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ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة فاعلية برنامج حموسب يف تنمية مهارات الطالقة القرائية لدى طالبات صعوبات 
التعلم احللقة الثانية، ولتحقيق ذلك أعدت الباحثتان اختبارا لقياس مهارات الطالقة القرائية لدى عينة الدراسة. كام 
أعدت الباحثتان برنامج حموسب لتنمية مهارات الطالقة القرائية لدهين باستخدام موضوعات االختبار األربعة التي 
قيست من خالهلا مهارات الطالقة القرائية لدى الطالبات. تكونت عينة الدراسة من )22( طالبة بربنامج صعوبات 
التعلم، ُقسمت عىل جمموعتني بطريقة عشوائية: جمموعة جتريبية مكونة من )11( ُدرست هلن مهارات الطالقة القرائية 
التفاعلية، وجمموعة ضابطة تكونت من  السبورة  بطريقة  الطالبات  الذي ُعرض عىل  املحوسب  الربنامج  باستخدام 
)11( ُدرست مهارات الطالقة القرائية بطريقة التدريس العادية. ثم ُطبق عىل املجموعتني اختبار بعدي لقياس مدى 

التحسن يف مهارات الطالقة القرائية.
يف  والضابطة(  )التجريبية  املجموعتني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد 
االختبار البعدي ملهارات الطالقة القرائية لصالح املجموعة التجريبية. كام أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية 
يف املجموعة التجريبية بني االختبارين القبيل والبعدي ملهارات الطالقة القرائية. وبناًء عىل ذلك، فقد أوصت الباحثة 
برضورة استخدام الربامج املحوسبة يف إعداد دروس اللغة العربية وغريها من املواد للطلبة املدرجني بربنامج صعوبات 

التعلم ملا هلا أثر يف رفع املستوى التحصييل للطلبة.
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Abstract

This study is aimed to investigate the effectiveness of using a computerized program in 
improving reading fluency for second cycle school students with learning disabilities. The 
researcher has prepared an exam to measure reading fluency skills of the students. Topics of 
exam have been chosen from Omani curriculums. The researcher conducted a computerized 
program based on the exam topics. The sample of the study consisted of (22) students who were 
assigned randomly to two groups: experimental group (11 students) who have been taught 
reading fluency skills using the program and control group (11 students) who have been taught 
reading fluency skills using traditional teaching methods. Then posttest was held for both groups 
to measure the improvement in reading fluency skills. Findings showed that there are significant 
differences between the two groups (experimental and control) in the posttest for reading 
fluency skills. Results also showed differences in the experimental group between pre and post-
test for reading fluency skills.. Accordingly, the researcher recommended that computerized 
programs should be used to prepare Arabic language lessons and other subjects for students 
enrolled in the Learning Disabilities Program because of its impact in improving the level of 
achievement of students.
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المقدمة

ُتقاس من  القراءة  التالميذ يف  بنوعيها اجلهرية والصامتة، فكفاءة  القراءة  أبعاد  أهم  القرائية من  الطالقة  تعّد 
خالل: دقة القراءة، ومعدل القراءة، وحسن التعبري أثناء القراءة. وهي قدرة القارئ عىل قراءة املواد املختلفة بعفوية 

.)Miller & Schwanenflugel, 2008( ويرس إضافة إىل الفهم

2006؛ وعبد  2004؛ وبالل،  ونظًرا ألمهية الطالقة القرائية؛ فقد حظيت باهتامم العديد من الباحثني )عطية، 
الصادق، 2009؛ وعبد الباري، 2011( الذين قاموا باقرتاح اسرتاتيجيات وبرامج تساعد عىل تنمية الطالقة وحتسينها 
لدى الطلبة، وقد أوىص معظم الباحثني برضورة االهتامم بتدريس الطالقة القرائية ملا هلا من أمهية وتأثري يف حتسني 

.)Begeny, Mitchell, Whitehouse, Samuels & Stage, 2011( املستوى القرائي، وكذلك الفهم القرائي

ويتفق معظم الباحثني عىل أمهية تعلم واكتساب مهارة القراءة والطالقة القرائية خاصًة يف السنوات الدراسية 
األوىل، حيث تعد األساس الذي يعتمد عليه تعليم الطفل يف السنوات الالحقة. وبالتايل فإنَّ إخفاق الطفل يف هذا 
القرائية  القراءة والطالقة  النواحي املعرفية واالجتامعية والنفسية واألكاديمية، فصعوبة تعلم  اجلانب يؤثر عليه يف 
املرتبطة هبا تؤدي، باإلضافة إىل ضعف التحصيل الدرايس، إىل حدوث اضطرابات يف اجلوانب النفسية واالجتامعية 
مثل: تدين تقدير الذات، وتوقع الفشل، واإلحساس باإلحباط، وسوء التكيف وتكوين اجتاهات سلبية نحو املدرسة. 
وقد أظهرت دراسة قامت هبا مجعية املعلمني األمريكية يف عام 1994 بأن ما نسبته 70% من املدرسني والعاملني يف 
احلقل الرتبوي يعتربون مهارة القراءة والطالقة القرائية أهم مهارة حيتاجها الطالب يف مجيع املراحل الدراسية )طيبي 

والرسطاوي والغزو ومنصور، 2009(.

وتتمثل صعوبات القراءة لدى طالبات الصف اخلامس املدرجات بربنامج صعوبات التعلم يف وجود قصور 
يف مهارة، أو أكثر من مهارات ما يطلق عليه )املستوى األدنى( وهي التعرف القرائي عىل الكلمة، وكذلك الوعي 
الفونولوجي، أو الصويت، أو املعاجلة الصوتية. ومهارات )املستوى األعىل( وهي مهارة الفهم القرائي. كام أنَّ هناك 
نقطتني مهمتني ترتبطان بصعوبات تعلم القراءة، ومها: طالقة القراءة، ودافعية القراءة. فالقارئ اجليد جيب أن يقرأ 
بانسيابية وطالقة ورسعة يف التعرف عىل الكلمة دون إطالة النظر فيها بالقدر الذي يعني القارئ عىل فهم املعنى، 

ن عنده دافعية لقراءة خمتلف املوضوعات املعروضة عليه فال يتذمر من القراءة )عبد احلليم، 2009(. ويكوِّ

الطالقة  يف  الدراسات  من  العديد  ُأجريت  فقد  القرائي،  والفهم  القرائية  بالطالقة  الباحثني  الهتامم  ونتيجة 
تطويرها وحتسينها  كيفية  تبحث يف  التي  الربامج واالسرتاتيجيات  مهاراهتا، ووضع جمموعة من  القرائية، وحتديد 
لدى الطلبة. ومن هذه الدراسات، أجرى تايلور )Taylor, 2002( دراسة استهدفت التحقق من فاعلية اسرتاتيجية 
تعليم األقران يف زيادة التحصيل لبعض قواعد اهلجاء، والطالقة القرائية، والفهم القرائي، لدى )60( طالًبا من طلبة 
بالتساوي عىل جمموعتني:  موزعون  األمريكية،  »ميسيسبي«  والية  مدارس  من  اثنتني  يف  االبتدائي  الثالث  الصف 
جتريبية وضابطة، وكشفت نتائج الدراسة عن فاعلية هذه االسرتاتيجية يف زيادة حتصيل طلبة املجموعة التجريبية يف 

قواعد اهلجاء والطالقة القرائية والفهم القرائي. 
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كام قام العيسوي )2005( بدراسة استهدفت التعرف عىل أثر استخدام أسلوب القدح الذهني يف تنمية بعض 
بإحدى مدارس  الثامن  الصف  القرائية وعالج األخطاء اإلمالئية لدى )26( طالبة من طالبات  الطالقة  مهارات 
مدينة العني يف منطقة أبو ظبي التعليمية، وأظهرت الدراسة فاعلية أسلوب القدح الذهني يف تنمية مهارات الطالقة 
القرائية، وأيًضا عالج األخطاء اإلمالئية. واستكاماًل للعمل عىل إجياد برامج تساعد يف حتسني الطالقة القرائية لدى 
األطفال قام كلٌّ من بلوجمرن وروي وكالسرت ومرييل )Blomgren, Roy, Callister & Merrill, 2005( بدراسة 
استهدفت معرفة أثر تقديم برنامج عالجي سلوكي يف حتسني مستوى الطالقة لدى عينة من الراشدين يعانون من 
اللجلجة، بلغ قوامها )19( بالًغا، ملدة ثالثة أسابيع، وتمَّ تقييمهم مبارشة بعد تعرضهم للربنامج العالجي، وكذلك 
بعد مرور ستة أشهر من التطبيق، أشارت النتائج إىل حتسن أربعة من أفراد العينة بعد القياس املبارش، وستة أفراد 

آخرين بعد ميض ستة أشهر من تلقيهم الربنامج العالجي، من أصل )14( فرًدا استمروا يف الربنامج.

