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بيئة تعلم إلكرتوني قبئمة على منط التحفيز يف عالج اضطراببت فبعلية 
 النطق لدى احللقة األوىل من التعليم االبتدائي مبملكة البحرين 

 () محمود أمين أ.د / سهير    () النجار د/ محمد السيد أ.م.       ()  أ/ محمود صبدالمنعم الفيشاوي

 سدتخمص: ال
ىجؼ ىحا البحث إلى عالج اضصخابات الشصق مغ خالؿ بيئة تعمع إلكتخونية 
 ،قائسة عمى نسط التحفيد لجػ تالميح الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي بسسمكة البحخيغ

( 02وتع اختيار عيشة البحث مغ تالميح الحمقة األولى لمتعميع االبتجائي وكاف عجدىع )
وتع تقديسيع عذػائيا إلى مجسػعتيغ تجخيبيتيغ حيث  ،تمسيحا مغ ذوؼ اضصخابات الشصق

بيشسا درست السجسػعة  ،درست السجسػعة التجخيبية األولى بشسط التحفيد ) الذارات (
 ،واستخجـ الباحث السشيج التجخيبي ط التحفيد )قائسة السترجريغ(،التجريبية الثانية بشس

واشتسمت أدوات البحث عمى استسارة البيانات األولية )إعجاد الباحث( واختبار رسع الخجل 
(  واستسارة 7991،لكياس ندبة الحكاء لجػدانف ىاريذ تقشيغ)فؤاد أبػ حصب وآخخوف 

ومكياس  ،سخة البحخيشية )إعجاد الباحث(السدتػػ االجتساعي االقترادؼ الثقافي لأل
اضصخابات الشصق )إعجاد الباحث(، بيئة التعمع اإللكتخوني القائسة عمى نسط التحفيد 

وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصي   )إعجاد الباحث(، وتػصمت نتائج البحث إلى
ئسة قا -رتب درجات أشفاؿ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ لشسصي التحفيد ) الذارات

السترجريغ ( في الكياسيغ القبمي والبعجؼ عمى مكياس اضصخابات الشصق في اتجاه 
وعجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصي رتب درجات أشفل  ،الكياس البعجؼ

قائسة السترجريغ( في  –السجسػعتيغ التجخيبيتيغ لسحفدات األلعاب الخقسية ) الذارات 
                                                 

     معلم تربية خاصة بمملكة البحريه. 

   اإللكذرووتت   الجامعتتة الميتترية للتتذعلم -كليتتة ال ساستتات الذربويتتة -أستتذات تكىولوايتتا الذعلتتيم الم تتا

 .األهلية

 اامعة حلوان -كلية  الذربية  -أسذات اليحة الىف ية والذربية الخاصة. 
 

 



 

 

9601 

 السجمة الجولية لمتعميع اإللكتخوني
 

 2022 األول يشايخالعجد                                                     خامذالسجمج ال      

 

عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصى رتب  الكياسيغ البعجؼ والتتبعي، كحلظ
درجات أشفاؿ السجسػعة التجخيبية األولى )نسط محفدات األلعاب الخقسية الذارات ( 
ومتػسصات رتب درجات أشفاؿ السجسػعة الثانية ) نسط محفدات األلعاب الخقسية قائسة 

لى تأثيخ أسمػب السترجريغ(  في الكياس البعجؼ عمي مكياس اضصخابات الشصق تخجع إ
 .قائسة السترجريغ( –محفدات األلعاب الخقسية )الذارات 

 –بيئة التعمع اإللكتخوني  –نسط محفدات األلعاب الخقسية  :الكمسات السفتاحية
   .مسمكة البحخيغ –اضصخابات الشصق 
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Abstract: 
 The aim of this research is to measure the effectiveness of the 

patterns of Gamification in an electronic learning environment in 

treating speech disorders in the first cycle of primary education in 

the Kingdom of Bahrain, They were randomly divided into two 

experimental groups, where the first experimental group studied the 

style of digital game stimuli (badges), while the second training 

group studied the style of digital game stimuli (leaderboard), the 

research tools included the initial data form (prepared by the 

researcher) and the man's drawing test to measure intelligence 

Goodenough Harris, by (Fouad Abu Hatab et al., 1997)  Then, the 

Bahraini family’s socio-economic and cultural level questionnaire 

(prepared by the researcher), the speech disorders scale (prepared 

by the researcher), the e-learning environment based on digital 

game stimuli (prepared by the researcher), and the results of the 

research revealed that there are differences Statistically significant 

between the mean scores of the children of the two experimental 

groups for digital game stimuli (badges - leaderboard) in the pre 

and post measurements , There are no statistically significant 

differences between the mean scores of the children of the two 

experimental groups for digital game stimuli (badges - leaderboard) 

in the post and tracking measures, as well as the absence of 

statistically significant differences between the mean scores of the 

children of the first experimental group (The pattern of digital game 

stimuli, the badges (and the average scores of the children of the 

second group) , The pattern of digital game stimuli (leaderboard) in 

the dimensional measurement on the speech disorders scale is due 

to the effect of the style of digital game stimuli (badges - 

leaderboard). 

Keywords: Gamifications - e-learning environment - speech 

disorders- Kingdom of Bahrain. 
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  :مقجمة
تعج الدشػات األولى في السخحمة االبتجائية مغ الدشػات اليامة بالشدبة لمصفل، إذ        

 ،ريتوأنيا السخحمة األولى واألساسية لتدويج الصفل بالسعارؼ والخبخات التي تذكل شخ
وتحجيج السذكالت  ،ىتساـ مغ قبل السختريغ بتمظ السخحمةوقج أدػ ذلظ إلى اإل

ومغ ىحه السذكالت والتي  ،والرعػبات التي قج يسكغ أف يػاجييا الصفل وتعػؽ شخيقو
تؤثخ عمى التػاصل الجيج مع أقخانو ومعمسيو في تمظ السخحمة  ىي مذكمة اضصخابات 

 .الشصق
في ىحا السجاؿ إلى أف اضصخابات الشصق تعج حتى اآلف أكثخ وتذيخ الجراسات       

أشکاؿ اضصخابات الكالـ شيػًعا، ومغ ثع تكػف الغالبية العطسى مغ حاالت اضصخابات 
الشصق التي يسكغ أف نججىا في الفرػؿ الجراسية، ويديل التعخؼ عمى ىحه 

شفاؿ غامًزا وغيخ االضصخابات سػاء في السجرسة أو السشدؿ حيث يبجو كالـ ىؤالء األ
 .(17 ،0222 ،)سييخ أميغ مفيـػ
حيث تذيخ بيانات وإحراءات السعيج الػششي لألمخاض العربية بالػاليات الستحجة      

األمخيكية إلى أف ندبة انتذار اضصخابات الشصق والكالـ السختمفة في السخحمة االبتجائية 
االضصخابات، وىي تشتذخ ( مغ ىحه ۳%%، وتسثل اضصخابات الشصق وحجىا ) 2تبمغ 

 (۸۰۰۲،۲۰۸لجػ الحكػر أكثخ مغ اإلناث )ىجؽ راضي، 
و تشتج عغ اضصخابات الشصق العجيج مغ السذكالت االنفعالية واالجتساعية والتي       

واالندحاب مغ السػاقف  ،أو االنصػاء ،مغ بيشيا: الذعػر بالخفس مغ اآلخخيغ
أو العجوانية نحػ الحات أو نحػ  ،أو بالحنب ،زأو اإلحباط أو الذعػر بالشق ،االجتساعية

أو العسل عمى حساية أنفديع بصخيقة مبالغ فييا أو ما يعبخ عشو باسع الحساية  ،اآلخخيغ
 .(062 ،0227 ،لمحات  )فاروؽ الخوساف

ومغ السذكالت التي يػاجييا مغ يقػمػف عمى عالج ىؤالء األشفاؿ ىي نقز         
خغبة في الحزػر لمجمدات العالجية أو الخغبة في استكساؿ الجافعية لجييع وعجـ ال

حيث عشجما يتع استجعاء ىؤالء التالميح مغ قبل أخرائي التخاشب   ،أىجاؼ العالج 
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فإف التالميح وخرػصا صغار الدغ مغ  ،بالسجرسة لتصبيق التجريبات العالجية عمييع
بة في الحىاب الى غخفة أخرائي الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي ال يكػف عشجىع الخغ

كسا يعانػف مغ السمل وعجـ الخغبة في إكساؿ البخنامج العالجي  ،التخاشب
(Gustafsson & Edberg, 2017,9). 

فيؤالء األشفاؿ الرغار بحاجة إلى بيئة تحفدىع وتذجعيع عمى االستسخار في          
 ,Beijer et al )لجييع  تحقيق أىجاؼ العالج وبالتالي التخمز مغ السذكمة التي 

2010, 43 ). 
فيع بحاجة إلى دمج  ،وألف األشفاؿ في تمظ السخحمة يسيمػف بصبيعتيع إلى المعب        

 ،عشاصخ المعب أثشاء تمقي التجريب أو التعميع وذلظ لتذجيعيع وإثارة دافعيتيع نحػ العالج
 ,Nasiri, Shirmohammady, Rashid, 2017; Ern )فقج أشارت دراسة كل مغ

، ودراسة زياد الدعبي )0229ودراسة مرصفى سميساف ومحفػظ أبػ الفزل) (2017
( أف استخجاـ األلعاب التعميسية والكسبيػتخ تؤدؼ إلى تحفيد التالميح ذوؼ 0271)

 .اضصخابات الشصق والكالـ نحػ االستجابة لمعالج والتجريب
ة، لحا ضيخ أىسية وفاعمية تقشية ولسا حققتو األلعاب مغ إثارة و تذػيق ومتع         

، وىي استخجاـ السيكانيكا القائسة عمى المعبة Gamificationمحفدات األلعاب الخقسية 
والجساليات وفكخ األلعاب لسذاركة الستعمسيغ، وتحفيدىع وتعديد التعمع وحل السذكالت 

(Kapp, 2012 فعشج استخجاـ ىحه االستخاتيجية في الدياؽ التعميسي؛ سػ  ،) ؼ تديج مغ
فاعميتو وتداعج عمى تغييخ إيجابي في سمػكيات الستعمسيغ، وتديج مغ مذاركتيع 
ودافعيتيع نحػ التعمع، وتداعجىع أيزاعمى فيع السحتػػ التعميسي وخمق بيئة تعمسية 

 .(Kiryakova, Angelova & Yordanova, 2014فعالة. )
( إلى أف محفدات األلعاب الخقسية تداعج 0279وكسا اشارت دراسة دمحم الشجار)      

عمى تشسية السيارات مغ خالؿ األنذصة التفاعمية التي تػفخىا وتشػع أساليب تحفيد 
حيث  ،الستعمسيغ عمى السذاركة والتشافذ فيسا بيشيع مسا يديج مغ مدتػػ الجافعية عشجىع
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قع الػيب باإلضافة لتشسية ميارات التفكيخ البرخؼ والسختبصة تشاوؿ ميارات ترسيع مػا
 بسيارات الترسيع. 

ويسكغ تقجيع محفدات األلعاب الخقسية مغ خالؿ مجسػعة مغ األنساط السقجمة مغ        
 Leaderboard قائسة السترجريغ Badgesخالليا، حيث يسكغ استخجاـ الذارات 
ي تسثل أحج عشاصخ األلعاب السيكانيكية كشسصيغ لمتحفيد وزيادة الجافعية  في

الستخاتيجيات محفدات األلعاب الخقسية فيي  تمعب دورًا كبيخًا في زيادة دوافع االفخاد اذا 
 ما تع استخجاميا بصخيقة سميسة.

ىي   التي تقـػ  stnegB /ihcAg gegdaBالذارات واإلنجازات  حيث إف       
غ الحرػؿ عمييا وجسعيا في بيئة محفدات عمى تسثيل مخئي لإلنجازات والتي يسك

( فيي تؤكج انجازات الستعمسيغ وتخمد Werbach & hunter , 2012األلعاب الخقسية )
  (Anderson, Huttenlocher ,Kleinberg ,Leskover , 2013)إلى إجادتيع 

عبيغ )  , Rigby & Ryanوىي تػفخ تغحية مختجة مغ خالؿ إضيارىا كيفية أداء االا
( فيي يسكغ أف تؤثخ في سمػؾ الستعمسيغ بحيث تؤدؼ إلى تحجيجىع لصخؽ 2011

 (.Wang & sun , 2011وتحجيات معيشة مغ أجل كدب الذارات السختبصة بيا )
بيشسػػػػا قائسػػػػة السترػػػػجريغ تقػػػػـػ عمػػػػى ترػػػػشيم الستعمسػػػػيغ وفقػػػػًا لشجػػػػاحيع الشدػػػػبي            

فيػػي تحػػجد مػػغ   ،(Nack,Pobb,Wehbe,Costa,2013)وقياسػػيع لسعػػاييخ نجػػاح معيشػػة
 (Malone & Crumlish, 2009) .الحؼ يؤدؼ أفزل أداء في نذاط معيغ

وبالتالي إذا استخجمشا ىحه العشاصخ وأدمجشاىا في العمسية التعميسية عسػما وفي        
معب فيحػؿ ىحه العسمية إلى ما يذبو جػ ال ،عالج اضصخابات الشصق والتػاصل خرػصا

ومغ ىشا جاءت تصبيق محفدات األلعاب الخقسية  ،وبالتالي يجعمو في إثارة وحساس دائسا
Gamification   حيث تعخؼ بأنيا "  استخجاـ عشاصخ المعب  ،في العسمية التعميسية

  (Zgang,2008,68)وذلظ بيجؼ زيادة السذاركة والجافعية "  ،في سياؽ غيخ المعب
استخجاـ بيئة تعمع إلكتخونية قائسة عمى  ػف وبشاء عمى ما سبق يقتخح الباحث           

قائسة السترجريغ ( المحاف يسكغ أف  –نسصي محفدات األلعاب الخقسية وىسا ) الذارات 
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يداعجا في تحديغ وعالج االضصخابات الشصكية لجػ تالميح الحمقة األولى مغ التعميع 
فقج  ،ضيفيسا أثشاء اتباع تجريبات عالج اضصخابات  الشصق لجييعاالبتجائي مغ خالؿ تػ 

أشارت العجيج مغ الجراسات الدابقة إلى الجور اإليجابي الحؼ تمعبو أنساط محفدات 
األلعاب الخقسية في تشسية معارؼ وميارات التالميح وزيادة تحريميع ودافعيتيع نحػ 

لعاب الخقسية في التعميع تعج فكخة حيث أشارت الجراسات إلى أف محفدات األ ،التعمع
كسا أف ىشاؾ مميارات الداعات أسبػعيا يقزييا األشفاؿ   ،صاعجة فيي تكشػلػجيا ناشئة

في مسارسة األلعاب اإللكتخونية في العالع وساعج في ىحا وجػد التقشيات الستشقمة 
قسية ببيئة ويفتخض التأثيخ اإليجابي ألنساط محفدات األلعاب الخ  ،واأللعاب السحسػلة

التعمع اإللكتخوني في عالج اضصخابات الشصق لجػ تالميح الحمقة األولى مغ التعميع 
 .االبتجائي بسسمكة البحخيغ

  :اإلحداس بالسذكمة
انبثقت مذكمة البحث الحالي مغ خالؿ عسل الباحث كأخرائي تخاشب بسجارس        

عس األشفاؿ وخرػصا مسمكة البحخيغ، وفي خالؿ تمظ الفتخة الحع عجـ رغبة ب
الرغار في الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي ليدت لجييع الخغبة في تخؾ الرف 

أيزا الحع الباحث في بعس  ،الجراسي والحىاب إلى غخفة عالج الشصق والمغة بالسجرسة
األشفاؿ الحيغ يحىبػف لتمقي تجريبات عالج الشصق بأف ليذ لجييع الجافعية في تشفيح 

 .ت السصمػبة مشيع واستكساؿ البخنامج التجريبياإلرشادا
 ,Irani, Gabel )وفي ىحا الرجد أشار كل مغ ايخاني وجابل ودانيالد وىػجذ        

Danials& Hughes, 2012)  أف كثيخ مغ ذوؼ اضصخابات التػاصل ليدت لجييع
لسشاسب مغ حيث إنيع بحاجة إلى التحفيد ا ،الجافعية والخغبة  أثشاء الجمدات العالجية

 .جانب أخرائي التخاشب والشصق
باإلضافة إلى ضخورة تمقي ىؤالء التالميح إلى العالج الشصقي السشاسب وخرػصا        

في تمظ السخحمة التي تتذكل عشجىا مدتػيات الثقة بالشفذ وتحقيق التػافق الذخري 
 &Baggerlyحيث أكجت دراسات عجيجة مثل دراسة  بيجخلي وماكذ  ،واالجتساعي
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Max, 2005) إلى زيادة انتذار اضصخابات الشصق في السخاحل األولى مغ التمعيع )
وتتفق نتائج ىحه  االبتجائي كانت مراحبة لسدتػيات مشخفزة  بالثقة بالشفذ لجييع 

( أف اضصخابات الشصق تؤدؼ إلى 0272الجراسة مع دراسة حسجؼ يايديغ وآخخوف )
القجرة عمى  ،قيسة الحات ،مغ التفاعل االجتساعيخفس الثقة بالشفذ حيث تؤثخ في كل 

 .الذعػر بالخضا لجػ االشفاؿ ،حل السذكالت
( 0271ودراسة خميل الفيػمي )  ،(0272كسا أشارت دراسات مثل أحسج جشيجؼ )       

 ،أف اضصخابات الشصق تؤثخ سمًبا عمى التحريل الجراسي لجػ أشفاؿ السخحمة االبتجائية
( إلى ارتفاع مدتػػ القمق وضعف ميارات (Giffin, 2006جيفيغ كحلظ تػصمت دراسة 

التكيم االجتساعي، وبالتالي فيؤالء األشفاؿ يعانػف مغ اإلنصػائية والخجل ويعانػف مغ 
مذكالت في التػاصل والسذاركة بفاعمية سػاء أكاف داخل الفرل الجراسي أو خارجو ) 

 (.740 ،0229 ،حسجؼ الفخماوؼ 
ضخورة التجخل العالجي ليؤالء األشفاؿ في السخحمة األولى مغ التمعيع  وىشا يأتي       

ويربح التجخل العالجي  ،االبتجائي لتجشب الػقػع في السذكالت الشفدية واالجتساعية
؛ الببالوؼ،  Lousanda, et al, 2011,244أكثخ صعػبة في السخاحل الستقجمة  ) 

 ,Gustafsson & Edberg)يجبخج كسا أشارت دراسة جػستافدػف وإ ،( 062، 0222
بأف األشفاؿ ذوؼ اضصخابات الشصق لجييع نقز في الجافعية الستكساؿ بخامج  (2017
 .فيع بحاجة إلى التحفيد السدتسخ لسػاصمة العالج ،العالج
البحػث والجراسات الدابقة والتي تذيخ إلى أف  باإلضافة لحلظ ىشاؾ العجيج مغ        

ية وخاصة عشج تقجيسيا في بيئة تعمع إلكتخونية ليا أىسية كبيخة محفدات األلعاب الخقس
وفاعمية في تشسية السعارؼ والسيارات لمستعمسيغ وأف تشػع استخاتيجيات تػضيفيا 

 ,Urh , Vukovic ) واستخجاميا يداعج عمى تصػيخ أداء الستعمسيغ وىحا ما أكجتو دراسة
Jereb& Pintar, 2015 )  ودراسة( Marcos, Dominguez, Navarrete& 

Pages,2014 )      والتي تػصمتا إلى  أف تصبيق محفدات األلعاب الخقسية في بيئات
التعمع اإللكتخوني أدت إلى زيادة ندبة السذاركة اإليجابية واالنخخاط في تعمع السيارات 
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وزيادة ندبة التحريل نطخا لسا تتيحو محفدات االلعاب الخقسية مغ عشاصخ المعب مثل 
شقاط والتحجيات والذارات ولػحة السترجريغ، لحا فإف استخجاميا مع التالميح ذو ال

 .اضصخابات الشصق سيؤدؼ إلى زيادة دافعيتيع نحػ السذاركة في التجريب والعالج
كسا قاـ الباحث بعسل دراسة استصالعية الضصخابات الشصق في مجراس مسمكة        

بياف أكثخ أنػاع االضصخابات  ،ا في السخاحل الجراسية)ندبة انتذارى :البحخيغ لبياف ما يمي
مجػ رغبة التالميح في تمقي العالج  ومجػ االستسخارية فيو ( وتع استخجاـ في  ،انتذارا

ىحه الجراسة االستصالعية استبياًنا وتع الصمب مغ مجسػعة مغ أخرائي التخاشب 
والتذخيز الحيغ قامػا بيا  بسجارس مسمكة البحخيغ اإلجابة عميو مغ خالؿ قػائع السدح

( أخرائي حيث كل 70وتصبيقيع لمبخامج العالجية الضصخابات الشصق و كاف عجدىع ) 
( مجرسة ابتجائية مشيع )  04واحج مشيع يقـػ بالتجريذ والتجريب في مجرستيغ بإجسالي ) 

  :( مجرسة ابتجائية إعجادية واتزح مغ خالؿ الجراسة ما يمي 70
ع االضصخابات الشصكية لجػ االشفاؿ في الحمقة األولى مغ تتخكد انتذار معط -

 التعميع االبتجائي.
معطع االضصخابات الشصكية كانت ألصػات ) س / ص/ ز / ر / ؽ / ؾ / ش  -

وأكثخ أنػاع االضصخابات الشصكية انتذارا ىي  ،/ ج / خ / غ / ع / ع(
ويتفق ىحا مع دراسة كل  ،اإلضافة –التذػيو  –الححؼ  –وبالتختيب اإلبجاؿ 
 ،؛ أحسج جشيجؼ و سعيج دمحم 0227؛ عبجهللا العقيل، 0221مغ ) عراـ عػاد،

؛ عبجالخحسغ الغادؼ و أحسج  0276 ،؛ حدغ الذيػبي0272 ،ولبة التباع
 (.0202،الجوايجة

وجػد عجًدا مغ التالميح الحيغ ليدت لجييع الخغبة في الحىاب مع أخرائي  -
ج حيث تع حداب ندبتيع مغ السجسػع الكمي فػجج الباحث التخاشب لتمقي العال
% ( مغ التالميح  ال يبجوف الخغبة في الحىاب مع 42أف ما يقخب مغ ) 

كسا وجج  ،أخرائي التخاشب لتمقي العالج وتخؾ الرف الجراسي مع أقخانيع
%( ال يكسمػف البخنامج التجريبي ويشقصعػف في مشترف 22الباحث أف حػالي ) 
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%( ال يشفحوف اإلرشادات الشصكية في 62كسا وجج أفا ما يقخب مغ )  ،التجريب
 .السشدؿ

مغ خالؿ العخض الدابق لخبخة الباحث وبشاء عمى الجراسات الدابقة والجراسة        
االستصالعية التي قاـ بيا الباحث يتزح أف كثيخ مغ األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ 

د السشاسب لتمقي التجريبات الشصكية واستكساؿ اضصخابات نصكية ال يكػف عشجىع التحفي
وانصالًقا مغ أفا ىحه االضصخابات يجب التجخل  ،العالج أو تشفيح اإلرشادات الشصكية

لعالجيا والتخمز مشيا لتحقيق الثقة بالشفذ والتػافق الذخري واالجتساعي لجػ ىؤالء 
خ دافعيتيع وتقبميع لمعالج وبالتالي فيع بحاجة إلى التحفيد السشاسب الحؼ يثي ،األشفاؿ
قائسة  –لحا وجج الباحث أف تػضيم نسصي محفدات األلعاب )الذارات  ،الشصقي

