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الملخص
ب تعليمية تمكنه من االندماج في بيئة اللعب لمساعدته على اكتساب المهارات
هدفنا الرئيسي هو تزويد األطفال بألعا ٍ
اللغوية المتعلقة باللغة العربية .قمنا بافتراض أن عملية الدمج تساعد على زيادة كفاءة التعلم .وإلثبات هذه الفرضية
لجعلها نظرية ،عملنا على تطوير نموذج وبناء بيئة تعليمية افتراضية تدعم عملية الدمج في بيئة اللعب ،ومنها ،تحث
على التعلم الف َعال .نتائج التجارب التي أجريناها تثبت الفرضية التي افترضناها .النموذج الذي طورناه يجمع بين المحتوى
التعليمي ،األنشطة التعليمية ،عملية الدمج ،وطريقة اللعب .باالعتماد على تحاليلنا لمختلف المناهج ،وتحديداً منهج
الروضة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،قمنا بتعريف طبيع ة المحتوى التعليمي بما يتماشى مع متطلبات وأهداف
المنهج .تم تشكيل هذا المحتوى لدعم التعلم المتدرّ ج والذاتي .اكتساب المعرفة من المحتوى التعليمي يتضمن عملية تعلّم
تم تفعيلها كأنشطة إدراكية ،والتي تتضمن اإلدراك ،التمييز ،الربط ،التركيب ،والتذ ّكر .ووفقا ً لذلك ،تم تصميم األفعال
واألحداث المرتبطة ببيئة اللعب لمنح هذه األنشطة التي تساهم في دمج المتعلّم .باإلضافة إلى طريقة اللعب ،تم التطرق
إلى عملية الدمج بوضوح عن طريق قولبة ثالثة أبعاد هي ،الدمج الحسّي ،الدمج الخيالي ،والدمج المرتيط بالتحديات.
تطبيقنا هو لعبة تعليمية افتراضية ثالثية األبعاد تحتوي على مختلف البيئات التي من خاللها يستطيع الالعب المتعلّم أن
يغامر ،يكتشف ويتعلم .طريقة اللعب تقوم بدمج الالعب بأنشطة التعلّم التي تُحاكي أحاسيسهم ،وتضع أمامهم التحاديات،
وتجعلهم مندمجين في مهماتهم .تم تصميم النظام للعمل على الحاسب المحمول مع جهاز العالم االفتراضي ،كما يعمل
على أجهزة الهواتف المحمولة والتي يتم وضعها في نظارات العالم االفتراضي .تم استخدام هذه المعدات في التجارب
التي أجريناها في المختبرات وصفوف الروضة من أجل قياس مع ّدل التعلم والدمج لدى الالعب المتعلّم .وأظهرت النتائج
بأن النموذج الذي قمنا ببناءه يساهم على التعلم والدمج في بيئة اللعب بشكل فعّال وملحوظ.

كلمات البحث الرئيسية :التعلم عن طريق اللعب ،األلعاب التعليمية ،البيئات االفتراضية ،العالم االفتراضي الحقيقي،
نظارات العالم االفتراضي ،أجهزة يمكن ارتداؤها ،الدمج ،الربط ،حجم التأثير.

