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 الملخص 

تنمية مهارات القراءة اإلبداعية وتقليل النشاط الحركي لدى استخدام الكتاب االلكتروني في هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر     

( معلمين ممن يستخدمون الكتاب االلكتروني في التدريس، 10، تكونت عينة الدراسة من )طلبة الصف الرابع األساسي في األردن

ة القصدية اليرموك، تم اختيارها بالطريقفي المدرسة النموذجية لجامعة  -تجريبية وضابطة -وشعبتين من شعب الصف الرابع األساسي

( تلميذا وتلميذة، درست المجموعة التجريبية المحتوى التعليمي باستخدام الكتاب االلكتروني، أما 42حيث بلغ عدد أفراد كل مجموعة )

ل التجربة وبعدها. ا على العينة قبأداة الدراسة فكانت اختبارا تحصيليا واستبانة للمعلمين، أعدها الباحثون ألغراض الدراسة ، وتم تطبيقه

( في تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي، ولصالح المجموعة α=0.05أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية )

لنشاط الحركي االتجريبية، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر استخدام الكتاب االلكتروني في تقليل 

 عند التالميذ.

  الكتاب االلكتروني، القراءة اإلبداعية، النشاط الحركي، الصف الرابع.: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة:

وخاصة في المجال التربوي الذي يحتاج إلى التجديد  ،وتقدما متسارعا في جميع المجاالت ،يشهد العالم اليوم تطورات هائلة     

تساعد على التعلم  ،والتطوير من خالل المراجعة المستمرة لألساليب والوسائل والطرق الكفيلة بتوفير بيئة تعليمية مناسبة ،والتحديث

 الفعال ذي المعنى، التعلم الذي يجعل المتعلم عنصرا نشطا فاعال في اكتساب المعرفة وتطبيقها.

ب على اإلدراك الحسي، واحتوائه على النص والصورة والمادة السمعية، كما وللكتاب االلكتروني أهمية كبيرة في كونه يساعد الطال    

أنه يساعد في اكتساب مهارات النطق الصحيح، وتدريب الطلبة على التفكير المنتظم، وحل المشكالت، ونمو الثروة اللغوية، وبناء 

ة، ويساعد تدريس والتقويم؛ لمواجهة الفروق الفردية بين الطلبالمفاهيم السليمة، والقدرة على التذوق، ويساعد المعلم على تنويع أساليب ال

 (2004على بقاء أثر التعلم لدى الطلبة لفترات طويلة، وتنمي االتجاهات نحو التعلم )الموسى، 
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سات التعليمية امجموعة من السيل رواستخدام أكث ،طرق التعليم التقليدية المتمحورة حول المعلمل ويعتبر الكتاب االلكتروني بديال      

تعطي نتائج إيجابية في اإلنجاز األكاديمي، وتطوير مهارات التفكير،  االستراتيجية،المتمحورة حول التالميذ، وذلك يدل على أن هذه 

وثيًقا اًطا ترتبط ارتبها واآلخرين والتعلم، كما أن ،والصف والذات ،والمهارات االجتماعية، باإلضافة إلى الذكاء العاطفي وحب المدرسة

 (2007  براهمة،)التعليم الطريقة األمثل لترقية عملية  فهي تعتبر والترفيه،بالمرح 

 الكامل اندماج الطفل من خالل ،التطويري اإلدراكي والمستوى ، العالي التفكير مهارات الطالب لدى تنمي الطريقةهذه  فإن وبذلك   

، يدرسونها التي للمناهج كامل تصور االطفال لدى يكون  معارف جديدة، وبذلك وتطبيقمختلفة،  مفاهيم تتطلب التي الدرس نشاطات في

 .وتنمي عندهم حب القراءة واالطالع

كل مهارة فولها أهمية تفوق المهارات اللغوية الثالث األخرى، مع غيرها من المهارات اللغوية ارتباطًا وثيقًا،  القراءةوترتبط مهارة       

ذاته تتأثر بها، بل بعضها متطلب سابق لغيرها، فهي عملية متشابكة معقدة تعمل فيها كل مهارة على تطوير  تؤثر باألخرى، وفي الوقت

، وتَتعلم مهارة القراءة عملية نمو متدرجة، حتى تصل مهارة الطلبة لقراءة (Lindsa & Dockrell, 2002)بقية المهارات بشكل تفاعلي 

أزماري )حتاج إلى وقت كبير، أو حفظ قوائم المفردات التي تؤدي إلى ظهور الملل للقراءة. النصوص، وفهمها دون فتح المعاجم التي ت

،2009) 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها      

والسيطرة عليها، و اكساب التالميذ سلوكيات إيجابية قائمة على  ،نظرا لألهمية التي تحظى بها إدارة سلوك التالميذ داخل المدارس     

الميذ وتدريب التالميذ عليها، أصبحت تنمية السلوكيات اإليجابية لدى الت ،وتقبل اآلخر من خالل استخدام استراتيجيات مختلفة ،االحترام

واكسابهم لها من أهم أهداف تطوير المناهج المختلفة،  وانطالقا من أهمية السلوكيات اإليجابية الذي يفترض أن يعكسه طلبة المدارس 

إدارة الصفوف  في التدريس، وأثرها علىالكتاب االلكتروني التي تناولت اثر استخدام - الباحثينفي حدود علم  –سات ، وبسبب قلة الدرا

لكتاب االلكتروني اوتأثيرها في زيادة التحصيل الدراسي عند التالميذ، جاءت هذه الدراسة الحالية للتعرف على فاعلية  ،الدراسية بشكل فعال

 .االردنوتأثيرها على تحصيلهم الدراسي في  ،األساسي الرابعي لدى تالميذ الصف في تقليل النشاط الحرك
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ي تقليل فالكتاب االلكتروني محاولتها اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي: ما فاعلية  تتلخص فيمشكلة الدراسة وبشكل عام فإن     