بينام ركزت العديد من الدراسات األخرى عىل أمهية التكرار كاسرتاتيجية لتحسني القراءة لدى الطلبة، ومنها 
دراسة مونتفورد )Mountford, 2007(، حيث هدفت إىل التعرف عىل أثر القراءة املتكررة لدى )10( من الطلبة ذوي 
صعوبات القراءة بالصفني اخلامس والرابع االبتدائيني )5 بالصف الرابع، و5 بالصف اخلامس( ويقرؤون بمعدل 
أقل من 125-140 كلمة يف الدقيقة ملدة عرشة أسابيع، تبني من خالهلا وجود حتسن كبري يف عدد الكلامت املقروءة 
 Therrien &( خالل الدقيقة الواحدة، وكذلك حتسن يف اجتاه الطلبة نحو القراءة. ثم جاء الباحثان ثريين وهيوز
Hughes, 2008(، وقاما بدراسة للمقارنة بني كلٍّ من اسرتاتيجية القراءة املتكررة واسرتاتيجية األسئلة يف طالقة 

13 سنة، يقرؤون عند مستوى الصف  9 إىل  القراءة، أعامرهم ما بني  القراءة لدى )32( طالًبا من ذوي صعوبات 
الثاين والثالث. وقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق يف الفهم لصالح املجموعة التي تم استخدام االسرتاتيجية يف 
تدريسها. وأيًضا دراسة الروكو )Larocco, 2008( التي هدفت إىل التحقق من فاعلية اسرتاتيجية القراءة املتكررة 
يف معاجلة مشكالت الطالقة القرائية لدى طلبة املرحلة االبتدائية من الصف األول وحتى الرابع، والبالغ عددهم 
القرائية.  القرائي والدقة  املعدل  تنمية مهارات  املقرتحة يف  فاعلية االسرتاتيجية  الدراسة عن  )6( أطفال، أسفرت 
وكذلك دراسة هيلث )Heath, 2008( ودراسة كوملان )Coleman, 2008( ودراسة كلٍّ من راوندي وراوندي 

)Roundy & Roundy, 2009( ودراسة عبد احلليم )2009(.

كام أن هناك دراسات أخرى استخدمت أكثر من اسرتاتيجية، مثل دراسة عبد الباري )2011( واستهدف فيها 
ملجموعة  الكورالية  اللحنية  والقراءة  األقران،  بمساعدة  الزوجية  والقراءة  املتكررة،  )القراءة  اسرتاتيجيات  وضع 
الطالب( للتأكد من مدى جدوى هذه االسرتاتيجيات يف حتسني مهارات الطالقة القرائية عند )66( طالًبا من طلبة 
القرائية  النتائج عن فاعلية هذه االسرتاتيجيات يف حتسني مهارات الطالقة  الرابع االبتدائي، وقد أسفرت  الصف 
لدى الطالب. وكذلك دراسة هوا وآخرون )Hua et al., 2012( لتبيني أثر القراءة املتكررة وتوجيه األسئلة لدى 
)3( من الطلبة املصابني بالتوحد واإلعاقة الفكرية يف املرحلة الثانوية يف مهارات الطالقة القرائية والفهم القرائي، 
 Gibson,( حيث أظهرت النتائج حتسنًا ملحوًظا يف مهارات الطالقة والفهم القرائيَّنْي لدى الطلبة. كام قام جيبسون
والفهم  القرائية  الشفهية  الطالقة  عىل  احلاسوب  بمساعدة  برنامج  فاعلية  من  التحقق  استهدفت  بدراسة   )2009

القرائي لدى )8( طالب من الصف األول اإلعدادي من ذوي صعوبات التعلم، وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية 
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الربنامج يف تنمية مهارات الطالقة القرائية الشفهية وتنمية مهارات الفهم، كام دعت الدراسة إىل رضورة تدريب 
التالميذ عىل اسرتاتيجيات القراءة املتكررة Repeated Reading Strategies. وقد انتهت نتائج بعض الدراسات 
إىل أن الربامج املحوسبة هلا أثار فعالة عىل التحصيل الدرايس لدى طلبة مجيع املراحل التعليمية منها دراسة احلريزي 

)2008( ودراسة الروييل )2011( ودراسة العمري )2017( ودراسة وهبي )2018(.

التعلم يعانون من مشكالت يف القراءة، تتمثل يف اضطراب  يتبني مما سبق، أنَّ بعض الطلبة ذوي صعوبات 
قد  والصعوبات  املشكالت  وهذه  التعلم.  نحو  والدافعية  القرائية،  والطالقة  الكلامت،  عىل  التعرف  مستوى  عىل 
تؤدي بدورها إىل الفشل يف اإلنجاز والتحصيل الدرايس. ومع وجود الثورة التكنولوجية احلالية والتي شملت مجيع 
املجاالت بام يف ذلك جمال التعليم والتعلم، ظهرت هناك جمموعة من الوسائل والربامج املحوسبة التي تساعد عىل 
حتسني مستوى الطلبة يف التحصيل الدرايس جلميع املقررات، ومنها القراءة والطالقة القرائية، والتي سعت الدراسة 

احلالية إىل حتسينها وذلك من خالل الربنامج احلاسويب امُلعد هلذا الغرض.

مشكلة الدراسة:

لربنامج  ميداين  تدريب  كمرشفة  )سواء  عملهام  أثناء  الباحثتني  مالحظة  يف  احلالية  الدراسة  مشكلة  تتمثل 
الطالقة  مهارات  بتدين  الثانية(،  باحللقة  تعلم  صعوبات  كمعلمة  أو  قابوس،  السلطان  بجامعة  التعلم  صعوبات 
الفهم  متطلبات  َّأوىل  أن  التحصييل، كام  انخفاض مستواهم  إىل  يؤدي  ما  الطلبة، وهو  الفئة من  لدى هذه  القرائية 

القرائي الطالقة والتي هي القراءة الصحيحة ذات الرسعة املناسبة. 

ذوي  لدى  الشائعة  املشكالت  من  القراءة  القصور يف طالقة  أنَّ  إىل  ُتشري  التي  الدراسات  من  الكثري  وهناك 
 Eber &  ,2003 Landerl؛   ,2001 )Allinder, Dunse, Brunken & Obermiller, 2001؛  القراءة  صعوبات 
بالبطء يف عملية  الطلبة  (Heikkila، حيث يتصف هؤالء  Jenkins؛ 2006,  Miller؛ Eldredge, 2005؛ 2006, 

التعرف عىل الرموز املكتوبة، ويستغرقون وقًتا طوياًل عند قراءة الكلامت، وال يقرؤون قراءة مسرتسلة، األمر الذي 
يؤدي إىل انخفاض رسعة القراءة وبالتايل انعدام القدرة عىل الفهم القرائي للنص املقروء. وكام سبقت اإلشارة، فقد 
أثبتت بعض الدراسات أن الربامج التدخلية املناسبة هلا فاعلية يف عالج بعض املشكالت القرائية، ومنها الطالقة 
القرائية. إال أن هناك ندرة يف استخدام برامج وأدوات حموسبة، أو غري حموسبة فيام خيص مهارات الطالقة القرائية، 
خاصًة يف مدارس السلطنة، أدى هذا إىل حماولة الباحثتني للبحث عن برامج واسرتاتيجيات قد ُتفيد يف هذا االجتاه، 

وتساعد يف رفع مستويات الطلبة التحصيلية.

ويمكن تلخيص املشكلة البحثية يف السؤال التايل:

ما مدى فاعلية الربنامج املقرتح يف حتسني مهارات الطالقة القرائية لدى طالبات صعوبات التعلم يف مدارس 
احللقة الثانية بسلطنة عامن؟

فروض الدراسة:
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0,05 بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف االختبار . 1
البعدي ملهارات الطالقة القرائية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 يف املجموعة التجريبية بني االختبارين القبيل والبعدي . 2
ملهارات الطالقة القرائية.

أهمية الدراسة: 

تكمن أمهية الدراسة النظرية والتطبيقية يف النقاط اآلتية: 

أوًل: األمهية النظرية:

تأيت أمهيُة هذا البحِث من أمهيِة الفئِة املستهدفِة، وهي فئُة الطلبِة ذوي صعوبات التعلم؛ يف ظل النسبِة املرتفعة . 1
هلذه الفئة يف املدارس.

