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 :لخصامل

سنوات   6-5لدى أطفال الرياض من سن  التحدثفاعليته في تنمية مهارة تأثيره و  للعب والتحقق من مدى  ثل الهدف الرئيس في إعداد برنامجيتم

 (. 1.81واالنحراف املعياري =  5.40متوسط العمر الزمني لألطفال)املتوسط الحسابي=  بلغ املستهدفين في هذه الدراســـة ، وقد
 وأنثى، و تم انتقاء 60ولتحقيق أهداف الدراســـة تم سحب العينة من املجتمع األصلي ، وبلغ قوامها)

ً
 وأنثى، بواقع  30( ذكرا

ً
 و 15ذكرا

ً
أنثى  15ذكرا

 وأنثى بواقع  30للمجموعة التجريبية، و
ً
 و 15ذكرا

ً
 ــة: أنثى يمثلون املجموعة الضابطة، واستخدمت الباحثة في هذه الدراسـ 15ذكرا

ة( برنامج اللعب )إعداد الباحثة( وقائمة النمو اللغوي ألطفال الرياض)إعداد الباحثة(، وبطاقة مالحظة الطفل)تقويم األداء()إعداد الباحث

 عالية البرنامج.ين :القبلي والبعدي؛ وذلك للتأكد من فئواقتضت طبيعة الدراســـة استخدام املنهجية التجريبية ذات التصميم ملجموعتين بإجراء األدا 

( لبرنامج اللعب  %89قامت الباحثة بدراسة استطالعية للتأكد من صدق أدوات الدراســـة وثباتها حيث بلغ الصدق الظاهري لألدوات: نسبة )

لتحقق من ثبات  ؛ كما قامت الباحثة باي نسب جيدة وتعٌد مؤشر جيد للصدقوه ،لبطاقة التقويم  %(  88)( لقائمة النمو اللغوي، ونسبة%84ونسبة )

 ومؤشر  0.80وبلغ ) Test-  ratesوحساب معامل الثبات بطريقة "إعادة االختبار"   Reliability االختبار 
ً
(  للدرجة الكلية للقائمة، وهو دال إحصائيا

 جيد لثبات االختبار. 

 وخلصت النتائج إلى :

للدرجة الكلية في األداء القبلي واألداء البعدي على قائمة النمو اللغوي لصالح األداء  وجود فروق بين متوسط عالمات أفراد املجموعة التجريبية 

)األداء  البعدي؛ ووجود فروق بين متوسط عالمات أفراد املجموعة التجريبية ومتوسط عالمات أفراد املجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج التدريبي

قائمة النمو فروق بين متوسط عالمات الذكور ومتوسط عالمات اإلناث في املجموعة التجريبية على لصالح املجموعة التجريبية؛ ووجود  )البعدي 

 . تم وضع مجموعة من التوصياتاللغوي لصالح اإلناث، وقد 

 برنامج للعب؛ مهارات التحدث؛ أطفال الروضة. الكلمات املفتاحية:

 :ـةدمقـامل

ا 
ً
كمالًيا يخصص له فضلة الجهد والوقت، يلي في املرتبة العمل الجاد أو العمل ذا النتيجة الواضحة املباشرة ظل اللعب في حياة اإلنسان نشاط

ير إلى عالم التي ُترى بالعين املجردة، حتى إذا ما تنبه بعض التربويين واملهتمين بوسائل التعليم وطرائقه إلمكانية استثماره للولوج بالطفل الصغ

، املعلومات والتعلم من
ً
 ومضمونا

ً
وبدأ العديد من التربويين واملختصين بطرائق التعليم في نقل اللعبة من منطقة   خالل إغراءات اللعب املتعددة شكال

تعلم »ال لعب بال تعلم وال  عدم األهمية واالهتمام إلى منطقة الجدارة والضرورة وزاوجوا فيها أي اللعبة بين منسوب التسلية والتفكير والتعليم حتى قيل:

 بال لعب« وتصدعت لهذا القول جدران الفصل ليذوب في املجتمع الخارجي.