 :هم الدراسي في األردن؟ ويتفرع عن السؤال األسئلة اآلتيةالنشاط الحركي لدى تالميذ الصف الرابع األساسي وتأثيره على تحصيل

ة اللغاألساسي في مادة  الرابع( في تقليل النشاط الحركي لتالميذ الصف α  =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) -

 تعزى للطريقة؟ العربية

عزى ت اللغة العربيةاألساسي في مبحث  الرابع( في تحصيل تالميذ الصف α  =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) -

 للطريقة؟

 أهداف الدراسة 

 الرابعف تالميذ الص في تقليل النشاط الحركي لدىالكتاب االلكتروني هذه الدراسة بهدف محاولة التعرف إلى فاعلية  جاءت   

الكتاب ر األولى عربيا التي تناولت دو  – الباحثينفي حدود علم  –. والتي تعد االردنوتأثيره على تحصيلهم الدراسي في  ،األساسي

 في تقليل النشاط الحركي عند التالميذ، ودوره في التحصيل الدراسي.  االلكتروني 

 أهمية الدراسة

ند التالميذ، في تقليل النشاط الحركي عالكتاب االلكتروني لعبه يتكتسب الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الدور الذي يمكن أن          

ونتاجات  ،مالعا اإلطارودوره في زيادة التحصيل الدراسي، ومما يزيد من أهمية الدراسة أنها جاءت تطبيقا عملًيا منسجًما مع ما ورد في 

نمية مهارات ة تعين التالميذ على تجديد واستراتيجياتوالتي تدعو إلى ضرورة استخدام طرق اللغة العربية، التعلم العامة والخاصة بمواد 

 (.2005 ،والتعليمواالدراك، وحل المشكالت، وتزيد من التحصيل الدراسي، ودوام التعلم )وزارة التربية  الفهم،التفكير، وتسهيل 

 :ويمكن تحديد أهمية الدراسة باآلتي

 األهمية النظرية 

ها في في تقليل النشاط الحركي عند التالميذ، ودور الكتاب االلكتروني تناولت دور  والتي-الباحثينحسب علم  –أنها األولى عربيا -1

 التحصيل الدراسي.   
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 في التدريس. الكتاب االلكترونيبشكل عام في أهمية استخدام  اللغة العربيةأنموج يحتذى به معلمو  تقدم-2

 األهمية التطبيقية   

ام قبل الخدمة من نتائج هذه الدراسة بالتركيز على تدريب المعلمين على استخد اللغة العربية استفادة القائمين على برامج إعداد معلمي-1

 .الكتاب االلكتروني في التدريس

إدارة الصف  تعمل على رفع مستوى  ،داخل الغرفة الصفية جديدةواستراتيجيات  ،بتوظيف طرائق اللغة العربيةزيادة اهتمام مشرفي  –2

 من التحصيل الدراسي.وتزيد  ،عند المعلمين

 فرضيات الدراسة: 

( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية المستخدمة α=0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة) .1

 للكتاب االلكتروني، والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات القراءة اإلبداعية.

( بين استجابات المعلمين على استبانة فاعلية استخدام الكتاب α=0.05الداللة) ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .2

 االلكتروني في تقليل النشاط الحركي عند تالميذ الصف الرابع..

 محددات الدراسة

 يمكن تحديد نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات التالية:

 االردن.في  األساسي الرابع: طالب الصف المحدد البشري 

  2019/2020المحدد الزماني: العام الدراسي 

  المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك في األردن.المحدد المكاني: 

http://www.ajsp.net/
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اقتصار المادة التعليمية على الدرس الخامس من كتاب اللغة العربية من الفصل األول للصف الرابع األساسي من العام الدراسي 

2019/2020 

 أدوات الدراسة

 الحالية على أداتين هما:اعتمدت الدراسة 

 (1ملحق)اختبار مهارات القراءة اإلبداعية.  -1

 (2ملحق)استبانة المعلمين.  -2

 مصطلحات الدراسة

جهاز منفصل للقراءة يعتمد على مفهوم وشكل المستند الورقي ( بأنه" Marshall, et al. 2001:41: عرفه مارشال )الكتاب االلكتروني

بالقلم الرقمي، وهو يدعم األنشطة البحثية من خالل استخدام الحواشي والتعليقات التي يضيفها القراء على التقليدي، ويعتمد على التفاعل 

 . .”الكتاب

ويعرفه الباحثون: بأنه محتوى تعليمي رقمي تفاعلي موحد يحاكي الكتاب المدرسي يشمل على تهيئة حافزة، وعرض للمحتوى وتقييم 

 غذية الراجعة.مستمر ختامي، ويقدم التعزيز، والت

( هو نشاط جسمي وحركي حاد ومستمر، وطويل المدى لدى األطفال؛ بحيث ال يستطيع Shea,1978: عرفه شيا )النشاط الحركي 

 التحكم بحركات جسمه بل يقضي أغلب وقته في الحركة المستمرة.

ة التحصيل تشتيت االنتباه، وزيادة اإلزعاج، وقلويعرفه الباحثون: بأنه نشاط جسمي يصدر من التلميذ داخل الغرفة الصفية، يؤدي إلى 

 الدراسي.

: هم طالب الصف الرابع األساسي من الحلقة االولى من نظام التعليم في األردن، واللذين يبلغ أعمارهم طالب الصف الرابع األساسي

 سنوات. 10
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من معرفة، وتقاس بالعالمة التي يحصل عليها الطالب ( بأنه مقدار ما يكتسبه الطالب 2013): عرفه براهمة وبراهمة التحصيل الدراسي 

 في االختبار.

