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لدى  اللغوي  التواصل  مهارات  تحسين  في  اللغوية  األلعاب  أثر 
مرحلة رياض األطفال في األردن

The Effect of Linguistic Games on Improving Linguistic 
Communication Skills of Kindergartens in Jordan 

تاريخ القبول: 2018/1/24تاريخ االستالم: 2017/4/9

ن مهارات التواصل اللغوي لمرحلة رياض الأطفال  ي تحس�ي
هدفت الدراسة معرفة أثر الألعاب اللغوية �ن

، وتكونت أفراد الدراسة من )35( طفالً من مرحلة  ي ي الأردن، واعتمدت الدراسة المنهج شبه التجري�ب
�ن

رياض الأطفال، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار مهارات التواصل اللغوي، وكشفت نتائج 
المجموعة  ولصالح  اللغوي  التواصل  مهارات  ي 

�ن إحصائيا  دال  أثر  لها  اللغوية  الألعاب  أن  الدراسة 
ورة تصميم الألعاب اللغوية لتدريس موضوعات مختارة لمنهاج رياض  التجريبية، وتوصي الدراسة ب�ن

ي التدريس.
الأطفال، وتدريب معلمات رياض الأطفال عىل كيفية توظيفها �ن
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This study aims to identify the effect of the linguistic games on improving the linguistic communication 
skills of kindergarteners in Jordan. It is based on the quasi-experimental approach. The sample 
of the study consists of (35) children from kindergartens. To achieve the objectives of the study, the 
researchers have developed a linguistic communication skills test. The results reveal that the linguistic 
games have statistically significant differences in the performance of kindergarteners in favor of the 
experimental group. The study recommends the necessity of designing linguistic games to be used in 
teaching kindergarteners besides training their teachers on how to implement them in the classroom. 

Keywords: Linguistic games, Linguistic communication skills, Kindergarten.

المقدمة
بها  يمر  ي 

ال�ت المراحل  الطفولة من  تعد مرحلة   
بيئة  توف�ي  المرحلة  هذه  ي 

�ن وينبغي  حياته،  ي 
�ن نسان  الإ

ن  وتحف�ي قدراته،  تنشيط  ي 
�ن تسهم  للطفل  وسوية  مالئمة 

ممارسة  ذلك  لتحقيق  اتيجيات  س�ت الإ أهم  ومن  مواهبه، 
اللعب بأنماطه المختلفة.

 
ذهنًيا  ن  المتعلم�ي نمـو  ي 

�ن يساعد  اللعـب  إن   
امتــزج  إذا  الـتعلم  وإن  للتعلم،  دافعتيهم  بزيادة 
بالمتعــة والمــرح والضــحك أصبح تعلًما حقيقًيا، وهــذا 
الوقــت  فــي  والســتمتاع  اللغــة  تعلــم  ورة  يؤكــد �ن
ي يتضمن 

نفسه، ومـا يعزز ذلك أن اللعب هو نشاط تعاو�ن
أهـداًفا  ويتضـمن  المتعة،  من  نوع  فيها  فاعلة  مشاركة 
تـؤدي إلـى نتـائج معينـة أهمهـا الـتعلم )الحيلـة، 2015(.

 
مع  الطفل  تفاعل  عملية  ي 

�ن أهمية  ولالألعاب   
عنا� البيئة ومكوناتها، وهي إحدى أفضل الطرق لتعلم 
مهارات  وتعلم  المعلومات،  ن  لتجه�ي وسيلة  كونها  اللغة 
والهياكل  اللغة  قواعد  تعلم  عليهم  ينبغي  مما  جديدة، 

.)Azarmi, 2011( والمفردات أثناء اللعب
 

 ، ي تكوين لغة مفيدة وذي مع�ن
وهي تساعد �ن  

يقوله  اللعب لفهم ما  ي 
بالمشاركة �ن المتعلمون  إذ يرغب 

الآخرون أو يكتبوه، وأن يتكلموا من أجل التعب�ي عن وجهة 
نظرهم الخاصة أو إعطاء المعلومات، وبفضل الألعاب، 
وإظهار  التحدث  فرصة  من  تزيد  لغة  ن  للمتعلم�ي سيتاح 
 Wright, Betteridge &( المستطاع  بقدر  شعورهم 

.)Buckby, 2015
 

وتساعد الألعاب اللغوية عىل النطق الصحيح   
ي مفرداته، كونها جزًءا من الألعاب التعليمية،  للطفل وت�ث
إذ يكون التدريس الجيد وفق أسلوب الألعاب، مثل: لعب 
الأدوار، وألعاب التقليد، والتعب�ي المرسحي كونها مناسبة 
بشكل خاص لجميع مراحل تعلم اللغة من أجل تعظيم 

ي الفصول الدراسية 
ن �ن فرص الوصول إىل جميع المتعلم�ي

.)Gardner, 2006( إىل التفاعل

له  منضبط  هادٌف  نشاٌط  اللغوية  والألعاب   
قواعد معينة، وتتضمن أدواًرا يؤديها المعلم والمتعلمون 
تدريبًيا  كونها  والمعرفية.  الوجدانية  النتاجات  لتحقق 
لغويًا، يناسب عدًدا من الأبواب النحوية يوجهها المعلم، 
مخططة  تكون  بحيث  المطلوبة،  النتاجات  لتحقيق 
اف المعلم )البجة، 2001(. ومنظمة يؤديها المتعلمون بإ�ث