السترجريغ( سػؼ يؤدؼ إلى زيادة دافعية ىؤالء في السذاركة واكتداب السيارات التي 
 .تداعجىع عمى التخمز مغ اضصخابات الشصق لجييع في جػ يسمؤه السخح والتشافدية

  :مذكمة البحث
تتحجد مذكمة البحث في اضظخابات الشظق ويسكؽ السداىسة في حل ىحه السذكمة مؽ 

 :خالل اإلجابة عمى الدئؾال الخئيذ
ما فاعمية بيئة تعمؼ إلكتخوني قائسة عمى نسط التحفيد في عالج اضظخابات  -

 الشظق لجى الحمقة األولى مؽ التعميؼ االبتجائي بسسمكة البحخيؽ ؟     
 :الدؤاؿ الخئيذ لمبحث األسئمة التاليةويتفخع مغ 

 –ما الترسيع التعميسي لبيئة التعمع اإللكتخوني قائسة عمى نسط التحفيد) الذارات  - 7
قائسة السترجريغ( في عالج اضصخابات الشصق لجػ الحمقة األولى مغ التعميع 

 االبتجائي  ؟
قائسة  –التحفيد ) الذارات ما فاعمية بيئة التعمع اإللكتخوني قائسة عمى نسط  -0

الشصق لجػ الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي  السترجريغ ( في عالج اضصخابات
 بسسمكة البحخيغ ؟
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 :أىجاف البحث
ييجؼ البحث الحالي إلى عالج اضصخابات الشصق لجػ أشفاؿ الحمقة األولى مغ        

  :التعميع االبتجائي بسسمكة البحخيغ مغ خالؿ
قائسة  –بيئة التعمع اإللكتخوني قائسة عمى نسط التحفيد) الذارات ترسيع  -

السترجريغ( في عالج اضصخابات الشصق لجػ أشفاؿ الحمقة األولى مغ التعميع 
 .االبتجائي
قياس فاعمية بيئة التعمع اإللكتخوني قائسة عمى نسط التحفيد) الذارات  -
أشفاؿ الحمقة األولى قائسة السترجريغ(  في عالج اضصخابات الشصق لجػ  –

 .مغ التعميع االبتجائي بسسمكة البحخيغ
 :أىسية البحث

وتمظ  ،تكتدب أىسية الجراسة  الحالية مغ أىسية الجانب التي تترجػ لجراستو       
تكسغ في أفا  مػضػع  الشاحية الشغخيةفسغ  ،األىسية تبجو في ناحيتيغ نطخية وتصبيكية

فيػ يعتبخ   -في حجود عمع الباحث  -اسة عخبية  البحث الحالي لع تتشاولو أؼ در 
إضافة ججيجة لمسكتبة العخبية تمفت نطخ الباحثيغ واألخرائييغ في مجاؿ اضصخابات 
التػاصل إلى فعالية تصبيق محفدات األلعاب الخقسية في مجاؿ عالج اضصخابات الشصق 

مغ اضصخابات نصكية ألشفاؿ الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي لمتخمز مسا يعانػه 
قائسة السترجريغ ( مع  –كحلظ دراسة مجػ فعالية نسط التحفيد )الذارات  ،تؤثخ عمييع

 .ىؤالء األشفاؿ
فالبحث يقجـ بيئة إلكتخونية تفاعمية باستخجاـ محفدات  الشاحية التظبيقيةومغ        

ائيػا الش صق لتصبيقيا مع األلعاب الخقسية والتي تداعج معمسي التخبية الخاصة و أخرا
األشفاؿ مغ ذوؼ اضصخابات الشصق لسداعجتيع عمى التخفيم مغ حجة ىحه 

ومداعجتيع عمى تحقيق التػاصل المفطي مع اآلخخيغ وبالتالي التجشب في  ،االضصخابات
 .الػقػع في السذكالت الالحقة
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 :متغيخات البحث
 :الستغيخ السدتقل      

 .مى نسط التحفيدبيئة التعمع اإللكتخوني القائسة ع -
 :الستغيخ التابع     

 عالج اضصخابات الشصق. -
 :ترسيؼ البحث

والحؼ اتبع فيو ترسيع السجسػعتيغ التجخيبيتيغ  ،استخجـ الباحثػف السشيج شبو التجخيبي
 .مع التصبيق البعجؼ والتتبعي ألداة البحث

 :الترسيؼ التجخيبي لمبحث
 ( يؾضح الترسيؼ التجخيبي لمبحث 1ججول )

 القياس التتبعي القياس البعجي السعالجة السجسؾعات القياس القبمي
 
 
 
 

 مكياس 
 اضصخابات الشصق

 
 

 (7السجسػعة التجخيبية )
 
 

 
الشسط التحفيدؼ )الذارات( 
في بيئة تعمع إلكتخونية 

 تفاعمية

 
 
 
 

مكياس اضصخابات 
 الشصق

 
 
 
 

مكياس اضصخابات 
  الشصق

 (0السجسػعة التجخيبية )
 

التحفيدؼ )قائسة الشسط 
السترجريغ( في بيئة تعمع 

 إلكتخونية تفاعمية
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 :مرظمحات البحث
 -:يذتسل البحث عمى السرصمحات اآلتية      

 :E-Learning Environmentبيئة التعمؼ االلكتخوني 
بأنيا " بيئة تقشية يتع تقجيع السقخرات  )  Choo& liu, 2005يعخفيا شػولي )        

 االلكتخونية الستفاعمة مغ خالليا لمصمبة "
" السشرة أو الحيد الحؼ يتيح عخض السحتػػ  ويعخفيا الباحثؾن إجخائيا بأنيا       

االلكتخوني لمتالميح، وتستاز بالسخونة ويتػفخ فييا عشاصخ محفدات األلعاب الخقسية التي 
 .دافعية الستعمسيغ وتحفيدىع لمتعمع والتجريب"تعسل عمى زيادة 

 :Gamificationمحفدات األلعاب الخقسية 
( بأنيا " استخجاـ عشاصخ المعب في السجاالت  Smith, 2012يعخفيا سسيث )        

 غيخ مختبصة بيا لتحقيق نتائج أفزل "     
 :التعخيم اإلجخائي

قائسة  ،يق عشاصخ المعب )الذارات" تصب يعخفيا الباحثؾن إجخائيا بأنيا       
عغ شخيق تشفيح السياـ  ،Schoologyالسترجريغ ( مغ خالؿ بيئة التعمع اإللكتخونية  

والخصػات السكمفة بيا السجسػعات التجخيبية بيجؼ دمج التالميح وتحفيدىع مغ أجل 
 البحخيغ " تحقيق نتائج إيجابية لجػ تالميح الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي بسسمكة 

  Articulation Disorder :اضظخابات الشظق
تعخؼ اضصخابات الشصق بأنيا مرصمح يذيخ إلى الكالـ السذػه أو غيخ الستسيد        

الشاتج عغ إخفاؽ الفخد أو عجـ قجرتو عمى الشصق ) أو تذكيل األصػات األساسية ( 
الالزمة لمكالـ برػرة سميسة، وقج يصمق عمى ىحه العسمية أيزا " اضصخابات مخارج 

البجاؿ والتذػيو واإلضافة )عبجالعديد الذخز، الحخوؼ " ومغ أمثمتيا الححؼ وا
7991) 
بأنيا خمل في شخيقة الشصق لبعس األصػات وعجـ  ويعخفيا الباحثؾن إجخائيا      

ابجاؿ  ،خخوجيا مغ مخخجيا الرحيح ويبجو ذلظ في صػرة ححؼ صػت أو مقصع
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تقجيع صػت عمى صػت آخخ في  ،نصق الرػت بصخيقة مذػىة ،صػت برػت آخخ
كسا يتع قياسو إجخائيا مغ خالؿ الجرجة التي يحرل عمييا التمسيح غمى مكياس  ،ةالكمس

 اضصخابات الشصق ) إعجاد الباحث (
 :حجود البحث

 :اقترخ البحث عمى الحجود التالية     
اضصخابات الشصق والحؼ يكيديا مكياس اضصخابات الشصق السدتخجـ عمى أشفاؿ الحمقة  -

 .ياألولى مغ التعميع االبتجائ
يقترخ البحث عمى أشفاؿ الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي صفػؼ الثاني والثالث  -

( تمسيحا مغ ذوؼ اضصخابات الشصق،  والتي تتخاوح أعسارىع ما 02االبتجائي السكػنة مغ )
وذلظ نطخا ألف تمظ  .سشػات بسجرسة وادؼ الديل االبتجائية اإلعجادية لمبشيغ 9 – 7بيغ 

 .السخحمة مغ أكثخ السخاحل انتذارا الضصخابات الشصق بشاء عمى الجراسات الدابقة
 .ـ0207 – 0202تع تصبيق البحث خالؿ العاـ الجراسي  -
قائسة السترجريغ ( في بيئة التعمع  –يقترخ البحث عمى نسصي التحفيد ) الذارات  -

صخابات الشصق لجػ أشفاؿ الحمقة في عالج اضSchoology اإللكتخوني سكػلػجي  
وتع اختيار الشسصيغ ألنيسا  ،األولى مغ التعميع االبتجائي، وكانت البيئة مغ إعجاد الباحث

 .مغ أكثخ األنساط استخجاما في بيئة التحفيد بشاء عمى الجراسات الدابقة
 اإلطار الشغخي والجراسات الدابقة: 

 اضظخابات الشظق  :السحؾر األول
( 26، 7991الذخز ) عبجالعديد تتعجد تعخيفات اضظخابات الشظق حيث يعخفيا       

بأنو "ىػ ذلظ االضصخاب الحؼ يحجث نتيجة وجػد أخصاء في إخخاج أصػات حخوؼ 
وتختمف درجات اضصخابات الشصق  ،وعجـ تذكميا بصخيقة صحيحة ،الكالـ مغ مخارجيا

حيث يخخج الكالـ غيخ مفيـػ نتيجة  ،دمغ مجخد المثغة البديصة إلى االضصخاب الحا
( بأنو 17 ،0222و تعخفيا سييخ أميغ )  ،واإلضافة " ،والتذػيو ،واإلبجاؿ ،الححؼ

مذكمة أو صعػبة في إصجار األصػات الالزمة لمكالـ بالصخيقة الرحيحة ويسكغ أف 
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 ،وأنػاعيا الححؼ، اإلضافة  ،تحجث عيػب الشصق في الحخوؼ الداكشة والستحخكة
 .التحخيم والتذػيو " ،بجاؿاإل

بعس أصػات   ( بأنو خمل في شخيقة 22، 0226ويعخفيا عبج الفتاح مصخ)        
ويبجو ذلظ في  ،حخوؼ المغة نتيجة عجـ القجرة عمى إخخاجيا مغ مخارجيا الرحيحة
أو نصق صػت  ،صػرة إبجاؿ صػت حخؼ برػت حخؼ آخخ أو ححؼ الحخؼ تساما

خ مفيػمة أو إضافة أصػات حخوؼ غيخ مػجػدة في الكالـ الحخؼ بصخيقة مذػىة وغي
وتعتبخ عيػب الشصق أكثخ أشكاؿ اضصخابات الكالـ شيػعا، وتكػف الغالبية  ،السشصػؽ 

 .العطسى مغ الحاالت التي يسكغ نخاىا في الفرػؿ الجراسية أو السخاكد العالجية
ىي خصأ يحجث في مسا سبق يتزح اتفاؽ التعخيفات عمى أف اضصخاب الشصق        

أصػات الكالـ عمى شكل ححؼ أو إبجاؿ أو تحخيم أو إضافة إما بدبب عزػؼ 
 .وإما بدبب وضيفي ،لألعزاء السدؤولة عغ الشصق

 :كسا تتعجد أنؾاع اضظخابات الشظق فشجج
:الححف  
تبجو مذكمة ححؼ األصػات المغػية لجػ االشفاؿ في مخاحل العسخ السبكخة حيث        

 ،يححؼ الصفل صػتا مغ األصػات التي تتزسشيا الكمسة ويشصق جدء مغ الكمسة فقط
وأحيانا يكػف الححؼ ألصػات متعجدة مسا يؤدؼ إلى أف يربح الكالـ غيخ مفيػما حتى 

 .والحيغ يألفػف االستستع لو بالشدبة لألشخاص السحيصيغ بالصفل
كحلظ تطيخ ىحه العيػب في نصق الحخوؼ الداكشة التي تقع في نياية الكمسة أكثخ مسا 
تطيخ في الحخوؼ الداكشة السػجػدة في بجاية الكمسة مثل ) مجر (  لكمسة مجرس أو ) 
مخسة ( لكمسة مجرسة،  وبدبب عسمية الححؼ ىحه يكػف ىشاؾ صعػبة في فيع كالـ 

اكو و عػػجـ الػػقجرة عمى اػمتعبيخ عسا يجػػؿ بخأسو مغ أفػػكػػار ػالصفل مسا يؤدؼ إلى إرب
 .( 17، 0222،أميغ وعػػجـ القػػجرة عمى إيرػػػاؿ ىػػحه األػفكػػار إلى اآلخخيغ )سييخ
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 :اإلبجال
تذبو مذكمة االبجاؿ مذكمة الححؼ مغ حيث حجوثيا عشج االشفاؿ صغار الدغ        
ج ىحه العيػب عشجما يتع إصجار صػت غيخ مشاسب بجال مغ الرػت السخغػب فيو  وتػج

 .( 19، 0222) سييخ أميغ، 
ؽ / ط / د / ت  ،ؿ / ر ،ويكثخ اإلبجاؿ مغ أزواج األصػات مغ قبيل س / ث       

وقج يحجث اإلبجاؿ نتيجة تحخؾ نقصة السخخج مثل نصق / د / بجاًل مغ / ج /  ،..(./
أو نصق حخؼ / أ / بجال مغ / ؽ  ،حيث يتحخؾ السخخج إلى شخؼ المداف ال مغ وسصو

 .وقج يتحخؾ السخخج إلى األماـ ) وسط المداف ( فيشصق صػت / ؾ / بجاًل مغ / ؽ / ،/
 .( 717 ،0274)أسامة  سالع، 

 :التحخيف
ويتسيد التحخيم في الشصق بالثبات والتكخار كسا يكػف مشتذخا بيغ األشفاؿ         

األكبخ سًشا وبيغ الخاشجيغ أكثخ مسا يشتذخ بيغ صغار االشفاؿ وأكثخ الحخوؼ تأثًخا بيحه 
العيػب في الحخوؼ الداكشة والستأخخة االكتداب وقج يتأخخ ىؤالء األشفاؿ عغ اكتداب 

 ،مسا يؤدؼ بيع إلى العدلة وبعس االضصخابت الدمػكية  )سييخ اميغالقخاءة والكتابة 
0222، 72 ). 
 :اإلضافة
تػجج عيػب اإلضافة عشجما يشصق الذخز الكمسة مع زيادة صػت ما أو مقصع         

ما إلى الشصق الرحيح ويعتبخ ىحا العيب عمى أؼ حاؿ أقل عيػب الشصق انتذاًرا مثل 
مسا يجعل كالمو  ،بابا، كسا يزيم الصفل صػًتا زائًجا إلى الكمسةأ –بابا  ،ستيارة –سيارة 

ومثل ىحه الحاالت إذا استسخت مع الصفل أدت إلى صعػبة  ،غيخ واضح وغيخ مفيـػ
 .وغيخىا، أو تكخار مقصع مغ كمسة او اكثخ .مسخوحة ،مثاؿ ذلظ سدسكة ،في الشصق

 .مخجع سابق( ،دادا ) سييخ أميغ ،واوا
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السجاخل واالتجاىات العالجية لعالج اضظخابات الشظق ومؽ أشيخ تمػ وقج تعجدت 
 :السجاخل ىؾ

  :السجخل الدمؾكي
ويعتسج ىحا االتجاه عمى نطخية  ،و ىػ ما يعخؼ بالعالج الدمػكي الضصخابات الشصق

في التعمع الذخشي ، وذلظ باقتخاف مثيخ شخشي في ص حبة حجوث  (skinner) سکشخ
مغ خالؿ التعديد االيجابي ،وىحا يعشي أف نصمب مغ الصفل نصق استجابة شخشية تثبت 

األصػات التي ال يػاجو صعػبة في نصقيا ونعدزه عشج نصقيا بذكل صحيح ومغ ثع 
نشتقل إلى األصػات التي تعمسيا مع االستسخار في التعديد ومسا يديج مغ احتسالية ضيػر 

 .(020، 0222االستجابات الرحيحة  )إيياب الببالوؼ، 
فالعالج الدمػكي نػع مغ أنػاع العالج ييجؼ إلى تحقيق تغيخات في سمػؾ الفخد        

وييتجؼ العالج الدمػكي لتحقيق  ،تجعل حياتو وحياة السحيصيغ بو أكثخ إيجابية وفاعمية
كسا أف العالج الدمػكي  ،ىحا اليجؼ بالحقائق العمسية والتجخيبية في ميجاف الدمػؾ

الحجيثة يقـػ عمى أساس استخجاـ نطخيات وقػاعج التعمع، ويذتسل أسمػب مغ األساليب 
عمى مجسػعة كبيخة مغ الفشيات العالجية التي تيجؼ إلى إحجاث تغييخ إيجابي بشاء في 

 .( 0224،29 ،سمػؾ اإلنداف  )عخفات صالح، شعباف أحسج
ومغ أشيخ الفشيات السدتخجمة في عالج اضصخابات الشصق والتي يشجرج معطسيا     

 ،التغحية الخاجعة ،التذكيل ،التعسيع ،تحت العالج الدمػكي ىي: ) التعديد، الشسحجة
؛ وئاـ  0271 ،؛ ىشج دمحم 0272التسييد ( كسا في دراسة كل مغ ) محسػد جػاف، 

 ( 0277 ،عفيفي
ثػف معطع الفشيات الدابقة أثشاء إعجاد وتشفيح السحتػػ التجريبي لعالج واستخجـ الباح      

 .اضصخابات الشصق لجػ الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي
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  :دور التكشؾلؾجيا في عالج اضظخابات الشظق
التكشػلػجيا و أشاروا إلى فاعمية   ( Beijer et all ,2010 ) ففي دراسة بيجيخ وآخخوف 

حيث تسكشػا مغ حزػر الجمدات  ،اإللكتخوني لجػ فئة مغ ذوؼ اضصخابات الشصق التعمع
 .التجريبية والتفاعل معيا  واستصاعػا اف يحرمػا عمى التجريبات الشصكية ليع برػرة سيمة

فاستخجاـ التكشػلػجيا لحوؼ اضصخابات التػاصل قزى عمى فكخة العالج التقميجؼ        
وىحا ما ذىبت اليو دراسة أخخػ ؿ  ،وجو لػجو أماـ السخيسالحؼ يذتخط وجػد السعالج 

مغ خالؿ التعمع االلكتخوني القائع عمى   ( Beiger et all , 2019)بيجيخ واخخوف 
حيث أثبتت الجراسة   case studyلحالة فخدية  ( E Learning web based)الػيب 

فاعمية تمقي جمدات العالج الكتخونًيا في عالج عيػب الشصق في السشدؿ سػاء مع وجػد 
كسا أثبت فاعمية البخنامج فيسا بعج التصبيق  ،السعالج بصخيقة متدامشة أو غيخ متدامشة

 .حيث تسكغ السخيس مغ متابعة ادائو والحرػؿ عمى التجريبات الخاصة لحالتو فيسا بعج
أشاروا إلى أفا   ( Toki & Pange , 2010 )وفي دراسة أخخػ لتػكي وبانج         

لألنذصة التفاعمية القائسة عمى التعمع االلكتخوني أثبتت فاعميتيا لالشفاؿ مغ ذوؼ 
 .اضصخابات الكالـ

مسا سبق يتزح دور التكشػلػجيا والتعمع اإللكتخوني في عالج اضصخابات التػاصل       
 امة وعالج اضصخابات الشصق برفة خاصة برفة ع

 السحؾر الثاني: بيئات التعمؼ اإللكتخوني:      
( أف بيئة التعمع اإللكتخوني ىي بيئة تعمع مادية ليا 74، ۸۰۰۲يخػ نبيل عدمي )      

مكػناتيا ومػاصفاتيا الخاصة، وشخيقة في إعجادىا، فيي عبارة عغ قاعات يتع تجييدىا 
لتجريب الصالب عمى استخجاـ جسيع وسائل التعمع اإللكتخونية مغ أقخاص مجمجة، وكتب 

ى االتراؿ عبخ شبكة األنتخنت مع زمالئيع ومعمسييع واإلدارة، إلى ومقخرات إلكتخونية، إل
االتراؿ بالذبكة العالسية، وتتع كل ىحه اإلجخاءات تحت إشخاؼ السعمع. فسفيـػ بيئة 
التعمع اإللكتخونية ال يعشي البيئة السجرسية اإللكتخونية بسفيػميا الػاسع الذامل لجسيع 

سع لتشطيع وإدارة عسميات التعميع والتعمع التي تتع عادة مخافقيا، لكشو يعشي البخنامج السر
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داخل غخفة الفرل الجراسي، فيحه البيئة تتصمب ميارات خاصة يجب تػافخىا لجػ كل مغ 
السعمع والستعمع تتمخز في ميارات التعامل مع الحاسب وإمكانياتو وخجمات شبكة 

 .(۳%، ۸۰۰۲األنتخنت وكيفية تػضيفيا )إبخاليع الفار، 
ويعخؼ الباحثػف بيئة التعمع اإللكتخوني بأنيا مجتسع افتخاضي يستاز بالسخونة         

 ،ويديل مغ خالليا إدارة عسميات التعمع بكل أنػاعيا ،وتخصي حجود الدماف والسكاف
 .وتفاعل الستعمسػف مع السحتػػ مغ جية ومع زمالئيع ومعمسييع مغ جية أخخػ 

  :أنؾاع بيئات التعمؼ اإللكتخوني
ىشاؾ أنػاع لبيئات التعمع اإللكتخوني يسكغ استخجاميا في التعميع والتعمع، يتع         

 :(94، 0226؛ أحسج قشجيل، 96، 0222تػضيحيا في التالي )دمحم اليادؼ، 
يقجـ فييا السادة التعميسية  :Direct Learning Networkingالتعمع الذبكي السباشخ  -

 .بذكل مباشخ بػاسصة الذبكة
حيث يستدج فيو  : Blending Learning Networkingالتعمع الذبكي السسدوج  -

 .التعمع اإللكتخوني مع التعميع التقميجؼ بذكل متكامل
وفيو يتع استخجاـ  :Assistant Learning Networkingالتعمع الذبكي السدانج  -

 .الذبكة مغ قبل الصمبة لمحرػؿ عمى مرادر السعمػمات السختمفة
وىي مختبصة بأماكغ محجدة وتقع ضسغ  :Real Environmentت الػاقعية البيئا -

مبشى يتػفخ فيو تجييدات مادية، وىي أمامغ ليا دراسة ليا وجػد فعمي، أؼ ليا 
 .حػائط وأسقف وتجييدات مادية )مقاعج، شاوالت، سبػرات (

ج بػاسصة وىي بيئات تحاكي الػاقع ُتشت :Virtual Environmentالبيئات االفتخاضية  -
بخمجيات )أدوات( الػاقع االفتخاضي، وتػجج عل شبكة االنتخنت وتكػف إما متدامشة أو 

 غيخ متدامشة.
كبيئة تعميسية تقجـ   Schoologyمسا سبق حجد الباحثػف بيئة التعمع اإللكتخوني    

قائسة  –لمسجسػعتيغ التجخيبيتيغ وفقا لشسط محفدات األلعاب الخقسية ) الذارات 
  :وذلظ ألنيا تستاز بسا يمي ،جريغ (الستر
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  Schoologyحيث يداعج السعمع استخجاـ األدوات الستػفخة ببيئة  :األدوات التعميسية-7
كسا يسكغ السعمع مغ إرفاؽ مجسػعة مغ  ،إنذاء السياـ واألنذصة السختمفة بصخيقة سخيعة

كسا يػفخ ميدة  ،لسشاقذةالسػاد مثل الحـد اإللكتخونية والفيجيػىات واالختبارات ولػحات ا
كسا تتػفخ محفدات  ،تخؾ التعميقات وتدجيل الجرجات وترشيفيا مغ األعمى إلى األدنى

االلعاب الخقسية بجاخميا مثل لػحة السترجريغ مغ خالؿ تقجيخ الجرجات مغ خالؿ 
 وإنذاء الذارات التحفيدية وإرساليا لمتالميح  ،Grad bookبخنامج 

 ،يتجاوز الفرل الجراسي  Schoologyالتػاصل داخل بيئة  :االترال والتعاون  -0
 ،حيث يسكغ تػاصل السعمع مع التالميح وأولياء أمػرىع مغ خالؿ الخسائل الستػفخة بالشطاـ
 .كسا يحتػػ عمى غخؼ التفاعل بيغ السجسػعات تسكشيع مغ التفاعل مع بعزيع البعس

تتبع مدار   Schoologyالتعمع حيث يسكغ السعمع في بيئة  :البيانات والتحميالت-2
مع إمكانية عخض متػسصات الجرجات باإلضافة إلى السعجالت  ،الستعمع ومجػ تقجمو

وتتػفخ أيزا تحميالت عالية السدتػػ الكتداب مشطػر كامل  ،اإلحرائية لكل مجسػعة
 .لمستعمسيغ في جسيع أنحاء السجرسة

غ التصبيقات بدالسة مع بيئة حيث يسكغ دمج العجيج م :إمكانية التذغيل البيشي-4
Schoology  مثلEvernot ، Google Drive، Youtube والسديج مغ التصبيقات ،

 ،(SCORM)كسا يتيح عخض السحتػػ اإللكتخوني الستػافق مع سكػـر  ،السختمفة
 وإمكانية التذغيل البيشي لألسئمة واالختبارات.