 
ً
  إن األلعاب متى أحسن تخطيطها وتنظيمها واإلشراف عليها تؤدي طريقة ودورا

ً
في تنظيم التعلم وتوفير فرص النمو املتكامل السوي  فعاال

فهم يلعبون فيتعلمون الكثير من املعلومات ويكتشفون   ميلهم الطبيعي إلى اللعب؛ألنها تنسجم مع  ؛األطفال متعة كبيرة في ممارستها ويجد لألطفال،

يدي الكثير من الحقائق والعالقات ويكتسبون الكثير من املفاهيم واملهارات والقيم التي تتصل بالحياة اليومية والبيئة املحيطة بهم)اللباب

 (.14: 1993وخاليلة،
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؛ وذلك بإكسابهم معارف ومهارات جديدة وصقل قدراتهم ملا تتضمنه من  قوية التأثير في سلوك األطفال وسيلةو  ُيعد اللعب استراتيجية فعالة

السلوكية والتربوية التي  األهداف واملحتويات الناجعة؛ ولكل مربية أن تختار األلعاب املناسبة ألطفالها التي تستطيع من خاللها أن تحقق األهداف

غالل اللعب التربوي وتوظيفه يقع على عاتق املربيات وحتى تحقق املربيات أهدافهن البد من التخطيط الستغالل هذه فالدور األكبر في است ؛وضعتها

وابتكار بعض األلعاب الخاصة أو اختيارها من املصادر  األلعاب من أجل تحقيق األهداف التربوية املرغوبة وبناء شخصية الطفل بشكل متكامل،

 (.108 :2005املتاحة )الحميدان،

وكأنها تشاركه  ،ين يديه بمنظار الصداقة ويناجيهاتزداد خبرات الطفل وتتسع مداركه تبعا لنوع األلعاب املتاحة له، فهو ينظر إلى اللعبة املجسمة ب

 يعبر فيه عن أحاسيسه الطفولية؛
ً
يساعده على تحسين  وهذا ما  ،تطور خبراته ويتسع قاموسه اللغوي فت لعبه ولهوه ولذلك فهي تشكل له متنفسا

 (.191: 2004)طافش، مهاراته

 :الدراســة لةمشكـــ

 من أشكال إعطاء املعرفة وتحسين املفاهيم لطفل الروضة، وهذا األسلوب انتقل   التحدثمهارة  ن اكتسابأ  تكمن مشكلة الدراســـة في
ً
يعتبر شكال

وقد قدمت البحوث العلمية في اآلونة األخيرة أدلة قوية على أن  بالتدريج من املدارس االبتدائية إلى رياض األطفال بهدف إعداد الطفل للمرحلة املقبلة؛

ففي السنوات الست األولى من العمر يتعلم اإلنسان العديد  األطفال تأثيرات بالغة وطويلة املدى على التعلم والنمو؛للخبرات املكتسبة في مرحلة رياض 

 من املهارات اللغوية التي تشكل بمجملها القاعدة التي ينبثق عنها النمو املستقبلي.

 ببرامج التدخل الت تعتقدو        
ً
 متزايدا

ً
 إلى ذلك أبدى الباحثون واملمارسون في ميدان الطفولة في السنوات األخيرة اهتماما

ً
ربوي الباحثة أنه استنادا

ئمة للمراحل  وتطوير أدوات القياس املال  ويتجلى ذلك االهتمام بتوسيع قاعدة إعداد البرامج التدريبية املتنوعة القائمة على اللعب، املبكر لألطفال،

 لبرامج التدخل املبكر.
ً
 وموجها

ً
 العمرية املبكرة واعتماد نتائج البحوث العلمية أساسا

، وأن التدخل املبكر  
ً
جهد مثمر  واملبرر األساس ي لبرامج التدخل هو أن األطفال صغار السن أكثر قابلية الكتساب املهارات من األطفال األكبر سنا

ومعظم مراحل النمو التي تكون فيها القابلية للنمو والتعلم في  نه يقلل النفقات الخاصة بالبرامج التربوية الالحقة،وهو ذو جدوى اقتصادية حيث إ 

 ذروتها تحدث في السنوات األولى من العمر.