القدرة  ن  المتعلم�ي إكساب  إىل  الألعاب  وتهدف   
والكالم  بالصوت  التعب�ي  طريق  عن  التواصل  عىل 
، 2006(، وتنعكس أهميتها عند الطفل  ي

والحركات )الرامي�ن
يحدث  ما  وهذا  بينهم،  فيما  الجتماعي  التواصل  عىل 
أفراد  يؤديها  ي 

ال�ت والأدوار  الأحاديث  خالل  من  بعفويه 
وتعزيز  الطفل  بتشجيع  المعلم  ويقوم  المجموعة، 

.)Strum, 1996( احاتهم وتنمية قدراتهم الكالمية اق�ت

اللغة  أشكال  اللغوي  اللعب  ي 
�ن وتستخدم   

للتعب�ي  والرموز  والأصوات  والكلمات  اللغوية  والقواعد 
المنظم،  الصوت  إخراج  كيفية  عىل  تساعد  وهي  عنها، 
دراك  والنطق الصحيح، والتعب�ي السلس، وتساعده عىل الإ

وإقامة العالقات )سالمة، 2006 (.

ألعاب  إىل  اللغوية  الألعـاب  وصنفـت   
:)Vernon et al., 2007 الهويدي، 2002 و(

ومعرفة 	  والكلمات  الحروف  ن  ب�ي ن  التمي�ي عىل  تساعد 
المتشابه منها والمختلف. 

النطق الجيد واللفظ الصحيح والتعب�ي 	  تساعد عىل 
السلس.

ن 	  ب�ي ن  والتمي�ي والتذكر  الجيد  الإصغاء  عىل  تساعد 
القصص  �د  مثل  بينها،  المع�ن  واختالف  الألفاظ 

وإعادة قصها، مع تغي�ي بعض الكلمات.
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تزيد من قدرة الطفل عىل فهم الألفاظ وأضدادها 	 
ومرادفاتها. 

عىل 	  تحتوي  ي 
ال�ت الألفاظ  ن  ب�ي ن  التمي�ي عىل  تساعد 

مع�ن الفعل أو السم. 
بالجمال 	  والإحساس  الشعر،  تذوق  عىل  تساعد 

والقصص  كالأناشيد  الكلمات،  وموسيقى  اللفظي، 
ي تساعد عىل توسيع أفق الخيال.

الغنائية الحركية ال�ت

تتيح  اللغوية،  الأطفال  رياض  برامج  فإن  لذا؛   
تهيئهم  أنها  عن  ، فضالً  والتعب�ي والفهم  لالستماع  فرًصا 
تأخر  درجة  من  وتقلل  والكتابة،  القراءة  مهارات  لتعلم 
المفردات، وتقلل  التواصل واكتساب  ي مهارات 

الأطفال �ن
.)Nathali, 2010( ي القراءة فيما بعد

من وجود مشكالت �ن

فتعلم اللغة عن طريق اللعب مفهوم واسع،   
ي وقت 

�ن المشكالت  والتفاعل وحل  فيه  ال�ت يركز عىل  فهو 
 ّ ي

المب�ن التواصل  ولعل   .)Gee & Hayes, 2011( واحد 
نسان، كونه  عىل الّلغة، أحد أهم المفاهيم المرتبطة بالإ
يسمعها  ي 

ال�ت الأصوات  مع  جنيًنا  كان  أن  منذ  يتواصل 
لتواصل والديه جسديًا  ثمرة  الأصل  ي 

�ن الخارج، وهو  من 
وعاطفًيا ولغويًا )استيتيه، 2006(.

اللغوي  الّتواصل  بظاهرة  الهتمام  إّن  كما   
ي مع الآخر، ويمثل جوهره 

ورة لحدوث الّتفاعل المعر�ن �ن
عملية ننفذ بها إىل دروب الثقافات الأخرى والتعايش مع 

المجتمعات )حسن، 2002(. 

حياتهم  ي 
�ن ن  المتعلم�ي تعرض  من  بد  ول   

الصف،  داخل  اللغوي  والتواصل  لالتصال  اليومية 
أجل  من  يكون  اللغة  تعلم  أن  ن  تب�ي أدلة  عدة  تظهر  إذ 
الستماع  لتطوير مهارات مثل  المتحانات، وليس  اجتياز 

.)Bashiruddin, 2003( والتحدث

التواصل  وسائل  من  الستماع  مهارة  وتعد   
اللغوي وأهمها، لأن الناس يستخدمون الستماع والكالم 
أك�ث من استخدامهم للقراءة والكتابة )مـدكور، 2001(. كما 
تعد أول اتصال للطفل باللغة فـي السنة الأوىل من عمره، 
ة  كث�ي مهارات  له  العربية  اللغة  فنون  من  فن  فالستماع 
ويمكن تعلمها بالتدريب أو الممارسة )الهاشمي والعزاوي، 

.)2004

ويرى قورة )2011( أن الستماع فّن تعتمد عليه   
بد  ل  لذا  وكتابة،  وقراءة،  تحّدث،  اللغة من  مهارات  كّل 
ن  إىل تحس�ي تؤّدي  ي 

ال�ت ات  والخ�ب بالمهارات  الهتمام  من 
التفاعل  ي 

�ن أساسية  وسيلة  بوصفه  الستماع،  القدرة عىل 
ي 

ي المتعلمون معظم أوقاتهم �ن
مع الآخرين، حيث يق�ن

الستماع إىل معّلميهم أو زمالئهم.