 Assessmentىػ Schoologyحيث آخخ إصجار لشطاـ  :إدارة التقييؼ-2 
Management Platform(AMP)   حيث يسكغ لمسعمسيغ عسل التقييسات وحفطيا في

كسا تدسح األدوات الججيجة بالتقييسات اختبار الصالب عمى ميارات  ،مدتػدع مخكدؼ 
 .متعجدة باستخجاـ وسائط متعجدة مثل إمكانية أخح لقصات الفيجيػ وتدجيل الرػت

        https://www.betterbuys.com/lms/reviews/schoology-lms / 
 

https://www.betterbuys.com/lms/reviews/schoology-lms
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في التعميع   Schoologyكسا أكجت مجسػعة مغ الجراسات أىسية استخجاـ بيئة          
ة والتي أشارت إلى جحب السعمسيغ الستخجاـ مشر  ( Baine, 2019 )كجراسة بايشي 
Schoology   وسيػلة إجخاء  ،مع الصالب لديػلة استخجاميا في إيراؿ السحتػػ

 & Ferdianto ) ونجج أيزا دراسة فخديانتػ دويشياشا  ،التقييسات السختمفة
Dwiniasha, 2019 )  والتي تشاولت ميدات مشرةSchoology   لمستعمسيغ حيث

سيغ وحققت التفاعل مع لمستعم Schoologyأشارت إلى مجػ سيػلة استخجاـ مشرة 
بعزيع البعس ومع السحتػػ التعميسي كسا سسح لمستعمسيغ بسذاركة األفكار والتعميق مع 

كسا أف ىشاؾ  ،كسا مكشت السعمسيغ مغ التػاصل مع أولياء األمػر ،بعزيع البعس
كبيئة تعمع قائسة عمى محفدات  Schoologyدراسات استخجمت بيئة التعمع اإللكتخوني 

ودراسة  ، (Villagrasa, et al., 2014)األلعاب الخقسية مثل دراسة فيالجخاسا وآخخوف 
قائسة عمى محفدات  Schoology( حيث استخجمت بيئة التعمع 0279نبيل الديج ) 

  .األلعاب الخقسية مثل )الشقاط، الذارات، لػحات السترجريغ، التحجيات(
 لث األلعاب التعميسية ومحفدات األلعاب الخقسيةالسحؾر الثا

 * محفدات األلعاب الخقسية 
محفدات األلعاب ىي أحج عشاصخ المعبة والتي  تدتخجـ قػاعج المعب في ضخوؼ         

غيخ المعب مغ أجل دمج أكثخ لسدتخجمي البخنامج أو عسالئو، فسحفدات األلعاب ليدت 
لعبة وإنسا عسمية ىادفة تدتخجـ مبادغ وأفكار المعب في تصػيخ التفاعل في كثيخ مغ 

عاب عمى مجسػعة مغ السفاليع مثل الجافعية والتحفيد السجاالت وتقـػ محفدات األل
والفعل والتغحية الخاجعة الفػرية والػالء والسذاركة والكفاءة مغ قبل السدتخجميغ 
والسذتخكيغ فييا، كسا أنيا تتدع بالذسػلية مغ خالؿ تذابكيا مع العجيج مغ السجاالت 

وغيخىا مغ السجاالت.  مثل عمع الشفذ والحاسب اآللي وألعاب الفيجيػ والتدػيق
(Zichermann, 2011) (Deterding et al,2011,9). 
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 * مكؾنات األلعاب التعميسية ومحفداتيا الخقسية
، (Leblanc& Zubek, 2004 قدع كل مغ ىػنيظ وليبالنى  وزوبظ          

(Hunicke  :مكػنات األلعاب التعميسية ومحفداتيا الخقسية إلى ثالث مكػنات وىي
، جساليات المعبة Dynamics ، شبيعة التفاعلMechanicsاآلليات السحخكة لمتفاعل 

Aesthetics 
 * مبخرات اختيار نسظي التحفيد )الذارات وقؾائؼ السترجريؽ(

جاؼ قريخة السجػ وشػيمة تقـػ محفدات األلعاب الخقسية عمى تحقيق األى         
السجػ، والتي تعصي شعػرًا سمدًا لتقجـ الالعبيغ )الصالب( مغ خالؿ تػفيخ السكافآت 
الستكخرة؛ والتي تكػف بسثابة السحفدات الخارجية، وىي تعتسج أيزًا عمى نطخيات عمع 
الشفذ السختمفة، باستخجاـ نساذج تحفيدية، حيث يحجد نػعيغ مغ الجوافع خارجي 

ي، ويسكغ أف تدتخجـ إلشخاؾ الالعبيغ، ولكغ فقط كػسيمة نحػ تعديد الجوافع وداخم
الجاخمية األصيمة في الشذاط نفدو الحؼ يربح مكافأة، حيث إنيا تيجؼ إلى تعديد 

 Domínguez,et al, 2013) (سمػكيات معيشة 
 كشسصيغ لمتحفيد لو مبخراتو: الذارات وقائسة السترجريؽفحجد الباحثػف اختيار 

  الذارات(Badges) 
حيث اف الذارات واإلنجازات تكػف ما يدسى بيياكل السكافآت وىي ليا دور         

، وعادة ما يتع مشح (Kapp, 2012, 50)فعاؿ ألنيا تعج جدءًا ال يتجدأ مغ المعبة
الذارات إلجخاء أنياه السدتخجـ فػرًا فيي تػفخ عخضًا برخيًا لمسكافأة أفزل مغ الشقاط 

، (Kapp, 2012, 52)ويسكغ أف تطيخ في السمف الذخري أو حدابات السدتخجميغ 
فيي تعصى بسشاسبة االنتياء مغ األىجاؼ وتحقيق تقجـ مصخد في داخل نطاـ المعبة 

Zichermann & Cunningham, 2011, 55) وبالتالي عشج حرػؿ احج ،)
 -الحىبية -التي يسكغ اف تكػف في شكل الذارات  )الفزية لذاراتالسدتخجميغ ألحج ا

البخوندية( فإنو يذعخ بدعادة وفخح إلتسامو السياـ السصمػبة مشو كسا أنيا تداعجه عمى 
 .(de Byl,P,2013)إتساـ باقي عسمية التعمع بدعادة وإيجابية
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وتعج الذارات أحج أشكاؿ التغحية الخاجعة الفػرية التي يقـػ الالعب بالحرػؿ        
عمييا عقب انيائو لسيسة او تحقيق ىجؼ داخل المعبة، فيفدخ العمساء وضيفة التغحية 

حيث بعزيع يسثل التغحية الخاجعة بالسكافأة، ويفدخوف وضيفتيا  الخاجعة بإحجػ شخيقتيغ،
(، كسا أنيا تثبت السعاني، Bardwll,2008ية التعديد )بسرصمحات مغ نطخ 

واالرتباشات السخغػبة، وترحح األخصاء وتيحب الفيع الخاشئ 
(Sassenrath,2007.)  كحلظ تديج مغ ثقة الستعمع بشتائجو التعميسية، وتجفعو إلي تخكيد

كسا .((Ausubel,2006جيػده و انتباىو عمى السيسة التعميسية التي تحتاج إلي تيحيب 
إف التغحية الخاجعة تجعل التعمع أفزل، حيث يدتصيع الستعمع عغ شخيقيا معخفة أدائو، 

فالتغحية الخاجعة   Lindgren,1978).ويسكشو أف يعخؼ ماذا يجب عميو فعمو فيسا بعج )
. حيث أنيا تعج عامل أساسي في زيادة دافعية (Annet,2007)شكل مغ أشكاؿ التعديد 

 (.0221االستجابات الرحيحة وانتقائيا)عثساف الذخقاوؼ ، الستعمع نحػ اكتذاؼ
 ( قائسة السترجريؽ(Leader boards 
مغ أىع عشاصخ األلعاب التعميسية الخقسية حيث أنيا تداىع في تحفيد السدتخجـ        

أسسو ضسغ قائسة الستسيديغ  يػضعلكي يقـػ بإتساـ السياـ السصمػبة بذكل سميع لكي 
نيا تسثل تحجيًا بيشو وبيغ أقخانو األخخيغ حيث تعخض نتائج كافة والسترجريغ حيث أ

السذاركيغ في الػاجية الخئيدية لشطاـ األلعاب التعميسية الخقسية فيعسل السدتخجـ الحاصل 
عمى أقل تقجيخ عمى تحديغ وضعو ويسكغ القػؿ ىشا بأف عخض قائسة السترجريغ 

كل السذاركيغ، كسا انو يداىع قي قياس  يداىع في زيادة كل مغ الصسػح والتشافدية بيغ
 (Byl,P,2013)..deمدتػػ التقجـ الحؼ يحخزونو بيغ األصجقاء والدمالء 

 Zichermanna and Cunninghamوايزًا أكج زيذخماف وكػنيغاـ         
,2011:p50) نتيجة ألنيا اعالف دائع في المعبة عغ الستفػقيغ  السترجريغ( بأف قائسة

ومترجرؼ المعبة  فإف ىحه الخاصية مغ أىع ما يسيد األلعاب التعميسية الخقسية حيث أنيا 
تديج مغ دافعية الصالب دائسًا لمػصػؿ إلي ىحه القائسة السعمشة وايزًا تعمع الصالب بتختيبو 

 في قائسة األوائل أو السترجريغ.
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 ( سشؾات: 9 – 6خابع: الشسؾ في مخحمة الظفؾلة الستؾسظة ) السحؾر ال
الصفػلة الستػسصة تتػسط مخحمتيغ أوليسا الصفػلة السبكخة وثانييسا الصفػلة         

وتعشي دراسًيا شفل الثالث األولى مغ  ،الستأخخة، حيث تزع الصفل عمى مذارؼ السخاىقة
 .( 91 ،0226 ،االبتجائي  ) عراـ نػر الثالث ( ،الثاني ،السخحمة االبتجائية )األوؿ

وانصالقا مسا سبق أنو يسكغ القػؿ بأف مخحمة الصفػلة الستػسصة ىي مخحمة        
بحيث تتسثل أو تتسيد بجخػؿ الصفل إلى السجرسة في  ،تتػسط الصفػلة السبكخة والشتأخخة

  .ويبجؼ استعجادا لمتعمع واالعتساد عمى نفدو ،سشػات، فيدتقل الصفل عغ ذويو 6سغ 
 :وتتسيد ىحه السخحمة بسجسػعة مغ خرائز الشسػ كاآلتي

  :الشسؾ الجدسي  :أوال
أما بالشدبة لمصػؿ فشجج في  ،تتسيد ىحه السخحمة بديادة في الصػؿ والػزف         

بيشسا  ،%22( سشػات يديج شػؿ األشخاؼ حػالي 7مشترف تمظ السخحمة أؼ عشج سغ )
 ،وتبجأالفخوؽ بيغ الحكػر واإلناث في الطيػر ،%02شػؿ الجدع نفدو يديج بحػالي 

بيشسا يشدع الجشديغ إلى التداوؼ في الػزف  ،حيث يكػف الحكػر أشػؿ قميال مغ اإلناث
وتتداقط األسشاف في بجاية تمظ السخحمة لتحل محميا األسشاف  ،في نياية ىحه السخحمة

 .( 029 ،7996 ،افالجائسة ) حامج زىخ 
 :الشسؾ الحخكي :ثانيا

يذاىج لجػ شفل السخحمة االبتجائية الكثيخ مغ الشسػ الحخكي نتيجة نسػ العزالت        
ويذاىج الشذاط الدائج وتعمع السيارات الجدسية والحخكية  ،الكبيخة والعزالت الرغيخة

والخفذ ونط الحبل )  الالزمة مثل لعب الكخة وألػاف الشذاط العادية كالجخؼ والتدمق
 .( 721 ،0272 ،كخيساف بجيخ

 :الشسؾ الحدي :ثالثا
فيالحع نسػ إدراؾ الدمغ  ،يشسػ في تمظ السخحمة اإلدراؾ الحدي عغ السخحمة الدابقة

ويشسػ إدراؾ السدافات  ،وفرػؿ الدشة، ويجرؾ السجػ الدمشي لمجقيقة واألسبػع والذيخ
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 ،كسا تدداد إدراؾ األعجاد فيتعمع العسميات الحدابية األساسية ،أكثخ مغ السخحمة الدابقة
 .( 070 ،7996 ،ويدتصيع إدراؾ األلػاف ) حامج زىخاف

  :الشسؾ العقمي :رابعا
يدتسخ الشسػ العقمي برفة عامة في نسػه الدخيع ومغ ناحية التحريل  يتعمع الصفل 

تع التمسيح بسػاد الجراسة ويحب الكتب ويي ،السيارات األساسية في القخاءة والكتابة والحداب
وفي نياية ىحه السخحمة يذاىج انذغاؿ الصفل في قخاءات خاصة في وقت  ،والقرز

ويالحع ىشا أىسية التعمع بالشذاط والسسارسة، ويجب االىتساـ بالتحريل في ىحه  .الفخاغ
فقج استفادت  ،ويصخد نسػ الحكاء ويدتخجـ اختبار رسع الخجل في تقجيخ الحكاء ،السخحمة

ىشاؾ فخوقا فخدية بيغ األشفاؿ فيسا يتعمق بالتفريالت مغ أف  Goodenoughجػدانف 
فكمسا كثخت تمظ  ،وأف ىشاؾ عالقة بيغ ىحا وبيغ درجة ذكائيع ،التي تحتػييا رسػميع

 مخجع سابق ( ،التفاصيل دؿ ذلظ عمى ذكاء الصفل ) حامج زىخاف
  :الشسؾ المغؾي  :خامدا
الشسػ المغػؼ في ىحه السخحمة بالغ األىسية بالشدبة لمشسػ العقمي والشسػ عتبخ ي      

االجتساعي والشسػ االنفعالي و يجخل الصفل السجرسة وقائسة مفخداتو تزع أكثخ مغ 
وتعتبخ ىحه  ،% عغ ذؼ قبل في ىحه السخحمة22كمسة، وتدداد السفخدات بحػالي  0222

بل يستج  ،وال يقترخ األمخ عمى التعبيخ الذفػؼ السخحمة مخحمة الجسل السخكبة الصػيمة، 
وتشسػ القجرة عمى التعبيخ المغػؼ التحخيخؼ مع مخور الدمغ ) حامج  ،إلى التعبيخ التحخيخؼ 

 مخجع سابق ( ،زىخاف
وابجاؿ الحخوؼ وكل  ،والمجمجة ،أما عغ عيػب الكالـ  في ىحه السخحمة التيتية         

وىحه  ،صػر عيػب التي تطيخ عشج الصفل في مخاحل نسػه الدابقة إذا لع تعالج وترحح
 .العيػب راجعة لمتػتخ العربي وتدداد سػءا بجخػؿ السجرسة وما تدببو مغ أرباؾ لمصالب

وىشاؾ عيػب في الشصق نتيجة سبب عزػؼ مثل وجػد مدافة بيغ الدشتيغ األماميتيغ 
 .(767ـ: 7997 ،الديجفؤاد أو عيػب في الحشجخة أو المداف ) ،غوالعمػيي
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  :الشسؾ االنفعالي :سادسا
 يالحع الشسػ مغ سخعة االنتقاؿ مغ حالة انفعالية الى أخخػ نحػ الثبات         

فيػ  ،االنفعالي واالستقخار االنفعالي إال أف الصفل ال يرل في ىحه السخحمة الى الشزج
ويتعمع األشفاؿ  ،والتحجؼ النفعالية ويكػف لجيو بػاؽ مغ الغيخة والعشادلالستثارة ا قابل

إشباعيا عغ شخيق نػبات الغزب  كيم يذبعػف حاجاتيع بصخيقة بشاءة أكثخ مغ محاولة
ويبجػ الصفل  ،وتتكػف العػاشف والعادات االنفعالية .كسا كاف الحاؿ في السخحا الدابقة

 ويحب السخح، وتتحدغ عالقاتو االجتساعية ،الػسائلالحرػؿ عميو بكافة  الحب ويحاوؿ
 ( 004 :002 ،7976 ،واالنفعالية مع اآلخخيغ ) حامج زىخاف

  :الشسؾ االجتساعي :سابعا
وفي سغ الدادسة تكػف شاقات الصفل عمى  ، تدتسخ عسمية التشذئة االجتساعية       

كثخ ببجيمة األـ وىي العسل الجساعي ما زالت محجوده وغيخ واضحة ويكػف مذغػال ا
وىحا يتصمب أنػاعا ججيجة مغ  ،وتتدع دائخة االتراؿ االجتساعي ويدداد تذعبيا السجرسة

ويحىب الصفل إلى السجرسة ويتػقف سمػكو   التػافق، والصفل في ىحه السخحمة مدتسع جيج
 االجتساعي في السجرسة مع جساعات أقخانو وفي البيئة السحمية ومع شبقتو االجتساعية

ومغ خالؿ المعب يتعمع األشفاؿ الكثيخ عغ أنفديع وعغ  ،عمى نػع شخريتو التي نست
 .مخجع سابق ( ،رفقائيع وتتاح ليع فخصة تحقيق السكانة االجتساعية ) حامج زىخاف

     خامدا: فخوض البحث:
فػػػي ضػػػػء مػػػا سػػػبق تشاولػػػو فػػػي اإلشػػػار الشطػػػخؼ والجراسػػػات الدػػػابقة قػػػاـ البػػػاحثػف        

 برياغة الفخوض التالية:
" تػجػػج فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ متػسػػصى رتػػب درجػػات أشفػػاؿ السجسػعػػة  -7

التجخيبيػػػة األولى)مجسػعػػػة نسػػػط التحفيػػػد الذػػػارات( فػػػي الكياسػػػيغ القبمػػػي والبعػػػجؼ 
 .الشصق في اتجاه الكياس البعجؼ"عمي مكياس اضصخابات 
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" تػجػػج فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ متػسػػصى رتػػب درجػػات أشفػػاؿ السجسػعػػة  -0
التجخيبيػػػة الثانية)مجسػعػػػة نسػػػط التحفيػػػد قائسػػػة السترػػػجريغ( فػػػي الكياسػػػيغ القبمػػػي 

 والبعجؼ عمي مكياس اضصخابات الشصق في اتجاه الكياس البعجؼ. "
إحرائية بيغ متػسصى رتب درجات أشفاؿ السجسػعة " تػجج فخوؽ ذات داللة  -2

التجخيبية األولى ) نسط التحفيد الذارات ( ومتػسصات رتب درجات أشفاؿ 
السجسػعة الثانية )نسط التحفيد قائسة السترجريغ (  في الكياس البعجؼ عمي 
مكياس اضصخابات الشصق لرالح السجسػعة التجخيبية الثانية )نسط محفدات قائسة 

 .رجريغ(الست
" تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات أشفاؿ  السجسػعة  -4

التجخيبية األولى )مجسػعة نسط التحفيد الذارات( في الكياسيغ البعجؼ والتتبعي 
 ".عمي مكياس اضصخابات الشصق لرالح الكياس البعجؼ

" تػجػج فػػخوؽ ذات داللػة إحرػػائية بػػيغ متػسػصى رتػػب درجػات أشفػػاؿ  السجسػعػػة  -2
السترػػجريغ ( فػػي الكياسػػيغ البعػػجؼ والتتبعػػي  قائسػػةالتجخيبيػػة الثانيػػة )نسػػط التحفيػػد 
 ".عمي مكياس اضصخابات الشصق

  :إجخاءات البحث 
سع سيتع ىشا استعخاض مكػنات البحث والتي تذتسل عمى مشيج البحث و مجت       

وعيشة البحث، كسا تع تشاوؿ اإلجخاءات والخصػات السدتخجمة في بشاء أدوات البحث، 
واستسارة  ،والتي تسحػرت حػؿ مكياس اضصخابات الشصق الحؼ قاـ الباحث بإعجاده

السدتػػ االجتساعي االقترادؼ الثقافي،  والسحتػػ التجريبي ضسغ بيئة التعمع 
لعاب الخقسية والتي تيجؼ إلى عالج اضصخابات اإللكتخوني القائسة عمى محفدات األ

وقج قاـ الباحث  ،الشصق لجػ تالميح الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي بسسمكة البحخيغ
 .(0270ببشاء بيئة التعمع اإللكتخوني تبعا لشسػذج الجكتػػ دمحم الجسػقي )
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 :مشيج البحث
 :واستخجـ الباحثػف في ىحا البحث مشيجيغ بحثييغ ىسا

وجسع البيانات حػليا ومغ  ،وذلظ بيجؼ رصج مذكمة البحث وتحميميا :السشيج الؾصفي
ثع ترشيفيا وتحميميا وذلظ مغ خالؿ اإلشالع عمى البحػث واألدبيات السختبصة بسػضػع 
البحث، سػاء أكاف في جانب اضصخابات الشصق لجػ تالميح الحمقة االبتجائية وكحلظ 

 ب الخقسية في بيئات التعمع اإللكتخوني.         أيزا في جانب محفدات األلعا
و يعتسج عمى إجخاء الكياس القبمي  ،السشيج شبو التجخيبي لمسجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ

لمسجسػعتيغ وذلظ لمتأكج مغ تكافؤ السجسػعتيغ ) نسط محفدات األلعاب الخقسية الذارات 
Badges – نسط محفدات األلعاب الخقسية قائسة السترجريغ Leader board   وذلظ )

باستخجاـ أدوات البحث وىي دراسة الحالة ) إعجاد الباحثػف(، استسارة السدتػػ 
اختبار  ،االجتساعي االقترادؼ الثقافي و مكياس اضصخابات الشصق )إعجاد الباحثػف (

وتع  ،(7991رسع الخجل لجػدانف ىاريذ لكياس الحكاء تقشيغ )فؤاد أبػ حصب و آخخوف:
ريب السجسػعة التجخيبية األولى مغ خالؿ ) نسط محفدات األلعاب الخقسية بعج ذلظ تج

والسجسػعة التجخيبية الثانية مغ خالؿ )نسط محفدات  ،الذارات في بيئة التعمع اإللكتخوني
األلعاب الخقسية قائسة السترجريغ في بيئة التعمع اإللكتخوني لعالج اضصخابات الشصق 

حث بإجخاء الكياس البعجؼ لمتالميح عمى مكياس اضصخابات وبعج إجخاء التجخبة قاـ البا
 .الشصق عمى نفذ السجسػعتيغ لمتأكج مغ استسخار تأثيخ البيئة

  :عيشة البحث
 :مخت عيشة انتقاء عيشة البحث بسخحمتيغ ىسا

  -:العيشة الخاصة بالخرائص الديكؾمؾتخية -7
مكياس اضصخابات تع إجخاء دراسة استصالعية بيجؼ التعخؼ عمى ثبات وصجؽ 

الشصق الحؼ قاـ الباحثػف بإعجاده، وذلظ مغ خالؿ التصبيق عمى عيشة عذػائية مغ 
 :1( تمسيحا تخاوحت أعسارىع مغ 62األشفاؿ ذوؼ اضصخابات الشصق، وبمغ قػاميا )

سشػات مغ مجارس مسمكة البحخيغ مجرسة كخزكاف االبتجائية لمبشيغ و مجرسة  72



 

 

9622 

 السجمة الجولية لمتعميع اإللكتخوني
 

 2022 األول يشايخالعجد                                                     خامذالسجمج ال      

 

وقج شبق السكياس مغ قبل أخرائي الشصق في بعس  ،يغاليخمػؾ االبتجائية لمبش
ومغ قبل أخرائييغ نصق آخخيغ لبعس الحاالت األخخػ تحت إشخاؼ  ،الحاالت

 .ومتابعة مغ الباحث
 :عيشة البحث ) العيشة األساسية ( -0

لتحقيق أىجاؼ البحث في التعخؼ عمى فاعمية نسط محفدات األلعاب الخقسية في بيئة 
في عالج اضصخابات الشصق لجػ الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي تعمع إلكتخوني 

بسسمكة البحخيغ، اعتسج الباحث عمى اختيار العيشة تبعا لسػاصفات وخرائز األفخاد 
 التي يجب أف تتزسشيع العيشة في كل مغ الشػاحي التالية: 

 اقترخت عيشة البحث مغ تالميح الرف الثاني والثالث االبتجائي  :العسخ الدمشي
 ( سشػات.  9 – 7مسغ يتخاوح عسخىع الدمشي )

 اشتسمت عيشة الجراسة جسيعيع مغ الحكػر تبعا لشطاـ التعميع بسسمكة  :الجشذ
 .وذؾ يعج ضبصا لعامل الجشذ ،البحخيغ

 تع استبعاد األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ بعس العيػب  :السذكالت العزؾية
وبالتالي تع استبعاد كل مغ  ،والتذػىات الجدسية التي قج تعػؽ نصق األصػات

 -:يعاني مغ
 .حاالت األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ شق الذفاة أو شق الحمق -
 ،حاالت األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ مذكالت المداف مثل ) الخابط المداني ( -

 .وعجـ تصابق األسشاف ،األسشاف وتذػىات
 اقترخت عيشة البحث عمى األشفاؿ  :السدتؾى االجتساعي واالقترادي والثقافي

ذات السدتػػ االجتساعي واالقترادؼ الستػسط فأعمى وفقا الستسارة السدتػػ 
 االجتساعي االقترادؼ لألسخة البحخيشية.