 .ويعرفه الباحثون: انه كمية المعرفة التي يكتسبها التلميذ بعد إجراء عملية التدريس، وتقاس بالعالمة الكلية التي يحصل عليها التلميذ

 الطار النظري والدراسات السابقة

تشير القراءة اإلبداعية إلى قدرة المتعلم على إنتاج أفكار جديدة متعددة، ومتنوعة وفريدة ضمن فترة زمنية ثابتة من خالل النص        

(، وأن التفكير اإلبداعي يمثل نشاطا عقليا موجها نحو البحث عن الحلول، والتوصل إلى نواتج أصلية لم تكن 2005المقروء )السليتي، 

 (.2007بقا)جروان،معروفة سا

والقراءة اإلبداعية عملية عقلية: أي أنها عملية تفكير، فالقارئ يفهم النص من خالل البناء الداخلي للمعنى عن طريق التفاعل مع     

كون ت النص الذي ُيقرأ، وفي أثناء تفكيره بموضوع القراءة يكون مشغوال باستدعاء ما يعرفه من خبرات سابقة مشابهة للموضوع، وبذلك

(، وللقراءة اإلبداعية 2008و طعيمة،  Farris,1996القراءة عملية تفاعلية لبناء المعنى من خالل توظيف عمليات التفكير المختلفة)

ترفع و  أهمية كبيرة في توسيع القدرات العقلية، وتنمية مهارات التفكير ، وتزيد من خبرات الطالب ، وتنمي التفاعل واالتصال اإليجابي،

  الواحد والعشرين.تكسب الطالب مهارات القرن  ، وفعية الطالب نحو التعلممن دا

 مهارات القراءة البداعية    

هناك عدة مهارات للقراءة اإلبداعية، ال يستغني عنها من يرغب في القراءة بطريقة إبداعية متميزة؛ حتى يستفيد مما يقرأ، وهنا أورد 

 توافرها في القراءة حتى تكون إبداعية:( أهم المهارات الواجب 2018)الحمادي 

 والتعبيرات المالئمة في وحدة زمنية محددة.  والمفرداتقدرة القارئ على إنتاج عدد من األفكار  :القرائيةالطالقة 

قدرة القارئ على إنتاج عدد من األفكار أو االستنتاجات أول الحلول المتنوعة والمختلفة وغير الروتينية والتحول من  :القرائيةالمرونة 

 نوع معين من التفكير إلى نوع آخر. 
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 مألوفة. ال الجديدة والفريدة وغير المنطقية أو أو الحلولقدرة القارئ على إنتاج عدد من األفكار أو االستنتاجات  :القرائيةاألصالة 

 قدرة القارئ على إضافة تفاصيل وإيضاحات وشروح تبرز فكرته األصيلة من أجل تحسينها وتطويرها. :القرائيةالتفاصيل 

 مراحل القراءة البداعية  

لى المهارات لذا ال بد من تدريب المعلمين ع المهارات؛تعليم مهارات القراءة اإلبداعية يحتاج إلى تدرج مرحلي لتحقيق أهداف تعليم تلك    

 ( وهي:2016(، وحبيب هللا )2018التالميذ، كالتي أشار اليها الحمادي )لدى  متعددة لتنميتهاالتي تتضمن مراحل 

ن سبب مو ال األولى،أن يعرف نوع النص المناسب للصفوف  ، ويجباختيار النصبـفي هذه المرحلة يقوم المعلم  :مرحلة االعداد -1
د الغرض من القراءة تحدي، باإلضافة إلى وربطها بالخبرات الشخصية الموضوع،تنشيط الخلفية المعرفية لدى الطلبة حول ، و اختياره

 (.، المتعة.. الخ)التحصيل
النص  يعاب، وتفسيرتواالسومهاراتها القرائية والفكرية للفهم  ،مستخدمًا معرفته بالكلمات ،قراءة النصالمعلم هنا بيقوم  :مرحلة القراءة -2

 .ةالكلمات والمفاهيم واألفكار وربطها بخبرات الطلب الجسد، ويعالجبطريقة تمكن الطالب من استيعابه بشكل دقيق مفعال لغة 
 واالستمرار ،تشجيع الطالب على االستجابة لبعض التساؤالت حول المادة القرائيةبيقوم المعلم  في هذه المرحلة :مرحلة االستجابة -3

 .الحث على الكتابة أو المشاركة في مناقشات موسعة حول النصالفهم، و في مناقشة المعنى لكي يعمق 
لى عمل ع القرائية، وتحفيزهيقوم المعلم بــتشجيع الطالب على اكتشاف أشياء جديدة غير ظاهرة في المادة  :مرحلة االكتشاف -4

، والتي تعمل على بدورها على جذب انتباه الطالب واندماجهم -مثالالعجيب  الرابط-روابط غير مألوفة في النص بين األفكار 
 بالمادة التعليمية.

شارا في وانت ،وخاصة في المرحلة األساسية الدنيا من أكثر المشاكل شيوعا ،والنشاط الزائد عند التالميذ ،مشكلة فرط الحركةف     

تأخر كالت أولها قلة االنتباه وصعوبات التعلم ، باإلضافة إلى االندفاعية و المجتمع المدرسي، وهذه المشكلة تسبب للطفل الكثير من المش

إلى إن هؤالء التالميذ  باإلضافة وعدم القدرة على إنهاء المهام الموكلة إليه، والتردد في اتخاذ القرارات، ،االستجابة، وضعف االنصات

عادة ما يعانوا من مشكالت سلوكية في المدرسة، وضعف في التحصيل الدراسي، وسوء العالقات االجتماعية، والخوف من المدرسة 

(، ويعتبر النشاط الحركي الزائد عند الطفل من األسباب الرئيسة المؤثرة على تدني التحصيل 2007؛ بن عبدالزارع،  2012)العاسمي ، 

 (  2009الدراسي ، بسبب أن النشاط الزائد يعيق االنتباه والتركيز)شلبي ،
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 الذي يؤدي إلى المشاركة اإليجابية، ويثير في الحصة جّواً  التالميذتحرص على إيجاد التفاعل مع  ،القاعة الدراسية الناجحة فإدارة     

ر وتقبل إرشاداته، فيقومون بواجباتهم التعليمية، وحسب ما يحققه أثمن الحيوية والنشاط، وهو بدوره يحمل الطالب على احترام معلمهم 

سعدات  (استخدام أسلوب التعلم في تطوير إدارة القاعة الدراسية، وذلك بقصد الوصول في نهاية المطاف إلى تحقيق األهداف التربوية.