الستماع  تعلم  عىل  الأطفال  مساعدة  أن   
ي 

�ن ن  البالغ�ي إسهام  خالل  من  يـتم  البعض  بعضهم  إىل 
إعطــاء الأطفال مهــارات الستمــاع لبعضــهم وتقديــم 
 Sobolak &( ي الحـديــث

كل الدعـم لتحديـد أدوارهــم �ن
.)Conway, 2016

من  التحدث  مهارة  أن  إىل   )2010( بشارة  ويش�ي   
أهم ألوان الّنشاط اّللغوي، كونها وسيط التواصل اللغوي 
ن البرسث قبل القراءة والكتابة، وهي مهارة ترتبط بكيفية  ب�ي
من  ن  المتعلم�ي ويكتسب  الجماعة،  أو  الفرد  مع  التعامل 
ام الآخرين،  خاللها آداب المخاطبة ولباقة التّ�ف، واح�ت

والّتعاون معهم.

الّنشاط  مجالت  أهم  من  القراءة  مهارة  وتعد   
ي يمارسها المتعلمون، وهي من أدوات التواصل 

الّلغوي ال�ت
ي، فال يمكن أن يؤّدي المتعلم ما هو  بنتاج العقل البرسث
المهارة،  هذه  أتقن  إذا  إل  جيدة،  بصورة  منه  مطلوب 
ن أفراد المجتمع الواحد من خالل  كونها تحّقق الّتواصل ب�ي

الوقوف عىل فكر الآخرين واتجاهاتهم )مردان، 2005(.

الكتابة فهي مهارة متعّلمة يمكن أن يتقنها  ا  أمَّ  
، وهي  المتعلمون بوصفها نشاًطا ذهنًيا يقوم عىل التفك�ي
ن 

ّ وتتم�ي  ، التفك�ي إعمال  تتطّلب  معرفية  عملية  أي  مثل 
اللغة المكتوبة عىل درجة عالية من التعقيد، لأنها تتضّمن 
ي والتهجئة والكتابة اليدوية، وهذه المحاور  التعب�ي الكتا�ب
)راشد،  للكتابة  الكلية  المهارة  لتشّكل  بعضها  مع  تتكامل 

.)2005

وعمل  بعيد  زمن  منذ  الكتابة  نسان  الإ وعرف   
عىل تطويرها، وتعد هذه المهارة من الغايات المهمة من 
يعرف،  عّما  التعب�ي  عىل  قادًرا  جعله  مما  اللغة،  تعليم 

ي خاطره )العبيدي، 2009(.
وعّما يجول �ن

أظهرت  ي 
ال�ت السابقة  الدراسات  نتائج  وأكدت   

التواصل  مهارات  ن  تحس�ي ي 
�ن اللغوية  الألعاب  فاعلية 

ي هدفت الكشف 
اللغوي، ومنها دراسة الطحان )2003( ال�ت

لمهارة  الطفل  استعداد  تنمية  ي 
�ن تؤثر  ي 

ال�ت العوامل  عن 
ي م�، واعتمد عددا من 

القراءة لدى أطفال سن الرياض �ن
ي المهارات الآتية: النطق والكالم، 

اختبارات اللغة تتمثل �ن
ودللة  العالقات،  وإدراك  الحاجات،  عن  والتعب�ي 
قصوًرا  النتائج  بينت  و  والوصف،  والمقارنة،  المفهوم، 
ي اختبارات اللغة مما يش�ي إىل عدم مالئمة 

لدى الأطفال �ن
امج المعدة لالأطفال وحاجتها إىل التطوير والتعديل،  ال�ب
لدى  مركباتها  مختلف  عىل  اللغة  مهارات  ضعف  وكذلك 
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إىل  يش�ي  مما  السمعي  ن  التمي�ي فيها  بما  ن  المجموعت�ي
ي الهتمام بهذه 

امج المعدة لرياض الأطفال �ن قصور ال�ب
المهارات.

 Boon & Steel,( وستيل  بون  دراسة  وهدفت   
2005( معرفة طبيعة التناسق الداخىلي وألعاب مكونة من 
ن مهارة التحدث،  ي تحس�ي

الورق وقلم رصاص لمجموعة �ن
التدريس  اتيجيه  س�ت لإ أثر  وجود  النتائج  وبينت  أمريكا  ي 

�ن
مهارة  ن  تحس�ي ي 

�ن والقلم  الورقة  ألعاب  عىل  القائمة 
ي الدراسة.

ن �ن التحدث لدى الطالب المشارك�ي

أما دراسة مان )Mann, 2008( فهدفت معرفة   
ي والقراءة، واستخدمت اختبارين للوعي 

أثر الوعي الصو�ت
ي والقراءة، وأظهرت أن أخطاء لفظ الحروف الساكنة 

الصو�ت
دراك  بالإ مقارنة  يقاعي،  الإ دراك  بالإ أك�ب  عالقة  له  كان 
، وأن التطور غ�ي الطبيعي والصحيح للكالم، له  ي

الصو�ت
. ي

دراك الصو�ت يقاع وليس بالإ عالقة بإدراك الإ

دراسة   )Liu & Chu, 2010( وشو  ليو  وأجرى   
الستماع  ي 

�ن مكان  كل  ي 
�ن الألعاب  استخدام  هدفت 

التدريس  اتيجيه  لس�ت أثر  وجود  أظهرت  إذ  والتحدث، 
ي الستماع 

ن مهار�ت ي تحس�ي
القائمة عىل اللعبة الحاسوبية �ن

والتحدث لدى الطلبة.