 حرػليع عمى درجات اشتخط الباحثػف في عيشة البحث  :درجة اضظخابات الشظق
واختار الباحث الصالب الحاصميغ عمى  ،متذابية عمى مكياس اضصخابات الشصق
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ويعانػف مغ اضصخابات نصق في )  ،( عمى السكياس 72 :12درجات ما بيغ ) 
 (  أصػات برػرة مشعدلة لزساف التكافؤ لمسجسػعتيغ التجخيبيتيغ. 7 :2

ا مغ صفػؼ الثاني والثالث ( تمسيحً 02وبمغت عيشة البحث الحالية عمى )
االبتجائي بسجرسة وادؼ الديل االبتجائية اإلعجادية لمبشيغ بسسمكة البحخيغ وتع 

مجسػعة ستقـػ بالتعمع وفقا لشسط  ،تػزيعيع عذػائيا لسجسػعتيغ تجخيبيتيغ
والسجسػعة الثانية ستقـػ بالتعمع وفقا  ،محفدات األلعاب الخقسية ) الذارات (

 .لعاب الخقسية ) قائسة السترجريغ (لشسط محفدات األ
  :وتع حداب التكافؤ بيغ السجسػعتيغ في كل مغ

 :العسخ الدمشي لعيشة البحث -
تخاوحت األعسار الدمشية لألشفاؿ ذوؼ اضصخابات الشصق  في السجسػعتيغ التجخيبية 

السترجريغ( ما األولى ) نسط التحفيد الذارات ( و التجخيبية الثانية ) نسط التحفيد قائسة 
حيث تع حداب التكافؤ بيغ السجسػعتيغ وتبيغ عجـ وجػد  ،( عاـ تقخيباً 9 – 7بيغ )

 .( بيغ السجسػعتيغ2.22)فخوؽ دالة إحرائيا عشج مدتػػ 
 الستغيخ

الستؾسط  ن السجسؾعة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

متؾسط 
 الختب

مجسؾع 
 الختب

قيسة 
U 

قيسة 
Z 

مدتؾى 
 الجاللة

العسخ 
 الدمشى

تجخيبية أولى )نسط التحفيد 
 100 10 0.52 8.4 10 الذارات (

تجخيبية ثانية ) نسط التحفيد  غيخ دالة 0.43 45
 110 11 0.53 8.5 10 قائسة السترجريؽ (

 ندبة الحكاء:
البحث عمى عيشة  لكياس ندبة الحكاء( لمخسع 7962تع تصبيق مكياس جػدانف ىاريذ )

وقج تع تقشيغ السكياس عمى البيئة الدعػدية وىي  ،الشفدي بالسجرسةبسداعجة األخرائي 
( والحؼ كذف عغ 7991قخيبة مغ البيئة البحخيشية عغ شخيق فؤاد أبػ حصب آخخوف )
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و تع حداب التكافؤ بيغ السجسػعتيغ وتبيغ عجـ  ،ارتفاع ندبة الرجؽ والثبات لمسكياس
 .السجسػعتيغ ( بيغ2.22)وجػد فخوؽ دالة إحرائيا عشج مدتػػ 

الستؾسط  ن السجسؾعة الستغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

متؾسط 
 الختب

مجسؾع 
 الختب

قيسة 
U 

قيسة 
Z 

مدتؾى 
 الجاللة

تجخيبية أولى )نسط التحفيد  الحكاء
 107.00 10.70 1.89 94.75 10 الذارات (

غيخ  0115 48
تجخيبية ثانية ) نسط  دالة

 103.00 10.30 2.06 94.70 10 التحفيدقائسة السترجريؽ (

 السدتؾى االجتساعي االقترادي:
قاـ الباحث بتصبيق مكياس السدتػػ االجتساعي االقترادؼ لألسخة )إعجاد الباحثػف( عمى 

التجخيبية األولى ) نسط محفدات األلعاب الخقسية الذارات ( و السجسػعتيغ عيشة الجراسة )
األلعاب الخقسية قائسة السترجريغ(، و قج أوضحت نتائج التجخيبية الثانية )نسط محفدات 

حيث تع  ،تصبيق السكياس أف أفخاد العيشة يشتسػف إلى مدتػػ اجتساعي و اقترادؼ واحج
حداب التكافؤ بيغ السجسػعتيغ وتبيغ عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا عشج مدتػػ 

 .( بيغ السجسػعتيغ2.22)
الستؾسط  ن السجسؾعة الستغيخ

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

متؾسط 
 الختب

مجسؾع 
 الختب

قيسة 
U 

قيسة 
Z 

مدتؾى 
 الجاللة

السدتؾى 
االقترادي 
 االجتساعي

تجخيبية أولى )نسط التحفيد 
 99.00 9.90 2.63 45.40 10 الذارات (

غيخ  0.46 44
تجخيبية ثانية ) نسط التحفيد  دالة

 111.00 11.10 3.27 45.50 10 قائسة السترجريؽ (
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 :مقياس اضظخابات الشظق
قاـ الباحث بتصبيق مكياس اضصخابات الشصق لألشفاؿ )إعجاد الباحثػف( وذلظ لحداب 
التكافؤ بيغ السجسػعتيغ التجخيبية األولى ) نسط محفدات األلعاب الخقسية الذارات (  

في درجة اضصخابات والتجخيبية الثانية )نسط محفدات األلعاب الخقسية قائسة السترجريغ( 
وتع حداب التكافؤ بيغ السجسػعتيغ وتبيغ عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا عشج  ،الشصق

 .( بيغ السجسػعتيغ عمى السكياس2.22)مدتػػ 

الستؾسط  ن السجسؾعة البعج
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

متؾسط 
 الختب

مجسؾع 
 الختب

قيسة 
U 

قيسة 
Z 

مدتؾى 
 الجاللة

الرؾت 
 مشفرل

تجخيبية أولى )نسط التحفيد 
 99.50 9.95 1.15 22 10 الذارات (

غيخ  0.43 44.5
تجخيبية ثانية ) نسط  دالة

 110.50 11.05 1.06 22.3 10 التحفيد قائسة السترجريؽ (

الرؾت 
أول 
 الكمسة

تجخيبية أولى )نسط التحفيد 
 97.50 9.75 0.92 20.2 10 الذارات (

غيخ  0.61 42.5
تجخيبية ثانية ) نسط  دالة

 112.50 11.25 1.17 20.4 10 التحفيد قائسة السترجريؽ (

الرؾت 
وسط 
 الكمسة

تجخيبية أولى )نسط التحفيد 
 101.00 10.10 1.16 17.3 10 الذارات (

غيخ  0.31 46
تجخيبية ثانية ) نسط  دالة

 109.00 10.90 2.08 17.9 10 التحفيد قائسة السترجريؽ (

الرؾت 
أخخ 
 الكمسة

تجخيبية أولى )نسط التحفيد 
 98.50 9.85 0.95 18.7 10 الذارات (

غيخ  0.51 43.5
تجخيبية ثانية ) نسط  دالة

 111.50 11.15 0.99 18.9 10 التحفيد قائسة السترجريؽ (
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الجرجة 
 الكمية

تجخيبية أولى )نسط التحفيد 
 الذارات (

10 78.2 2.66 9.70 97.00 
غيخ  0.61 42

تجخيبية ثانية ) نسط  دالة
 113.00 11.30 4.06 79.5 10 التحفيد قائسة السترجريؽ (

 
 :بشاء بيـئـة التـعمـؼ اإللـكتـخونـي القـائـسـة عمى محفدات األلعاب الخقسية

( كشسػذج لترسيع تعميسي ثبتت  0270اعتسج الباحث عمى نسػذج دمحم الجسػقي ) 
التجارب البحثية التي اخترت بتجريذ السادة العمسية عبخ بيئات فعاليتو في العجيج مغ 

كسا يشاسب ىحا الشسػذج  ،كسا راعى الشسػذج خرائز الستعمسيغ ،التعمع اإللكتخوني
تػضيم محفدات األلعاب الخقسية في بيئات التعمع اإللكتخوني، باإلضافة لكػنو مشاسبا 

 :لصبيعة البحث الحالي
 التقييؼ السجخمي مخحمة  :السخحمة األولى

تيجؼ مخحمة التقييع السجخمي إلى تحجيج الستصمبات السجاخمية الػاجب تػافخىا لكل مغ 
  :السعمع، والستعمع، والبيئة التعميسية اإللكتخونية، لحا قاـ الباحث بتحجيج الستصمبات التالية

  :تحجيج أدوات البحث –أوال 
 )إعجاد الباحثػف (         مكياس اضصخابات الشصق لجػ األشفاؿ.                  – 7
 )إعجاد الباحثػف(   .استسارة السدتػػ االجتساعي االقترادؼ الثقافي لألسخة البحخيشية – 0
 ) إعجاد الباحثػف (  .البيئة التعميسية اإللكتخونية القائسة عمى محفدات األلعاب الخقسية – 0
 :بشاء مقياس اضظخابات الشظق :1

تع قياس الجانب األدائي ) الشصقي ( لمتالميح مغ خالؿ مكياس اضصخابات الشصق والحؼ 
ييجؼ إلى قياس وتحجيج االضصخابات الشصكية لجػ تالميح الحمقة األولى مغ التعميع 

دراسة دمحم  وتع إعجاد السكياس بشاًء عمى الجراسات والسقاييذ الدابقة وأبخزىا ،االبتجائي
إبخاليع  .ديخ لمشصق –اختبار تسبمغ  ،( 0222إيياب الببالوؼ )  ،(0272الشػبي )

دراسة حالة اضصخابات الشصق والكالـ عبج العديد  ،( 0222الدريقات ) 
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وتع إعجاد السكياس وتست مخاعاة السعاييخ الالزمة وتع عخضو عمى  ،(7991الذخز)
  :ة الشيائية لمسكياس ويذتسل عمىوتع التػصل لمرػر  ،الدادة السحكسيغ

 ( صػتا حدب تختيب مخارج األصػات  07بعج األصػات مشعدلة )  -
  .( كمسة مرػرة 74نياية ( عبارة عغ )  –وسط  –بعج األصػت في الكمسة ) أوؿ  -

 –الححؼ  –وتع إعجاد استسارة تدجيل اضصخابات الشصق شبقا لمخصأ الشصقي ) اإلبجاؿ 
 التذػيو اإلضافة (

  :الجراسة الديكؾمتخية لمسقياس   *
بعج االنتياء مغ الذكل الشيائي لمسكياس تع تصبيقو عمى عيشة استصالعية مكػنة مغ ) 

( تمسيحا مغ غيخ عيشة البحث مسغ يعانػف مغ اضصخابات نصق لمحمقة األولى مغ  62
سة اليخمػؾ التعميع االبتجائي بسسمكة البحخيغ مغ مجرسة كخزكاف االبتجائية لمبشيغ، مجر 

 :وتع إجخاء قياس كل مغ  ،االبتجائية لمبشيغ
 االتداق الجاخمي:

عػػػػغ  )صػػػػرة الصفػػػػل(تػػػع حدػػػػاب االتدػػػاؽ الػػػػجاخمي لسكيػػػاس اضػػػػصخابات الشصق   
 لمبعػػجشخيػػق إيجػػاد معامػػل االرتبػػاط بػػيغ كػػل عبػػارة مػػغ عبػػارات السكيػػاس والجرجػػة الكميػػة 

وكػػحلظ ارتباشيػػا بالجرجػػة الكميػػة لمسكيػػاس واتزػػح أف جسيػػع معػػامالت  ،إليػػو الػػحؼ تشتسػػي
( 2027ارتباط العبارة بالبعج الػحؼ تشتسػي إليػو، وبالجرجػة الكميػة لمسكيػاس دالػة عشػج مدػتػؼ)

ثػػػػع قػػػػاـ الباحػػػػث بحدػػػػاب  ،مسػػػػا يؤكػػػػج عمػػػػى صػػػػجؽ االتدػػػػاؽ الػػػػجاخمى لعبػػػػارات السكيػػػػاس
الكميػة لمسكيػاس واتزػح أف جسيػع معػامالت معامالت االرتباط بيغ درجة كل بعػج والجرجػة 

االرتباط بيغ كل بعج مغ األبعػاد الفخعيػة األربعػة )الرػػت مشفرػل، الرػػت أوؿ الكمسػة، 
الرػػػت وسػػط الكمسػػة، الرػػػت أخػػخ الكمسػػة( والجرجػػة الكميػػة لمسكيػػاس دالػػة عشػػج مدػػتػؼ 

 .ىاالتداؽ الجاخم( مسا يجؿ عمي أف السكياس يتستع بجرجة عالية مغ  2.27)
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 (:دي صجق السقارنة الظخفية ) الرجق التسي
%( مػػغ أفػػخاد العيشػػة 02بػػو السقارنػػة بػػيغ الفئػػة العميػػا ) أعمػػى مػػغ  يقرػػجوالرػػجؽ التسيػػدؼ 

%( مػػػغ أفػػػخاد العيشػػػة عمػػػى أبعػػػاد االختبػػػار و السكيػػػاس ككػػػل، 02والفئػػػة الػػػجنيا )أقػػػل مػػػغ 
والػحػ يػجؿ عمػى الرػجؽ التسيػدػ  ،2.27واتزح  أف جسيػع قػيع "ت" دالػة إحرػائيًا عشػج مدػتػػ 

 لمسكياس وىحا يؤكج صالحية السكياس لمتصبيق.
 :السقياسثبات 

بصػػػػخيقتيغ ىسػػػػا: ألفػػػػا كخونبػػػػاخ وشخيقػػػػة التجدئػػػػة  السكيػػػػاسقػػػػاـ البػػػػاحثػف بحدػػػػاب ثبػػػػات 
واتزػح أف جسيػع  ،وكحلظ بالشدبة لمسكيػاس الكمػي ،الشرفية، وذلظ بالشدبة ألبعاد السكياس

 معامالت الثبات مختفعة، مسا يؤكج تستع السكياس بجرجة عالية مغ الثبات.
 (: الباحثالسدتؾى االقترادي االجتساعي  )إعجاد  : استسارة2

بعج االشالع عمى العجيج مغ مقاييذ واستسارات قياس السدتػػ االقترادؼ االجتساعي 
 ،(7991جؼ واالجتساعي لحسجاف فزة )الثقافي لألسخة مثل  مكياس السدتػػ االقتر

ومكياس تقجيخ  ،(0270مكياس السدتػػ االجتساعي االقترادؼ لعبجالعديد الذخز )
(، قج قاـ 0277السدتػػ االجتساعي االقترادؼ الثقافي لألسخة السرخية أليسغ سالع )
عمييا  وتع بشاء ،الباحث بإعجاد استسارة لتقجيخ السدتػػ االقترادؼ االجتساعي الثقافي

كحلظ  ،ومدتػػ التعميع العالي لألـ واألب ،اختيار عيشة الباحث مغ ذوؼ الجخل السختفع
 ..اختيار ذوؼ الخمفية الثقافية لالـ واالب

 :الخرائص الديكؾمتخية لالستسارة
  :وتع حداب كل مغ االتداؽ الجاخمي والثبات لالستسارة كسا يمي

 االتداق الجاخمى -1
 ،لالستسارةوالجرجة الكمية  العبارةتع حدابو عغ شخيق إيجاد معامل االرتباط بيغ   

( مسا يػضح االتداؽ الجاخمي 2.27جسيعيا دالة عشج مدتػػ )العبارات  واتزح أف 
 .لالستسارة
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 الثبات  -2
شخيقة  :تع حداب ثبات مكياس السدتػػ الثقافى االقترادػ االجتساعى بصخيقتيغ ىسا

الثبات مختفعة والحػ يؤكج  معاممىونباخ و شخيقة التجدئة الشرفية واتزح  أف ألفا كخ 
ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية كانت أف قيع معاممى وذلظ مغ خالؿ  االستسارةثبات 
، و بحلظ فإف األداة السدتخجمة تتسيد بالرجؽ و الثبات و يسكغ استخجاميا مختفعة
 .عمسياً 

 :تحجيج شكل البيئة التعميسية :3
وقػػػاـ الباحػػػث  ،كبيئػػػة تعميسيػػػة Schoologyوقػػػج اعتسػػػج البػػػاحثػف فػػػي ىػػػحا البحػػػث عمػػػى 

وتػػػػع اختيػػػار ىػػػحه البيئػػػة نطػػػػخا  ،بػػػالتصبيق بشفدػػػو باعتبػػػاره اخرػػػػائي الشصػػػق فػػػي السجرسػػػة
وأيزػػػػا سػػػػيػلة إنذػػػػاء  ،لدػػػػيػلتيا ومخونتيػػػػا فػػػػي إنذػػػػاء السحتػيػػػػات التعميسيػػػػة والتجريبيػػػػة

وبػػيغ التالميػػح  ،كػػحلظ ضػػساف التفاعميػػة بػػيغ التالميػػح والسحتػػػػ  ،ألنذػػصة التفاعميػػة عمييػػاا
أىع ميدة تقجميا ىحه البيئة وتتسيد عػغ غيخىػا  ،وأخيخا بيغ التالميح والسعمع ،بعزيع لبعس

مػػغ بيئػػات التعمػػيع األخػػخػ ىػػي ميػػدة تدػػجيل وإرسػػاؿ ممفػػات الرػػػت والفيػػجيػ مػػغ جانػػب 
سيػػػدة ىامػػػة جػػػجا باعتبػػػار أف تقيػػػيع الشصػػػق يعتسػػػج عمػػػى أدائػػػو فػػػي شخيقػػػة التالميػػػح، وىػػػحه ال

الشصػػق مسػػا يدػػيل ذلػػظ عمػػى الباحػػث مػػغ متابعػػة شخيقػػة نصػػق التالميػػح ومتابعػػة تصػػػرىع 
والباحػػػث سػػػػؼ يقػػػـػ بترػػػسيع السحتػػػػػ واألنذػػػصة وتػجيػػػو التالميػػػح شػػػػاؿ فتػػػخة  ،الشصقػػػي

 .التعمعالتصبيق داخل بيئة التعمع و إدارة جسيع عسميات 
 :متظمبات السعمؼ :أ

تتسثل تمظ الستصمبات في أف يستمظ السعمع السؤىالت العمسية والخبخات العسمية في مجاؿ 
عالج اضصخابات الشصق، و القجرة عمى التجريب والتعميع باستخجاـ االستخاتيجيات 

مع والتسكغ والخبخات الدابقة في التعامل مع نطاـ إدارة التع ،التعميسية السختمفة
Schloogy ،  باإلضافة إلى امتالؾ ميارات التجريذ عبخ االنتخنت باستخجاـ بخنامج

Teams   ( لمتجريذ عبخ الفرػؿ االفتخاضيVirtual Classroom  وذلظ نطخا )
 .لتصبيق التجخبة مغ خالؿ التعمع عغ بعج نطخا لجائحة كػرونا
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 :تحجيج متظمبات التالميح :ب
امتالؾ كل تمسيح جياز  ،التعامل مع اإلنتخنت والحاسب اآلليوتتسثل في القجرة عمى 
أف يتػفخ لكل تمسيح اتراؿ جيج باإلنتخنت مغ  ،أو جياز أؼ باد ،حاسػب ) الب تػب (
ولقج كاف ذلظ تػجو قػمي لسسمكة البحخيغ حيث ضسشت ووفخت  ،حيث الدعة والدخعة

تعميع مغ معمسيغ وشالب لزساف االنتخنت فائق الدخعة لجسيع مشتدبي وزارة التخبية وال
القجرة عمى استخجاـ وتصبيق بخنامج )  ،جػدة الخجمة التعميسية أثشاء جائحة كػرونا

Teams حيث وفخت وزارة التخبية والتعميع حدابا لكل شالب  ،( لمتعمع عبخ االنتخنت
 ليتسكغ مغ تمقي الخجمات التعميسية في ضل جائحة كػرونا.