 (2015والحربي، 

وني التفاعلي كما ساهم الكتاب اإللكتر  ،تعلم الفي  للتلميذالكفاءة الذاتية تعزيز  في عامل مساعد وفاعلالكتاب اإللكتروني  ويعتبر      

قرأ فيها حيث يستطيع المعلم معرفة األوقات المناسبة التي ي بأنظمة إدارة التعلم، المعرفي، وذلك من خالل ربطه التلميذفي تحليل سلوك 

، ومعرفة أكثر المواضيع جاذبية للطالب، ومن خالل ردود الطالب وعمل الملخصات يستنتج المعلم اتجاه الطالب نحو الكتاب التلميذ

 (Hwang, & Lai, 2017) .روني التفاعلياإللكت

كتاب االلكتروني فالتتبين األهمية والضرورة والفوائد الجمة الستخدام االستراتيجية المناسبة في التعليم،  ،ومن خالل ما سبق          

فها، تلك مسارها وأهدا عن الدراسيةتعمل على اخراج الحصة  الصفية التيبشكل كبير في إيجاد الحلول المناسبة للمشكالت  يسهم

 المشكالت التي أفقدت التعليم أهميته ومكانته.  

  الدراسات السابقة:

إلى التعرف على تأثير كتاب تفاعلي إلكتروني يتم تقديمه وفق استراتيجية الصف  ,Lai & Hwang )  2017دراسة هاونج ولي)هدفت 

 التجريبي, حيث هشب المنهج وقد استخدمت الدراسة تايوان, الرياضيات في مادةالمرحلة االبتدائية في على التحصيل لدى طالب  المقلوب

 وأخرى  ,في دارسة الرياضيات بالطريقة التقليدية المقلوبإلى مجموعتين أحدهما ضابطة تطبق استراتيجية الصف  الطالبتم تقسم 

توصلت  دلمقلوب, وقاتجريبية تستخدم الكتاب التفاعلي الذي يقدم لها عبر جهاز الجوال أثناء دراسة الرياضيات وفق استراتيجية الصف 

ب بل له تأثير التحصيل لدى الطالفقط على  , ليسالمجموعة التجريبية لصالحو  تأثير له االلكتروني إلى أن الكتاب التفاعلي الدراسة

  لطالب نحو التعلم . على دافعية ا

وقد قراءة، المهارة  على الفهم في اإللكترونيةللكتب  التفاعلية الميزات تأثير الكشف عنإلى  (Frye ,2014) دراسة فري  تبينما هدف

 األمريكية، لمتحدةا بالوالياتبضواحي مدينة نيوجرس  االبتدائية المدارستطبيق الدراسة في إحدى  استخدمت الدراسة المنهج المختلط، تم
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تهم تشمل سلوكيا المشتركينبيانات حولُ   خاللها وطالبة، واستمرت الدراسة لمدة عامين جمعت ا( طالب30)وتكونت عينة الدراسة من 

وآرائهم الشخصية للقراءة من هذه الكتب. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تحسن في مستوى فهم الطالب مع مرور  مواستجاباتهم وفهمه

 .أكبر لالقراءة بشكنصوص  مالطالب في فهأكدت الدراسة أن الخصائص التفاعلية للكتابين ساعدت  كماالوقت، 

فاعلي للكتاب الت المصاحبة المميزاتإلى التعرف على التأثير الذي قد تحدثه  التي هدفت  Kimberly,2014))كمبرلي دراسةوجاءت 

)      من  ةالدراس وقد تكونت عينة ,األمريكيةمدينة سيوكس  التعليم العام فيلدى طالب  والدافعية القراءة تعلى مهارا اإللكتروني

بية. وتشير تجري واألخرى  ضابطة،إلى مجموعتين أحدهما  المشاركين الطالبحيث تم تقسم عشوائية، , تم اختيارهم بطريقة (طالبا16

لم تتوصل إلى  راسةأن الد إال القراءة،في اإللكترونية  يفضلون استخدام الكتب التفاعلية الطالبنتائج هذه الدراسة إلى أنه بالرغم من أن 

 أو تزيد من الدافعية لديهم نحوها.  الطالب،ما يدل على أن هذه الكتب يمكن أن تؤثر على مهارة القراءة لدى 

ائط المتعددة في تحسين القراءة اإلبداعية لدى (  التي هدفت إلى تقصي فاعلية توظيف الوس2018و أظهرت دراسة بعيرات)       

طالبا من طالب الصف السابع األساسي، أظهرت أن هناك وجود فرق  52طالب الصف السابع األساسي، والتي تكونت عينتها من 

اسة على اختبار ( بين الوسطين الحسابيين لألداء البعدي ألفراد الدر α  =0.05)ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 ى مهارات القراءة اإلبداعية مجتمعة، وعلى كل مهارة من مهارات القراءة اإلبداعية )الطالقة، والمرونة، واألصالة، والتوسع( منفردة، تعز 

 لمتغير طريقة التدريس، ولصالح أداء أفراد الدراسة التجريبية.