أثر  معرفة  فهدفت   )2012( الهوارنه  دراسة  أما   
ات ذات الصلة بالنمو اللغوي لدى أطفال  بعض المتغ�ي
ن النمو اللغوي  ي دمشق، وبينت وجود عالقة ب�ي

الروضة �ن
ي لالأ�ة، 

لدى أطفال الروضة والمستوى القتصادي الثقا�ن
ن النمو اللغوي ومعامل الذكاء، ول يوجد  ووجود عالقة ب�ي

ن الجنس. ي النمو اللغوي ب�ي
فروق �ن

 Rohani &( وبوغريب  ي 
روحا�ن دراسة  ي 

و�ن  
عىل  الألعاب  تأث�ي  معرفة  هدفت   )Pourgharib, 2013
ي 

�ن فروق  وجود  أظهرت  فقد  إيران،  ي 
�ن المفردات  تعلم 

ي 
الختبار البعدي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية ال�ت

مفردات  تعلم  ي 
�ن بوية  ال�ت الألعاب  باستخدام  درست 

اللغة.

دراسة   )Selangor, 2013( سيالنجور  وأجرى   
التعليمية عىل مهارات  الفيديو  ألعاب  أثر  هدفت معرفة 
استخدام  أن  وأظهرت  يا،  ن مال�ي ي 

�ن الطالب  لدى  الكتابة 
له  ثانية  كلغة  ية  ن نجل�ي الإ اللغة  تعلم  ي 

�ن الفيديو  ألعاب 
مهارة  تنمية  خالل  من  الكتابة  مهارات  تنمية  ي 

�ن كب�ي  أثر 
التعب�ي والرسد، ومهارة اكتساب المفردات، وزيادة الخيال 
لدى الطلبة عند الكتابة، وبناء المفردات، وتوليد وتنظيم 

الأفكار عند كتابة الموضوعات المختلفة.

 Meihami( ي 
وفارماجا�ن ميحامي  دراسة  ي 

و�ن  
دمج  أثر  معرفة  هدفت  ي 

ال�ت  )& Varmaghani, 2013
ن القراءة  ي تحس�ي

مواد لتعلم اللغة بمساعدة الحاسوب �ن
ي إيران، فقد أظهرت وجود فروق تعزى إىل طريقة 

والفهم �ن
التدريس بمساعدة الحاسوب )CALL(، إذ جاءت الفروق 

ي اختبار مهارة القراءة.
لصالح المجموعة التجريبية �ن

إىل   )Pathan, 2014( باذان  دراسة  وهدفت   
التدريس  ي 

�ن البتدائية  المدارس  ي 
�ن الألعاب  استخدام 

ي مدينة سبها، وأظهرت 
الفعال لقواعد اللغة: دراسة حالة �ن

ي تدريس قواعد اللغة أك�ث 
بوية �ن أن استخدام الألعاب ال�ت
فاعلية من الطريقة التقليدية.

ي 
ال�ت  )Bataineh, 2014( البطاينة  دراسة  ي 

و�ن  
ي 

و�ن لك�ت الإ الموقع  ألعاب  استخدام  أثر  معرفة  هدفت 
بينت  فقد   ، ن السعودي�ي الطلبة  لدى  القراءة  فهم  عىل 
ي الختبار البعدي، وذلك لصالح المجموعة 

وجود فروق �ن
باستخدام  التدريس  طريقة  استخدمت  ي 

ال�ت التجريبية 
من  زادت  حيث  ونية(،  لك�ت الإ )المواقع  الويب  ألعاب 
واكتساب  القراءة  مهارة  تعلم  نحو  الطلبة  دافعية 

المفردات.

الدراسات  معظم  أن  الباحثان  ويستنتج   
ي 

فاعليته �ن اللغوية أظهرت  الألعاب  تناولت  ي 
ال�ت السابقة 

)الطحان،  كدراسة  الدراسية  المجالت  مختلف  تدريس 
 Liu & Chu, ؛Mann, 2008 ؛Boon & Steel, 2005 2003؛
Rohani & Pourgharib, 2013؛  2012؛  الهوارنه،  2010؛ 
؛Meihami & Varmaghani, 2013؛   Selangor ,2013
Pathan, 2014  ؛Bataineh, 2014(، وقد استفاد الباحثان 
ي إعداد الأداة 

ي تصميم البحث، و�ن
من الدراسات السابقة �ن

هذه  اختلفت  وقد  اللغوي.  التواصل  بمهارة  الخاصة 
الألعاب  أثر  تناولت  بأنها  السابقة  الدراسات  الدراسة عن 
اللغوي لدى مرحلة  التواصل  ن مهارات  ي تحس�ي

اللغوية �ن
ي الأردن.