 :التعمؼتحجيج متظمبات بيئة  :ج
 ،Schoologyوتتسثل في وجػد حداب لكل تمسيح لمجخػؿ عمى بيئة التعمع اإللكتخوني   

 .تػفخ االنتخنت الدخيع، تػفخ جياز الحاسب اآللي
 مخحمة التييئة  :السخحمة الثانية 

 :تحجيج خبخات التالميح بأجيدة وأدوات التعمؼ - 1
وىػػي مػػػجػ الخبػػػخة التػػػي يستمكيػػػا التالميػػػح ) عيشػػػة البحػػػث ( لتحقيػػػق الستصمبػػػات مػػػغ حيػػػث 

ولمتأكػج  ،Schoologyالقجرة عمى اسػتخجاـ الحاسػب اآللػي والتعامػل مػع نطػاـ إدارة الػتعمع 
مغ ىحا الستصمب فقج تع تجريب التالميػح قبػل إجػخاء التجخبػة فػي أكثػخ مػغ لقػاء عمػى كيفيػة 

ولع يجج التالميح صعػبة فػي التعامػل معيػا حيػث بالفعػل يتعػاممػف  ،يئةالتعامل مع ىحه الب
تستمكو وزارة التخبيػة وتذػخؼ عميػو فػي تقػجيع   Schoologyمع نطاـ إدارة تعمع شبيو لبيئة 

 .السقخرات واألنذصة والتصبيقات الخاصة بالتالميح
 :تحجيج القائسيؽ عمى البحث - 2

اضصخابات نصق ولغة لػزارة التخبية والتعميع في مسمكة نطخا لصبيعة عسل الباحث كسعالج 
باإلضافة المتالكو خبخة في التعامل مع نطع إدارة التعمع مغ خالؿ الػرش  ،البحخيغ

والجورات التي تمقاىا مغ ىيئة التجريب والتصػيخ بالػزارة فقج قاـ الباحث بترسيع السحتػػ 
حيث   Schoologyات األلعاب الخقسية التجريبي لمتالميح وتصبيقو مغ خالؿ بيئة محفد 
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تع تجريذ السجسػعة األولى مغ خالؿ محفدات األلعاب الخقسية ) الذارات ( والسجسػعة 
 .التجخيبية الثانية مغ خالؿ محفدات األلعاب الخقسية )قائسة السترجريغ(

 .تحجيج الستظمبات الؾاجب تؾافخىا في بيئة التعمؼ - 3
 (online )األدوات التي تداعج عمى تصبيق البحث عغ بعج  ولقج تأكج الباحث مغ تػافخ

وبشاء عمى ذلظ تع تجريب التالميح وعسل التجخبة البحثية أوف اليغ عغ شخيق الفرػؿ 
ولزساف تصبيق التجخبة بذكل سميع فقج تأكج   Teamsاالفتخاضية باستخجاـ تصبيق 

 ، Teamsجاـ تصبيق الباحث مغ تسكغ التالميح مغ دخػؿ الفرل االفتخاضي باستخ
والتأكج مغ عسل محفدات األلعاب  ، Schoologyوفتح حداب لمتالميح عمى بيئة التعمع 

 .ولػحة السترجريغ داخل البيئة ،الخقسية الشقاط والذارات
 :مخحمة التحميل :السخحمة الثالثة

 :تحجيج األىجاف العامة لمسحتؾى  - 1
تعج األىجاؼ العامة لمبحث والحؼ يدعى الباحث لتحكيقو ىػ عالج اضصخابات الشصق 
لجػ شالب الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي بسسمكة البحخيغ وذلظ مغ خالؿ السحتػػ 

لػحة  –التجريبي الحؼ يعجه الباحث مغ خالؿ نسط تحفيد األلعاب الخقسية ) الذارات 
 .Schoologyع اإللكتخوني السترجريغ ( في بيئة التعم

 :تحجيج األىجاف اإلجخائية لمبحث - 2
تع إعجاد قائسة األىجاؼ اإلجخائية وتحجيج األىجاؽ اإلجخائية الفخعية وتسثل عباراتيا 
مزسػنا تعميسيا أكثخ وضػحا وتحجيجا وىي تسثل الشتاجات التي يسكغ قياسيا والتي يتػقع 

 .ؿ السحتػػ أف يتقشو التالميح بعج التجريب مغ خال
 :تحجيج السحتؾى التعميسي السشاسب لمتالميح - 3

 ،مغ خالؿ تحجيج اليجؼ العاـ وفي ضػء تحجيج الخمفيات السعخفية والسيارية لمتالميح
وتحميل وتحجيج  ،وتحجيج الغايات لمسحتػػ ككل ،وتحجيج اإلمكانات الستاحة والسعػقات

تع تحجيج العشاصخ الخئيدة  ،لدابقةوالخجػع لمبحػث والجراسات ا ،مػضػعات السحتػػ 
 .لمسحتػػ في شكل مخاحل تجريبية  والتي مغ خالليا تحقق األىجاؼ العامة واإلجخائية
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 :تحجيج بخامج اإلنتاج ولغات البخمجة - 4
بخنامج  ،لتعجيل جػدة الرػت Audacityبخنامج تؾافخ مجسؾعة مؽ البخامج مثل 

Photoshop بخنامج  ،لتعجيل الرػرPowerpoint  ،لعسل فيجيػىات التجريب والتعميع
 .لمفرػؿ االفتخاضية  Teamsبخنامج 

 :تحجيج فخيق عسل إنتاج الؾسائط الستعجدة - 5
 Schoologyقاـ الباحثػف باختيار بيئة التعمع اإللكتخوني السشاسبة لخرائز الستعمسيغ 

ت األلعاب الخقسية ثع قاـ بترسيع محفدا ،كػنيا تتدع بالبداشة وسيػلة االستخجاـ
قائسة السترجريغ ( بشفدو كػنو دارسا في الجامعة السرخية لمتعمع  –بشسصييا ) الذارات 
كسا قاـ باالستعانة ببعس الرػر عمى اإلنتخنت وتع تعجيميا مغ  ،اإللكتخوني األىمية

 .Adobe Photoshopخالؿ بخنامج تعجيل الرػر 
 :تحجيج احتياجات التالميح وخرائريؼ -6

إف التعمع اإللكتخوني لمتالميح باستخجاـ أجيدة الحاسب اآللي وبيئة التعمع اإللكتخوني 
يتصمب تػفخ ميارات خاصة وخرائز معيشة لمتالميح حتى يدتصيعػا تحقيق أىجاؼ 

الذخرية مثل الجافعية  وتتسثل ميارات في تػافخ السيارات ،التعمع واكتداب السيارات
  .والتفاعل الشذط ،القجرة عمى التعمؼ الحاتي ،في مجؾعاتوالقجرة عمى العسل  ،لمتعمؼ

 :مخحمة الترسيؼ :السخحمة الخابعة
 :صياغة األىجاف اإلجخائية - 1

تع في ىحه الخصػة اشتقاؽ األىجاؼ اإلجخائية مغ اليجؼ العاـ وعمى حدب األصػات 
تكػف متدمدمة  وأف ،مخاعيا لسجسػعة مغ السعاييخ وىي أف تكػف قابمة لمكياس ،السدتيجفة

بصخيقة مشصكية لكيفية التجريب الرحيح لشصق األصػات، ووصل عجد األىجاؼ اإلجخائية 
 .وتع إجخاء التعجيالت الشيائية ،وتع عخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ،( ىجفا 49) 
 :ترسيؼ السحتؾى التجريبي - 2

وتحجيج مغ خالؿ ما قع بو الباحثػف فيسا سبق مغ تحجيج خرائز عيشة البحث 
االحتياجات التجريبية ليع ) األصػات السدتيجؼ عالجيا ( مغ خالؿ تصبيق مكياس 
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والخجػع إلى البحػث والجراسات الدابقة  ،وتػضيح أىجاؼ السحتػػ  ،اضصخابات الشصق
باإلضافة إلى تحميل السحتػػ وما سيتزسشو مغ مػضػعات سيتع  ،بسػضػع البحث
فقج تع تحجيج   ،وتحميل استخاتيجية تشطيع السحتػػ  قاـ الباحث بتحجيج ،التجريب عمييا

وقج تع  ،السػضػعات التي سيتع التجريب عمييا وإنذاء أدوات التقػيع ومغ ثع الكياس
وأف  ،مخاعاة الذخوط الالزمة عشج ترسيع السحتػػ كأف يغصي السحتػػ األىجاؼ التعميسية

السشصقي والرحيح في  يكػف السحتػػ مبشي بذكل عمسي صحيح، وأف يخاعي التدمدل
  .عخض السحتػػ 

 :ترسيؼ الديشاريؾ التعميسي لبيئة محفدات األلعاب الخقسية - 3
سػاء  ،في ىحه الخصػة تع إعجاد الديشاريػ التعميسي الخاص ببيئة محفدات األلعاب الخقسية

 ،ما تع ترسيسو مغ قبل الباحث أو ما تع اختياره مغ وسائط جاىدة لتزسيشيا داخل البيئة
كسا تع  ،كسا تع تحجيج السياـ والخصػات التي يقػـ التمسيح بتشفيحىا خالؿ دراستو لمسحتػػ 

  .وعجد الشقاط التي سيحرل عمييا ،تحجيج وقت كل ميسة وتحجؼ
عشج التجريب عمى نصق صػتي ) ش / ج ( يسخ التجريب بسجسػعة مغ السدتػيات  :مثاؿ

نصق الرػت في  –رػت مشعدال نصق ال –التجريب الدسعي  -) التجريب البرخؼ 
نصق الرػت  –نصق الرػت في آخخ الكمسة  –نصق الرػت في أوؿ الكمسة  –مقاشع 

 .في وسط الكمسة ( إلى أف يرل إلى مخحمة نصق األصػات في جسل وعبارات
 ،وجدء لمتحجؼ ) نذاط ( ،وكل مدتػػ مغ السدتػيات الدابقة يذتسل عمى جدء تعميسي

  .واجب أو تجريب مشدليويذتسل كل مدتػػ عمى 
 :ترسيؼ األنذظة وميام التعمؼ -4

عشج ترسيع األنذصة تع االستعانة عشج الترسيع بخيارات ترسيع األسئمة والتي تػفخىا 
كاالختيار مغ متعجد و والدحب   Schoologyبيئة التعمع اإللكتخوني سكػلػجي 

في  Word Wallكسا تع ترسيع بعس األسئمة باستخجاـ مػقع ورد ووؿ  ،واإلفالت
ترسيع األنذصة التي التحتاج إلى تقييع مباشخ مغ قبل السعمع حيث يتيح السػقع عخض 

السخئي ( والتي تػفخت  –كسا تع االستعانة بسيدة التدجيل ) الرػتي  ،قائسة السترجريغ
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تمسيح بأف يذاىج فيجيػ الشصق الرحيح لمكمسة أو حيث تتيح ىحه السيدة لم ،في بيئة التعمع
فيجيػ ( ألكثخ مغ مخة إلى أف يرل إلى الشصق  –الجسمة ثع يدجل نصقو ) صػتيا 

الرحيح وعميو يقـػ معمع الشصق بالتقييع وإعصاء الجرجة ثع عخض نتيجة التالميح إما 
 الثانية عمى ىيئة الذارات لمسجسػعة األولى أو قائسة السترجريغ لمسجسػعة 

 :ترسيؼ استخاتيجية التعميؼ والتعمؼ - 5
قاـ الباحث باستخجاـ استخاتيجية التحفيد مغ خالؿ قياـ التالميح بتشفيح التحجؼ السصمػب 

لحا  ،في كل ميسة لتحقيق السشافدة وتشسية التعمع الحاتي لكل تمسيح حدب قجراتو وسخعتو
اسي عمى التعمع الحاتي ولكغ في إشار فإف بيئة محفدات األلعاب الخقسية تعتسج بذكل أس

ويكػف دور السعمع ىػ التػجيو واإلرشاد وتقجيع التغحية الخاجعة  ،جساعي داخل بيئة التعمع
كسا اعتسج الباحث عمى أسمػب التعمع بالشسحجة والتقميج عشج تجريب التالميح نصق 

 .األصػات
 :لعاب الخقسيةترسيؼ واجيات االستخجام والتفاعل في بيئة محفدات األ  - 6

وتستاز واجية    Schoologyتع ترسيع واجية االستخجاـ مغ خالؿ بيئة التعمع 
االستخجاـ بالبداشة وسيػلة الجخػؿ مغ جانب التالميح وإعجاد واجيات التفاعل بيغ 

كسا تع تقديع  ،التالميح والسحتػػ مغ خالؿ الترفح والزغط عمى روابط اإلبحار بالسػقع
) مجسػعة قائسة  ،البيئة إلى مجسػعتيغ )مجسػعة الذارات ( عيشة البحث داخل

كسا تع إعجاد صفحة التفاعل بيغ التالميح بعزيع البعس وبيغ التالميح  ،السترجريغ (
والسعمع في كل مجسػعة وعخض أنساط محفدات األلعاب الخقسية الخاصة بكل مجسػعة 

 .عمى حجة
 :ترسيؼ أدوات التقؾيؼ - 7

إعجاد أساليب التقؾيؼ التكؾيشي أثشاء تظبيق التجخبة مؽ خالل وتذسل ىحه السخحمة عمى 
أنػاع األسئمة التفاعمية والتي تقجـ عشج االنتياء مغ العخض التعميسي في كل 

 Schoologyوالتي تقجميا بيئة التعمع  Audio , Videoاستخجاـ التالميح لسيدة ،ميسة
غ تدجيل مقاشع صػتية أو مخئية لشصق األصػات والكمسات وىحه السيدة تسكغ التالميح م
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وتمظ الصخيقة تداعج الباحث في تقجيع التغدية  ،بعج التجريب عمييا وتخديشيا في السػقع
و تعتبخ مخجعا ىاما يداعج الباحث في متابعة التصػر الشصقي  ،الخاجعة والتحفيد

 .لمتالميح
 :مخحمة اإلنتاج  :السخحمة الخامدة

السخاحػػػػل اليامػػػػة فػػػػي بشػػػػاء وتصبيػػػػق محفػػػػدات األلعػػػػاب الخقسيػػػػة فػػػػي بيئػػػػة الػػػػتعمع تعػػػػج مػػػػغ 
   :وفيسا يمي عخض لسخاحل مخحمة اإلنتاج ،اإللكتخوني

 إنتاج الؾسائط الستعجدة الخاصة بسحفدات األلعاب الخقسية  - 1
وؿ ومػقػع ورد و  ،الستػفخة ببيئة الػتعمع Quizقاـ الباحث بترسيع األنذصة باستخجاـ بخامج 

Word Wall ،  وترػػسيع  ،السخئػػي ( التفاعميػػة –وإنتػػاج واجيػػات التدػػجيل ) الرػػػتي
 .قائسة السترجريغ والذارات

  Schoologyإنتاج السحتؾى واألنذظة وبشاء السادة التعميسية ببيئة التعمؼ  - 2
تع إنتاج الػسػائط الستعػجدة الخاصػة بسحفػدات األلعػاب الخقسيػة مػغ خػالؿ إنتػاج الشرػػص 
والفيػػػػػػجيػ والرػػػػػػػر وممفػػػػػػات الرػػػػػػػت لمعسػػػػػػل داخػػػػػػل بيئػػػػػػة محفػػػػػػدات األلعػػػػػػاب الخقسيػػػػػػة 

Schoology،  كسػػػػا تػػػػع مخاعػػػػاة تشاسػػػػق األلػػػػػاف والخصػػػػػط والخمفيػػػػات وأحجػػػػاـ الخصػػػػػط
وتػػع إعػػجاد السحتػػػػ التعميسػػي لكػػل  ،ػرووضػػػح الرػػ  ،وعػػجـ ازدحػػاـ الذاشػػات ،والرػػػر

مدػػتػػ عمػػى ىيئػػة فيػػجيػ يذػػاىجه السػػتعمع ويتعػػخؼ مػػغ خاللػػو عمػػى كيفيػػة التػػجريب عمػػى 
 .نصق الرػت مغ مخخجو الرػتي الرحيح

 :إنتاج واجيات التفاعل والتفاعالت البيشية - 3
 روعػػػػي فػػػي الترػػػػسيع Schoologyعشػػػج بشػػػػاء صػػػفحات بيئػػػػة محفػػػدات األلعػػػػاب الخقسيػػػة 
واشػتساؿ واجيػة التفاعػل عمػى اسػع  ،البداشة وسيػلة الػلػج والتشقل مغ صػفحة إلػى أخػخػ 

قائسػة السترػجريغ (  –كسا تع إنتاج نسصي  محفدات األلعػاب الخقسيػة ) الذػارات  ،البخنامج
وتػػػع  ،لكػػػي يػػػتسكغ التالميػػػح مػػػغ األشػػػالع عميػػػو بدػػػيػلة عشػػػج إكسػػػاؿ السدػػػتػيات السصمػبػػػة

 .ساعة بشاء عمى عجد الشقاط أو الجرجات التي يحز عمييا التالميح 04تغييخىا كل 
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 :Schoologyإنتاج السجسؾعات مؽ خالل بيئة التعمؼ اإللكتخوني  - 4
 ،تػػع فػػي ىػػحه الخصػػػة إنذػػاء مجسػعػػة تدػػتخجـ نسػػط محفػػدات األلعػػاب الخقسيػػة ) الذػػارات (

ويػػتع مػػغ  ،اب الخقسيػػة ) قائسػػة السترػػجريغ (ومجسػعػػة أخػػخػ تدػػتخجـ نسػػط محفػػدات األلعػػ
 ،خالليػػػا تفاعػػػل التالميػػػح مػػػع بعزػػػيع الػػػبعس ومػػػع السعمػػػع فػػػي كػػػل مجسػعػػػة عمػػػى حػػػجة

وتقػػجيع اإلرشػػادات  ،وعػػخض نتػػائج أدائيػػع وفقػػا لػػشسط محفػػدات األلعػػاب الخقسيػػة السدػػتخجـ
 .والتغحية الخاجعة لكل مدتػػ أو مخحمة

 Schoologyة في بيئة التعمؼ إنتاج محفدات األلعاب الخقسي - 5
) الذػارات  والتي تسثمت في الستغيخ السدتقل نسػط ،تع تحجيج نسط محفدات األلعاب الخقسية

كسػا تػع  ،سػاعة 04وتع ترػسيع قائسػة السترػجريغ بحيػث تتغيػخ كػل  ،/ قائسة السترجريغ(
 .إنتاج الذارات السدتخجمة مع مجسػعة الذارات

 والقياسإنتاج أدوات التقييؼ  - 6
تػػع فػػي ىػػحه السخحمػػة إنتػػاج مكيػػاس اضػػصخابات الشصػػق لكيػػاس شػػجة اضػػصخابات الشصػػق 

 .لجػ تالميح الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي بسسمكة البحخيغ برػرتو الشيائية
 :مخحمة التقؾيؼ  :السخحمة الدادسة

ئػة محفػدات تيجؼ ىحه السخحمة إلى الػصػؿ إلى الذكل الشيػائي التػي سػػؼ تكػػف عميػو بي
 :وتسخ ىحه السخحمة بسا يمي Schoologyاأللعاب الخقسية 

 :تقؾيؼ محفدات األلعاب الخقسية في بيئة التعمؼ اإللكتخوني -
تػػػع فػػػي ىػػػحه السخحمػػػة عػػػخض البيئػػػة التعميسيػػػة بعػػػج االنتيػػػاء مشيػػػا عمػػػى مجسػعػػػة مػػػغ 

ء التعػػجيالت وتػػع إجػػخا ،الدػػادة السحكسػػيغ إلبػػجاء مالحطػػاتيع والتعػػجيالت الالزمػػة ليػػا
( تالميػح  72ثع تصبيػق البيئػة عمػى عيشػة اسػتصالعية مكػنػة مػغ )  ،وفقا لسالحطاتيع

وذلػػظ بيػػجؼ معخفػػة السعػقػػات والرػػعػبات عمػػى  ،ليػػع نفػػذ مػاصػػفات عيشػػة البحػػث
   .أرض الػاقع والتي يسكغ أف تؤثخ عمى التصبيق الفعمي
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 :إجخاء التعجيال الشيائية -
 ،الدػػادة السحكسػػيغ والتغحيػػة الخاجعػػة مػػغ التصبيػػق التجخيبػػيبعػػج أخػػح السالحطػػات مػػغ 

 .قاـ الباحث بإجخاء التعجيالت الالزمة لطيػر البيئة بذكميا الشيائي
 :مخحمة التظبيق -السخحمة الدابعة 

 :تذسل ىحه السخحمة عمى الخصػات الفعمية التالية
 :التأكج مؽ تكافؤ السجسؾعتيؽ التجخيبية - 1

مجسػػػعتي البحػػث التجخيبيػػة تػػع تقدػػيع عيشػػة البحػػث بالتدػػاوؼ عذػػػائيا  ولمتحقػػق مػػغ تكػػافؤ
لسجسػػػعتيغ لتػػجريب كػػل مجسػعػػة مػػغ خػػالؿ نسػػط مػػغ نسصػػي التحفيػػد مػضػػػع البحػػث ) 

وتػػع التحقػػق مػػغ تكػػافؤ السجسػػػعتيغ فػػي كػػل مػػغ درجػػات  ،قائسػػة السترػػجريغ ( –الذػػارات 
سػػا تػػع عخضػػو فػػي بجايػػة ىػػحا الػػحكاء والعسػػخ الدمشػػي ودرجػػات مكيػػاس اضػػصخابات الشصػػق ك

 .الفرل
 : Schoologyاالستخجام الشيائي لشسظي التحفيد بجاخل بيئة التعمؼ اإللكتخوني  - 2

وبشػػػاء أدوات الكيػػػاس ) مكيػػػاس اضػػػصخابات  ،بعػػػج االنتيػػػاء مػػػغ التجخبػػػة االسػػػتصالعية
قػػػاـ الباحػػػث بالحرػػػػؿ عمػػػى السػافقػػػة عمػػػى إجػػػخاء  ،الشصػػػق ( والتأكػػػج مػػػغ صػػػالحيتو

( تمسيحا مغ تالميح الحمقػة األولػى مػغ التعمػيع االبتػجائي 02التجخبة البحثية عمى عجد )
وقػػج أجػػازت وزارة  ،بسجرسػػة وادؼ الدػػيل االبتجائيػػة لمبشػػيغ مػػغ ذوؼ اضػػصخابات الشصػػق

 .التخبية بسسمكة البحخيغ إجخاء التجخبة البحثية
 :الفعمي لتجخبة البحث وفقا لمخظؾات التالية التظبيق - 3

تػػػع اختيػػػار التالميػػػح مسػػػغ يعػػػانػف مػػػغ اضػػػصخابات نصػػػق مػػػغ الحمقػػػة األولػػػى مػػػغ  -
التعميع االبتجائي بسجارس وادؼ الديل وكخزكاف واليخمػؾ االبتجائيػة لمبشػيغ بسسمكػة 

 .البحخيغ وفقا لذخوط محجدة وضحيا الباحث
 ) مكياس اضصخابات الشصق (  تع التصبيق القبمي ألدوات البحث -
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 :تػػػػع تػزيػػػػع التالميػػػػح عذػػػػػائيا إلػػػػى مجسػػػػػعتيغ وتػػػػع التأكػػػػج مػػػػغ التكػػػػافؤ بيشيسػػػػا  -
واألخػػخػ مػػغ  ،مجسػعػػة يػػتع التػػجريب معيػػا مػػغ خػػالؿ نسػػط التحفيػػد ) الذػػارات (

 .خالؿ نسط محفدات األلعاب الخقسية ) قائسة السترجريغ (
 Schoologyاإللكتخوني  تع تػفيخ نسصي التحفيد خالؿ بيئة التعمع -
تػػع إدراج كػػل تمسيػػح فػػي السجسػعػػة الخاصػػة بػػو بحيػػث يتفاعػػل وفػػق نسػػط التحفيػػد  -

 السجرج بو دوف اآلخخ.
تػػػػع إتاحػػػػة الػػػػجخػؿ لجسيػػػػع تالميػػػػح عيشػػػػة البحػػػػث عمػػػػى بيئػػػػة الػػػػتعمع اإللكتخونػػػػي  -

Schoology   مػغ خػالؿ تػػفيخ حدػاب خػاص بكػل تمسيػح باسػع السدػتخجـ ورقػع
 .السخور الخاص بو

 ،تع تفاعل التالميح مع السحتػػ وفقػا لسخاحمػو ومدػتػياتو والكيػاـ بالسيػاـ السصمػبػة -
 Teamsوعقج المقاءات السباشخة عغ بعج مغ خالؿ بخنامج 

 .قياـ التالميح بتشفيح التحجيات السختمفة بكل مدتػػ  -
 .تع تحفيد التالميح وتذجييع وبث روح السشافدة فيسا بيشيع -
تع تػفيخ لمسجسػعة التجخيبية األولى نسط التحفيػد ) الذػارات ( والػحؼ تقجمػو بيئػة  -

   Schoologyالتعمع اإللكتخوني 
تع تػفيخ لمسجسػعة التجخيبية الثانية نسط التحفيػد ) قائسػة السترػجريغ ( والستػػفخ  -

 Schoologyأيزا ببيئة التعمع اإللكتخوني 
التػجريب لمسجسػػعتيغ التجخيبيػة عمػى مكيػاس تع التصبيق البعجؼ بعج االنتيػاء مػغ  -

 .اضصخابات الشصق
 تع رصج الجرجات الخاصة بالتالميح وذلظ لمكياـ بتحميميا واستخالص الشتائج  -

 :متابعة تفاعل التالميح لحتؾى التجخبة البحثية - 4
حيث يقـػ التمسيح مغ خالؿ التفاعل  ،حجد الباحث شخؽ متابعة التالميح لمسحتػػ التجريبي

مع السحتػػ والحؼ ىػ عبارة عغ مخاحل تجريبية كل مخحمة مشقدسة إلى مدتػيات وكل 
مدتػػ يشقدع إلى ميسات، يقع التمسيح بتشفيح السيسة مغ خالؿ االشالع عمى العخض 
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وحخص الباحث أف تكػف  ،التعميسي ) فيجيػ ( ثع يتبع ذلظ تشفيح تحجؼ ) نذاط (
األنذصة أو التحجيات مختبصة بالسحتػػ وتكيذ األىجاؼ اإلجخائية، وتكػف مشاسبة 
لخرائز التالميح وبعج إكساؿ السيسات في كل مدتػػ يقـػ بتشفيح التحجؼ الشيائي 
لمسدتػػ والحؼ مغ خاللو يتع تقػيسو وتقجيع التغحية الخاجعة ثع يقجـ نسط محفدات األلعاب 

قائسة السترجريغ( مغ خالؿ بيئة التعمع  –الذارات حدب كل مجسػعة عمى حجة ) 
ويقـػ السعمع بعقج المقاءات التدامشية مع التالميح مغ خالؿ  ،Schoologyاإللكتخوني 
Teams   لسشاقذة أدائيع وعخض الشساذج الرحيحة لمشصق والتػجيو وتقجيع اإلرشادات
 الالزمة.