الخبرة، وقد تكون هذه و  (التركيز على تصميم برامج تسهم في اكساب األطفال اللغة ومهارات االتصالByers,2009: 33وقد تناولت دراسة بايرز)

وأشارت نتائج  الدراســـة إلى عوامل مهمة لتعزيز مهارات االتصال، وتحسين   ،حالية املستخدمة لتعزيز املهاراتالبرامج أكثر أهمية من املناهج ال

تحسين مهارات االتصال الشفهي من خالل وأن بيئة ترتكز على أحاديث الصداقة بين األطفال وأقرانهم تحفزهم على  استراتيجيات التعلم الفعال،

الة لالتصاالت، وتساعد األطفال الصغار في نموهم وبناء الثقة في املتكلم واملستمع،  االستماع واستخدام اللغة،  فعَّ
ً
وأفضل وهذه البيئة تخلق فرصا

 ة مثال البرامج قائمة على اللعب.البرامج التربوية التي يتعامل معها الطفل هى تلك التي تقدم في شكل أنشطة تعليمية متنوع

 وهي: وقد استدعى القيام بهذه  الدراســـة جملة من املسوغات واملبررات دفعت بالباحثة إلى أخذها بعين االعتبار عند إعداد هذه  الدراســـة

ألنشطة اللعب؛ ومن أهم هذه الجوانب الحاجة ملحة إلدخال أنشطة وفعاليات وجوانب نمائية متنوعة إلى برامج رياض األطفال، وعلى رأس هذه ا  .1

 ولديه استعداد للتعلم؛ وخاصة في مجال التعلم اللفظيحيث إن نمو الطفل في هذه املرحلة ي النمائية في تلك املرحلة النمو اللغوي،
ً
؛  كون سريعا

لم العديد من املهارات، وتكتسب اللغة أهمية حيث تعّد اللغة من أهم العناصر في عمليات االتصال بين األفراد واكتساب املعلومات فهي أساس تع

خاصة في برامج رياض األطفال حيث يكون لها الصدارة؛ فالروضة مجال خصب لتنمية املهارات املختلفة، وخاصة املهارات اللغوية من خالل  

 الخبرات املتعلمة.

أن اللغة تحتل ياض، ولقد كشفت الدراسات التربوية الحديثة ومن هنا دعت الحاجة إلى إعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات اللغة ألطفال الر 

 بين املهارات التي يجب أن تسعى الروضة لتنميتها لدى األطفال باعتبار أن اللغة أداة اتصال وتفاهم، وعلى الرغم من أهمي
ً
 مهما

ً
ة اللغة والطفل مكانا

مد على الحفظ والتلقين؛ لذلك سعى العديد من الباحثين إلى استخدام البرامج التقليدية في الروضة ال تزال تعت عليم بصفة خاصة؛ فإن أساليب الت

 التدريبية وتقنيات االتصال من أجل تحسين العملية التعلمية. 

العملية ي افتقار مؤسسات رياض األطفال في ليبيا إلى البرامج التي تستند إلى نظريات اكتساب املهارات اللغوية، وسيكولوجية اللعب وإسهاماتهما ف .2

تقيس  التيالتعليمية التعلمية التي تقوم على أسس منظمة ومدروسة بشكل علمي باإلضافة إلى النقص الواضح في االختبارات واملقاييس النفسية 

 . ه القدراتتنمي هذ التيالقدرات اللغوية للطفل وتحدد مدى حاجته للبرامج التدريبية 

 لندرة البحوث والدراسات في  .3
ً
في مجال رياض األطفال بصورة عامة و مجال سيكولوجية اللعب  -على حّد علم الباحثة   -البيئة املحلية الليبيةنظرا

بضرورة القيام ببحوث عن اللعب باعتباره أحد األساليب التربوية في تربية الطفل في سن ما قبل   )1988بصفة خاصة؛ فقد أوصت دراسة عبيد)

( عندما أوصت بتطوير برامج رياض األطفال في الوطن  2005وجيهه، وهذا ما دعمته توصيات دراسة القحطاني)التعليم املدرس ي إذا ما أحسن ت

ال  العربي وإدخال مرحلة رياض األطفال في بنية النظم التعليمية بحيث يبدأ السلم التعليمي من سن الثالثة أو الرابعة بمؤسسات رياض األطف
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ة بوحدات الخبرة املتضمنة برياض األطفال؛ وذلك لتنمية مهارات الطفل، وكذلك إجراء البحوث والتخطيط لألنشطة النموذجية املتصل

 والدراسات التربوية في مجال تربية الطفل وخاصة في املجاالت التي تقل فيها الدراسات العربية. 