تنبثُق قيمُة البحِث من ُندَرِة األبحاث العربية التي تناولت الطالقة القرائية خاصة بالنسبة إىل فئة ذوي صعوبات . 2
التعلم.

تسلط الدراسة الضوء عىل استخدام تدخل عالجي لتحسني الطالقة القرائية التي متثل أساس فهم املقروء، . 3
وتعتمد عليها املهارات اللغوية األخرى.

إثراء املكتبات العربية بدراسة حول الطالقة القرائية تتضمن اختبارا لقياس الطالقة القرائية.. 4

ثانًيا: األمهية التطبيقية:

إعداد وتصميم برنامج مقرتح لتحسني مهارات الطالقة القرائية لدى طالبات احللقة الثانية املدرجات بربنامج . 1
صعوبات التعلم، يمكن أن يسرتشد به املعلمون واملعلامت يف وضع وإعداد اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية 

للطلبة املدرجني بربنامج صعوبات التعلم يف سلطنة عامن.

االستجابة لتوصيات العديد من الدراسات التي حثت عىل رضورة تنمية مهارات الطالقة القرائية لدى طلبة . 2
املدارس والتي ُتعد مقدمة للفهم القرائي، ومن ثمَّ حتسن أداء الطلبة يف الدراسة.

من املؤمل أن تفتح املجال أمام الباحثني إلجراء وتقديم وجتريب العديد من الربامج واالسرتاتيجيات العالجية . 3
لتنمية مهارات الطالقة القرائية والفهم القرائي لطلبة املدارس.

هدف الدراسة األساس:

طالبات  لدى  القرائية  الطالقة  مهارات  لتحسني  مقرتح  برنامج  فاعلية  من  التأكد  إىل  احلالية  الدراسة  هتدف 
احللقة الثانية املدرجات بربنامج صعوبات التعلم. 
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مصطلحات الدراسة:

1 . A computerized program برنامج حموسب

إجرائًيا: هو مادة تعليمية حمتوية عىل كلامت موضوعات اختبار مهارات الطالقة القرائية، تعرض عىل شاشة . 2
جهاز احلاسوب بالتزامن مع صورها، باإلضافة إىل النطق الصويت املكرر هلذه الكلامت مع الكتابة هلا أسفل 

الصور. 

3 .The interactive whiteboard السبورة التفاعلية

هي: نوع خاص من السبورات البيضاء احلساسة التفاعلية التي يتم التعامل معها باللمس، أو بالقلم، موصلة . 4
بجهاز الكمبيوتر، وجهاز العرض، ويمكن االستفادة منها بعرض ما عىل شاشة الكمبيوتر من برامج حموسبة 
متنوعة، وتطبيقات خمتلفة، وتسمح للمعلمة بحرية التفاعل مبارشة مع الطالبات املدرجات بربنامج صعوبات 

التعلم.

5 .Reading Fluency الطالقة القرائية

نطًقا . 6 هبا  والنطق  املكتوبة  اللغوية  الرموز  عىل  اخلامس  الصف  طالبات  تعّرف  بأهنا:  إجرائيًّا  الباحثة  ُتعّرفها 
صحيًحا ودقيًقا وبرسعة مناسبة.

7 . Students with Learning Disabilities الطالبات ذوات صعوبات التعلم

بعد إجراء  القراءة،  بأهنن من ذوات صعوبات  اللوايت تم تشخيصهن  الطالبات  بأهنن:  يتم تعريفهنَّ إجرائيًّا 
اختبارات وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن عليهن، وخيضعن للتدريس بربنامج صعوبات التعلم.

حدود الدراسة:

تم تطبيق البحث عىل جمموعة من الطالبات املدرجات بربنامج صعوبات التعلم من الصفني اخلامس والسادس 
األساسيني، قوامها )22( طالبة موزعة عىل جمموعتني: )11( للمجموعة للضابطة، و)11( للمجموعة التجريبية، يف 
فصل صعوبات التعلم بمدرسة الطريف للتعليم األسايس )حلقة ثانية: من الصف اخلامس إىل الصف العارش( يف 

حمافظة شامل الباطنة بسلطنة عامن.

إجراءات الدراسة:

سارت إجراءات الدراسة وفًقا للخطوات اآلتية:

احلصول عىل املوافقة بتطبيق األدوات من جامعة السلطان قابوس، ومن وزارة الرتبية والتعليم.. 1

تطبيق اختبار قبيل يقيس أداء الطالبات يف مهارات الطالقة القرائية.. 2

خطوات بناء الربنامج: استندت الباحثة إىل املنهج العامين يف املرحلة االبتدائية يف اختيار موضوعات الربنامج؛ . 3
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خالل  باملدرسة  التعلم  صعوبات  معلمة  الربنامج  جلسات  طبقت  وقد  العامنية،  البيئة  من  وقرهبا  لسهولتها 
شهرين، من بداية شهر مارس إىل هناية شهر إبريل.

تطبيق اختبار بعدي عىل عينتي الدراسة التجريبية والضابطة.. 4

حتليل البيانات باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )SPSS( الختبار فروض الدراسة.. 5

منهج الدراسة:

يف الدراسة احلالية تم استخدام املنهج شبه التجريبي الذي يقوم عىل أساس املالحظة وفرض الفروض، وإجراء 
2016(. حيث تم قياس مهارات الطالقة القرائية لدى عينتي  التجربة الدقيقة، ويمتاز بالضبط التجريبي )كامش، 
الربنامج  تقديم  ثم  الغرض ومن  اختبار معد هلذا  العالجي من خالل  الربنامج  قبل  التجريبية والضابطة  الدراسة 
العالجي )املتغري املستقل( يليه تطبيق اختبار بعدي ملالحظة التقدم املوجود من أثر الربنامج إن ُوجد عىل الطالقة 

القرائية )املتغري التابع(.

عينة الدراسة:

بلغ حجم العينة )22( طالبة من طالبات الصفني اخلامس والسادس األساسيني من مدرسة واحدة بوالية صحار 
موزعات توزيًعا عشوائًيا بالتساوي عىل املجموعتني )التجريبية والضابطة(، حيث تم خلط مجيع أسامء الطالبات ثم 
الطالبات داخل  الكايف من  العدد  لتوفر  املدرسة بطريقة قصدية  بالقرعة. وتم اختيار  اختيار األسامء بكل جمموعة 
فصل صعوبات التعلم للمنهج التجريبي املستخدم بالدراسة يف هذه املدرسة دون املدارس األخرى. كام تمَّ اختيار 
العينة من اإلناث فقط النخفاض عدد مدراس الذكور املطبِقة للربنامج وقلة عدد الطالب الذكور املدرجني بربنامج 

صعوبات التعلم.

جدول )1(

عينة الدراسة حسب متغري الصف

الصف
املجموعة

املجموع
الضابطةالتجريبية

6511اخلامس

5611السادس

111122املجموع

ضبط المهددات الداخلية والخارجية:

تمَّ ضبط السالمة الداخلية واخلارجية للمنهج احلايل من خالل:
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املجموعة . 1 لطالبات  سواء  احلصص  عن  التغيب  وعدم  اليومي  باحلضور  املجموعتني  طالبات  مجيع  التزام 
التجريبية، أو الضابطة، من خالل التنبيه عىل الطالبات بعدم الغياب وتشجيعهن عىل االلتزام باحلضور.

2 . 6 اخلامس:  الصف  من   )11( والسادس،  اخلامس  بالصفني  الطالبات  فكانت  املجموعتني:  بني  التكافؤ 
تشخيصهن  وتم  بالضابطة،  و6  بالتجريبية   5 السادس:  الصف  من   )11( وكذلك  بالضابطة،  و5  بالتجريبية 
الربنامج،  بنفس  التدريس  لنفس  خيضعن  وكلهن  االختبارات،  نفس  باستخدام  تعلم،  صعوبات  كطالبات 

حيث إن مستواهن يف القراءة متشابه، وقد تم توزيعهن عشوائيًّا عىل املجموعتني. 

األكاديمي، . 3 املؤهل  درجة  يف  املعلمتان  تساوت  حيث  والضابطة،  التجريبية  املجموعة  معلامت  بني  التكافؤ 
بامتالك كٍل منهام لدرجة البكالوريوس يف الرتبية، وسنوات اخلربة الست يف ختصص صعوبات التعلم.