 :السؾسع الشذخ واإلتاحة لمبخنامج التجريبي لالستخجام - 5
  Schoologyعقب الكياـ  بتحسيل السحتػػ التجريبي مغ خالؿ بيئة التعمع اإللكتخوني 

قائسة السترجريغ (  –مغ خالؿ نسصي محفدات األلعاب الخقسية لكل مجسػعة ) الذارات 
تع إتاحة السحتػػ التعميسي واألنذصة التفاعمية لمتالميح بعج ضبصيع والتحقق مغ 

تمسيح إمكانية الػصػؿ لمسحتػػ التجريبي والتفاعل مع السحتػػ  وأصبح لكل ،جػدتيع
 .واألنذصة عبخ بيئة التعمع وفقا لشسط محفدات األلعاب الخقسية الخاص لكل مجسػعة

لمسحتؾى واألنذظة التفاعمية  في بيئة التعمؼ   تقؾيؼ التظبيق وأداء التالميح - 6
Schoology 

وفخ   Schoologyؿ بيئة التعمع اإللكتخوني إف استخجاـ األنذصة التفاعمية مغ خال
جسيع السعمػمات الخاصة بسذاركة كل تمسيح بسا تحػيو مغ عجد مخات السذاركة ومجػ 

فقج وجج الباحث أف معطع التالميح شاركػا في  ،التقجـ في السدتػػ ومجػ تفاعمو معيا
أدػ إلى تحدغ في تشفيح األنذصة والتحجيات بفاعمية وقامػا بالسسارسة عجة مخات مسا 

أدائيع الشصقي كسا أف الحكع عمى جػدة األنذصة جاء مغ خالؿ زيادة السذاركة الفعالة 
وزيادة الحساس والتذػيق فيسا بيشيع مسا إلى تحفيدىع عمى السذاركة والتحدغ في األداء 
وعجـ الخػؼ مغ الفذل وزيادة الثقة في الشفذ وذلظ ضيخ مغ خالؿ نتائجيع في التصبيق 

 .ألداءوا
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  :نتائج البحث 
 وتفديخىا ومشاقذتيا: البحث نتائج -أوالا 

بعج أف تع االنتياء مغ تصبيق تجخبة البحث عغ شخيق التجريذ مغ خالؿ محفدات 
وإجخاء تصبيق  ،قائسة السترجريغ ( في بيئة التعمع اإللكتخوني –األلعاب الخقسية)الذارات 

السكياس السدتخجـ عمى السجسػعتيغ التجخيبيتيغ، وكحلظ جسع البييانات وتحميميا مغ 
وقج جاءت نتائج اإلجابة عمى أسئمة البحث عمى الشحػ  ،خالؿ التحميل اإلحرائي

  :التالي
" مــا الترــؾر السقتــخح لبيئــة الــتعمؼ نرــو  والــحي األول الدــؤال عمــى لإلجابــة      

قائســة السترــجريؽ( لعــالج اضــظخابات  –قائســة عمــى نســط التحفيــد) الذــارات  اإللكتخونــي
 الشظق لجى الحمقة األولى مؽ التعميؼ االبتجائي بسسمكة البحخيؽ " ؟

قاـ الباحث باالشالع عمى البحػث والجراسات في مجاؿ محفدات األلعاب الخقسية وبيئات 
وتحجيج األدوات السشاسبة لتشفيحىا في  ،خحةالتعمع اإللكتخوني لتحجؼ آليات بشاء البيئة السقت

وتع  ،عالج اضصخابات الشصق لجػ الحمقة األولى مغ التعميع االبتجائي بسسمكة البحخيغ
( في تشطيع خصػات بشاء  0270االعتساد في ترسيع البخنامج عمى نسػذج دمحم الجسػقي )

مع استخجاـ نسصي  Schoologyوقج تع استخجاـ بيئة التعمع اإللكتخوني  ،البخنامج وتشفيحه
وقج تع عخض البيئة عمى مجسػعة مغ الخبخاء  ،قائسة السترجريغ ( –التحفيد ) الذارات 

وقج اقتخح السحكسػف مجسػعة مغ  ،والسحكسيغ في مجاؿ تكشػلػجيا التعميع لزبط البيئة
بة عمى التعجيالت قاـ الباحث بتشفيحىا لمػصػؿ لمذكل الشيائي لمبيئة وبالتالي تع اإلجا

 .الدؤاؿ األوؿ
بيئة التعمع اإللكتخوني قائسة " ما فاعمية  :لإلجابة عمى الدؤال الثاني لمبحث والحي نرو

عالج اضصخابات الشصق لجػ الحمقة قائسة السترجريغ(  –عمى نسط التحفيد)الذارات 
 األولى مغ التعميع االبتجائي بسسمكة البحخيغ "؟
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 :الباحث بالتحقق مؽ صحة الفخوض التاليةولإلجابة عمى ىحا الدؤال قام 
يشص الفخض األول عمـى أنـو  " تؾجـج فـخوق ذات داللـة إحرـائية بـيؽ متؾسـظى رتـب  -1

ـــي  ـــد الذـــارات( ف ـــط التحفي ـــة األولى)مجسؾعـــة نس ـــال السجسؾعـــة التجخيبي درجـــات أطف
 القياسيؽ القبمي والبعجي عمي مقياس اضظخابات الشظق في اتجاه القياس البعجي. " 

 Wilcoxon ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض قاـ الباحث باسػتخجاـ اختبػار ويمكػكدػػف       
Test ويػضػح الجػجوؿ التػالى  ،البعػجؼ ( ،) القبمػي لمكذف عػغ داللػة الفػخوؽ بػيغ الكياسػيغ

 :ما تػصل إليو الباحث مغ نتائج فى ىحا الرجد
الستؾسط  العجد نتائج القياس البعج

 الحدابي
اإلنحخاف 
 السعياري 

متؾسط 
 الختب

مجسؾع 
 الختب

مدتؾى  Zقيسة 
 الجاللة

حجؼ 
 قبمى / بعجى األثخ

الرؾت 
 مشفرل

 

دالة  2.82 0 0 1.15 22 0 الختب الدالبة
عشج 

مدتؾى 
0.01 

0.95 
 55 5.5 0.52 27.4 10 الختب السؾجبة
       0 الختب الستعادلة

       10 اإلجسالى
الرؾت 
أول 
 الكمسة

 

دالة  2.81 0 0 0.92 20.2 0 الختب الدالبة
عشج 

مدتؾى 
0.01 

0.96 
 55 5.5 0.94 27 10 الختب السؾجبة
       0 الختب الستعادلة

       10 اإلجسالى
الرؾت 
وسط 
 الكمسة

 

دالة  2.80 0 0 1.16 17.3 0 الختب الدالبة
عشج 

مدتؾى 
0.01 

0.97 
 55 5.5 0.85 24.5 10 الختب السؾجبة
       0 الختب الستعادلة

       10 اإلجسالى
الرؾت 
أخخ 
 الكمسة

دالة  2.81 0 0 0.95 18.7 0 الختب الدالبة
عشج 

مدتؾى 

0.93 
 55 5.5 1.51 25.6 10 الختب السؾجبة
       0 الختب الستعادلة
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 0.01       10 اإلجسالى 
الجرجة 
 الكمية

 
 

 

دالة  2.79 0 0 2.66 78.2 0 الختب الدالبة
عشج 

مدتؾى 
0.01 

0.97 
 55 5.5 3.77 104.2 10 الختب السؾجبة
     0 الختب الستعادلة

     10 اإلجسالى

 
( السحدػبة ألبعاد مكياس اضصخابات الشصق  والجرجة الكمية لمسكياس بمغت Zبمغت قيع )

(، مسا يذيخ إلى وجػد فخوؽ ذات 0.19، 0.77، 0.72، 0.77، 0.70)عمى التختيب 
( بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة 27,2داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة) 

قبل وبعج تصبيق البخنامج السدتخجـ فى الجراسة عمى جسيع أبعاد مكياس اضصخابات 
 .الشصق

يشص الفخض الثانى عمى أنو  " تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية  :نتائج الفخض الثاني-2
بيؽ متؾسظى رتب درجات أطفال السجسؾعة التجخيبية الثانية)مجسؾعة التحفيد قائسة 
السترجريؽ( في القياسيؽ القبمي والبعجي عمي مقياس اضظخابات الشظق في اتجاه 

  القياس البعجي. "
 ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض قاـ الباحث باستخجاـ اختبار ويمكػكدػف     

Wilcoxon Test لمكذف عغ داللة الفخوؽ بيغ الكياسيغ.  
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 البعج
 نتائج القياس

 العجد
الستؾسط 
 الحدابي

اإلنحخاف 
 السعياري 

متؾسط 
 الختب

مجسؾع 
 Zقيسة  الختب

مدتؾى 
 الجاللة

حجؼ 
بعجى/  قبمى األثخ  

الرؾت 
 مشفرل

 

 0 0 1.06 22.3 0 الختب الدالبة

2.81 

دالة 
عشج 

مدتؾى 
0.01 

0.96 
 55 5.5 0.94 27 10 الختب السؾجبة
       0 الختب الستعادلة

       10 اإلجسالى
الرؾت 
أول 
 الكمسة

 

 0 0 1.17 20.4 0 الختب الدالبة

2.80 

دالة 
عشج 

مدتؾى 
0.01 

0.90 
 55 5.5 1.83 26.3 10 الختب السؾجبة
       0 الختب الستعادلة

       10 اإلجسالى
الرؾت 
وسط 
 الكمسة

 

 0 0 2.08 17.9 0 الختب الدالبة

2.81 

دالة 
عشج 

مدتؾى 
0.01 

0.89 
 55 5.5 1.25 24.3 10 الختب السؾجبة
       0 الختب الستعادلة

       10 اإلجسالى
الرؾت 
أخخ 
 الكمسة

 

 0 0 0.99 18.9 0 الختب الدالبة

2.80 

دالة 
عشج 

مدتؾى 
0.01 

0.92 
 55 5.5 1.87 25.8 10 الختب السؾجبة
       0 الختب الستعادلة

       10 اإلجسالى
الجرجة 
 الكمية

 0 0 4.06 79.5 0 الختب الدالبة

2.80 

دالة 
عشج 

مدتؾى 
0.01 

0.94 
السؾجبة الختب  10 103.6 5.48 5.5 55 

     0 الختب الستعادلة
     10 اإلجسالى



 

 

9919 

 السجمة الجولية لمتعميع اإللكتخوني
 

 2022 األول يشايخالعجد                                                     خامذالسجمج ال      

 

( السحدػبة ألبعاد مكياس اضصخابات الشصق  والجرجة الكمية لمسكياس بمغت Zبمغت قيع )
(، مسا يذيخ إلى وجػد فخوؽ ذات 0.72، 0.72، 0.77، 0.72، 0.77عمى التختيب )

(بيغ متػسصى رتب درجات أفخاد السجسػعة قبل 27,2داللة) داللة إحرائية عشج مدتػػ 
 .وبعج تصبيق البخنامج السدتخجـ فى الجراسة عمى جسيع أبعاد مكياس اضصخابات الشصق

ــة  - 3 نتــائج الفــخض الثالــث: يــشص الفــخض الثالــث عمــى أنــو  "تؾجــج فــخوق ذات دالل
ــة األ  ــال السجسؾعــة التجخيبي ــب درجــات أطف ــيؽ متؾســظى رت ــى ) نســط إحرــائية ب ول

التحفيد الذارات ( ومتؾسظات رتب درجات أطفال السجسؾعة الثانية ) نسـط التحفيـد 
لؾحة السترجريؽ (  في القياس البعجي عمـي مقيـاس اضـظخابات الشظـق تخجـع إلـى 

 قائسة السترجريؽ (  –تأثيخ أسمؾب التحفيد ) الذارات 
  Testولمتحقػػػق مػػػغ صػػػحة ىػػػحا الفػػػخض قػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخجاـ اختبػػػار مػػػاف ويتشػػػى 

Mann-Whitney لمكذف عغ داللة الفخوؽ بيغ السجسػعتيغ: 

الستؾسط  ن السجسؾعة البعج
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

متؾسط 
 الختب

مجسؾع 
 الختب

قيسة 
U 

قيسة 
Z 

مدتؾى 
 الجاللة

الرؾت 
 مشفرل

تجخيبية أولى )نسط 
 114.00 11.40 0.67 27.3 10 التحفيد الذارات (

غيخ  0.72 41
 دالة

تجخيبية ثانية ) نسط 
محفدات األلعاب 
الخقسية لؾحة 
 السترجريؽ (

10 27 0.94 9.60 96.00 

الرؾت 
أول 
 الكمسة

تجخيبية أولى )نسط 
 112.50 11.25 1.1 26.9 10 التحفيد الذارات (

غيخ  0.59 42.5
ثانية ) نسط تجخيبية  دالة

التحفيد قائسة 
 السترجريؽ (

10 26.3 1.83 9.75 97.50 
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الرؾت 
وسط 
 الكمسة

تجخيبية أولى )نسط 
 109.50 10.95 0.97 24.4 10 التحفيد الذارات (

غيخ  0.35 45.5
تجخيبية ثانية ) نسط  دالة

التحفيد قائسة 
 السترجريؽ (

10 24.3 1.25 10.05 100.50 

الرؾت 
أخخ 
 الكمسة

تجخيبية أولى )نسط 
 102.50 10.25 1.51 25.6 10 التحفيد الذارات (

غيخ  0.19 47.5
تجخيبية ثانية ) نسط  دالة

التحفيد قائسة 
 السترجريؽ (

10 25.8 1.87 10.75 107.50 

الجرجة 
الكمية 
 لمسقياس

تجخيبية أولى )نسط 
 107.50 10.75 3.77 104.2 10 التحفيد الذارات (

غيخ  0.19 47.5
تجخيبية ثانية ) نسط  دالة

التحفيد لؾحة 
 السترجريؽ (

10 103.6 5.48 10.25 102.50 

( السحدػبة ألبعاد مكياس اضصخابات الشصق والجرجة الكمية لمسكياس بمغت Zبمغت قيع)
(، مسا يذيخ إلى عجـ  وجػد فخوؽ  2.79 ،2.79 ،2.22 ،2.29 ،2.10عمى التختيب)

ذات داللة إحرائية بيغ متػسصى ُرتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية  األولى )نسط 
التحفيد الذارات ( و ُرتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية الثانية )نسط التحفيد لػحة 

لثالث الحؼ يشز عمى وبالتالي لع يتع قبػؿ الفخض االسترجريغ ( بعج تصبيق البخنامج 
قائسة السترجريغ ( بعج  –وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ ) الذارات 

تصبيق البخنامج عمى مكياس اضصخابات الشصق لرالح السجسػعة التجخيبية الثانية )قائسة 
 .السترجريغ(
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 يــشص الفــخض الخابــع عمــى أنــو " تؾجــج فــخوق ذات داللــة نتــائج الفــخض الخابــع:-4
إحرـــائية بـــيؽ متؾســـظات رتـــب درجـــات أطفـــال  السجسؾعـــة التجخيبيـــة األولـــى 
)مجسؾعة نسط التحفيـد الذـارات( فـي القياسـيؽ البعـجي والتتبعـي عمـي مقيـاس 

 اضظخابات الشظق." 
 Wilcoxon ولمتحقػق مػغ صػحة ىػحا الفػخض قػاـ الباحػث باسػتخجاـ اختبػار ويمكػكدػػف 

Test  لمكذػػف عػػغ داللػػة الفػػخوؽ بػػيغ الكياسػػيغ، ويػضػػح الجػػجوؿ التػػالى مػػا تػصػػل إليػػو
 الباحث مغ نتائج فى ىحا الرجد:

 

 البعج
 نتائج القياس

 العجد
الستؾسط 
 الحدابي

اإلنحخاف 
 السعياري 

متؾسط 
 الختب

مجسؾع 
 Zقيسة  الختب

مدتؾى 
 بعجى / تتبعى الجاللة

الرؾت 
 مشفرل

 

 0 0 0.52 27.4 0 الختب الدالبة

 غيخ دالة 1.41
 3 1.5 0.52 27.6 2 الختب السؾجبة
       8 الختب الستعادلة

       10 اإلجسالى

الرؾت أول 
 الكمسة

 

 0 0 0.94 27 0 الختب الدالبة

 غيخ دالة 1
 1 1 0.92 27.2 1 الختب السؾجبة
       9 الختب الستعادلة

       10 اإلجسالى

الرؾت 
 وسط الكمسة

 

 0 0 0.85 24.5 0 الختب الدالبة

 غيخ دالة 1
 1 1 0.95 24.7 1 الختب السؾجبة
       9 الختب الستعادلة

       10 اإلجسالى
الرؾت أخخ 

 الكمسة
 0 0 1.51 25.6 0 الختب الدالبة

 غيخ دالة 1.41
 3 1.5 1.32 25.8 2 الختب السؾجبة
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 البعج
 نتائج القياس

الستؾسط  العجد
 الحدابي

اإلنحخاف 
 السعياري 

متؾسط 
 الختب

مجسؾع 
مدتؾى  Zقيسة  الختب

 بعجى / تتبعى الجاللة
الستعادلةالختب    8       

       10 اإلجسالى
الجرجة 
 الكمية

 0 0 3.77 104.2 0 الختب الدالبة

 غيخ دالة 1.84
 10 2.5 2.67 105.3 4 الختب السؾجبة
     6 الختب الستعادلة

     10 اإلجسالى

لمسكياس عمى ( السحدػبة ألبعاد مكياس اضصخابات الشصق والجرجة الكمية Zبمغت قيع)
مسا يذيخ إلى  ،وىى قيع غيخ دالة إحرائياً  ،(7.74 ،7.47 ،7 ،7 ،7.47التختيب )

عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد التجخيبية األولى 
)مجسػعة نسط التحفيد الذارات( فى الكياسيغ البعجػ والتتبعى بعج مخور شيخ مغ 

يتع قبػؿ الفخض الخابع الحؼ يشز عمى وجػد فخوؽ ذات داللة  وبالتالي لع ،التصبيق
إحرائية لسجسػعة الشسط التحفيدؼ ) الذارات ( في الكياسيغ البعجؼ والتتبعي لرالح 

 .الكياس البعجؼ
يــشص الفــخض الخــامذ عمــى أنــو " ال تؾجــج فــخوق ذات نتــائج الفــخض الخــامذ: -5

داللــة إحرــائية بــيؽ متؾســظى رتــب درجــات أطفــال  السجسؾعــة التجخيبيــة الثانيــة 
ــاس  ــي مقي ــجي والتتبعــي عم ــي القياســيؽ البع ــد قائســة السترــجريؽ( ف )نســط التحفي

 اضظخابات الشظق." 
 ولمتحقػػػػق مػػػػغ صػػػػحة ىػػػػحا الفػػػػخض قػػػػاـ الباحػػػػث باسػػػػتخجاـ اختبػػػػار ويمكػكدػػػػػف 

Wilcoxon Test ويػضػح الجػجوؿ التػالى مػا  ،لمكذػف عػغ داللػة الفػخوؽ بػيغ الكياسػيغ
 :تػصل إليو الباحث مغ نتائج فى ىحا الرجد

مدتؾى  Zقيسة مجسؾع متؾسط اإلنحخاف الستؾسط  العجد نتائج القياس البعج



 

 

9911 

 السجمة الجولية لمتعميع اإللكتخوني
 

 2022 األول يشايخالعجد                                                     خامذالسجمج ال      

 

تبالخ  الختب السعياري  الحدابي بعجى / تتبعى  الجاللة 

الرؾت 
 مشفرل

 

 0 0 0.94 27 0 الختب الدالبة

غيخ  1.41
 دالة

 3 1.5 0.79 27.2 2 الختب السؾجبة
         8 الختب الستعادلة

         10 اإلجسالى

الرؾت 
 أول الكمسة

 

 1.5 1.5 1.83 26.3 1 الختب الدالبة

غيخ  0.81
 دالة

 4.5 2.25 1.51 26.5 2 الختب السؾجبة
         7 الختب الستعادلة

         10 اإلجسالى
الرؾت 
وسط 
 الكمسة

 

 0 0 1.25 24.3 0 الختب الدالبة

غيخ  1.34
 دالة

 3 1.5 1.14 24.8 2 الختب السؾجبة
         8 الختب الستعادلة

         10 اإلجسالى

الرؾت 
 أخخ الكمسة

 

 0 0 1.87 25.8 0 الختب الدالبة

غيخ  1.34
 دالة

 3 1.5 1.6 26.1 2 الختب السؾجبة
         8 الختب الستعادلة

         10 اإلجسالى
الجرجة 
 الكمية

 1 1 5.48 103.6 1 الختب الدالبة

غيخ  1.06
 دالة

 5 2.5 4.4 104.6 2 الختب السؾجبة
الستعادلةالختب   7     

     10 اإلجسالى

 
( السحدػبة ألبعاد مكياس اضصخابات الشصق والجرجة الكمية لمسكياس عمى Zبمغت  قيع)
مسا  ،وىى قيع غيخ دالة إحرائياً  ،(7.26 ،7.24 ،7.24 ،2.77 ،7.47التختيب )
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يذيخ إلى عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصى رتب درجات أفخاد 
عمى  ،التجخيبية الثانية ) نسط التحفيد قائسة السترجريغ( فى الكياسيغ البعجػ والتتبعى 