رياض الأطفال �ن

مشكلة الدراسة

رياض  طلبة  أن  من  الدراسة  مشكلة  تتأ�ت   
التواصل  مهارات  ي 

�ن واضح  ضعف  من  يعانون  الأطفال 
الطلبة  لدى  القراءة  مهارة  ي 

�ن ضعف  يوجد  إذ  اللغوي، 
الأوىل  المراحل  بخاصة  المختلفة  الدراسية  المراحل  ي 

�ن
عام  من ضعف  يعانون  وأنهم   )2016 وعاشور،  )مقدادي 
اللغوية،  الأنماط  ي 

�ن بينها ضعف  ومن  العربية،  اللغة  ي 
�ن

وطعيمة،  )زهران  اللغوي  التواصل  مهارات  ي 
�ن وضعف 

اف عىل  �ث ي الإ
2016( وقد لمس الباحثان بطبيعة عملهم �ن

هذه المرحلة هذا الضعف لدى طلبة رياض الأطفال.
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سؤال الدراسة

    : ي
يتحدد سؤال الدراسة فيما يأ�ت

ن مهارات التواصل اللغوي  ي تحس�ي
ما أثر الألعاب اللغوية �ن

ي الأردن؟
لدى مرحلة رياض الأطفال �ن

أهمية الدراسة

: ي
تنبثق أهمية الدراسة مما يأ�ت

إلقاء مزيد من الضوء عىل أهمية 	  النظرية:  الأهمية 
ن مهارات التواصل اللغوي  ي تحس�ي

الألعاب اللغوية �ن
رتقاء بمستوى أدائهم  لدى مرحلة رياض الأطفال، لالإ

ن لتحقيق أفضل النتائج. المتم�ي
لقياس 	  أداة  تطوير  ي 

�ن وتكمن  التطبيقية:  الأهمية 
التواصل  مهارات  ن  تحس�ي ي 

�ن اللغوية  الألعاب  أثر 
ن لإجراء  اللغوي، وكذلك تفتح المجال أمام الباحث�ي
مزيد من الدراسات حول الألعاب اللغوية ومهارات 

التواصل اللغوي.

حدود الدراسة

: ي
اقت�ت الدراسة عىل ما يأ�ت

ية: تكونت من )35( طفالً وطفلة من . 1 البرسث الحدود 
 / عمان  قصبة  لمدارس  التابعة  عالية  ة  الأم�ي روضة 

تربية عمان الأوىل.
الدراسي . 2 العام  من  ي 

الثا�ن الفصل  الزمانية:  الحدود 
.)2017 / 2016(

بية . 3 ال�ت مديرية  ي 
�ن الأطفال  رياض  المكانية:  الحدود 

والتعليم لقصبة عمان.

التعريفات اإلجرائية

ي الدراسة عدد من التعريفات الأساسية، منها:
ورد �ن

طلبة 	  يؤديها  ي 
ال�ت الأنشطة  هي  اللغوية:  الألعاب 

وفيها  يتعلمون،  وهم  الصف  داخل  الدراسة  أفراد 
حركة  مع  امن  ن بال�ت اللغوية  الألعاب  الطلبة  يؤدي 
مناسبة لتلك الألعاب، وفيها يشعر الطلبة بالستمتاع 
والتسلية، بأداء هذه الألعاب بطريقة جماعية وهو 

ما تقيسه أداة الدراسة.

ي 	 
ال�ت الطرق  عن  عبارة  اللغوي:  التواصل  مهارات 

ويستخدمها  نفسه  عن  التعب�ي  ي 
�ن الفرد  يستخدمها 

بالدرجة  إجرائًيا  وتقاس  الآخرين،  مع  التفاعل  ي 
�ن

ي اختبار مهارات التواصل 
ي حصل عليها الطلبة �ن

ال�ت
. ن اللغوي الذي تم إعداده من قبل الباحث�ي

العمرية 	  المرحلة  ي 
�ن الطفل  هو  الروضة:  طفل 

الممتدة من نهاية سن )5( سنوات أو بداية السن )6( 
ي الروضة.

سنوات، ويدرس �ن

منهج الدراسة

ي المتمثل بتصميم  اعتمدت الدراسة المنهج شبه التجري�ب
هذه  تطبيق  ي 

�ن والضابطة(  )التجريبية  ن  المجموعت�ي
الدراسة.

أفراد الدراسة 

وطفلة  طفالً   )35( من  الدراسة  أفراد  تكونت   
 / عمان  قصبة  لمدارس  التابعة  عالية  ة  الأم�ي روضة  من 
العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  وكان  الأوىل.  عمان  تربية 
البسيطة؛ لتوفر أك�ث من شعبة من شعب رياض الأطفال 
فيها، كما أبدت مديرة المدرسة ومعلمات رياض الأطفال 
شعبة  اختيار  وجرى   . ن الباحث�ي مع  التعاون  ي 

�ن رغبتهن 
ي درست 

المجموعة التجريبية وتكونت من )18( طفال وال�ت
الضابطة  المجموعة  وشعبة  اللغوية،  الألعاب  وفق 
ي درست بالطريقة العتيادية.

وتكونت من  )17( طفال وال�ت

أداة الدراسة 

أداة  بإعداد  الباحثان  قام  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
الدراسة، وهي:

اختبار مهارات التواصل اللغوي   -
مهارات  اختبار  إعداد  تم  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
التواصل اللغوي بما يتناسب مع الخصائص النمائية 
الأولية  بصورته  الختبار  وتكون  الأطفال،  لرياض 
التكميىلي  ي  والكتا�ب الشفوي  نوع  من  فقرة،   )35( من 
والختيار من متعدد، موزعة عىل أربع مهارات، هي: 
فقرات،   )10( والمحادثة  فقرة،   )11( الستماع  مهارة 
ي )4(  ي )10( فقرة، والستعداد الكتا�ب

والستعداد القرا�أ
فقرات.