املتغريات الفيزيائية يف صفوف املجموعتني التجريبية والضابطة: حيث إنَّ املجموعتني من الطالبات املدرجات . 4
بربنامج صعوبات التعلم، ويتم تدريسهنَّ يف الصف املخصص لربنامج صعوبات التعلم، وتكون فيه درجة 

احلرارة والضوء والصوت واألثاث ودرجة العزل عن الضوضاء متساوية.

امليدان واإلرشاف عىل حصص . 5 للباحثة يف  اليومي  الربنامج من خالل احلضور الشخيص  متابعة سري تطبيق 
الربنامج.

عدم وجود أثر لالختبار القبيل كخربة تعليمية تؤثر عىل استجابات طالبات العينة يف القياس البعدي.. 6

التأكد من عدم تعرض طالبات العينة التجريبية للربنامج املحوسب قبل بدء تطبيق التجربة.. 7

أدوات الدراسة: 

تتضمن أدوات الدراسة اختبار مهارات الطالقة القرائية، والربنامج املحوسب املعد لتنميتها.

أوًل: اختبار مهارات الطالقة القرائية:

بعد  التعلم  صعوبات  ذوات  والسادس(  اخلامس  )الصفني  الثانية  احللقة  لطالبات  االختبار  هذا  إعداد  تم 
الرجوع إىل األدبيات املتعلقة بموضوع الدراسة، واختيار أقرهبا وأنسبها إىل البيئة العامنية وهو اختبار عبد الباري 
)2011( الذي ُأعدَّ يف البيئة السعودية. حيث اسُتقيت منه مهارات الطالقة القرائية ومفاتيح تصحيح املهارات مع 
اقتباس موضوعات االختبار من املنهج املدريس العامين. وقد تمَّ حتديد مهارات الطالقة القرائية املناسبة لطالبات 

الصفني اخلامس والسادس من خالل:

القراءة يف الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة بالطالقة القرائية.	 

أهداف تعليم القراءة للصفني اخلامس والسادس يف املنهج املدريس.	 

استطالع آراء اخلرباء واملختصني يف املجال.	 
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وحلساب عدد الكلامت املقدر للطالبة قراءته يف الدقيقة الواحدة لكل موضوع، قامت الباحثة بعرض موضوع 
معني من موضوعات القراءة عىل جمموعة من طالبات الصف اخلامس ضمن املستوى التحصييل العادي/املتوسط. 
ويقيس  واحدة.  دقيقة  قراءهتا يف  تتم  كلمة   )40( أربعة موضوعات، كل موضوع حيتوي عىل  من  االختبار  ن  تكوَّ

االختبار املهارات الدقيقة اآلتية:

أوًل: مهارات النطق؛ كام هي حمددة يف املؤرشات اآلتية )عبد الباري، 2011(:

متّيز الطالبة بني احلركات الطويلة واحلركات القصرية عند النطق.. 1

تنطق الكلامت نطًقا صحيًحا.. 2

متّيز بني الظواهر الصوتية املختلفة، مثل التشديد والتنوين.. 3

جدول )2(

بطاقة تقييم مهارة النطق

مهارات النطق
مستويات األداء

املستوى الثالث )3(املستوى الثاين )2(املستوى األول )1(

التمييز بني احلركات الطويلة 
والقصرية عند النطق.

متّيز متييـًزا كامــاًل احلـركات 
الطويلة والقصرية عند النطق.

متيز إما احلركات الطويلة، أو 
القصرية متييًزا جيًدا.

الطويلة  احلركات  بني  ختلط 
والقصرية يف أثناء النطق.

نطق الكلامت نطًقا صحيًحا.
املقروءة  الكلامت  مجيع  تنطق 

نطًقا صحيًحا.

الكلــامت  معظــم  تنطــق 
املقــروءة نطًقــا صحيًحــا، 
ويوجــد لدهيــا خطــأ واحد، 

أو خطآن.

تنطق بعض الكلامت املقروءة 
لدهيا  وتكثر  صحيًحا،  نطًقا 
من  أكثر  القرائية،  األخطاء 

ثالثة أخطاء.

الظواهــر  بــني  التمييــز 
مثــل:  املختلفــة  الصوتيــة 

التشديد والتنوين.

متيــز بدقــة بــني الظواهــر 
اللغوية املختلفة.

ــر  ــم الظواه ــني معظ ــز ب متي
ختطــئ  ولكنهــا  اللغويــة، 

خطًأ واحًدا، أو خطأين.

متيـز إىل حـٍد ما بـني الظواهر 
اللغويـة ولكـن تكثـر لدهيـا 
ثالثـة  مـن  )أكثـر  األخطـاء 

أخطاء(. 

ثانًيا: مهارات الدقة القرائية: تتم من خالل املؤرشات اآلتية )عبد الباري 2011(:

قراءة الكلامت واجلمل دون حذٍف حلرف، أو أكثر من الكلمة.. 1

قراءة الكلامت واجلمل دون إضافة.. 2
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قراءة الكلامت واجلمل دون إبدال.. 3

قراءة الكلامت واجلمل دون تكرار.. 4

 ويتم تصحيح هذه األخطاء من خالل اآليت:

تم حساب الدقة القرائية من خالل حساب النسبة املئوية للكلامت التي يمكن للطالبة قراءهتا بشكٍل سليم عىل 
العدد اإلمجايل لكلامت املوضوع )40 كلمة( لكل موضوع، ثم ُيرضب يف مئة، ثم ُيقارن باملستوى املعياري يف اجلدول 

اآليت:

الدقة القرائية:	 

جدول )3(

بطاقة تقييم مهارة الدقة القرائية

النسبة املئويةمستوى أداء الطالبات يف القراءة
من 85-100%املستوى املرتفع

من 65-84%املستوى املتوسط
من 50- 64%املستوى املقبول

أقل من 50%املستوى الضعيف

ثالًثا: مهارات املعدل القرائي: وهي عدد الكلامت املقدرة للطالبات قراءهتا يف الدقيقة الواحدة.

قراءة 40 كلمة يف الدقيقة الواحدة، وقد تمَّ حتديد املعدل القرائي من خالل جتارب األداء التي ُأجريت عىل 	 
جمموعة من طالبات الصف اخلامس ضمن املستوى التحصييل املتوسط.

ويتم تقييم مهارة املعدل القرائي من خالل اإلجراءات اآلتية:

تطلب املعلمة من الطالبة قراءة القطعة يف دقيقة واحدة، والبد أن تقرأ النص بصوٍت مرتفع، وبطريقة طبيعية . 1
وليست أرسع من الطبيعي، ويتم تسجيل قراءة الطالبة عىل جهاز التسجيل، ويكون وقت تردد الطالبة عىل 

الكلمة ثالث ثواٍن.

تدون املعلمة أية أخطاء تقوم هبا الطالبة يف أثناء القراءة دون تصحيح. واألخطاء هي: نطق غري صحيح، إبدال، . 2
حذف، إضافة أي كلامت، أو حروف.

أداء . 3 ُيقارن  ثم  الدقيقة،  املقروءة بشكٍل صحيح يف  للكلامت  الكيل  العدد  القراءة بحساب  د معدل رسعة  حُيدَّ
الطالبة مع املعيار املستهدف )وهو 40 كلمة يف الدقيقة(.
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صدق االختبار:

تم التحقق من الصدق الظاهري من خالل عرض االختبار عىل جمموعة من األكاديميني املختصني يف اللغة 
العربية وآداهبا بكلية الرتبية وكلية اآلداب بجامعة السلطان قابوس، وكذلك عرضه عىل جمموعة من املختصني يف 
القياس والتقويم بقسم علم النفس، واثنني من املختصني بدائرة املناهج بوزارة الرتبية والتعليم وذلك لتحديد ما إذا 

كان االختبار مناسًبا للتطبيق عىل الطلبة من حيث:

	 مالءمة موضوعاته للمنهج العامين، حيث اتفق املحكمون عىل مناسبة موضوعات االختبار لعينة الدراسة مع 
ضبط عدد الكلامت؛ حتى يتساوى يف كل املوضوعات، وحتديد الظواهر الصوتية املراد قياسها )التنوين والتشديد(، 

وكانت نسبة االتفاق بينهم %98. 

	 وضوح تعليامت االختبار بنسبة %100.

تستمع  بحيث  تسجيل  جهاز  عىل  االختبار  وتسجيل  االختبار  لتصحيح  املوضوعة  التقدير  قائمة  سالمة   	
املعلمة إىل قراءة الطالبة ومن ثمَّ تقوم بعملية التصحيح، وتوضيح جداول تصحيح املهارات بشكٍل دقيق بنسبة %95.