جسيع أبعاد مكياس اضصخابات الشصق والجرجة الكمية لمسكياس بعج مخور شيخ مغ تصبيق 
عجـ قبػؿ الفخض الخامذ الحؼ يشز عمى وجػد فخوؽ ذات مسا يذيخ إلى  ،البخنامج

داللة إحرائية لسجسػعة نسط التحفيد ) الذارات ( بيغ الكياسيغ البعجؼ والتتبعي لرالح 
 .الكياس البعجؼ

 مشاقذة الشتائج :ثانيا
  :مشاقذة صحة الفخض األول والحي يشص عمى

درجات أطفال السجسؾعة " تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظى رتب 
التجخيبية األولى)مجسؾعة نسط محفدات األلعاب الخقسية الذارات( في القياسيؽ القبمي 

 والبعجي عمي مقياس اضظخابات الشظق في اتجاه القياس البعجي. "
وأرجع الباحث تحدغ أداء التالميح في التصبيق البعجؼ لسكياس اضصخابات الشصق إلى 

 ،اإللكتخوني القائسة عمى نسط محفدات األلعاب الخقسية ) الذارات (استخجاـ ببيئة التعمع 
حيث ضست البيئة عمى تشفيح التحجيات واألنذصة  لمحرػؿ عمى الذارة أدػ إلى زيادة 

كسا رأػ الباحث أف  .دافعيتيع مغ خالؿ بيئة مذػقة وجحابة ومتساشية مع قجراتيع
ت ( أدػ إلى زيادة الجافعية لمتالميح نطخا استخجاـ نسط محفدات األلعاب الخقسية ) الذارا

لتسخكدىا حػؿ الستعمع واعتسادىا عمى األنذصة التفاعمية والتغحية الخاجعة التي تعسل عمى 
ترحيح السعمػمات ومعخفة نقاط القػة والزعف،  مسا يؤدؼ إلى الجػدة في التعميع 

بالخضا والصسأنيشة وعجـ  كسا أف استخجاـ الذارات أدت إلى شعػرىع ،واستبقاء السعمػمات
الذعػر بالفذل واإلحباط نطخا إلمكانية إعادة السحاولة لمسيارة لحيغ الػصػؿ إلى اليجؼ 

 السشذػد.
باإلضافة إلى ذلظ أف الستخجاـ نسط محفدات األلعاب الخقسية ) الذارات ( أدػ إلػى زيػادة 

تسثػػيال برػػخيا تعبػػخ عػػغ وذلػػظ ألف الذػػارة تعتبػػخ  ،دافعيػػة التالميػػح وتحدػػغ أدائيػػع الشصقػػي
كسػػػا جعمػػػت  ،فالذػػػارات كميػػػا تعبيػػػخات إيجابيػػػة حػػػػؿ شبيعػػػة األداء ،أدائػػػو أثشػػػاء التػػػجريب 
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كسػػا أف التشػػػع فػػي اسػػتخجاـ الذػػارات لمتالميػػح أدػ  ،الذػػارات التالميػػح يعيذػػػف جػػػ المعػػب
يػح مػا إلى زيادة انخخاشيع فػي التعمػيع والتػجريب و زيػادة حساسػيع وتذػػقيع والعسػل عمػى تشف

باإلضػػافة إلػػى إتاحػػة الفخصػػة لػػجػ  ،يصمػػب مػػشيع لمحرػػػؿ عمػػى أنػػػاع الذػػارات السختمفػػة
الستعمسػػػػيغ اآلخػػػػخيغ لخؤيػػػػة شػػػػارات بعزػػػػيع الػػػػبعس أدػ إلػػػػى تشافدػػػػية التالميػػػػح بعزػػػػيع 

 .البعس لمحرػؿ عمى الذارات مسا انعكذ عمى شبيعة األداء
 :مغوىحه الشتائج تتفق عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ مع كل 

 ,Grossinho, Cavaco, Magalheas)دراسػػة جخوسػػيشيػ وكافػػاكػ ومػػاجمييذ 
2014)   

حيث أضيخت نتائج الجراسة أف اسػتخجاـ الذػارات أثشػاء التػجريب الشصقػي كػاف لػو دورا كبيػخا 
 .في زيادة دافعية الستجربيغ لتحقيق أىجاؼ العالج

ارت الجراسػة إلػى أف حيػث أشػ (Hamidi & Baljko, 2014 )و دراسة حسيجؼ وبػالجكػ 
استخجاـ محفدات األلعاب الخقسية ) الذارات ( كاف لو تأثيخ إيجػابي فػي تذػجيع الستعمسػيغ 

 .لستابعة وتشفيح التجريبات واإلرشادات التجريبية
التػػي  (Barata, Gama, Goncalaves, 2014)ودراسػػة بارتػػا وجامػػا كػندػػالفيد 

دػ إلى زيادة الجافعيػة والتحفيػد لػجػ الصػالب أشارت نتائجيا إلى أف استخجاـ الذارات قج أ
 .ومغ ثع تحديغ أدائيع أثشاء العسمية التعميسية وساعجت في تحقق مخخجات التعمع

( والتػػي وأشػػارت إلػػى فاعميػػة اسػػتخجاـ نسػػط محفػػدات األلعػػاب 0277ودراسػػة إيسػػاف زكػػي ) 
 .الخقسية)الذارات( في اكتداب السيارات

( حيػػػث أضيػػػخت نتائجيػػػا إلػػػى فاعميػػػة نسػػػط 0279حسػػػج )ودراسػػػة عايػػػجة فػػػاروؽ ونجػػػالء أ
 .محفدات االلعاب الخقسية ) الذارات( في اكتداب ميارات القخاءة التحميمية

   :مشاقذة صحة الفخض الثاني والحي يشص عمى
ـــال السجسؾعـــة  ـــب درجـــات أطف ـــيؽ متؾســـظى رت ـــة إحرـــائية ب ـــخوق ذات دالل " تؾجـــج ف

األلعــــاب الخقسيــــة قائســــة السترــــجريؽ( فــــي التجخيبيـــة الثانية)مجسؾعــــة نســــط محفــــدات 
 القياسيؽ القبمي والبعجي عمي مقياس اضظخابات الشظق في اتجاه القياس البعجي."
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وأرجع الباحث تحدغ التالميح في التصبيق البعجؼ في مكياس اضصخابات الشصق إلى 
كتخوني حرػليع عمى التحفيد السشاسب  مغ خالؿ األنذصة التفاعمية في بيئة التعمع اإلل

حيث أضفى عمييا نسط محفدات األلعاب الخقسية ) قائسة السترجريغ(  ،بصخيقة مذػقة
حيث تشافذ التالميح بعزيع  ،التشافدية بيغ التالميح وجعميع في بيئة شبيية ببيئة المعب

لبعس لترجر المػحة مسا يديج مغ الذعػر بالتسيد وسط أقخانو مسا شجع التالميح عمى 
ومسا ساعج عمى ذلظ أف لػحة السترجريغ  ،ت وتشفيح السياـ السصمػبةمتابعة التجريبا

لحا فمػحة السترجريغ  ،تتغيخ عشج كل مدتػػ مسا جعل التالميح يتشافدػف برػرة أكثخ
تعتبخ مغ محفدات األلعاب الخقسية القػية والتي تديع في تحفيد الستعمسيغ وزيادة مدتػػ 

 ع الجافعية الحاتية واالستستاع بالتعمي
 :وتتفق نتائج البحث الحالي عمى سبيل السثال ال الحرخ مع دراسة كل مؽ

والتػي (Santos, Vairinhos, Jesus,2019) دراسػة سػانتػس وفػايخنيػس وجيدػػس 
أشارت إلى فاعمية البخنامج السدػتخجـ القػائع عمػى محفػدات األلعػاب الخقسيػة ومشيػا ) قائسػة 

وؼ اضػػػصخابات الشصػػػق تجػػػاه العػػػالج وتحقيػػػق السترػػػجريغ ( فػػػي زيػػػادة دافعيػػػة الصػػػالب ذ
 .أىجاؼ البخنامج

والتػي أشػارت  (Bowey, Birk, Mandreyk, 2015)ودراسػة بػػوؼ وبيػخؾ ومانػجريظ 
إلػػى التػػأثيخ اإليجػػابي لقائسػػة السترػػجريغ كػػشسط مػػغ أنسػػاط محفػػدات األلعػػاب الخقسيػػة عمػػى 

 .كل مغ األداء السعخفي والسيارؼ لجػ الصالب
( التي أضيػخت فاعميػة نسػط محفػدات األلعػاب الخقسيػة ) 0277دمحم حديغ )ودراسة محسػد 

 .قائسة السترجريغ( في تشسية ميارات معالجة الخسـػ الخقسية واالنخخاط في التعميع
( والتػػي أثبتػت األثػػخ اإليجػػابي السػتخجاـ نسػػط محفػػدات األلعػػاب 0279دراسػة دمحم الشجػػار )

( فػػي تشسيػػة الجػانػػب Kahootبخنػػامج ) كػػاىػت الخقسيػػة )قائسػػة السترػػجريغ ( مػػغ خػػالؿ 
 .السعخفية واألدائية لتشسية ميارات ترسيع الػيب وميارات التفكيخ البرخؼ لجػ الصالب
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( حيث أشارت نتائجيا إلى االثخ اإليجابي الحؼ أحجثػو نسػط 0279دراسة نبيل الديج دمحم )
ميػػارات األمػػغ القػػػمي والػػتعمع محفػػدات األلعػػاب الخقسيػػة ) لػحػػة السترػػجريغ ( فػػي تشسيػػة 

 السػجو ذاتيا لجػ الصالب.
( والتػي أضيػخت فاعميػة نسػط محفػدات األلعػاب 0279ودراسة عايجة فاروؽ ونجالء أحسػج )

 )قػائع السترجريغ( إلى اكتداب ميارات القخاءة التحميمية لمتالميح.
فشسط محفدات األلعاب ) قػائع السترجريغ ( أدػ بػالستعمسيغ إلػى تشافدػيع لحرػػليع عمػى 
مدتػػ أعمػى فػي قائسػة السترػجريغ إلػى جانػب تحقيػق السكانػة بػيغ الػدمالء، والسكانػة تعػج 
مرػػجر فخػػخ لمسػػتعمع، وىػػي رد فعػػل عػػاشفي لمسيسػػة، مسػػا يجعميػػا سػػببًا فػػي فخػػخ السػػتعمع 

ع بذكل أفزل وتحققت ىحه السكانة مػغ خػالؿ قائسػة السترػجريغ، استسخار السذاركة والتعم
 &Christy)فكانت بسثابة الكيسة األمثل التي يتػقع الفخد الحرػؿ عمييا بعج أداء السياـ 

Fox, 2014). 
كسا وفخت نسط محفدات األلعاب )قػائع السترجريغ( في بيئة التعمع اإللكتخوني آلية فعالة 

خالؿ تحجيج الػضع الشدبي لكل متعمع عشج مقارنة أدائو بالشدبة  لبشاء الثقة بالشفذ، مغ
 .(Nimen,2014)إلى اآلخخيغ 

  :مشاقذة صحة الفخض الثالث
" ال تؾجــج فــخوق ذات داللـــة إحرــائية بـــيؽ متؾســظى رتــب درجـــات أطفــال السجسؾعـــة 
ــة الذــارات ( ومتؾســظات رتــب درجــات  ــى )نســط محفــدات األلعــاب الخقسي ــة األول التجخيبي

طفـــال السجسؾعـــة الثانيـــة ) نســـط محفـــدات األلعـــاب الخقسيـــة لؾحـــة السترـــجريؽ (  فـــي أ
القياس البعجي عمي مقياس اضظخابات الشظق تخجع إلى تأثيخ أسـمؾب محفـدات األلعـاب 

 لؾحة السترجريؽ(. –الخقسية )الذارات 
خالؿ وقج أرجع الباحث ىحه الشتيجة إلى اشتخاؾ السجسػعتيغ في تشفيح نفذ السياـ مغ 

لػحة السترجريغ ( في بيئة التعمع اإللكتخوني  –نسط محفدات األلعاب الخقسية ) الذارات 
Schoology،  وبالتالي أدػ وجػد نسصي محفدات األلعاب الخقسية الذارات لمسجسػعة

وقائسة السترجريغ لمسجسػعة الثانية وامتالكيع لشفذ اآلليات والتي بجورىا عسمت  ،األولى
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الستكساؿ أىجاؼ التعمع إلى جانب جحب وإثارة التالميح وزيادة دافعيتيع عمى تػجيييع 
وبالتالي زيادة التشافدية لمحرػؿ عمى إعمى الجرجات إما لمحرػؿ  ،لمتحدغ في األداء

أو ترجر السجسػعة لمسجسػعة التجخيبية  ،عمى الذارات لمسجسػعة التجخيبية األولى
 .ألداءالثانية مسا انعكذ برػر إيجابية عمى ا

قائسة  –فبيئة التعمع اإللكتخوني السدتخجمة لكال السجسػعتيغ التجخيبيتيغ ) الذارات 
السترجريغ ( تسيدت بديػلة االستخجاـ ووفخت جػ تفاعمي تشافدي تع مخاعاة فيو الفخوؽ 

وعسمت عمى ارتقاء الجانب السيارؼ لجييع في كيفية  ،الفخدية وتشػع األنذصة التفاعمية
ت الرحيح ومغ ثع تعسيسو، وعسمت البيئة عمى إبعاد الذعػر باإلحباط نطخا إنتاج الرػ 

إلتاحة السحاولة أكثخ مغ مخة لمتمسيح إلى أف يرل إلى األداء السصمػب مسا زاد مغ 
 .تحدغ األداء لكال السجسػعتيغ

وبالتالي اتفقت ىحه الشتيجة مع نتائج الجراسات التي أشارت أف استخجاـ محفدات األلعاب 
في بيئات التعمع ليا تأثيخ إيجابي عمى دفع الستعمسيغ لمتعمع، فسحفدات ا أللعاب الخقسية 
تداعج عمى زيادة دافعية الستعمع الخارجية، ويتزح ذلظ مغ خالؿ تػضيم )قػائع 

الذارات(، وقج يخجع ذلظ إلى أنو في حالة قػائع السترجريغ والذارات  -السترجريغ
ة تعبخ عغ تحريمو لمسعارؼ واتقانو لمسيارات، وتختيبو بيغ يدتقبل الستعمع رمػزا برخي

زمالئو، وتداعج ىحه الخمػز عمى تشسية شعػر الستعمع بالخضا، وزيادة شعػره بتقجيخ 
 ,Cakiroglu, et al.,2017;Mulhlhaws, et al.,2017;Barata, et al)الحات  

2013, Mekler, et al.,2013) 
( 0202لي مع الجراسات الدابقة مثل دراسة داليا ماىخ) كسا اتفقت نتائج البحث الحا -

(  في أنو ال تػجج أفزمية نسط عمى اآلخخ ( Evelight, et al., 2013ودراسة ايفيميت
قػائع السترجريغ( في بيئة التعمع وأثخىا في اكتداب السيارات حيث كاف  –)الذارات 

بيشسا تختمف نتائج البحث  ،راتمقجار التحدغ في كال الشسصيغ متقاربا في اكتداب السيا
( ودراسة إيساف زكي 0279الحالي مع دراسة كل مغ عايجة فاروؽ ونجالء أحسج )

( والتي أضيخت تفػؽ نسط محفدات األلعاب الخقسية )قػائع السترجريغ( عمى نسط 0277)
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محفدات األلعاب الخقسية )الذارات( في اكتداب السيارات، ولكغ ىشاؾ احتياج إلجخاء 
   .ديج مغ البحػث تقارف بيغ أساليب وآليات محفدات األلعابالس

واختمفت نتائج البحث في ىحا االتجاه مع بعس نتائج الجراسات األخخػ كجراسة إيساف 
( والتي أشارت إلى تفػؽ نسط قائسة السترجريغ عمى الذارات في 0277زكي )

رت أيزا إلى تفػؽ ( والتي أشا0279التحريل، ودراسة عايجة فاروؽ ونجالء أحسج )
  .نسط محفدات األلعاب الخقسية)قػائع السترجريغ( في تشسية ميارات القخاءة التحميمية

 
  :مشاقذة صحة الفخض الخابع والحي يشص عمى

" ال تؾجــج فــخوق ذات داللــة إحرــائية بــيؽ متؾســظات رتــب درجــات أطفــال  السجسؾعــة 
التجخيبية األولى )مجسؾعة نسط محفدات األلعاب الخقسية الذارات( في القياسـيؽ البعـجي 

 والتتبعي عمي مقياس اضظخابات الشظق." 
) الذارات ( في وقج أرجع الباحث ىحه الشتيجة نطخا لفاعمية نسط محفدات األلعاب الخقسية 

وبالتالي  ،حيث أشعختيع بتحقيق إنجاز ما كانػا يدعػف إلى تحكيقو ،نفػس الستعمسيغ
 ،فالذارة التي يحرل عمييا الستعمع عشج االنتياء مغ ميسة ما ذات قيسة كبيخة في ذاتو

وبالتالي استسخ تأثيخ اإلنجاز في نفدو وتحكيقو  ،وخرػصا في ىحه السخحمة العسخية
 .السصمػبة حتى بعج االنتياء مغ البخنامج التجريبيلألىجاؼ 

  :مشاقذة صحة الفخض الخامذ
ــال  السجسؾعــة  ــب درجــات أطف ــيؽ متؾســظى رت ــة إحرــائية ب " ال تؾجــج فــخوق ذات دالل
ــي القياســيؽ  ــة قائســة السترــجريؽ ( ف ــاب الخقسي ــدات األلع ــة ) نســط محف ــة الثاني التجخيبي

 الشظق."البعجي والتتبعي عمي مقياس اضظخابات 
وقج أرجع الباحث ىحه الشتيجة نطخا لمجور الكبيخ الحؼ لعبتو نسط محفدات األلعاب الخقسية 

حيث عسمت كعالمة اجتساعية مخئية لكافة  ،) قائسة السترجريغ ( في نفػس التالميح
الستعمسيغ وىحا يفدخ تحدشيع في األداء نتيجة السقارنة االجتساعية والحرػؿ عمى 

حيث عسمت عمى تحفيد التالميح وزيادة دافعيتيع نحػ  ،اعي مغ اآلخخيغالتقجيخ االجتس
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مسا انعكذ ذلظ عمى التحدغ في الشصق حتى بعج تػقف  ،تشفيح السياـ لترجر القائسة
  .البخنامج التجريبي

  :ويخجع الباحثؾن تفديخ الشتائج الدابقة لسا يمي
وصياغة االىجاؼ العامو تحجيج خرائز التالميح وتحجيج احتياجاتيع التجريبيو  -

واالجخائيو ومغ ثع بشاء السحتػػ تجريبي داخل البيئو ثع تحجيج االنذصو التفاعميو 
 وفقا ليحه الخرائز.

تقجيع التعميسات واإلجخاءات والتػجييات التي يحتاجيا التالميح لمتعامل مع البيئة  -
والتشقل داخميا والتشقل داخميا، وذلظ لسداعجة التالميح عمى التعامل مع البيئة 

حيث تع عسل لقاء تسييجؼ مع التالميح قبل التصبيق إلعصائيع التعميسات 
 األساسية لمتعامل مع البيئة والسحتػػ.

إعصاء الفخصة لمتمسيح لمتعمع وتحقيق الدمػؾ السصمػب تحكيقو، وذلظ مغ خالؿ  -
ؿ األنذصة التي تػجج داخل البيئة والتي تجعع السحتػػ الحؼ تع شخحو مغ خال

 البيئة. 
استخجاـ مبجأ التعديد مغ خالؿ حرػؿ التالميح عمى التعديد باإليجاب )  -

لػحة السترجريغ( ، مسا يعسل عمى تذجيع التالميح عمى التعمع  –الذارات 
وزيادة الجافعية لجيو إلنياء األنذصة التعميسية، أو التعديد بالدمب مغ خالؿ 

 الػصػؿ التقاف اليجؼ السشذػد. إعصاء التالميح العجيج مغ السحاوالت حتى
استخجاـ مبجأ التعسيع عشج التجريب عمى نصق األصػات مسا زاد مغ فاعميو  -

البخنامج الحالي فسثال عشج التجريب عمى نصق صػت / ش /  يتع مغ خالؿ ما 
 يمي: 

 * تجريب التمسيح عمى التسييد البرخؼ لمرػت والرػر و الكمسات السذتسمة عميو  
مسيح عمى التسييد الدسعي لمرػت مغ خالؿ مػاضعو في الكمسو اوؿ * تجريب الت
 .وسط اخخ
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*  تجريب التمسيح عمى نصق الرػت مغ مشعدال مغ خالؿ فيجيػىات تعميسيو 
يػضح فييا مػاضع الشصق الرحيح لمرػت مغ خالؿ الرػر والخسػـ 
باالضافو الى فيجيػىات خاصو بالسعمع يػضح فييا شخيقو نصق الرػت 
مشعدال باالضافو ايزا الى ارشادات يسكغ التمسيح الكياـ بيا في السشدؿ مغ 

 اجل مداعجتو عمى نصق الرػت مشعدال
/ شػشػ  ،*  تجريب التمسيح عمى نصق الرػت في مقاشع مختمفو مثل / شاشا /

 /  شي شي /  ،/
* تجريب التمسيح عمى نصق الرػت في اوؿ الكمسو ثع التجرج في نصق الكمسة  

  ،شييج ،شيج ،غ مقصع واحج الى مقصعيغ وثالثو مقاشع مثل )  شاؼم
كسا استخجـ السعمع أثشاء التجريب عمى نصق الرػت في مدتػػ  ،. (،.شسامة

الكمسة شخيقة الكالـ السقصعي ) نصق الكمسة مسغ خالؿ مقاشعيا الرػتية ( 
 .ليديل عمى التمسيح تقميج الشصق بصخيقة صحيحة

 .. (،.يذاىج  ،ى نصق الرػت في وسط الكمسو مثل  ) يسذي*تجريب التمسيح عم
 .. ( ،.مشفػش ،* تجريب التمسيح عمى نصق الرػت في اخخ الكمسو مثل )  رمر

*تجريب التمسيح عمى نصق الرػت في جسل و عبارات متجرجو في الصػؿ مثل  ) 
 ....(،.شادؼ يذخب الذاؼ ،شجخه شػيمة

والتي يقـػ التمسيح بالتفاعل معيا وتصبيق ما تع تحويج البيئة بالػاجبات السشدلية  -
 .مسا يداعج عمى تثبيت التجريب ،التجريب عميو مع السعمع

كسا اعتسج السحتػػ التجريبي بذكل كبيخ عمى استخاتيجيو الشسحجو وخاصو  -
الشسحجو بالسذاركو وىي تعتسج عمى عخض لمدمػؾ مغ جانب نسػذج وقياـ 

مداعجتو بتػجييات وارشادات تقػيسيو مغ جانب الستعمع باداء ىحا الدمػؾ مع 
كسا أف أف الشسحجة تمعب دورا ميسا في  ،(7991،272السعمع ) دمحم الذشاوؼ،

تعميع األشفاؿ السيارات المغػية وتعميسيع الشصق الرحيح لألصػات مغ خالؿ 
(   0272،020 ،األنذصة والدمػكيات التي تعتسج عمى الشسحجة ) العخبي زيج
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نيو التالميح في البخنامج الحالي اكتداب الدمػكيات والسيارات حيث امكا
الرحيحة لمشصق مغ خالؿ رؤيو الشساذج الرحيحو لشصق الكمسة مغ خالؿ 
السعمع باإلضافة إلى عخض نساذج اقخانيع الستقشيغ لمسياره السدتيجفو مسا 