صدق الختبار وثباته:    -
للتحقق من صدق المحتوى تم عرضه عىل )11(   
ي رياض الأطفال، وطلب إليهم إبداء 

محكًما مختًصا �ن
الختبار وطباعته،  تعليمات  ي مدى وضوح 

�ن آرائهم 
ي ضوء 

ومناسبة فقرات الختبار، وصياغته اللغوية. و�ن
الفقرات  بعض  صياغة  تعديل  تم  ن  المحكم�ي آراء 
تعديلها، وتم  ن عىل  المحكم�ي )80%( من  أجمع  ي 

ال�ت
مكوناً  النهائية  بصورته  الختبار  ليصبح  فقرة  حذف 
هي:  مهارات،  أربع  عىل  موزعة  فقرة   )34( من  
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فقرات،   )10( والمحادثة  فقرة،   )11( الستماع  مهارة 
ي  الكتا�ب والستعداد  فقرات،   )10( ي 

القرا�أ والستعداد 
)3( فقرات، وللتأكد من ثبات الختبار جرى تطبيقه 
عىل عينة استطالعية من خارج أفراد الدراسة وبلغت 
وتــم  عـالــية،  الأميــرة  مـدرســة  ي 

�ن طفــال   )27(
حســـاب ثبــات الخـتبــار بـاستــخدام معــادلـــة 
 )Richardson and Kuder-20( كــودر ريتشاردسون
ثبات  معامل  وهــو   )0.79( بـلـغ  وقــد   ،  )KR-20(و

مناسب لأغراض الدراسة.

إجراءات الدراسة 

الباحثان  قام  الدراسة  أهداف  من  التحقق  أجل  من 
بالإجراءات الآتية:

البسيطة 	  العشوائية  بالطريقة  الدراسة  أفراد  اختيار 
قصبة  مدارس  من  عالية  ة  الأم�ي روضة  أطفال  من 
)أ(  الشعبة  واختيار  الأوىل،  عمان  تربية   / عمان 
مجموعة تجريبية، والشعبة )ب( مجموعة ضابطة، 
معلمات  المدرسة، ومع  إدارة  مع  الباحثان  اتفق  إذ 
ة  ي يدرسن طالب الروضة من منهاج الخ�ب

الصف الال�ت
للتدريس،  ي 

الزم�ن الجدول  بتحديد  الأطفال  لرياض 
ن يومًيا. بواقع )7( حصص أسبوعًيا، وبواقع حصت�ي

إعداد اختبار مهارات التواصل اللغوي، وتم تطبيقه 	 
والضابطة  التجريبية  ن  المجموعت�ي أطفال  عىل 

. كتطبيق قبىلي

طلبة 	  عىل  اللغوية  الألعاب  الصف  معلمة  طبقت 
المجموعة التجريبية وبصورة فردية، حيث اشتملت 
هادفة  تعليمية  بطريقة  الأنشطة  من  مجموعة  عىل 
الضابطة  المجموعة  معلمة  أما   ، ن للمتعلم�ي وشائقة 

عتيادية. فقد استخدمت الطريقة الإ

ي 	 
�ن التوصيات  وصياغة  ومناقشتها،  النتائج  استخراج 

ضوئها.

متغيرات الدراسة

ات الآتية: تشمل هذه الدراسة المتغ�ي

ولها 	  التدريس،  المستقلة: وهي طريقة  ات  المتغ�ي
مستويان: )الألعاب اللغوية، والطريقة العتيادية(.

ي يحققها الطلبة عىل 	 
المتغ�ي التابع: وهو الدرجة ال�ت

اختبار مهارات التواصل اللغوي.

المعالجة اإلحصائية

لتحقيق أهداف البحث واختبار سؤال الدراسة   
المعياري  والنحراف  ي  الحسا�ب المتوسط  استخدام  تم 
المتعدد  التغاير  تحليل  استخدم  وكذلك  البحث،  لأفراد 
)One Way MANCOVA(، وكذلك معادلة مربع إيتا )   ( 

لقياس حجم الأثر.

نتائج الدراسة

النتائج المتعلقة بالإجابة عن سؤال الدراسة: "ما أثر 	 
ن مهارات التواصل اللغوي  ي تحس�ي

الألعاب اللغوية �ن
ي الأردن؟".

لدى مرحلة رياض الأطفال �ن

المتوسطات  استخرجت  السؤال  عن  لالإجابة   
الحسابية والنحرافات المعيارية لأداء الطلبة عىل اختبار 

مهارات التواصل اللغوي، والجدول )1( يوضح ذلك.