صدق البناء الداخلي:

كام تمَّ التحقق من مدى ارتباط املهارات ببعضها من خالل حتليل معامل ارتباط بريسون كام يف اآليت:

جدول )4(

نتائج حتليل معامل ارتباط بريسون بني املهارات وبعضها

123املهارة

_النطق

_0.74الدقة القرائية

_0.540.94املعدل القرائي

يتضح من اجلدول 4 من معامالت ارتباط املهارات الثالث )النطق، والدقة القرائية، واملعدل القرائي( وجود 
اتساق داخيل مقبول بني املهارات الثالث.

ثبات االختبار: 

اخلامس  الصف  طالبات  من  طالبة   )30( شملت  استطالعية  عينة  عىل  بتطبيقه  االختبار  ثبات  من  التأكد  تم 
ألفا  يف  التطبيق.  إعادة  وطريقة  لكرونباخ،  ألفا  طريقة  بطريقتني:  وذلك  خمتلفة،  حتصيلية  وبمستويات  األسايس، 
لكرونباخ ثمَّ حساب الثبات الختبار مهارات الطالقة القرائية ككل، وجاءت قيمته )0.89(، ولكل مهارة عىل حدة 
)مهارة النطق 0.92، مهارة الدقة القرائية 0.98، مهارة املعدل القرائي 0.97(. وبحسب طريقة إعادة التطبيق جاءت 
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قيمة الثبات )0.97(، وهي قيم مرتفعة تبني أنَّ االختبار يتمتع بثبات مرتفع. 

ثانًيا: الربنامج املحوسب: 

للمدرسة،  االستعداد  بعنوان:  األول  املوضوع  األربعة،  االختبار  موضوعات  املحوسب  الربنامج  تضمن 
واملوضوع الثاين بعنوان: البنت النشيطة، واملوضوع الثالث بعنوان: العلم واملعرفة، واملوضوع الرابع بعنوان: أحبُّ 
التفاعلية،  السبورة  باستخدام  الطالبات  عىل  ُيعرض  املتحركة،  الرسوم  لربامج  مشاهبة  ومنطوقة  مرسومة  جدي، 
النطق  بمحاكاة  الطالبة  تقوم  ثم  اجلهاز،  طريق  عن  املوضوعات  ومجل  كلامت  لكل  املكرر  اآليل  النطق  يتم  حيث 
وتكراره مع االلتزام بضبط الكلامت وطريقة القراءة كام ينطقها اجلهاز، وكلام تمَّ االنتهاء من موضوع معني وبعد 
مراجعته يتم االنتقال إىل موضوع آخر بحسب خطة الربنامج املوضوعة للتطبيق خالل شهرين، حيث تمَّ تصميم 
اإللكرتونية  األلعاب  تصميم  يف  الشهرية  املحركات  أحد  وهو   )Unity( برنامج  باستخدام  املحوسب  الربنامج 

.)https://unity3d.com( التفاعلية

تحكيم البرنامج:

قابوس، وقسم  السلطان  بجامعة  العربية  اللغة  الربنامج من خالل عرضه عىل جمموعة من خرباء  تم حتكيم 
الرتبية اخلاصة باملديرية العامة للرتبية والتعليم بمحافظة شامل الباطنة، وتضمنت مالحظاهتم توحيد عدد التكرارات 
الطالبة  نطق  من  والتأكد  اجلهاز،  مع  بالتكرار  اجلملة  لنطق  للطالبة  الزمن  من  فرتة  وحتديد  اجلمل،  أو  للكلامت، 

الصحيح للكلامت أو اجلمل وذلك بالتغذية الراجعة الفورية للطالبات فور االنتهاء من احلصة.

خطة تطبيق البرنامج: 

الربنامج  التجريبية(  )املجموعة  التعلم  صعوبات  ذاوت  والسادس  اخلامس  الصفني  طالبات  تدريس  تم 
لإلرشاف  للباحثتني  يومي  وبحضور  التعلم،  صعوبات  معلمة  ِقبل  من  التفاعلية  السبورة  باستخدام  املحوسب 
واملتابعة، استغرقت عملية تطبيق الربنامج شهرين؛ بمعدل أربٍع وعرشين حصة، ثالث حصص يف األسبوع، كل 
أربع حصص، وكل حصة مدهتا نصف ساعة، وثامن حصص  تدريسه يف  يتم  كلمة،  أربعني  موضوع حيتوي عىل 
للمراجعة. ُطبق الربنامج أثناء اليوم الدرايس باختيار جمموعة من احلصص املدرجة بجدول معلمة صعوبات التعلم 

مع تنفيذ حصص املراجعة.

المعالجة اإلحصائية:

الختبار صحة الفرض األول تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية باستخدام حتليل التباين . 1
.)Multivariate Analysis Of Variance (MANOVA املتعدد

الختبار صحة الفرض الثاين وهو معرفة حجم أثر الربنامج تم حساب حجم أثر االختبار البعدي باستخدام . 2
مربع إيتا.

https://unity3d.com
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نتائج الدراسة:

التجريبية . 1 املجموعتني  بني   0.05 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  األول:  الفرض  نتائج 
والضابطة يف االختبار البعدي ملهارات الطالقة القرائية.

بدايًة، أظهرت نتائج حتليل معامل ارتباط بريسون أنَّ قيم معامالت االرتباط واملوضح يف اجلدول 4، بني مهارة 
النطق ومهارة الدقة القرائية ومهارة املعدل القرائي، قد تراوحت ما بني 0.54 إىل 0.94، ومجيعها كانت دالة إحصائيًّا 
 Multivariate املتعددة  التابعة  املتغريات  التباين ذي  إجراء حتليل  إمكانية  إىل  ما يؤرش  0.001، وهو  عند مستوى 
قيم  بني  كافية  ارتباطات  وجود  اإلحصائي  األسلوب  هذا  يشرتط  حيث   ،)analysis of variance (MANOVA

املتغريات التابعة يبلغ حدها األدنى Cohen, 1988( 0.3(. ويف حتليل MANOVA يف الدراسة احلالية كان الربنامج 
املحوسب هو املتغري املستقل، بينام كانت مهارات الطالقة القرائية )مهارة النطق، مهارة الدقة القرائية، مهارة املعدل 
مستويات  يف  فروًقا  هناك  أنَّ   ،3 اجلدول  يف  املبني  التحليل  وأظهر  التابع.  املتغري  هي  البعدي  القياس  يف  القرائي( 
 ،Wilkis lambda = 0.52 مهارات الطالقة القرائية جمتمعة بني املجموعة )التجريبية والضابطة(، حيث كانت قيمة
ف = 5.52، درجات احلرية = 3، 18، مستوى الداللة = 0.001، حجم األثر Partial Eta Squared مربع إيتا 
التباين يف متغريات القياس البعدي يرجع إىل تأثري  18% من  0.18. وتشري قيمة حجم األثر إىل أنَّ نحو  اجلزئي = 
0.06، وكبرية إذا كانت حول  0.01، ومتوسطة إذا كانت حول  الربنامج، وتعترب قيمة إيتا صغرية إذا كانت حول 
Cohen, 1988( 0.14(. ويوضح اجلدول 5، أنَّ أداء الطالبات يف القياس البعدي عىل مهاريت النطق والدقة القرائية 

كان أعىل بصورة دالة إحصائيًّا يف املجموعة التجريبية منه يف املجموعة الضابطة.

جدول )5(

املتوســطات احلســابية والنحرافــات املعياريــة للمجموعتــني التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس البعــدي ملهــارات 
الطالقــة القرائيــة

املهارة
املجموعة الضابطة )ن=11(املجموعة التجريبية )ن=11(

النحراف املعيارياملتوسط احلسايبالنحراف املعيارياملتوسط احلسايب
32.4544.15623.2726.034النطق

38.40943.89228.27311.159الدقة القرائية

15.72714.17113.36351.204املعدل القرائي

ويمكن التعبري عن هذه املتوسطات بيانيًّا بالشكل اآليت.
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جتريبية جمموعة 
ضابطة جمموعة 

مهارات النطقمهارات الدقة القرائيةمهارات املعدل القرائي
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شكل )1(

متوسطات املجموعتني التجريبية والضابطة يف مهارات الطالقة القرائية

وملعرفة داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية يف مهارات الطالقة القرائية يف القياس البعدي، فقد تمَّ إجراء 

حتليل التباين املتعدد )MANOVA( لكل مهارة عىل حدة.

