناك  )١×٢×٣(استخدم تحليل التباين ذي التصميم العاملي  )١ (الجدول رقم 

في التحصيل المباشر لطلبة مجموعات المعالجة الثالث  )٠.٠٥=  (فروق ذات داللة إحصائية 
أو لجنس الطلبة،  )ادية، طريقة اعتياديةألعاب محوسبة، ألعاب ع(تعزى ألثر كل من طريقة المعالجة 

  .نتائج هذا التحليل )٢ (ويبين الجدول رقم 

للكشف عن أثر كل من طريقة  )١×٢×٣(خالصة نتائج تحليل التباين ذي التصميم العاملي   ):٢(جدول 
  لمباشروجنس الطلبة على االختبار التحصيلي ا )ألعاب محوسبة، ألعاب عادية، طريقة اعتيادية(المعالجة 

  نـدر التبايـمص
مجموع
  المربعات

درجات
  الحرية

مجموع متوسط
  المربعات

  االحتمال  )ف( قيمة

٨٧.٣٩٩  ١٠٩٢.١٦٨  ٢  ٥٤٦.٠٨٤  طريقة المعالجة
*  ٠.٠٠٠  

٦٦.٨٩٨  ٨٢٧.٧٥٦  ١  ٨٢٧.٧٥٦  جنس الطلبة
*  ٠.٠٠٤  

  ٠.٧١٧  ٠.٣٣٩  ٩.٨٧٦  ٢  ٤.٩٣٨  تفاعل طريقة المعالجة مع جنس الطلبة
      ٦١١.٠١٦  ٤٢  ١٤.٥٤٨  )الخطأ(عات داخل الـمرب

      ٥٢١٤.٧٤٤ ٤٧ ١١٠.٩٥٢  الـمجموع الكلي

  )٠.٠٥=  (ذات داللة إحصائية * 



 ٦١٥ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ عائشة عبد القادر غنيم،  حممد حممود احليلة

 ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لنجاح لألحباث، لة جامعة جامعة اجم ــــــــــــــــــــــ

  
بين متوسطات  )٠.٠٥=  (وجود فروق ذات داللة إحصائية  )٢(يتضح من الجدول رقم 

المعالجة  عالمات طلبة مجموعات المعالجة الثالث، على اختبار التحصيل المباشر، تعزى إلى طريقة
ومن أجل تحديد مصدر هذه الفروق الدالة  )٠.٠٠(واحتمال داللتها  )٨٧.٣٩٩( )ف(حيث كانت قيمة 

ة ـة إحصائيـللمقارنات البعدية على مستوى دالل )Scheffe Test(إحصائياً استخدم اختبار شافيه 
)  =نتائج هذه المقارنات )٣(ويبين الجدول رقم  )٠.٠٥.  

بين األوساط الحسابية لمجموعات طريقة المعالجة على اختبار التحصيل المباشر وداللتها الفروق  ): ٣(جدول 
  للمقارنات البعدية" شافيه"اإلحصائية حسب اختبار 

  )لوسط الحسابي( البديل
 األلعاب المحوسبة

)٨٠.١٢٥(  
  األلعاب العادية

)٥.١٢٥(  
  الطريقة االعتيادية

)٨.٥٠٠ (  
  * ١١.٦٢٥  * ٥.٠٠  ـــ  ) ٠.١٢٥(األلعاب المحوسبة 

  * ٦.٦٢٥  ـــ    )٥.١٢٥(األلعاب العادية 
  ـــ      ) ٨.٥٠٠(الطريقة االعتيادية 

  )٠.٠٥=  (ذات داللة إحصائية * 

على اختبار التحصيل  )٠.٠٥=  (ن الفروق كانت دالة إحصائية أ) ٣(يتضح من الجدول رقم 
ادية، والطلبة الذين تمت معالجتهم باأللعاب المباشر بين الطلبة الذين تم معالجتهم بالطريقة االعتي