الختبار البعدي الختبار القبلي

العدد مهارات  التواصل اللغوي  النحراف المجموعة
المعياري

المتوسط
 النحراف
المعياري

المتوسط

3.127 9.93 1.896 4.22 18 الستماع

التجريبية
1.42 8.61 1.757 3.50 18 المحادثة

1.348 6.76 1.698 3.59 18 ي
الستعداد القرا�أ

1.047 2.29 0.624 1.47 18 ي الستعداد الكتا�ب

الجدول )1 (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة القبلية والبعدية على 

اختبار مهارات التواصل اللغوي.
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متوسطي  ن  ب�ي فروق  وجود   )1( الجدول  ن  يب�ي  
حيث  والضابطة،  التجريبية  ن  المجموعت�ي طلبة  درجات 
ي لدرجات طلبة المجموعة التجريبية  بلغ المتوسط الحسا�ب
الكىلي )13.22(  القبىلي  اللغوي  التواصل  ي اختبار مهارات 

�ن
مهارات  اختبار  ي 

�ن أما   ،)2.798( بلغ  معياري  بانحراف 
ي لدرجات  التواصل اللغوي البعدي فبلغ المتوسط الحسا�ب
طلبة المجموعة التجريبية )29.94( بانحراف معياري بلغ 
طلبة  لدرجات  ي  الحسا�ب المتوسط  بلغ  ن  ح�ي ي 

�ن  ،)4.94(
بانحراف معياري بلغ  القبىلي )11.59(  المجموعة الضابطة 
ي اختبار مهارات التواصل اللغوي البعدي 

)2.959(، أما �ن
دللة  ولختبار   ،)3.204( معياري  بانحراف   )23.53( فبلغ 
ك  المش�ت التباين  تحليل  اختبار  تطبيق  تم  الفروق  هذه 
ي 

�ن كما  النتائج  وكانت   ،)MANCOVA( ات  المتغ�ي متعدد 
الجدول )2(.

مربع ايتا
 مستوى
الدللة

 قيمة ف
المحسوبة

 متوسط
المربعات

ت جا ر  د
الحرية

 مجموع
المربعات

المتغ�ي
 مصدر
التباين

0.333 0.031 2.894 17.188 5 85.940 الستماع

 الختبار

القبلي

0.542 0.000 6.876 19.174 5 95.870 المحادثة

0.508 0.001 5.993 10.326 5 51.632 ي
الستعداد القرا�أ

0.214 0.198 1.575 1.652 5 8.260 ي الستعداد الكتا�ب

0.611 0.000 9.103 146.384 5 971.920 الدرجة الكلية

الجدول  )2 (
نتائج تحليل التباين المشترك متعدد المتغيرات )MANCOVA( بين متوسطي 

المجموعتين التجريبية والضابطة البعدي على اختبار مهارات التواصل اللغوي

4.94 29.94 2.798 13.22 18 مهارات التواصل اللغوي الكلي

1.62 7.00 1.728 3.12 17 الستماع

الضابطة
1.875 5.47 1.543 3.41 17 المحادثة

1.476 8.78 1.589 3.94 7 ي
الستعداد القرا�أ

0.924 3.17 0.784 1.56 17 ي الستعداد الكتا�ب

3.204 23.53 2.959 11.59 17 مهارات التواصل اللغوي الكلي

2.37 8.465 1.812 3.67 35 الستماع

المجموع
1.647 7.04 1.65 3.455 35 المحادثة

1.41 7.77 1.643 3.765 35 ي
الستعداد القرا�أ

0.985 2.73 0.704 1.515 35 ي الستعداد الكتا�ب

4.07 21.73 2.87 12.405 35 مهارات التواصل اللغوي الكلي
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ن  ن الجـدول )2( وجود فرق دال إحصائيا ب�ي يب�ي  
مهارات  اختبار  عىل  ن  المجموعت�ي ي 

�ن الطلبة  درجات  متوسط 
الستعداد  المحادثة،  )الستماع،  بمهاراته  اللغوي  التواصل 
لها  المحسوبة  (، وبلغت قيمة )ف(  ي الكتا�ب ، الستعداد  ي

القرا�أ
دالة  قيم  وهي   ، التواىلي عىل   )5.50  ،19.69  ،32.78  ،5.67(
إحصائيا عند مستوى  )ɑ = 0.05(، أي أنه يوجد فرق ذو دللة 
ي تحسن مهارة الستماع، المحادثة، 

إحصائية عند  )ɑ = 0.05(  �ن
التواصل  مهارات  من  ي  الكتا�ب الستعداد   ، ي

القرا�أ الستعداد 
وفق  للتدريس  تعزى  الروضة  أطفال  طلبة  لدى  ككل  اللغوي 

الألعاب اللغوية ولصالح طلبة المجموعة التجريبية.

وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية الرئيسة القائلة   
الـدللة   مستــوى  عند  إحصائيــة  دللة  ذات  فــروق  توجد 
ن مهارات التواصل اللغوي تعزى إىل طريقة  ي تحس�ي

)ɑ= 0.05( �ن
وبالتاىلي  العتيادية(،  الطريقة  اللغوية،  )الألعاب  التدريس 
قبول الفرضية البديلة، وهذا الأثر يعزى إىل طريقة التدريس 

الألعاب اللغوية.