، بينام كانت إحدى مهارات الطالقة القرائية هي املتغري  ويف كل حتليل كان الربنامج املحوسب متغرًيا مستقالًّ

التابع، واجلدول 6 يلخص نتائج حتليل التباين املتعدد.

جدول )6(

نتائج حتليل التباين املتعدد ملعرفة تأثري الربنامج املحوسب يف القياس البعدي عىل مهارات الطالقة القرائية للمجموعة

مصدر 
التباين

جمموع املربعاتاملهارة
متوسط 
املربعات

الحتاملف 
حجم األثر 
إيتا اجلزئي

املجموعة

النطق 

الدقة القرائية

املعدل القرائي

463.682

50832.102

3538.227

463.682

50832.102

3538.227

17.272

6.694

2.507

0.000

0.018

0.129

0.463

0.251

0.111
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اخلطأ

النطق 

الدقة القرائية

املعدل القرائي

536.909

151884.091

28226.727

26.845

7594.205

1411.336

يتضح من اجلدول 6، أنَّ قيم »ف« دالة إحصائيًّا عند مستوى 0.01 بالنسبة إىل تأثري الربنامج املحوسب عىل 
مهاريت النطق والدقة القرائية، وهو ما يعني أنَّ هناك فروًقا بني املجموعة )التجريبية والضابطة( عىل هاتني املهارتني، 
كالًّ عىل حدة. وبالنسبة إىل مهارة املعدل القرائي، فقد أظهر التحليل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

مستوى 0.05 بني املجموعة )التجريبية والضابطة(. 

نتائج الفرض الثاين: وقد نص الفرض الثاين عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 يف . 2
املجموعة التجريبية بني االختبارين القبيل والبعدي ملهارات الطالقة القرائية. وقد تم استخدام اختبار »ت« 
الستخراج مربع إيتا وحساب حجم أثر الربنامج عىل مهارات الطالقة القرائية بشكٍل عام ولكل مهارة عىل 

حدة، واجلدول اآليت يوضح ذلك.

جدول )7(

خالصة نتائج اختبار »ت« لعينتني مرتابطتني ألداء املجموعة التجريبية يف الختبارين القبيل والبعدي لكل مهارة 
عىل حدة وللمهارات ككل

املهارة

الختبار البعديالختبار القبيل
درجات 

احلرية
قيمة “ت” 

املحسوبة

مستوى 
الدللة

حجم 
األثر املتوسط 

احلسايب
النحراف 

املعياري
املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

20.097.1632.454.15107.1540.0010.84النطق

21.7713.9737.4043.89104.5000.0010.67الدّقة القرائية

10.9051.7815.7214.17103.2370.0090.51املعدل القرائي

34.7719.3956.5919.39104.300.0020.65املهارات ككل

إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  من   ،7 اجلدول  من  يتضح 
حدة  عىل  مهارة  لكل  التجريبية  للمجموعة  والبعدي  القبيل  االختبارين  بني   )0.05( من  أقل  داللة  مستوى  عند 
وللمهارات ككل، ومن خالل احتساب حجم األثر للربنامج املحوسب يف مهارات الطالقة القرائية الثالثة كالًّ عىل 
حدة وللمهارات ككل باستخدام مربع إيتا؛ فإن حجم األثر جاء كبرًيا، وهذه النتيجة تبني أنَّ التحسن يف مهارات 

الطالقة القرائية باستخدام الربنامج املحوسب كبري.
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مناقشة النتائج:

الطالقة  مهارات  لتنمية  التكرار  اسرتاتيجيات  عىل  قائم  حموسب  برنامج  تصميم  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
القرائية لدى طالبات احللقة الثانية املدرجات بربنامج صعوبات التعلم، وكام رأينا من خالل عرض النتائج، فقد 
توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة 0.05 بني املجموعتني التجريبية والضابطة 
يف االختبار البعدي ملهارات الطالقة القرائية )اجلدول 4(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 يف 
املجموعة التجريبية نفسها بني االختبارين القبيل والبعدي ملهارات الطالقة القرائية )اجلدول 5(. وُترجع الباحثة هذا 
االختالف يف املستويات إىل فاعلية الربنامج املحوسب القائم عىل التكرار الذي تمَّ تطبيقه عىل طالبات املجموعة 

التجريبية حيث أدى إىل حتسني مهارات الطالقة القرائية التي تضمنتها الدراسة.

هذه النتائج أكدهتا دراسة كوملان )Coleman, 2008( التي دجمت بني اسرتاتيجية التكرار وأسلوب املعاجلة 
الفهم  ومهارات  القرائية  الطالقة  مهارات  تنمية  يف  والوسيلة  االسرتاتيجية  فاعلية  وأثبتت  احلاسوب،  باستخدام 
القرائي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة اجلسدية. كام أكدهتا دراسات )Gibson, 2009؛ Torgesen & Barker, 2005؛ 
القحطاين، 2009(، التي توصلت نتائجهم إىل فاعلية برنامج بمساعدة احلاسوب عىل تنمية مهارات القراءة اجلهرية 
والطالقة الشفهية القرائية لدى الطلبة من ذوي صعوبات التعلم وذوي اإلعاقة الفكرية والتخلف العقيل البسيط. 
وعند حساب الفروق بني املجوعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي لكل مهارة عىل حدة، باستخدام حتليل 
التباين املتعدد )MANOVA(، فقد لوحظ وجود حتسن يف مهاريت النطق والدقة القرائية؛ وترى الباحثة أنه يمكن أن 
ُتعزى هذه النتيجة إىل قدرة الربنامج املحوسب عىل حتسني كٍل من هاتني املهارتني عند طالبات املجموعة التجريبية، 
وذلك من خالل االستامع إىل أصوات منطوقة ومكررة لكل كلمة ومجلة من كلامت ومجل موضوعات اختبار مهارات 
الطالقة القرائية أدت إىل اهتامم الطالبات )املجموعة التجريبية( بكيفية نطق الكلامت وحتّري الدقة يف إخراجها دون 
حذٍف، أو إضافٍة، أو إبداٍل، أو تكراٍر ألي حرف من حروف الكلامت. أّما بالنسبة إىل مهارة املعدل القرائي فلم تظهر 
لنا فروق ذات داللة إحصائية بني طالبات املجموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي؛ وقد يعود هذا يف 
رأي الباحثة إىل احتياج هذه املهارة ملدة زمنية كبرية حتى يظهر األثر من تطبيق الربنامج بني املجموعتني التجريبية 
والضابطة، أو أنَّ استخدام الربنامج املحوسب يؤثر بشكٍل أكرب يف بداية األمر عىل مهارة النطق والدقة القرائية؛ ألنَّه 
ُيدرب الطالبات عىل كيفية النطق الصحيح وكيفية قراءة الكلامت بشكٍل دقيق خاٍل من األخطاء، ثم يأيت بعد ذلك 
التأثري يف معدل الكلامت التي يمكن للطالبات قراءهتا يف الدقيقة الواحدة. كام أكدت ذلك دراسة الكلباين )2006(، 
أثر  البعض اآلخر. وعند حساب حجم  تنمية بعض مهارات االستامع دون  املحوسب ساعد عىل  الربنامج  إنَّ  إذ 
الربنامج عىل املجموعة التجريبية من خالل االختبارين القبيل والبعدي باستخدام اختبار »ت«، لوحظ وجود فروق 
حجم  تراوح  حيث  وللمهارات ككل،  حدة  القرائية عىل  الطالقة  مهارات  من  مهارة  يف كل  إحصائية  داللة  ذات 
األثر يف هذه املهارات من 0.5 إىل 0.84، ويف املهارات ككل بحجم أثر مقداره )0.65(، وهو حجم أثر عاٍل يمكن 
إرجاعه إىل استخدام الربنامج املحوسب الذي ُطّبق عىل طالبات املجموعة، والذي أدى إىل حتسني مهارات الطالقة 
القرائية لدهين؛ إذ يقوم الربنامج بقراءة اجلملة، ثم حتاكي الطالبة قراءة اجلهاز، ويتم تكرار ذلك ثالث مرات يف كل 
اجلمل، ثم تقوم الطالبات بمحاكاة قراءة اجلهاز للموضوع بأكمله يف حصص املراجعة. ولتحقيق أكرب أثر للطالبات 
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من الربنامج يتم تشجيعهن عىل القراءة بطالقة من خالل املنافسة بني طالبات املجموعة واحتساب معدل الوقت 
التي أعدت برناجمًا حموسًبا يف  الراشدي )2008(  أثناء قراءة املوضوع، وقد أيدت ذلك دراسة  املأخوذ لكل طالبة 
تدريس موضوعات اللغة العربية والنحو، وأثبتت فاعليته يف التدريس وحتّسن مستويات طلبة املجموعة التجريبية.