 السابقة الدراسات على التعليق        

به واالختالف الش أوجه الباحثون فسيعرض  ونتائجها،من حيث عنوانها وأهدافها ومنهجها  العالقةبعد عرض الدراسات السابقة ذات     

 ة:النقاط التالي خاللوذلك من  الحالية، مودراستههذه الدراسات بين 

مهارات  تنميةو  الدراسي،وأثره على التحصيل  يااللكترونمن حيث تناولها للكتاب  السابقة،تتفق هذه الدراسة مع جميع الدراسات  -

  . ( التي تناولت الوسائط المتعددة وأثرها على تطوير القراءة االبداعية2018، ماعدا دراسة بعيرات )القراءة ومهارات التفكير
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ومنها ما  , Lai & Hwang,)2017)فمنها ما تناول مجال الرياضيات كدراستي هاونج و لي  مجاالتها،تنوعت هذه الدراسات في -

 (.   2018( و دراسة بعيرات ) , 2014Kimberlyودراسة كمبرلي ) (,2014Frye(تناول مجال القراءة كدراستي فري 

 وظفتالتي  (,2014Frye(ما عدا دراسة فري  التجريبي،شبه  المنهجاتفقت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في استخدام  -

 المنهج المختلط.

يل ومهارات على التحص االلكترونيوالتي أكدت بفاعلية الكتاب  السابقة،هذه الدراسة من حيث نتائجها مع جميع الدراسات تتفق   -

مهارات  على االلكترونيالتي لم تتوصل إلى وجود أثر للكتاب (  ,2014Kimberlyكمبرلي )ما عدا دراسة  القراءة،التفكير ومهارات 

  .الطالب لدى القراء

، وأثره في تقليل التالميذعلى التحصيل لدى  االلكترونيهذه الدراسة عن الدراسات السابقة في قياس فاعلية استخدام الكتاب اختلفت -

من جميع هذه الدراسات سواء كان في  لحالية الدراسةوقد استفادت  .العربيةفي منهج اللغة  الصف الرابع.  ذالنشاط الحركي عند تالمي

 .ةالمعالجة اإلحصائيستخدام ا فيو أ الدراسة،بناء أداة  أم في طريقة ،الهدف صياغةأم في  المشكلة،تحديد 

 

 منهجية الدراسة

 :الدراسة هذه تنفيذ في اآلتية اإلجراءاتاتبع الباحثون 

 منه. العينة واختيار الدراسة مجتمع تحديد -

 التعليمي. اختيار الصف الدراسي والمحتوى  -

 وثباتهما. صدقهما من والتأكداالختبار التحصيلي واستبيان المعلمين،  إعداد -
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 مجتمع الدراسة:

 .2019/2020من العام الدراسي  المدرسة النموذجية لجامعة اليرموكفي  الرابع األساسيمجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف  تكون  

 لدراسة عينة ا

تكونت عينة الدراسة من شعبتين صفيتين، من شعب الصف الرابع األساسي في المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك للعام   

، وقد تم اختيار الشعبتين بالطريقة القصدية بسبب أن معلمي هذه الشعب أبديا استعدادا تاًما للتعاون مع الباحثين، ورغبة 2019/2020

 ه المدرسة للتعاون، وتطبيق الدراسة، وقرب شعب التجربة من مكان عمل أحد الباحثين.معلمي اللغة العربية في هذ

( يوضح توزيع أفراد العينة 1( تلميذا، والجدول )42( تلميذا، موزعين في شعبتين، في كل شعبة )84وقد بلغ عدد أفراد العينة )     

( معلمين ممن يدرسون مادة اللغة العربية، واستخدموا 10من ) حسب المجموعة وعدد الطالب والشعب، كما وتكونت عينة المعلمين

 (.1)الكتاب االلكتروني في التعليم لطالب الصف الرابع األساسي، وكما هو واضح في الجدول رقم 

 (1)جدول 

 توزيع أفراد العينة حسب المجموعة والشعب والعدد

 عينة الطالب
 عينة المعلمين

 الشعبعدد  عدد الطالب المجموعة

 10 1 42 الكتاب االلكتروني()التجريبية 
 1 42 الضابطة

 10 2 84 المجموع

 زيارة شعبتي عينة الدراسة لتوضيح الهدف من الدراسة لمعلما مادة اللغة العربية.

المجموعتين بتطبيق االختبار القبلي على عينة الدراسة والمتمثلة ب ون لتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيق الدراسة، قام الباحثل    

تبار حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واخ واستبانة النشاط الحركي الخاصة بالمعلمين التجريبية والضابطة،

 ذلك: يبين (2والجدول )، المجموعة )التجريبية والضابطة(( ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار القبلي وحسب متغير T-Test)ت( )
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 (2جدول )

( ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار القبلي وحسب متغير T-Testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( )

 والضابطة( )الكتاب االلكترونيالمجموعة 

 الداللة  قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي* العدد المجموعة

الكتاب 
 االلكتروني

42 10.86 3.70 0.175 

 
0.750 

 3.65 10.57 42 الضابطة

 (20)من * العالمة القصوى 

 

في أداء أفراد عينة الدراسة  (α = 0.05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ذات( عدم وجود فرق 2يتبين من الجدول )

 .والضابطة(، مما يدل على تكافؤ مجموعتي الدراسة الكتاب االلكترونياالختبار القبلي وحسب متغير المجموعة )على 

تدريس المجموعة التجريبية باستخدام الكتاب االلكتروني، أما الضابطة فتم تدريسها الوحدة كما هي في الكتاب المدرسي، فقد استخدم 

( 10المجموعة التجريبية، ومعلم دّرس الوحدة بالطريقة االعتيادية، واستغرق التدريس للمجموعتين )أحد المعلمان الكتاب االلكتروني مع 

 ( دقيقة.45حصص درسية مدة كل حصة )

 تطبيق االختبار التحصيلي على المجموعتين مباشرة بعد انتهاء التدريس، واالستبيان على المعلمين.

 جمع البيانات وتحليلها.

 متغيرات الدراسة

 المتغيرات المستقلة

 المحتوى التعليمي )باستخدام الكتاب االلكتروني والطريقة التقليدية(
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 المتغير التابع 

 النشاط الحركي، و التحصيل الدراسي.         