العادية، ولصالح طلبة األلعاب العادية، وبين الطلبة الذين تمت معالجتهم بالطريقة االعتيادية والطلبة 
الذين تمت معالجتهم باأللعاب المحوسبة ولصالح طلبة األلعاب المحوسبة، وبين الطلبة الذين تمت 

الطلبة الذين تمت معالجتهم باأللعاب المحوسبة، ولصالح طلبة األلعاب معالجتهم باأللعاب العادية، و
المحوسبة، أي أن داللة الفروق بين متوسطات مجموعات المعالجة كان مصدرها األلعاب المحوسبة 

  .أوالً ثم األلعاب العادية ثانياً
اختبار داللة المحسوبة والخاصة ب )ف(أن قيمة  )٢(ويتضح أيضاً من جدول تحليل التباين رقم 

واحتمال  )٦٦.٨٩٨(الفروق بين متوسطات الذكور واإلناث على اختبار التحصيل المباشر تساوي 
ويعني ذلك أن الفروق بن متوسطات الذكور واإلناث، ذات داللة إحصائية عند  )٠.٠٠٤(داللتها 
لذكور أكبر من متوسط تحصيل ا )٧٧.٨١٦(حيث كان متوسط تحصيل اإلناث  )٠.٠٥=  (مستوى 



 " ......وسبة والعادية يف أثر األلعاب التربوية اللغوية احمل"ــــــــــــــــــــــــــــ  ٦١٦

 ـــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم

)٦٩.٩١٦(.  
  :نتائج تحليل البيانات المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ثانياً

بين متوسطات عالمات  )٠.٠٥=  (هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ": السؤال الثاني
المحوسبة [الطلبة الذين يعانون من الصعوبات القرائية تعزى ألثر استخدام األلعاب التربوية اللغوية 

  ".، ولجنس الطلبة على اختبار التحصيل المؤجل موازنة بالطريقة االعتيادية؟]عاديةأوال
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة 

  .يوضح ذلك )٤(الدراسة على اختبار التحصيل المؤجل، والجدول رقم 
ية واالنحرافات المعيارية حسب طريقة المعالجة، وجنس الطلبة على اختبار موازنة األوساط الحساب ): ٤(جدول 

  التحصيل المؤجل

المتوسط   العدد  الجنس  طريقة المعالجة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الكلي

االنحراف 
  الكلي

  األلعاب المحوسبة
  ٦.٢٠٠  ٧٥.١٢  ٦  ذكور

٤.٥٩٢  ٨٤.٦٢٥  
  ٦.٠٠٠  ٨٢.٢٠  ١٠  إناث

  العاديةاأللعاب 
  ٦.٥٤٢  ٧٢.٠٥  ٦  ذكور

٤.٩٦٩  ٧٧.٨٧٥  
  ٦.١٠٠  ٨١.١٨  ١٠  إناث

  الطريقة االعتيادية
  ٦.٧٨١  ٧٠.٦٥  ٦  ذكور

٥.٣٣٠  ٧٠.٨٧٥  
  ٦.١٥١  ٧٩.٢٠  ١٠  إناث

وللكشف عن داللة الفروق بين األوساط الحسابية على اختبار التحصيل المؤجل الواردة في 
، لمعرفة فيما إذا كانت هناك )١×٢×٣(ن ذو التصميم العاملي استخدم تحليل التباي )٤(الجدول رقم 

في التحصيل المؤجل لطلبة مجموعات المعالجة الثالث  )٠.٠٥=  (فروق ذات داللة إحصائية 
، أو لجنس الطلبة، )ألعاب محوسبة، ألعاب عادية، طريقة اعتيادية(تعزى ألثر كل من طريقة المعالجة 

  .هذا التحليل نتائج )٥(ويبين الجدول رقم 
  
  
  
  



 ٦١٧ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ عائشة عبد القادر غنيم،  حممد حممود احليلة

 ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لنجاح لألحباث، لة جامعة جامعة اجم ــــــــــــــــــــــ

  
للكشف عن أثر كل من طريقة  )١×٢×٣(خالصة نتائج تحليل التباين ذي التصميم العاملي  ): ٥(جدول 

  وجنس الطلبة على االختبار التحصيلي المؤجل )ألعاب محوسبة، ألعاب عادية، طريقة اعتيادية(المعالجة 

  مصدر  التباين
 مجموع
  المربعات

 درجات
  الحرية

 متوسط
مجموع 
  المربعات

  االحتمال  )ف( قيمة

  ٠.٠٠٠  *٤٩.٦١٤  ١٥١٢.٦٦٨  ٢  ٧٥٦.٣٣٤  طريقة المعالجة
  ٠.٠١٣  *٣٩.٦٢١  ٧٥٦.٤٥٠  ١  ٧٥٦.٤٥٠  جنس الطلبة

  ٠.٧٦٢  ٠.٢٧٦  ٨.٤٠٠  ٢  ٤.٢٠٠  تفاعل طريقة المعالجة مع جنس الطلبة
      ٦٤٠.٢٤٨  ٤٢  ١٥.٢٤٤  )الخطأ(داخل الـمربعات 
      ٥٢١٤.٧٤٤ ٤٧ ١١٠.٩٥٢  الـمجموع الكلي 

  )٠.٠٥=  (ذات داللة إحصائية * 

بين  )٠.٠٥=  (وجود فروق ذات داللة إحصائية  )٥(يتبين من جدول تحليل التباين رقم 
متوسطات عالمات طلبة مجموعات المعالجة الثالث على اختبار التحصيل المؤجل، تعزى إلى طريقة 

، ومن أجل تحديد مصدر هذه )٠.٠٠(ها واحتمال داللت )٤٩.٦١٤( )ف(المعالجة، حيث كانت قيمة 
للمقارنات البعدية على مستوى داللة  )Scheffe Test(" شافيه"الفروق الدالة إحصائياً استخدم اختبار 

  .نتائج هذه المقارنات )٦(ويبين الجدول رقم  )٠.٠٥=  (إحصائية 
اختبار التحصيل المؤجل وداللتها الفروق بين األوساط الحسابية لمجموعات طريقة المعالجة على ):  ٦(جدول 

  للمقارنات البعدية )شافيه(اإلحصائية حسب اختبار 

 األلعاب المحوسبة  )الوسط الحسابي( البديل
)٨٤.٦٢٥(  

  األلعاب العادية
)٧٧.٨٧٥(  

  الطريقة االعتيادية
)٧٠.٨٧٥ (  

  * ٣.٧٥  * ٦.٧٥  ـــ  )٨٤.٦٢٥(األلعاب المحوسبة 
  * ٧.٠٠  ـــ    )٧٧.٨٧٥(األلعاب العادية 

  ـــ      ) ٧٠.٨٧٥(الطريقة االعتيادية 

  )٠.٠٥=  (ذات داللة إحصائية * 
على اختبار التحصيل  )٠.٠٥=  (أن الفروق كانت دالة إحصائياً  )٦(يتضح من الجدول رقم 
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المؤجل بين الطلبة الذين تمت معالجتهم بالطريقة االعتيادية، والطلبة الذين تمت معالجتهم باأللعاب 
وبين الطلبة الذين تمت معالجتهم بالطريقة االعتيادية، والطلبة الذين . دية، ولصالح األلعاب العاديةالعا

وبين الطلبة الذين تمت معالجتهم . تمت معالجتهم باأللعاب المحوسبة، ولصالح طلبة األلعاب المحوسبة
. لح طلبة األلعاب المحوسبةباأللعاب العادية، والطلبة الذين تمت معالجتهم باأللعاب المحوسبة، ولصا