ويف الدراسة احلالية تمَّ اجلمع بني وسيلتني يف غاية األمهية للطالبات بالنسبة إىل إكساهبّن مهارات اللغة العربية 
التعليمي  الواقع  التعليم يف ظل  التفاعلية. وتتجىل أمهية احلاسوب يف  التعلم، مها: احلاسوب، والسبورة  أثر  وبقاء 
احلايل ملا له من قدرة عىل جذب االنتباه وإثارة الدافعية والتشويق وطرد مصادر امللل وحب ممارسة هذه التطبيقات 
واكتشاف جديد عامل التكنولوجيا؛ وبالتايل رفع املستويات التحصيلية للطلبة، وهذا ما أثبتته دراسات )الرواحي، 
اإلسالمية  والرتبية  العربية  اللغة  مواد  يف  الربامج  هذه  إعداد  تم  حيث   ،)2005 اهلنائي،  2005؛  الشبيبي،  2004؛ 

والدراسات االجتامعية. وقد أشارت كل هذه الدراسات إىل فاعلية استعامل احلاسوب يف التعليم ودوره يف النهوض 
بمستوى الطلبة، وتشجيع القائمني عىل التعليم باستعامله يف مهارات املواد املختلفة. وهذا التوجه نحو استعامل التقانة 
احلديثة يف تدريس املواد التعليمية للطلبة نلمسه يف انتهاج وزارة الرتبية والتعليم لسياسة ممارسة احلاسوب وتطبيقاته 
واإلنرتنت وبراجمه يف إنجاز األعامل اخلاصة بالوزارة، وتوجيه قراراهتا للدوائر واملديريات التعليمية لدفع املعلمني 
التعليم وتشجيعهم عليها، وإقامة املشاغل الرتبوية واملسابقات  التقنيات والربجميات احلديثة يف  إىل استخدام هذه 
التعليمية املتضمنة ملثل هذه الربامج، وكيفية تنفيذها، ومدى استفادة الطلبة من التعليم املقدم من خالهلا، وتكريم 
الفائزين هبا، وإدخال السبورة التفاعلية يف معظم مدارس السلطنة. إذ ال خيفى عىل القائمني بالعملية الرتبوية مدى 
نجاح هذه الربامج والوسائل واألجهزة يف رفع املستويات التحصيلية للطلبة يف كافة املواد الدراسية، كام أكدت ذلك 
الرواس،  2014؛  الساملي،  2014؛  احلمداين،  Beauchamp, 2004؛  )Lamberth, 2012؛  باحثني  عدة  دراسات 
2014؛ الكلباين، 2014(، والتي توصلت نتائجها إىل فاعلية السبورة التفاعلية يف التدريس، ورفع مستويات الطلبة 

التحصيلية، ورفع مهارات املعلمني يف استخدام التكنولوجيا.

التعليم ويف  املتبعة يف  الطريقة  إفادات حتققها هذه  أو  التكرار فهناك عدة أهداف،  بالنسبة إىل اسرتاتيجية  أما 
القراءة بخاصة ) Dowhower, 1989(، منها: القدرة عىل زيادة رسعة القراءة، وحتسني نطق الكلامت وخمارج احلروف 
وأصواهتا، وزيادة الفهم القرائي بازدياد قدرة الطالب عىل القراءة، ونقل التحسن يف القراءة إىل مواد تعليمية أخرى؛ 
وطرق  بالقراءة  املعرفة  وزيادة  الصحيحة،  القراءة  عىل  لقدرته  استيعابه  مع  للقراءة  الطالب  دافعية  زيادة  ثمَّ  ومن 
التنغيم والتشكيل والقراءة املعربة، من خالل استامع الطالبة لقراءة قرينتها ورغبتها يف حماكاة القراءة خاصًة إذا كانت 
خالية من األخطاء، وهذا بالطبع يعود باألثر اإلجيايب عىل ارتفاع تقدير الطالب لذاته وثقته بنفسه وبعده عن مشاعر 
اخلجل واخلوف واإلحباط والفشل. وقد أكدت ذلك دراستا )عبد الباري، 2011( و)عبد احلليم، 2009( واللتان 

توصلتا إىل أنَّ استخدام اسرتاتيجيات التكرار تزيد من مستوى الطالقة القرائية والفهم القرائي لدى الطلبة.

 وقد تمَّ أيًضا يف هذه الدراسة تدريب الطالبات عىل مهارات الطالقة القرائية باستخدام موضوعات ونامذج 
التدريب  البعض، وهذا  بعضها  أربعة موضوعات خمتلفة عن  الطالقة  التدريب عىل  متعددة، حيث تضمن  قرائية 
 ,Sliber( دراسة  له  توصلت  ما  مع  يتفق  القرائية،  الطالقة  مهارات  لتنمية  خمتلفة  نامذج  عدة  استخدام  القائم عىل 
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2008(، التي أوضحت نتائجها أنَّ اسرتاتيجية التكرار متعددة النامذج واألمثلة أفضل من اسرتاتيجية القراءة املتكررة 

لنموذج، أو مثال واحد فقط وذلك يف درجة االستامع، ومراجعة املوضوعات، ويف زيادة وقت وانتباه وتركيز الطلبة.

وقد اختلفت هذه الدراسات مع الدراسة احلالية من حيث عينات الطلبة واملهارات التي عاجلتها.

اسرتاتيجية  أكثر من  استخدام  إىل  التعلم بحاجة ماسة  بربنامج صعوبات  املدرجني  الطلبة  أنَّ  القول  وجممل 
استفادهتم  عدم  نرى  لذلك  2005(؛  )السيد،  لدهيم  والفهم  والتجهيز  التشفري  عمليات  بطء  بسبب  التعليم؛  يف 
من  اخلاصة  بالربامج  املشتغلني  عىل  هنا  الواجب  من  فإنَّ  العادي،  الفصل  يف  للطلبة  املقدمة  التدريس  طرائق  من 
واألساليب  الوسائل  يف  ومتنوع  متعدد  تدريس  تقديم  خالل  من  هلم  واالهتامم  الرعاية  تقديم  الباحثة  نظر  وجهة 
واالسرتاتيجيات: كالطريقة املتعددة احلواس، وطريقة الصوتيات، والطريقة البرصية، واستخدام األلعاب الصفية، 
والربامج املحوسبة اإللكرتونية، وخامات البيئة املادية امللموسة، األمر الذي من شأنه أن حُيسن من قدرات الطلبة 

يف القراءة والكتابة والرياضيات.

كام أنَّ الطالقة مرتبطة بالفهم القرائي، فكلام حتسنت الطالقة لدى الطالب كلام أدى ذلك إىل زيادة عملية الفهم 
ملا يقرأ. واملطلوب يف هناية الدرس هو فهم الطالب ملا تمَّ تقديمه وعرضه عليه من مادة تعليمية يف الصف الدرايس؛ 

.)Coleman, 2008( ملا لذلك من أثر يف حتّسن مستواه التعليمي

التوصيات: 

يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية يوىص باآليت:

تضمني حصص القراءة التدريب عىل الطالقة واسرتاتيجيات التكرار كأحد املهارات الرضورية للفهم.. 1

االستفادة من نتائج الدراسة يف وضع برامج حموسبة شبيهة؛ لتنمية مهارات القراءة الكتابة لدى الطلبة املدرجني . 2
بربنامج صعوبات التعلم، والطلبة بشكٍل عام.

إعداد دروس تعليمية باستخدام السبورة التفاعلية يف تعليم الطلبة املدرجني بربنامج صعوبات التعلم مهارات . 3
اللغة العربية املختلفة.

رضورة تضمني الربامج التي تركز عىل الطالقة بعض اسرتاتيجيات الفهم؛ لتحقيق نتائج أفضل.. 4

إعداد دورات لتدريب املعلمني عىل مهارات استعامل احلاسوب واألجهزة الذكية يف التخطيط للتدريس.. 5



جملة العلوم الرتبوية، العدد 16، 2020، دار نرش جامعة قطر69

المراجع

أوًل: املراجع العربية
بالل، أماين عبد املنعم. )2006(. فاعلية األنشطة التعليمية يف تنمية مهارات القراءة اجلهرية لدى تالميذ الفصل الواحد، رسالة ماجستري 

غري منشورة. مرص: كلية الرتبية، جامعة الزقازيق.