 المعالجة الحصائية

 (.T-Testاستخدم الباحثون المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت)

 الدراسةأدوات 

 وال: االختبار التحصيلي:  أ

قام الباحثون بإعداد االختبار التحصيلي؛ لقياس أثر التعلم باستخدام الكتاب االلكتروني في التحصيل الدراسي لمادة اللغة العربية،       

 ( سؤاال.20لدى طالب الصف الرابع االساسي، وتكون االختبار من )

  :صدق االختبار

( أفراد، 7للتحقق من صدق االختبار، قام الباحثون بعرضه على مجموعة من المحكمين واألساتذة المتخصصين، بلغ عددهم )      

( معلمين 2( مشرفا لمادة اللغة العربية، و)1( تخصص القياس والتقويم، و)2( تخصص مناهج وأساليب تدريس اللغة العربية، و)2منهم )

بية للصف الرابع األساسي، وُطلب منهم إبداء آراءهم حول الصياغة اللغوية ومناسبة األسئلة لمستوى طالب هذا يدرسون مادة اللغة العر 

الصف، والمهارة، وقد تركزت االقتراحات حول إعادة صياغة بعض األسئلة واستبدال بعض اإلجابات بأخرى، وقد تم األخذ بجميع 

 المالحظات.

  :االختبارثبات  

( تالميذ، وتم استخراج معامل الثبات 10تم تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة عددها ) ،االختبارثبات للتأكد من     

(، وبذلك أصبح االختبار جاهزا  William , Irvin & Lehmann , 1991(، وهي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة )0.78حيث بلغ )

 للتطبيق بصورته النهائية.      
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 ثانيا: استبيان المعلمين:  

قام الباحثون بإعداد استبيان خاص بالمعلمين؛ لقياس أثر الكتاب االلكتروني في تقليل النشاط الحركي عند طالب الصف الرابع األساسي، 

 ( فقرة، قسمت على ثالث مجاالت.20وتكون االستبيان من )

 

  :صدق االستبيان

( 2( أفراد، منهم )5للتحقق من صدق االستبيان، قام الباحثون بعرضه على مجموعة من المحكمين والمتخصصين، بلغ عددهم )      

( تخصص القياس والتقويم، وُطلب منهم إبداء آراءهم حول الصياغة اللغوية، ومناسبة 3تخصص مناهج وأساليب تدريس اللغة العربية، و)

 ة، وقد تركزت االقتراحات حول إعادة صياغة بعض الفقرات وحذف بعضها، وقد تم األخذ بجميع المالحظات.الفقرات لموضوع الدراس

  :االستبيانثبات  

( معلمين، وتم حساب معامل 10تم تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة عددها ) ،االستبيانللتأكد من ثبات  

 ( وهي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة، وبذلك أصبح االستبيان جاهزا للتطبيق بصورته النهائية. 0.81الثبات حيث بلغ )

 نتائج الدراسة

 إحصاءاتها واُسْتخرجت ،الدراسة عينة أفراد لجميع البعدي الدراسي التحصيل الباحثون بقياس قام الدراسة سؤاليّ  عن لإلجابة     

والضابطة  التجريبية المجموعتين طلبة لعالمات (T-Testت( )واختبار )المعيارية  واالنحرافات بالمتوسطات الحسابية المتمثلة الوصفية

 ( يوضح ذلك.3) والجدول االختبار التحصيلي، على

على أثر الكتاب االلكتروني في تقليل النشاط الحركي عند تالميذ الصف الرابع األساسي، قام الباحثون بحساب المتوسطات  وللتعرف    

 ( توضح ذلك.4.5.6.7)الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين في فقرات االستبيان البعدي المختلفة والجداول 
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 (3جدول )

وحسب متغير  البعدي( ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار T-Testواالنحرافات المعيارية واختبار )ت( )المتوسطات الحسابية 

 والضابطة(الكتاب االلكتروني المجموعة )

 الداللة  قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي* العدد المجموعة
الكتاب 

 االلكتروني
42 16.83 1.62 

6.85 0.00 
 2.33 13.90 42 الضابطة

 (20)من * العالمة القصوى 
 
 

 (4جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المعلمين على استبيان دور الكتاب االلكتروني في تقليل النشاط الحركي في 

 المجال األول

 الرقم

 

 الفقرة
 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 بعدي قبلي بعدي قبلي

1 
 اللغة العربية يزيد من تعليم فيالكتاب االلكتروني  استخدام فوائد من

 االحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة
3.60 4.60 0.84 0.52 

2 
ألنه العربية اللغة  تعليم فيالكتاب االلكتروني  استخدام إلى أميل

 الطلبة. لدى ممتًعا وفعاال التعلم يجعل
2.90 4.60 .088 0.52 

3 
 اللغة العربية يؤدي إلى تعليم فيالكتاب االلكتروني  استخدام أن أعتقد

 المحتوى. عن الطلبة أذهان تشتيت
2.30 1.60 0.48 0.52 
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 اللغة العربية يؤثر سلبيا تعليم فيالكتاب االلكتروني  استخدام أن أعتقد 4
 .الطلبة لدى الجماعي والعمل التفاعل على

2.40 4.70 0.84 0.48 

 اللغة العربية يزيد من تعليم فيالكتاب االلكتروني  استخدام أن أشعر 5
 .للتعلم رغبة الطلبة ودافعيهم

2.90 4.70 0.99 0.48 

لدى  التعليم في االيجابيةالكتاب االلكتروني  استخدام آثار ألمس 6
 .الطلبة

2.40 4.80 0.84 0.42 

 على مراعاةاللغة العربية  تعليم فيالكتاب االلكتروني  استخدام يساعد 7
 .الطلبة بين الفردية الفروق 

2.10 4.80 0.57 0.42 

 عناصر اإلبداع نمو من التعليم الكتاب االلكتروني في استخدام يحد 8
 المتعلمين. لدى واالبتكار

2.70 4.20 0.95 1.23 

 0.97 0.82 4.40 2.30 اللغة العربية كعامل معزز للتلميذ.. تعليم فيالكتاب االلكتروني  يعمل 9