أي أن داللة الفروق بين متوسطات مجموعات المعالجة كان مصدرها األلعاب المحوسبة أوالً ثم 
  .األلعاب العادية ثانياً

المحسوبة والخاصة باختبار داللة  )ف(أن قيمة . )٥(ويتضح أيضاً من جدول تحليل التباين رقم 
واحتمال داللتها  )٣٩.٦٢١(لى اختبار التحصيل المؤجل تساوي الفروق بين متوسطات الذكور واإلناث ع

ويعني ذلك أن الفروق بين متوسطات الذكور واإلناث ذات داللة إحصائية عند مستوى  )٠.٠١٣(
)=٧٢.٦٠٦(أكبر من متوسط تحصيل الذكور  )٨٠.٨٦٦(حيث كان متوسط تحصيل اإلناث  )٠.٠٥(.  
  

  مناقشة النتائج والتوصيات
تائج تفوق الطلبة الذين تمت معالجتهم باأللعاب التربوية سواء المحوسبة أو العادية أظهرت الن

يمكن القول أن لأللعاب التربوية تفوقاً على الطلبة الذين تمت معالجتهم بالطريقة االعتيادية، حيث 
وقد  اللغوية أثر فعال وبالغ في معالجة الصعوبات القرائية سواء كان التحصيل مباشرا أم مؤجال،

هذه النتيجة مع كثير من نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت األلعاب التربوية بشكل  اتفقت
عام، وبينت األثر اإليجابي لأللعاب التربوية مع اختالف المهارات والمباحث التي تناولتها والتي منها 

، ]٢٠٠٠والبجة،  الحيلة[و ،]Paz, 1993[، و]١٩٩٣أبو ريا، [، و]Enarsdottir,1996[ :دراسة كل من
  .]٢٠٠٢[، وغنيم ]١٩٩٤ حسين،[، و]Reitsma, 1988[و

 ]Bernaus,1987[كما وعززت نتائج هذه الدراسة ما توصلت إليه دراسة كل من
، ]Hung & Chen , 1984[، و]Poe,1985[ ،]Wruke & Ann, 1992[، و]Aufenanger,1988[و
لتي أظهرت أثر األلعاب التربوية في تنمية المهارات ، وا]Wadsworth and Pennington,2000[و

  .اللغوية المختلفة في مادة اللغة االنجليزية كلغة أم أو كلغة ثانية في البالد غير العربية
وقد توافقت نتائج الدراسة مع الدراسات العربية التي أكدت في توصياتها على ضرورة استخدام 

للغوية في مادة اللغة االنجليزية كمادة دراسية مقررة في المناهج األلعاب اللغوية في تنمية المهارات ا
األردنية، كما أوصت بإجراء الدراسات والبحوث في استقصاء أثر األلعاب اللغوية في مباحث أخرى، 

  .]٢٠٠٠مدانات، [، ودراسة ]١٩٩٥النمرات،[، ودراسة ]١٩٩٣عبده، [دراسة : منها
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لمجال مع نتائج الدراسات التي أكدت على أن لممارسة واتفقت نتائج هذه الدراسة في هذا ا
األلعاب التعليمية أثر في اكتساب المتعلمين بعض االتجاهات والسلوكات اإليجابية التي من شأنها 

، ]١٩٨٠جبرين، [ة ـل دراسـا، مثـالعمل على بناء وتنمية شخصياتهم، حتى وإن لم يخطط له
 ، و ]Aufenanger,1988[، و]Bernaus,1987[و ،]١٩٩٣عبده، [، و]Hung & Chen, 1984[و
]Wazare, 1988[و ،] Densmore,1997 [و ،]Schrand, 1990[، و]Paz, 1993[و ،] ،٢٠٠٠مدانات[، 
  .]٢٠٠٢غنيم، [، و]١٩٩٥النمرات،[و