احلريزي، بثينة بنت عيل. )2008(. أثر املحاكاة احلاسوبية يف التحصيل يف الفيزياء وتنمية التفكري الفراغي لدى طالبات الصف احلادي 
عرش، رسالة ماجستري. ُعامن: جامعة السلطان قابوس.

رسالة  بالسعودية،  الرياضيات  مبحث  يف  البتدائي  التعليم  طلبة  حتصيل  عىل  املحوسبة  املحاكاة  أثر   .)2011( طلب.  ثامر  الروييل، 
ماجستري. األردن: كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية.

ن: دار  القراءة. عامَّ العزيز والغزو، عامد حممد ومنصور، ناظم. )2009(. مقدمة يف صعوبات  طيبي، سناء عورايت والرسطاوي، عبد 
وائل.

جملة  املرحلة االبتدائية.  القرائية لدى تالميذ  لتنمية مهارات الطالقة  الباري، ماهر شعبان. )2011(. فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة  عبد 
القراءة واملعرفة، مرص. )117(، 184-143.

عبد احلليم، حممد رياض. )2009(. استخدام اسرتاتيجية القراءة املتكررة لزيادة الطالقة وأثره يف التعرف والفهم ودافعية القراءة لدى 
التالميذ ذوي صعوبات القراءة بالصف الثالث االبتدائي. جملة كلية الرتبية، أسيوط، مرص. 2)25(، 279– 354.

املرحلة  تالميذ  لدى  اجلهرية  القراءة  مهارات  بعض  تنمية  يف  مقرتحة  اسرتاتيجية  فاعلية   .)2009( املقصود.  عبد  عال  الصادق،  عبد 
البتدائية، رسالة ماجستري غري منشورة. بنها: كلية الرتبية، جامعة بنها.

عطية، مجال عيسى. )2004(. فعالية اسرتاتيجية تدريس األقران يف تنمية مهارات القراءة اجلهرية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية. جملة 
دراسات يف املناهج وطرق التدريس، اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس. )96(، 83-45.

العمري، عمر حسني واألمحدي، طالل محد والرصايرة، رائد عبد احلفيظ. )2017(. أثر التدريس باستخدام السبورة التفاعلية يف حتصيل 
والجتامعية.  اإلنسانية  العلوم  سلسلة  والدراسات،  للبحوث  مؤتة  مؤتة،  جامعة  يف  املحوسبة  األطفال  برامج  مساق  طالبات 

.32-13 ،)1(32

العيسوي، مجال مصطفى. )2005(. فاعلية استخدام أسلوب القدح الذهني يف تنمية بعض مهارات الطالقة اللغوية وعالج األخطاء 
اإلمالئية لدى تلميذات احللقة الثانية بدولة اإلمارات. جملة كلية الرتبية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 20)22(، 139-97.

القحطاين، عيل سعد سامل. )2009(. فاعلية برنامج مقرتح لتنمية مهارات القراءة اجلهرية لدى التالميذ ذوي التخلف العقيل البسيط، 
رسالة ماجستري غري منشورة. السعودية: جامعة امللك سعود.

ن: دار دجلة. كامش، يوسف الزم. )2016(. البحث العلمي: مناهجه، أقسامه، أساليبه اإلحصائية. عامَّ

وزارة الرتبية والتعليم. إحصائية قسم الرتبية اخلاصة للعام الدرايس 2016/2015. سلطنة عامن: وزارة الرتبية والتعليم.

ونمو  الدرايس  التحصيل  يف  املحوسبة  واأللعاب  التعليمية  الربامج  أثر   .)2018( الشيخ.  طارق  بكر،  وأبو  مصطفى  انتصار  وهبي، 
جملة  العراق،  الرصافة،  بغداد  بمنطقة  جتريبية  دراسة  القراءة:  مقرر  يف  االبتدائي  األول  الصف  تالميذ  لدى  اإلبداعي  التفكري 

الدراسات العليا، جامعة النيلني، 11)43(، 244-228.

http://ezproxysrv.squ.edu.om:2155/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%A4%D8%AA%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle


جملة العلوم الرتبوية، العدد 16، 2020، دار نرش جامعة قطر70

ثانًيا: املراجع األجنبية
Allinder, R. M. et al. (2001). Improving fluency in at-risk readers and students with learning 

disabilities. Remedial and Special Education, 22(1), 48-54. 

Beauchamp, G. (2004). Teacher use of the interactive whiteboard in primary schools: Towards an 
effective transition framework. Technology, pedagogy and education, 13(3), 327-348. 

Begeny, J. C et al. (2011). Effects of the HELPS Reading Fluency Program when Implemented by 
Classroom Teachers with Low-Performing Second-Grade Students. Learning Disabilities Research 
& Practice, 26(3), 122-133. 

Blomgren, M., Roy, N., Callister, T., & Merrill, R. M. (2005). Intensive Stuttering Modification Therapy: A 
Multidimensional Assessment of Treatment Outcomes. Journal of Speech, Language, and Hearing 
Research, 48(3), 509-523. 

Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed). Hillsdale, New 
Jersey: L. 

Coleman, M. E. (2008). The use of a repeated readings with computer modeling treatment package 
to promote reading fluency with students who have physical disabilities (Unpublished Doctoral 
dissertation), Georgia State University, USA. 

Eber, F., & Miller, S. (2003). Improving Primary Students’ Reading Fluency.  Chicago: Saint Xavier 
University & Pearson Skylight. 

Eldredge, J. L. (2005). Foundations of fluency: An exploration. Reading Psychology, 26(2), 161-181. 

Gibson Jr, L. (2009). The effects of a computer assisted reading program on the oral reading fluency 
and comprehension of at-risk, urban first grade students (Unpublished Doctoral dissertation), 
The Ohio State University, USA. 

Heath, J. S. S. (2008). Improving Oral Reading Fluency in Elementary Students of American Indian 
Heritage with Learning Disabilities Using the Repeated Readings Method. ProQuest LLC: University 
of South Dakota, USA.

Heikkilä, R. (2006). Rapid automatized naming and learning disabilities: does RAN have a specific 
connection to reading or not: a replication.  (Unpublished Master Thesis), University of Jyvaskla, 
Finland. Retrieved from https://unity3d.com. Date of entry 4/9/2016.

Hua, Y. (2012). Effects of combined reading and question generation on reading fluency and 
comprehension of three young adults with autism and intellectual disability. Focus on Autism 
and Other Developmental Disabilities, 27(3) 135-146.

Jenkins, T. E. (2006). Rapid automatized naming, phonological awareness, and reading comprehension: 
Implications for the double-deficit hypothesis of reading disability (Doctoral dissertation), 
Faculty of Education-Simon Fraser University). 

Landerl, K. (2001). Word recognition deficits in German: More evidence from a representative 
sample. Dyslexia, 7(4), 183-196. 

https://unity3d.com


جملة العلوم الرتبوية، العدد 16، 2020، دار نرش جامعة قطر71

LaRocco, A. J. (2008). An Investigation of the Repeated Reading Intervention for Improving Reading 
Fluency. ProQuest LLC: Ann Arbor, Michigan, USA.

Miller, J., & Schwanenflugel, P. J. (2008). A longitudinal study of the development of reading prosody 
as a dimension of oral reading fluency in early elementary school children. Reading Research 
Quarterly, 43(4), 336-354. 

Mountford, K. A. (2007). Increase Reading Fluency of 4th and 5th Grade Students with Learning 
Disabilities Using Readers’ Theatre. Institute of Education Sciences. Available from: https://eric.

f+4th+and+5th+Grade+Students+with+Learning+Disabilities+Using+Readers%27+Theatre&id=ED4 
(Accessed on 22/5/2016).

Roundy, A. R., & Roundy, P. T. (2009). The effect of repeated reading on student fluency: does practice 
always make perfect. International Journal of Social Sciences, 4(1), 54-59. 

Taylor, L. A. K. (2002). The effects of classwide peer tutoring on spelling achievement, reading fluency, 
and reading comprehension. (Unpublished Dissertation Thesis), The University of Southern 
Mississippi.  USA. 

Therrien, W. J., & Hughes, C. (2008). Comparison of Repeated Reading and Question Generation on 
Students’ Reading Fluency and Comprehension. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 
6(1), 1-16. 

Torgesen, J. K., & Barker, T. A. (2005). Computers as aids in the prevention and remediation of reading 
disabilities. Learning Disability Quarterly, 18(2), 76-87.

تاريخ التسليم: 2019/2/23

تاريخ استالم النسخة املعدلة: 2019/5/8

تاريخ القبول: 2019/5/19