10 
عند استخدام الكتاب االلكتروني يميل الطالب إلى إشاعة الفوضى 

 داخل الفصل
2.10 2.30 0.74 1.49 

11 
اللغة العربية أنها تعطي  فيالكتاب االلكتروني  استخدام في أرى 

 .النفس على االعتمادتزيد من  التلميذ
2.20 4.90 0.79 0.32 

12 
على  طالبي لتشجيع التعليم فيالكتاب االلكتروني  استخدامإلى  أميل

 الدرس موضوع في المشاركة
2.20 4.80 0.79 0.42 

 (  الطالب)المجال األول  :المجموع الكلي          
2.51 4.20 0.79 0.65 
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 (5الجدول )

االلكتروني في تقليل النشاط الحركي في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المعلمين على استبيان دور الكتاب  

 المجال الثاني

 الرقم

 

 الفقرة
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 بعدي قبلي بعدي قبلي

العلمي  األعداد يتطلب استخدام الكتاب االلكتروني الكثير من 13
 الدرس لمادة المسبق والعملي

3.60 4.70 0.52 0.48 

استخدام الكتاب االلكتروني  جراء من تحدث الفوضى بين الطالب 14
 في التعليم.

2.80 4.10 1.03 1.20 

 ملقن من المعلم دور يغير استخدام الكتاب االلكتروني في التعليم 15
 ومرشد موجه إلى

2.70 4.70 1.06 0.48 

ألنها مضيعة  حديثة في التعليم تاستراتيجيا اعتماد إلى أميل ال 16
 .الطلبة أذهان في المعلم لصورة وزعزعةللوقت 

3.80 1.70 0.42 1.25 

 0.85 0.79 3.80 3.23 (المعلم)المجال الثاني : المجموع الكلي          
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 (6الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المعلمين على استبيان دور الكتاب االلكتروني في تقليل النشاط الحركي في 
 المجال الثالث

 الرقم

 

 الفقرة
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 بعدي قبلي بعدي قبلي

العلمي  األعداد تتطلب استخدام الكتاب االلكتروني الكثير من 17
 الدرس لمادة المسبق والعملي

2.70 
4.70 

0.95 
0.48 

استخدام الكتاب  جراء تحدث الفوضى بين الطالب من 18
 االلكتروني في التعليم.

2.70 
4.80 

0.95 
0.42 

يساعد  ألنه الكتاب االلكتروني في التعليم استخدامأميل إلى  19
 ومرشد موجه إلى ملقن من المعلم دور تغيير في

2.80 
4.70 

1.03 
0.48 

ألنها  حديثة في التعليم تاستراتيجيا اعتماد إلى أميل ال 20
 .الطلبة أذهان في المعلم لصورة وزعزعةمضيعة للوقت 

3.80 
1.50 

0.79 
0.53 

 3.00 (األساليب والوسائل) الثالث المجال: المجموع الكلي
3.93 

0.93 
0.48 

 

 (7الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المعلمين على استبيان دور الكتاب االلكتروني في تقليل النشاط الحركي عند 
 طالب الصف الرابع األساسي

 المجال

 

 الفقرة
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 بعدي قبلي بعدي قبلي

 0.65 0.79 4.20 2.51 المجال األول )الطالب( 1

 0.85 0.76 3.80 3.23 المجال الثاني )المعلم( 2

 0.48 0.93 3.93 3.00 المجال الثالث )األساليب والوسائل( 3

 0.66 0.81 4.07 2.75 المجموع الكلي
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 المتعلقة بالجابة عن السؤال األول ونصه:أوال: النتائج 

( في تقليل النشاط الحركي لطالب الصف الرابع األساسي في مادة اللغة العربية α  =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية )    

 تعزى للطريقة؟

انت وأثره في تقليل النشاط الحركي ك( أن استجابات معلمي الصف الرابع األساسي البعدية نحو الكتاب االلكتروني، 4يبين الجدول )

( مقارنة مع المتوسط 0.65الطالب" وانحراف معياري " بلغ )“( والمتعلق بـ 1( للمجال رقم )4.20إيجابية، حيث بلغ المتوسط الحسابي )

 (.0.79)( واالنحراف المعياري 2.51)الحسابي القبلي والبالغ 

(، مقارنة مع استجاباتهم 0.85)( واالنحراف المعياري 3.80في حين بلغ المتوسط الحسابي الستجابات المعلمين في المجال الثاني )

( في حين يظهر الجدول 5)( وهذا ما يظهره الجدول رقم 0.79)( واالنحراف المعياري 3.23القبلية حيث بلغ المتوسط الحسابي القبلي )

( وانحراف 3.93)يجابية للمعلمين في المجال الثالث "االساليب والوسائل" حيث ظهر المتوسط الحسابي لهذا المجال ( االستجابات اال6)

( وانحراف معياري بلغ 3.00)( مقارنة مع االستجابات القبلية على هذا المجال حيث بلغ المتوسط الحسابي القبلي 0.48)معياري 

(0.93.) 

( في استجاباتهم البعدية، أي أن هناك أثر للكتاب α  =0.05مين أن هناك فروقا ذات داللة )وبشكل عام تظهر استجابات المعل

 (.7االلكتروني في تقليل النشاط الحركي عند الطالب، وهذا ما يظهره الجدول )

 ثانيا: النتائج المتعلقة بالجابة عن السؤال الثاني ونصه:

 تحصيل طالب الصف الرابع األساسي في مادة اللغة العربية تعزى للطريقة؟( في α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية )

( أن هناك فروًقا ظاهرية في تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي في مادة اللغة العربية، إذ أن المتوسط الحسابي 3يتضح من الجدول )

( 13.90)مع المتوسط الحسابي لتالميذ المجموعة الضابطة  (، مقارنة1.62( وانحراف معياري هو )16.83 (لتالميذ المجموعة التجريبية