  :وقد تعزى نتائج هذه الدراسة بشكل عام إلى
والخروج بذلك عن الطريقة  التجديد في استخدام طريقة جديدة لمعالجة الصعوبات القرائية،

المحوسبة أو  التقليدية السائدة في المدارس، وتتمثل الطريقة الجديدة بتوظيف األلعاب التربوية اللغوية
الفطري الطبيعي في هذا العمر إلى اللعب بشتى صوره وأشكاله،  الطلبة، المستوحاة من ميل العادية

روتين والتقليد، وليس منا من يجهل أثر التجديد وإلى التغيير والتجديد في كل شئ، والبعد عن ال
والتنوع في أساليب التدريس ، وطرق معالجة الصعوبات بوجه عام والصعوبات القرائية بوجه خاص، 
على استجابات المتعلمين، وإقبالهم على التعلم، وتلقي الدروس، حتى ولو لم تكن محببة إليهم، وقد أتاح 

 عن قرب، وفي جو عملي مريح، وممتع للطرفين، مما ساعدها ةالطلبهذا التجديد للمعلم العمل مع 
في  م، وعلى كشف مواطن الضعف لديهممن منطلق الصبر، والثقة بقدرته ةعلى التعامل مع الطلب

أثناء تنفيذ األلعاب العالجية المقترحة دون إحراج للطالب المعني، وبسهولة ويسر، وبهذا فقد تم العمل 
  .ة، والراحة النفسية، واالحترام المتبادل بين الجميعفي جو تسوده المتع

نحو المادةّ الدراسية،  القلقإذ تقلل من  ةونظرا لما لأللعاب من أثر سحري على نفسية الطلب
وتعمل على إثراء المفردات اللغوية، وتوظيف اللغة بالصورة الصحيحة وبطريقة غير مباشرة أثناء 

تجاوبا ملحوظا مع  )المحوسبة والعادية(الفئة التجريبية  ة، فقد أظهر طلبإجراء اللعبة التعليمّية الهادفة
الطريقة الجديدة، وإقباال على التعلم بها، كما أظهرت النتائج ذلك، مما يدل على أن األلعاب المستخدمة 

غراض فر فيها عنصر اإلثارة واإلمتاع الذي أدى إلى إثارة الدافعية، فقد كانت األلعاب المعدة ألاقد تو
الدراسة بسيطة، وأهدافها وتعليماتها واضحة لكل من المعلمة والطالبات، مما يؤكد بساطة اللغة 

  .وسالمتها ومالءمتها لمستوى الصغيرات
فعملت على ربط  ةوربما كان لواقعية األلعاب أثرها في ذلك حيث انطلقت األلعاب من بيئة الطلب

 ةك أيضا إلى مالءمة مادتها ومحتواها الهتمامات الطلب، ويعود ذلمكهادرإو ةمحتواها بحواس الطلب
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، ومالءمة خصائص هذه المرحلة العمرية، فجاءت على أشكال تهواها الصغيرات موميوله مواحتياجاته
في مثل هذا العمر كالمالبس، أو القلوب أو الكرة، أو األكشاك، أو على أشكال أخرى، ولم تأت هذه 

مما زاد من فاعلية المادة التعليمية وجعلها أكثر جاذبية  مالمرغوبة لديه األشكال إال ملّونة باأللوان
والذي يكون قد يّسر االستيعاب والفهم،  موإثارة النتباه الصغيرات واستثارة السلوك اليقظ لديه

  .واالستجابة، والحصول على النتائج اإليجابية التي أظهرتها هذه الدراسة
تربوية المحوسبة على األلعاب التربوية العادية والطريقة أظهرت النتائج تفوق األلعاب ال

االعتيادية في معالجة الصعوبات القرائية سواء أكان التحصيل مباشراً أم مؤجالً، وهذه النتيجة تتفق 
إن هذه النتيجة ال يمكن التأكيد على أنها ناتجة . ]١٩٩٣أبو ريا، [، و]Reitsme, 1988[مع ما توصل إليه