الألعاب  تدريس  متغ�ي  تأث�ي  حجم  إىل  وللتعرف   
)الستماع،  بمهاراته  اللغوي  التواصل  ن  تحس�ي ي 

�ن اللغوية 
(، تم حساب  ي الكتا�ب ، الستعداد  ي

القرا�أ المحادثة، الستعداد 
عىل  قيمته  بلغت  وقد   ،)2( الجدول  ي 

�ن كما   )     ( ايتا  مربع 
الكلية  الدرجة  عىل  وبلغت   ،)0.164( لالستماع  الكلية  الدرجة 
ي 

القرا�أ لالستعداد  الكلية  الدرجة  وبلغت   ،)0.531( المحادثة 
ي  الكتا�ب الستعداد  الكلية  الدرجة  عىل  بلغت  فيما   ،)0.404(

ي 
)0.183(، وبذلك يمكن القول إن )16.4%( من التباين المفرس �ن

ي المحادثة، و)%40.4( 
الستماع، و)53.1%( من التباين المفرس �ن

، و)18.3%( من التباين  ي
ي الستعداد القرا�أ

من التباين المفرس �ن
يرجع  الروضة  أطفال  طلبة  لدى  ي  الكتا�ب الستعداد  ي 

�ن مفرس 
يش�ي  مما  اللغوية؛  الألعاب  وفق  التدريس  طريقة  لمتغ�ي 
 ، ي

القرا�أ والستعداد  للمحادثة  متوسطة  تباين مفرس  نسبة  إىل 
. ي ونسبة تباين مفرس منخفضة لالستماع والستعداد الكتا�ب

وتعزى هذه النتيجة إىل أن الألعاب اللغوية تناولت   
ي 

�ن معه  الوالدين  ومشاركة  واقعية،  حياتية  محسوسة  أنشطة 
والديه  مع  التحدث  من  وطلبت  الأنشطة،  بعض  ي 

�ن الروضة 
ي 

خالل تنفيذها، وهي أنشطة تعزز مهارات التحدث وتقويها �ن
بيئة آمنة.

كما أن بعض أنشطتها استخدمت مراحل وتعليمات   
لتنفيذها )المخلالت، تجفيف الأوراق، العصائر( ولتنفيذ هذه 
الأنشطة يحتاج الطفل إىل الستماع ومن ثم التنفيذ، وقدمت 
والأنشطة شبه  اللغوية،  التدريبات  من  الألعاب سلسلة  هذه 
ي تقوم عىل استماع الطفل للصوت وح� الحروف 

الحسية ال�ت
أو الأرقام أو الأشكال.

الألعاب  أن  إىل  النتيجة  هذه  تعزى  أن  يمكن  كما   
وتعويدهم  الطلبة،  انتباه  جذب  عىل  قدرة  له  اللغوية 
أنشطة  ي 

�ن ينخرط  الطفل  وجعلت  والإصغاء،  الستماع  عىل 
يسميها ويستخدمها  بسيطة  وأدوات  وكلمات  مستخدًما صوًرا 

0.164 0.024 5.672 33.685 1 33.685 الستماع

 طريقة
التدريس

0.531 0.000 32.780 91.413 1 91.413 المحادثة

0.404 0.000 19.692 33.930 1 33.930 ي
الستعداد القرا�أ

0.183 0.016 6.505 6.825 1 6.825 ي الستعداد الكتا�ب

0.548 0.000 35.230 566.548 1 566.548  الدرجة الكلية

5.939 29 172.231 الستماع

الخطأ

2.789 29 80.873 المحادثة

1.723 29 49.968 ي
الستعداد القرا�أ

1.049 29 30.426 ي الستعداد الكتا�ب

16.082 29 466.366  الدرجة الكلية

34 258.171 الستماع

 الكلي
المعدل

34 176.743 المحادثة

34 101.600 ي
الستعداد القرا�أ

34 38.686 ي الستعداد الكتا�ب

34 1198.286 الدرجة الكلية
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نمو  ي 
�ن وبالتاىلي  اللغوي،  قاموسه  من  زاد  مما  اللعب؛  أثناء 

ن  ي تحس�ي
�ن كل هذا ساعد  للطلبة،  المتنوعة  اللغوية  الجوانب 

مستوى التواصل اللغوي.

المستخدم  الألعاب  أن  إىل  النتيجة  تعزى  وكذلك   
ن التقويم الفردي وربطه بأهداف المنهاج، مما  سعت إىل تضم�ي
ديد الجماعي للحروف والكلمات، ومن  جعل المعلمة تبدأ بال�ت
لكل  الأداء  تقان  الفردي لإ التقويم  الفردي؛ بهدف  ديد  ال�ت ثم 
طفل، مما جعل المعلمة تكتسب قدرة مع الوقت عىل كشف 
ن عليها لمعالجتها أول بأول، فقد لحظ  ك�ي مواطن الضعف وال�ت
ي بداية التدريس كانت تعطي تقديرات 

الباحثان أن المعلمة �ن
عالية لجميع الأطفال، ولكن مع مرور الوقت اكتسبت المعلمة 
القدرة عىل تصنيف الأطفال حسب قدراتهم اللغوية. وتتشابه 
.)Mann, 2008 هذه النتيجة مع دراسة كل من )الطحان، 2003؛

التوصيات والمقترحات

: ي
ي ضوء النتائج بما يأ�ت

يوصي الباحثان �ن
تصميم ألعاب لغوية لتدريس موضوعات مختارة لمنهاج 	 

رياض الأطفال.
واللعب 	  بالتعلم  للطفل  تسمح  صفية  ل  أنشطة  توف�ي 

لزيادة مفرداته اللغوية.
تدريب معلمي رياض الأطفال عىل كيفية توظيف اللعب 	 

ي تنمية المهارات اللغوية.
�ن
ها من 	  اللعب مع غ�ي لمقارنة  التجريبية  الدراسات  إجراء 

اتيجيات التدريسية لدى الأطفال. الأنماط والس�ت
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