( وجاءت لصالح المجموعة التجريبية، أي α  =0.05(، وهذا يدل على أن هناك فروقا ذات داللة احصائية )2.33واالنحراف المعياري)

 أن هناك فروق تعزى للطريقة.
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 مناقشة النتائج

 :األول السؤال نتائج مناقشة :أوال

أظهرت نتائج هذا السؤال أن استجابات المعلمين على االستبيان البعدي، والخاص بأثر الكتاب االلكتروني في تقليل النشاط            

( لصالح االستجابات البعدية، ويعزو الباحثون α =0.05الحركي عند الطالب كانت ايجابية، إذ كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية )

 ى عدة عوامل منها:هذه النتيجة إل

ل، التفاعل، التواص-أن الكتاب االلكتروني يعطي الدرس جوًا من المرح والمتعة باإلضافة الى تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين  -

بين  ة(، كما أن له دور في إضافة الهدوء، والسكينة داخل الغرفة الصفية، وتقليل المشاكل السلوكي2007)براهمة،-التعاون، والتفكير

 (.2015الطالب الناتجة عن فرط النشاط الحركي )سعدات والحربي، 

يعمل الكتاب االلكتروني على اشغال الطالب بشكل مستمر، مما يزيد من عامل االنتباه، وزيادة االستجابة، وقوة االنصات وإنهاء  -

 & Lai )2017تقليل النشاط الحركي عند الطالب. ) المهام الموكلة إليه، والجرأة في اتخاذ القرارات والمحاولة، كل ذلك أدى إلى

Hwang, 
 أنه يعطي المجال للمتعلم لمشاركة األفكار مع زمالئه بفاعلية في مجموعات تعاونية. -

 الثاني السؤال نتائج مناقشة :ثانيا

الطريقة الضابطة التي درست بأظهرت نتائج هذا السؤال تفوق المجموعة التجريبية التي درست بالكتاب االلكتروني على المجموعة 

 (، ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى عدة عوامل منها:α =0.05االعتيادية في التحصيل إذ كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية )

 ،الدراسيوى تحصيله وبالتالي مست لديهرفع مستوى كفاءة التفكير الطالب، و إلى بناء وإعادة هندسة تفكير إن الكتاب االلكتروني يهدف  -

 .وبناء الثقة لديه ،تقدير واحترام الذاتو 

 مستويات نحو الطلبة تفكير توجهو  ،بين الطلبة من خالل العمل الجماعي تدريس حديثة تزيد من التفاعل إن استخدام استراتيجيات -

  (.(Barahmeh , et al ,2017 التفكير، وهذا ما أكدته دراسة براهمة، وبني حمد، وبراهمة من أعلى
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المعلومات مما يساعده  في اكتشافوايجابيته نشاط المتعلم  التلميذ، وتحققتنمية العمل بروح الفريق لدى يسهم الكتاب االلكتروني في   -

اخل دالعالقات اإليجابية  وتعزيزالطالب على تطوير مهارات التواصل الشفهي  ، ولها دور في مساعدةعلى االحتفاظ بالتعلم

 (.2007)براهمة،الصف

 التوصيات والمقترحات

 التوصيات 

 باآلتي: يوصوا الباحثون  الدراسة، فان إليها توصلت التي النتائج ضوء في

 تدريب معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية قبل الخدمة، وأثنائها على كيفية استخدام الكتاب االلكتروني كاستراتيجية تدريس. -

 التربية والتعليم، وبخاصة قسم المناهج بتوظيف الكتاب االلكتروني في كتب مادة اللغة العربية.دعوة وزارة  -

 تدريب معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية على كيفية استخدام الكتاب االلكتروني كعامل مساعد إلدارة الصف. -

 المقترحات

 مادة اللغة العربية وفي صفوف ومراحل أخرى.إجراء دراسات حول فاعلية استخدام الكتاب االلكتروني في  -

 إجراء دراسات أخرى يكون متغيرها التابع مختلًفا عن المتغير التابع في الدراسة الحالية. -

 :المراجع

فاعلية استراتيجية تبادل األدوار في تنمية التفكير الناقد والتحصيل واالحتفاظ بمادة التاريخ (. 2008)محفوظ أميمة بنت  أمين،

 إلنسانية،اكلية التربية والعلوم  طيبة،غير منشورة. جامعة  رسالة ماجستير المنورة،لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدينة 

 ة المنورة.المدين االجتماعية،قسم المناهج وطرق تدريس العلوم 

 تأثر تدريس مقرر الرياضيات المحوسب للصف السابع األساسي في التفكير الرياضي واتجاها(. 2006)براهمة، هيثم موسى 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك األردن.الطلبة نحو الخط المباشر
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 التربية مبحث في األساسي األول الصف تالميذ تحصيل في الحاسوب بمساعدة التعلم أثر (.2013، هيثم )براهمةبراهمة، نبيل و 

 .1820-1800ص  (،8)27مجلة جامعة النجاح الوطنية، المجلد  األردن، في والوطنية االجتماعية

 .1. عمان، دار الفكر، طاضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. دليل عملي لألباء والمختصين(. 2007بن عبد الزارع، نايف )
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Abstract  

        This study aimed at exploring the effect of using the electronic book (e-book) on developing 

creative reading skills and achievements among fourth-grade students in Jordan. The sample consisted 

of (10) teachers who use the e-book in teaching, and two divisions of the fourth basic class - 

experimental and controlling - at the Yarmouk University Model School, were chosen intentionally as 

the number of members of each group reached (42) students. the experimental group was taught 

through the e-book, - An achievement resolution and test were prepared by the researchers according 

to the purpose of the study, the test was administered before and after the treatment. The results of the 

study showed that there were statistically significant differences )α=0.05( in fourth graders 

achievements (In favor of experimental group), and that there were no statistically significant 

differences in the effect of using the e- book to reduce motor activity among students. 

Key words: E-book, Creative Reading, Motor Activity, Fourth Grade. 
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