وب التعليم باستخدام األلعاب التربوية المحوسبة، ولكننا في الوقت نفسه ال نستطيع نفي كلياً عن أسل
  :ذلك ويمكن تفسيرها كاآلتي

اعتماد مبدأ التعلُّم  :قد تعزى هذه النتيجة إلى المبادئ التي يعتمد عليها هذا النظام والتي منها  -
المتعلم واللعبة المحوسبة، وال يتم  الذاتي من خالل الحاسوب، مما يخلق التفاعل اإليجابي بين

االنتقال إلى خطوة جديدة إال بعد إتقان الخطوة السابقة، وهذا يوفر التعزيز المستمر للمتعلم 
. والتغذية الراجعة الفورية من خالل الحاسوب، ويجعل عملية التقويم مستمرة، نامية، ومتنوعة

مصادر التعلُّم واألنشطة والتدريبات والوسائل وتعتمد األلعاب التربوية المحوسبة على مبدأ تعدد 
المسموعة والمرئية من خالل الحاسوب بحيث تتوافر للمتعلم متناسبة مع قدراته، واحتياجاته، 
ومتصلة مع بيئته؛ باإلضافة إلى فتح الزمن أمام المتعلم، وعدم تقيده بحصة صفية في أثناء 

األثر الفاعل في نجاحه،  ]برمجة الخطوات[لنظام العالج، وقد يكون للبرمجة التي يعتمدها هذا ا
وقد يكون لتوفير الجو النفسي اآلمن للمتعلم، والداعي إلى االطمئنان مع توفير العالقات اإلنسانية 
القائمة على االحترام والتقدير بين المعلمة المشرفة والطالب، أثره في نجاح األلعاب التربوية 

  .للغويةالمحوسبة في معالجة الصعوبات ا
وقد تعزى هذه النتيجة أيضاً إلى أثر الجدة، فالتعلم من خالل الحاسوب جديد، وغير مألوف   -

بالنسبة للطلبة، لذا فمن غير المستبعد أن ُيالقي هذا النظام نجاحاً كبيراً في معالجة الصعوبات 
ى المعلمات القرائية، وذلك للحماسة واإلقبال الجيد الذي يمكن أن يبديه الطلبة عالوة عل

  . المتعاونات
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ويعزز هذين التفسيرين نتائج البحوث والدراسات التي أشرنا إليها آنفا في الدراسات السابقة، 
والتي أكدت جميعها أهمية األلعاب التربوية عامة والمحوسبة في معالجة صعوبات التعلُّم ومنها 

التربوية المحوسبة في معالجة الصعوبات  وبناًء على هذه النتيجة والتي تؤكد قدرة األلعاب. القرائية
القرائية، فقد يكون سبب هذه الصعوبات راجعاً إلى أساليب التدريس التي يتبعها المعلمون في 
تدريسهم، من حيث عدم مراعاتها للفروق الفردية بين الطلبة، وعدم إعطائهم الزمن الكافي للتعلم 

ائج الدراسات السابقة والتي أظهرت أن الصعوبة في بحسب قدراتهم، وهذا يوفره الحاسوب، وأكدته نت
  .التعلُّم قد يكون سببها عدم انتباه الطلبة، أو ضعف في الرؤية، وهذا ما يعالجه نظام التعلم بالحاسوب

وقد ُيعزى تفوق األلعاب التربوية المحوسبة في معالجة الصعوبات القرائية إلى الدقة في الكشف   -
ها، حيث تؤكد الدراسات المشار إليها آنفاً أن التشخيص الدقيق للداء عن تلك الصعوبات وتحديد

ُيسهل العالج، وأن للكشف المبكر أهميته في عالج صعوبات التعلُّم وذلك من خالل التعاون بين 
  .القطاعين التربوي والصحي