 .انعكذ عمى تحدغ االداء الشصقي ليع
وبشاًء عمى ما سبق  تتساشى الشتائج مع مبادغ وأسذ الشطخية الدمػكية وبالتالي تتفق 
نتائج البحث الحالي مع الجراسات الدابقة التي استخجمت الفشيات العالجية مثل )التغحية 
الخاجعة، الشسحجة، التعديد، التعسيع، الػاجبات السشدلية ( في تحديغ وعالج اضصخابات 

؛ 0277؛ والء الجبالي،0277السخحمة االبتجائية ) ىشج دمحم،  الشصق لجػ أشفاؿ
Hanson,et al.,2014، ؛ حاتع عاشػر، 0229؛ دمحم الجويظ، 0272 ،محسػد جػاف

كسا اتفقت أيزا مع الجراسات التي أكجت عمى أىسية  ،( Hanson,2002؛ 0227
؛ 0276صيصي، التجريب عمى الفػنيسات والسقاشع الرػتية أثشاء التجريب ) بجر الق

Dalton, Rosenthal, 2005; Hanson, 2003; Paatsch, et al.,2001)،  كسا
اتفقت مع الجراسات التي أشارت إلى أىسية التجريب عمى التسييد الدسعي أثشاء التجريب 

؛ حداـ سالـ، 0272كتسييج لمتجريب عمى نصق الرػت مشعدال ) ناجي عايجة، 
 .شاصخ الدابقة مع مبادئ الشغخية الدمؾكيةوبالتالي تتفق كل ىحه الع .(0274
قػائع السترجريغ( ترسع بيئة محػرىا  –كسا أف محفدات األلعاب ) الذارات  -

التعمع، وتجفعو لمسذاركة الشذصة، كسا أف التمسيح يقـػ ببشاء السعخفة واألداء لجيو 
بشاًء عمى ما يستمكو مغ معارؼ وميارات كشتيجة لمتفاعل مع األنذصة 

يات وفًقا لصخيقة كل تمسيح، حيث يبقى أثخ التعمع نتيجة لسا يبحلػنو مغ والتحج
جيج والسحاوالت واألخصاء التي قامػا بيا، كل ىحا أدػ إلى اكتداب السيارة 

 .واالحتفاظ بيا حتى بعج تػقف البخنامج
تع مخاعاه الفخوؽ الفخديو لمتالميح وذلظ مغ خالؿ اتاحو الفخصو لكل تمسيح اف  -

 .قا لسدتػاه وقجراتو العمسيو ومكافاتو وتعديد أدائو عمى كل نذاطيتعمع وف
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التقييع السدتسخ لمتمسيح حيث يتع تقييع التمسيح داخل البيئو بذكل مدتسخ بشاء  -
عمى ادائو ومجػ اتقانو لمسياـ السصمػبو ثع تقييسو بذكل نيائي في اخخ كل 

 .مخحمو
لبخنامج التجريبي سػاء أقاـ بأداء تقجيع التغحية الخاجعة السدتسخة في كل مخاحل ا -

 السيارة بشجاح أو فذل فييا 
  .وتتفق العشاصخ الدابقة مع مبادئ الشغخية البشائية

مدتػػ الجافعية الحؼ أتاحتو محفدات األلعاب الخقسية مغ خالؿ الخضا كجافع داخمي  -
الستعمع والسكافآت سػاء أكانت قػائع السترجريغ أو الذارات كجوافع خارجية حفدت 

لتحقيق أىجاؼ البخنامج، كسا أتاحت السحفدات لمستعمع الذعػر باالستقاللية في الديخ 
داخل السحتػػ، وتشفيح السياـ والتشافدية كل ىحا أسيع في تحقيق الدمػكيات 

 .ويتفق ىحا مع مبادئ نغخية الجافع ،السخغػبة
جريغ ( قامت بتحفيد قػائع الستر –محفدات األلعاب الخقسية ) الذارات   كسا أف -

 ,.Brata, et al)وتػجو التمسيح نحػ اتقاف التعمع  ،وتخكداف عمى السشافدة ،الستعمسيغ
16-17; Owens, 2016, 21). ويتفق ىحا مع نغخية تحجيج الحات. 

 ،كسا وفخت قػائع السترجريغ الفخصة لمتالميح لسقارنة أنفديع بالتالميح اآلخخيغ -
وىحا أيزا ما  ،وضػح أداء الستعمسيغ وتدودىع بسشاخ تشافديوبالتالي فإنيا تديج مغ 

 ;Gafni, et al., 2018; Hung& Hew, 2015)أكجتو العجيج مغ الجراسات 
Christy & Fox, , 2014)    ويتفق ىحا مع نطخية السقارنة االجتساعية 

 :كسا أن بيئة التعمؼ اإللكتخوني السدتخجمة اتدست بسا يمي* 
والتي جعمت جػ التعمع  ،ئسة عمى أساس أنساط محفدات األلعاب الخقسيةبيئة تعمع قا - 

شبيو ببيئة المعب مغ خالؿ بشاء السحتػػ مغ خالؿ محفدات االلعاب الخقسيو حيث تع 
انذاء سبع مخاحل تعميسيو كل مخحمو تذتسل عمى مجسػعو مغ السدتػيات الستجرجو 

تمسيح تشفيحىا والسياـ تشقدع الى والسدتػيات تذتسل عمى مياـ تعميسيو يصمب مغ ال
فيجيػ تعميسي مذاىجه التمسيح الكتداب السياره عجة مخات ثع يصمب مشو تشفيح التحجؼ 
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او الشذاط وبعج اكساؿ السدتػػ يقـػ السعمع بعخض نسط محفدات االلعاب الخقسيو 
و)   ،حدب السجسػعو ) نسط محفدات االلعاب الخقسيو الذارات لمسجسػعو االولى (

نسط محفدات االلعاب الخقسيو قائسة السترجريغ لمسجسػعو الثانيو ( مسا عسل عمى 
 .تذجيع التالميح وزياده الجافعيو لجييع النياء السياـ السصمػبة إكساؿ مخاحل التجريب

ومداعجتيع في تشفيح اإلرشادات والػاجبات  ،إمكانية أولياء األمػر متابعة أبشائيع -
ومتابعة  ،السشدلية مغ خالؿ البيئة عغ شخيق الجخػؿ عمى صفحة التمسيح " كػلي أمخ"

كسا أدػ إلى ثبات  ،أدػ ىحا إلى سخعة اتقاف التالميح لألىجاؼ السصمػبة ،أدائيع
 .السدتػػ حتى بعج تػقف البخنامج

 Schoologyالفيجيػ ( الستػفخة ببيئة التعمع  ،االستفادة مغ ميدة تدجيل ) الرػت -
حيث أمكغ لمتمسيح مذاىجه نسػذج الشصق الرحيح لمرػت أو  ،أثشاء تشفيح األنذصة

الكمسة اكثخ مغ مخه ثع الزغط عمى زر التدجيل مغ جانب التمسيح لتدجيل نصقو ) 
سػذج ومغ حيث بإمكاف التمسيح مذاىجة شخيقة نصقو ومقارنتو بالش ،صػت او فيجيػ (

كسا ساعج ذلظ السعمع في تقييع التالميح وبشاء سجل  ،ثع يبجأ عسمية الترحيح
الكتخوني لكل تمسيح يسكغ الخجػع اليو بسثابو اداء التمسيح حتى يكػف اليجؼ الشيائي 
مع تحويجه بالتغحيو الخاجعو بشاء عمى أدائو وإعالمو بشقاط القػه والزعف ومداعجتيع 

 .والػاجبات السشدليو في تشفيح االرشادات
لعالج اضصخابات الشصق  Schoologyمشاسبة السحتػػ بذكل عاـ ببيئة التعمع  -

بديػلة  Schoologyحيث اتدست بيئة التعمع  ،اتدست بالبداشة، وتحقيق التفاعل
قػائع السترجريغ ( وحققت  –تػضيم محفدات األلعاب الخقسية بشسصييا ) الذارات 

مػب مسا انعكذ ذلظ عمى اكتداب السيارات السصمػبة، وىحا التفاعل اإليجابي السص
 ;Baine, 2019; Ferdianto& Dwiniasha, 2019)ما يتفق مع دراسة كل مغ 

Villagrasa, et al., 2014) ،0279ونبيل الديج) 
تػاصل التالميح وتفاعميع مع بعزيع لبعس و مع السعمع اثشاء التجريب مغ خالؿ  -

امشو والغيخ متدامشو السػجػده داخل البيئو مع امكانيو رؤيو أنساط اساليب التفاعل الستد 
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ورؤية تختيب  ،) كخؤية الذارات السكتدبة لمسجسػعة األولى محفدات االلعاب الخقسيو
ونساذج لمتالميح كسا يسكغ رؤية  ،التالميح عمى قائسة السترجريغ لمسجسػعة الثانية ( 

 .الستقشيغ لمسيارة
الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة التي استخجمت بيئات التعمع كسا تتفق نتائج  -

 ,Toki& Pangi, 2010; Biger )أثشاء عالج الشصق  والتجريب عغ بعج اإللكتخوني
et al, 2010; Johnson, et al,   2011;Isaki& Farrel, 2015; Jesus, 

et al, 2019)  محفدات األلعاب  كسا تتفق نتائج البحث مع الجراسات التي تشاولت
 ;Grossinho, Cavacom Maglhaes, 2014)الخقسية أثشاء عالج الشصق 

Edberg & Gustafsson, 2017) 
 التؾصيات والسقتخحات  :ثالثا

 :وذلظ عمى الشحػ التالي ،في ضػء ما سبق تشاوؿ الباحث تػصيات ومقتخحات البحث
 :تؾصيات البحث

لػػػػى بعػػػػس التػصػػػػيات  يسكػػػػغ صػػػػياغتيا فػػػػي ضػػػػػء نتػػػػائج البحػػػػث الحػػػػالي تػػػػع التػصػػػػل إ
 :كالتالي
االىتسػػػػاـ باسػػػػتخجاـ التكشػلػجيػػػػا وأسػػػػاليب الػػػػتعمع اإللكتخونػػػػي مػػػػع األشفػػػػاؿ ذوؼ  -7

 اضصخابات الشصق والكالـ 
دراسة مذػكالت الشصػق والكػالـ وخرػصػا لتالميػح الرػفػؼ األولػى مػغ السخحمػة  -0

 .وإعجاد البخامج العالجية السشاسبة ليع ،االبتجائية
ثقافػػػػػة محفػػػػػدات األلعػػػػػاب الخقسيػػػػػة واسػػػػػتخجاميا مػػػػػع الصػػػػػالب فػػػػػي التعمػػػػػيع نذػػػػػخ  -2

 .والتجريب
اسػػػتخجاـ بيئػػػات الػػػتعمع اإللكتخونػػػي القائسػػػة عمػػػى محفػػػدات االلعػػػاب الخقسيػػػة فػػػي  -4

وخرػصػا بعػج انتذػار جائحػة كػرونػا واتبػاع الكثيػخ مػغ الػشطع التعميسيػػة  ،التعمػيع
 .التعميع عغ بعج
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وتػجريبيع لكيفيػة اسػتخجاـ محفػدات األلعػاب الخقسيػة  تحويج معمسػي التخبيػة الخاصػة -2
صػػعػبات  –اإلعاقػػة العقميػػة  –مػػع الصػػالب ذوؼ الفئػػات الخاصػػة مثػػل ) التػحػػج 

. ( وغيخىػػا مػػغ الفئػػات التػػي ىػػي بحاجػػة إلػػى إثػػارة دافعيػػتيع وتذػػجيعيع .-الػػتعمع 
 .نحػ التعمع واكتداب السيارات

  :مقتخحات البحث
   :وتػصياتو تتزح الحاجة إلى الكياـ بالبحػث والجراسات التاليةفي ضػء نتائج البحث 

دراسة أثخ استخجاـ أنساط أخخػ مػغ محفػدات األلعػاب الخقسيػة لعػالج اضػصخابات  .7
 .الشصق

دراسة أثخ التشػع بػيغ محفػدات األلعػاب الخقسيػة وأسػمػب الػتعمع فػي تشسيػة ميػارات  .0
 .القخاءة والكتابة لفئات صعػبات التعمع

اتجاىػػات معمسػػي التخبيػػة الخاصػػة نحػػػ اسػػتخجاـ محفػػدات األلعػػاب الخقسيػػة دراسػػة  .2
 .في التعميع

دراسة استخجاـ بيئة تعمػع إلكتخونيػة قائسػة عمػى الخسػـػ الستحخكػة لتشسيػة السيػارات  .4
 .المغػية لصالب التػحج أو اإلعاقة العقمية القابمة لمتعمع

وشػػػخؽ تقػػػجيع السدػػػاعجة فػػػي تشسيػػػة دراسػػػة التشػػػػع بػػػيغ اسػػػتخجاـ محفػػػدات األلعػػػاب الخقسيػػػة 
 .السيارات السختمفة لجػ تالميح السخحمة االبتجائية
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 السخاجع
 :السخاجع العخبية

(. اضػػػػصخابات  0272أحسػػػػج فػػػػػزؼ جشيػػػػجؼ و لبػػػػة عصيػػػػة التبػػػػاع و عبػػػػجالخحسغ دمحم  ) 
بػػػادؼ الشصػػق والكػػالـ لػػجػ تالميػػح السخحمػػة االبتجائيػػة فػػي ضػػػء بعػػس الستغيػػخات 

 .420-262.(72)  ،مجمة التخبية الخاصة .دراسة ميجانية :الجواسخ
. اضـــظخابات التؾاصـــل بـــيؽ الشغخيـــة والتظبيـــق(. 0272أسػػػامة فػػػاروؽ مرػػػصفى سػػػالع )

 عساف: دار السديخة. 
أثخ التفاعػل بػيغ نسػط محفػدات األمعػاب الخقسيػة )الذػارات  .(۸۰۲2)إيساف زكي مػسى دمحم

واألسػػمػب السعخفػػي )السخػػاشخ الحػػحر( عمػػى تشسيػػة قػاعػػج السترػػجريغ(  / لػحػػات
مجمـــة  .الػػػتعمع لػػػجػ شالػػػب تكشػلػجيػػػا التعمػػػيع تكػػػػيغ الرػػػػرة الخقسيػػػة ودافعيػػػة

 062-727 ،2 .تكشؾلؾجيا التخبية
فعالية بخنامج عالجي لترحيح بعس اضػصخابات  (. 0222إيياب عبجالعديد الببالوؼ ) 

 مجمــــة كميــــة التخبيــــة بجامعــــة بشيــــا، االبتجائيػػػػة.الشصػػػػق لػػػػجػ أشفػػػػاؿ السجرسػػػػة 
55(13 ،)266- 315. 

فعاليـــة كـــل مــؽ بخنـــامج عالجـــي ســـمؾكي وبخنـــامج (. 0227حػػاتع دمحم محسػػػػد عاشػػػر )
لمعـالج الكالمـي فـي تخ يـف حـجة اضــظخابات الشظـق لـجى عيشـة مـؽ االطفـال فــي 

 لذيخ.رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة كفخا السخحمة االبتجائية.
ـــة والسخاىقـــة.  (.7996حامػػػج عبجالدػػػالـ زىػػػخاف ) ـــؼ نفـــذ الشســـؾ الظفؾل مرػػػخ: دار عم

 السعارؼ.
(. أثػػػػػخ بخنػػػػػامج مقتػػػػػخح لتشسيػػػػػة اإلدراؾ الرػػػػػػتي فػػػػػي الحػػػػػج مػػػػػغ  0274حدػػػػػاـ سػػػػػالـ ) 

 ،مجمـــة العمـــؾم التخبؾيـــة. اضػػػصخابات الشصػػػق لػػػجػ تالميػػػح الرػػػف األوؿ االبتػػػجائي
00(0 ،)79- 700. 

. اضظخابات التخاطب ) الكالم، الشظق، المغة، الرـؾت ((. 0229حسجؼ عمي الفخماوؼ )
 مرخ: دار صفاء لمشذخ والتػزيع.
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(. اضػػصخابات الشصػػق والكػػالـ لػػجػ شمبػػة السخحمػػة األساسػػية فػػي  0271خميػػل الفيػػػمي  ) 
، السجمـة األردنيـة فـي العمـؾم التخبؾيـة. األردف في ضػء عالقتيا ببعس الستغيخات

72(0.)029- 007. 
: التذػخيز والعػالج. القػاىخة: اضـظخابات الشظـق والكـالم(.  0222سييخ محسػد أمػيغ ) 
 عالع الكتب.

اضــظخابات الشظــق والكــالم: خم ياتيــا، تذخيرــيا، (. 7991عبػػجالعديد الدػػيج الذػػخز )
 . جامعة عيغ شسذ.أنؾاعيا، عالجيا
الشفػػاؿ السعػػاقيغ عقميػػا وأميػػاتيع (. فاعميػػة بخنػػامج تػػجريبي ل0226عبػػجالفتاح رجػػب مصػػخ)

، مجمـة اإلرشـاد الشفدـيفي عالج بعػس اضػصخابات الشصػق لػجػ ىػؤالء األشفػاؿ. 
 .79- 22، 76، جامعة عيغ شسذ

ــــجى األطفــــال ذوي (. 0221عبػػػػجهللا فيػػػػج العقيػػػػل ) ــــة ل السذــــكالت الشظقيــــة والفؾنؾلؾجي
لة دكتػػػراة، كميػػة . رسػػاصــعؾبات الــتعمؼ والسعــاقيؽ عقميــاا فــي األردن دراســة مقارنــة

 .777-27(.4)9الجراسات العميا، الجامعة األردنية.
(. اضصخابات الشصق لجػ تالميح السخحمة االبتجائية بسجيشػة جػجة: 0221عراـ نسخ عػاد )

مجمــة البحــؾث والجراســات سػػشػات.  72 - 7دراسػة مدػػحية لمتالميػػح ذوؼ االعسػػار 
 741-776(. 1) 4 في اآلداب والعمؾم والتخبية

ــــال ضــــعاف الدــــسع: (. 0272عخبػػػػي دمحم عمػػػػي زيػػػػج )ال ــــجى األطف اضــــظخابات الشظــــق ل
 . القاىخة: دار الكتاب الحجيث.التذخيص والعالج
فاعمية بعض فشيات العـالج الدـمؾكي فـي تعـجيل بعـض (. 0224عخفات صالح شعباف )

رسػػػػالة ماجدػػػػتيخ. كميػػػػة السيــــارات االجتساليــــة ليطفــــال ذوي صــــعؾبات الــــتعمؼ. 
 جامعة االسكشجريةالتخبية. 
 . اإلسكشجرية: مؤسدة شباب الجامعة.عمؼ نفذ الشسؾ(. 0226عراـ نػر )

 . القاىخة: دار الفكخ العخبي.األسذ الشفدية لمشسؾ(. 7997فؤاد البيي الديج )
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ـــة الخاصـــة(. 0227فػػػاروؽ الخوسػػػاف ) . عسػػػاف: دار الفكػػػخ والصباعػػػة مقجمـــة فـــي التخبي
 والشذخ والتػزيع.

أثػػػخ اسػػػتخجاـ محفػػػدات األلعػػػاب الخقسيػػػة فػػػي تشسيػػػة ميػػػارات (. ۸۰۲2الشجػػػار )دمحم الدػػػيج 
مجمـة ترسيع مػاقع الػيب وميارات التفكيخ البرخؼ لجػ تالميح الحمقة اإلعجادية. 

 .(721). كمية التخبية جامعة السشرؾرة
السرػػخية . القػػاىخة: الػػجار التعمــيؼ اإللكتخونــي عبــخ شــبكة االنتخنــت(. 0222دمحم اليػػادؼ )
 لمبياف.

العــــالج الدــــمؾكي الحــــجيث. (. 7997دمحم محػػػػخوس الذػػػػشاوؼ،  دمحم الدػػػػيج عبػػػػجالخحسغ )
 القاىخة: دار قباء لمصباعة والشذخ والتػزيع. .أسدو وتظبيقاتو

(. فعاليػػػػػة بخنػػػػػامج إرشػػػػػادؼ معخفػػػػػي سػػػػػمػكي لمحػػػػػج مػػػػػغ بعػػػػػس 0272محسػػػػػػد جػػػػػػاف )
. جامعــة مجمػػة كميػػة التخبيػػةاالضػػصخابات الشصكيػػة لػػجػ األشفػػاؿ الستػػأخخيغ لغػيػػا. 

 .194-147(. 77. )بؾرسعيج
(. أثػػػخ التفاعػػػل بػػػيغ أسػػػمػب محفػػػدات األلعػػػاب ) الشقاط/لػحػػػة 0277محسػػػػد دمحم حدػػػيغ )

)انبدػػاشي/انصػائي( عمػػى تشسيػػة بعػػز ميػػارات معالجػػة الذػػخؼ( ونسػػط الذخرػػية 
الخسػمات التعميسية الخقسية واالنخػخاط فػي الػتعمع لػجػ شػالب كميػة التخبيػة الشػعيػة. 

 .761-29. 21. مجمة تكشؾلؾجيا التخبية
فاعميـة بخنـامج عالجـي مقتـخح فـي تشسيـة ميـارات التظـق لـجى (.  0272عايػجة )  نػاجي

رسػػػػالة دكتػػػػػراة. جامعػػػػة دمحم لسػػػػيغ  شظــــق والكــــالم.عيشــــة مــــؽ ذوي اضــــظخابات ال
 دباغيغ. الجدائخ.

(. التفاعػػػػل بػػػػيغ نسصػػػػي محفػػػػدات األلعػػػػاب الخقسية)الشقاط/قائسػػػػة 0279نبيػػػػل الدػػػػيج دمحم )
السترػػػجريغ( وأسػػػمػب الػػػتعمع )الغسػض/عػػػجـ الغسػػػػض( وأثػػػخه فػػػي تشسيػػػة ميػػػارات 

ـــة كميـــة القػػػخػ.  األمػػػغ الخقسػػػي والػػػتعمع السػجػػػو ذاتيػػػا لػػػجػ شػػػالب جامعػػػة أـ مجم
 .212 – 492(.702)22. التخبية، جامعة بشيا
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. مرػػػخ: دار اليػػػجػ الترـــسيؼ التعميســـي لمؾســـائط الستعـــجدة(. 0227نبيػػل جػػػاد عدمػػي )
 لمشذخ والتػزيع

فاعميـــة بخنـــامج لتحدـــيؽ الشظـــق والكـــالم لـــجى األطفـــال (. 0227ىػػجػ راضػػػي عثسػػػاف )
رسػػالة ماجدػػتيخ. معيػػج الجراسػػػات  االجتــخارييؽ مــؽ ذوي األداء الــؾعيفي العـــالي.

 التخبػية. جامعة القاىخة.
فعاليــة الــتعمؼ العالجــي الستســايد فــي تشسيــة الــؾعي الفــؾنيسي (. 0271ىشػػج دمحم عبػػجهللا )

رسػالة وأثخه عمى الحج مؽ اضظخابات الشظق لـجى تالميـح الرـأل األول االبتـجائي. 
 ماجدتيخ. كمية التخبية. جامعة القاىخة.

أســخي قــائؼ عمــى فشيــات تعــجيل  -فاعميــة بخنــامج تــجريبي(. 0277فيفػػي )وئػػاـ شمعػػت ع
. الدمؾك لتخ يف اضظخابات الشظق لجى عيشـة مـؽ األطفـال ذوي صـعؾبات الـتعمؼ

 رسالة دكتػراة. كمية التخبية. جامعة عيغ شسذ. 
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