ومواد  قد يكون لتوفير لعبة خاصة بكل طالب، وتزويدها بكافة االحتياجات من كراسات ووسائل  -
أثرها في جعل هذه األلعاب واألدوات ذات معنى للطالب، مما يزيد من دافعيتها للتعلم، ألن التعلم 

  .ال يحدث إال إذا توافرت الدافعية له، وهذا ما توجده اللعبة لدى المتعلم
 وقد يكون للخُطة العالجية المبرمجة التي وضعت لمعالجة الصعوبات القرائية، واللعبة المصممة  -

بناًء على نتائج التشخيص، ووضوح أهداف الخطة للمعلمة وللطالب أثرها الفاعل في معالجة تلك 
  .الصعوبات وهذا ما أثبتته الدراسات آنفة الذكر

وقد يكون لتحليل المهمات التعليمية وتجزئتها، وقيام المعلمة بتعليم كل مهمة جزئية أوال بأول من   -
ى المهمة التالية إال بعد إتقان المهمة األولى، أثرها في معالجة خالل اللعبة أو عدم االنتقال إل

الصعوبات القرائية، إضافة إلى العديد من األنشطة والتدريبات التي اشتمل عليها البرنامج 
، والمصممة بشكل يؤدي إلى إكساب التعلُّم والمهارات )غير المحوسبة(العالجي باأللعاب العادية 
سة الفعلية، وهي أنشطة قصيرة ومكررة بشكليات مختلفة، مما يجعل للطلبة من خالل الممار

  . المواقف التعليمية ممتعة وغير جامدة
وقد تخلق األلعاب التربوية اللغوية والمحوسبة وغير المحوسبة لدى الطالب الثقة بالنفس،   -

وهذا بالتالي قد يؤدي واالعتماد على الذات، مما ُيشيع جواً إنسانياً بين اللعبة والطالب والمعلمة، 
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  .إلى انطالق المتعلم إلنجاز مهماته التعليمية بشكل متقن، وبخاصة مع وجود األهداف الواضحة
وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق اإلناث على الذكور أمباشراً كان التحصيل أم مؤجالً ويمكن أن 

لذكور، إضافة إلى حرصهن على تعزى هذه النتيجة إلى اهتمام اإلناث باأللعاب التربوية أكثر من ا
  .التفوق من خالل التعلم باللعب

وربما يعود سبب ذلك إلى اهتمامهن وانضباطهن داخل غرفة الصف في أثناء اللعب، حيث 
تتميز اإلناث باالنضباط واالنتباه والتفاعل أكثر من الذكور، فالظروف االجتماعية تفرض على األنثى 

كثر من الذكور من خالل االنضباط واالستجابة للحصول على الرضا أن تظهر استحساناً اجتماعياً أ
االجتماعي، كما أن دافعية اإلناث لالستجابة والتعلم والتفاعل مع األلعاب قد تكون أكثر من الذكور من 

  .أجل تحقيق الذات ضد اآلراء التي تقول أن هناك فروقاً لصالح الذكور
  :وفي ختام البحث يوصي الباحثان اآلتي

ضرورة أن تقوم كل َمْدرسة بتطبيق االختبار الذي استخدمه الباحثان في الدراسة للكشف عن   .١
  .طلبتها الذين يعانون من الصعوبات القرائية، وفي فترة عمرية مبكرة

ضرورة اعتماد األلعاب التربوية المحوسبة وغير المحوسبة في معالجة صعوبات التعلُّم عامة،   .٢
  .خاصة والصعوبات القرائية

مثل (االستفادة من األلعاب التربوية المحوسبة وغير المحوسبة في حقول أخرى غير القراءة   .٣
  .)الكتابة والحساب
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-٣٣، )١٩٩٩(، )٧(١٥، مجلة مؤتة لألبحاث والدراسات ،"والكتابّية لدى طالبات الصف الرابع األساسي

٦٠.  
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