 :ة الدراسةيأهم

 :ةـريـة النظياألهم

 فى بناء ثروة لغوية كبيرة   -بالنسبة لألطفال -برنامج للعب حيث تؤدي مثل هذه البرامج عدادتكمن األهمية النظرية للدراسة في سعيها إل 
ً
 كبيرا

ً
دورا

فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارة  وقد عنيت الدراســـة بشكل مباشر بمدى ؛ على قدر كبير من األهمية، وهو جانب وفهمها من أجل إنتاج اللغة

 على املستوى املحلي  ؛لبرامجملثل هذه ا ياض والندرة النسبية لدى أطفال الر  التحدث
ً
وقد أشار العديد من العلماء في مجال رياض ؛ الليبيخصوصا

، وحثه على فع حب االستطالع واالستكشاف لديهلنمو الطفل وفاعليتها في استثارة ميوله وتحريك دوا  وتهيئتها األطفال إلى أهمية إعداد البيئة املناسبة

 .البيئة باملثيرات املتنوعة تأثير كبير على األطفال وإثراءاملثابرة والوصول به إلى أعلى وأجود مستويات التعلم، ولقد كان إلغناء 

  -وأنه متوقف  ،بكرة في بناء النمو اللغوي للطفلسنوات األخيرة أهمية مرحلة الطفولة املكما أظهرت  الدراسات النفسية اللغوية في ال
ً
على   -أصال

كتساب املهارات اللغوية محيط لغوي سليم ونشط ومواقف مشجعة على التعبير والتحدث والطالقة في االستفسار واالستماع واالستعداد املبكر ال

 .)(90)أ(:2002ملحم،(واكتسابها  لخمس األولى هي مرحلة األساس في تكوين القدرة اللغوية للطفل األساسية بصورة صحيحة ألن السنوات ا 

 لتنمية التفكير والتعلم لدى األطفال وهو ما يطلق عليه حركة اللغة  باعتبارها تزايدت الدعوات لالهتمام باللغة بصفة خاصة  وقد
ً
مدخال

 من أنشطة األطفال الصغار بما تشمله من  ضة للتحقق من أن تعلم اللغة يعُد معلمات الرو الشاملة وقد شددت هذه الحركة على حاجة 
ً
 طبيعيا

ً
جزءا

 (.171: 2009تكون اللغة متمثلة فيها بشدة مثل: اإلنصات والتحدث)خليل، التيلعب واستكشاف؛ فاألطفال يألفون على مدار اليوم األنشطة املختلفة 

فأصبح   طفال الرياض من أهم الضرورات امللحة في عصرنا الحالي الذي تفجرت فيه املعرفة لتغمر عالم الطفولة؛ يعٌد التخطيط الدقيق املوجه أل 

 على املسؤولين عن إعداد هذه البرامج وتخطيطها تحري الدقة فيما يقدم للطفل واختيار برامج تسهم في إكساب األطفال مفاهيم وخبر 
ً
ات تمكنهم لزاما

 .اللغوي  من التواصل

 الباحثة أن للعب  وتعتقد
ً
؛ ألنه ال يمكن أن نترك  ا استطعنا توجيهه على هذا األساسوأنه ال يكتسب قيمة تربوية إال إذفي حياة األطفال؛ تأثيرا

ت تكوين شخصيته في نمو الطفل ومقوما وإنما يتحقق النمو السليم للطفل بإعداد البرامج الواعية التي تضع خصائصاألطفال للمصادفة،  عملية نمو

 . نطاق نشاط تربوي نفس ي هادف

ية: ق ة التطبيياألهم  

؛  التحدثمهارة الدراســـة معلومات عن مستوى أداء أطفال الرياض في تنمية  وفر تحليل بياناتو ، للنمو اللغوي  قائمةالدراســـة صممت  إن إجراءات •

قاعدة عريضة من الخبرة للتحرك بسرعة   أساس  ن و وتك ؛  غويةالل هاراتاملالدراســـة أن تمهد الطريق لدراسات ميدانية أخرى في  كما يمكن لنتائج 

، وأطفال أكثر لغة ومفردات؛
ً
 للمدرسة عندما تؤهلهم لذلك  أكبر في اكتساب مهارات أكثر تعقيدا

ً
الطفولة التدريبية في برامج الوهم أكثر استعدادا

 رة. املبك

 Theفي تقرير لألكاديمية الوطنية للعلوم  (EPPE) وتدعم هذه األهمية باألدلة العلمية ما أشارت إليه توصيات مشروع دراسة طولية حديثة

National Academy of Sciences,2007  وقد قام بها املركز الوطنيللبحوث العلمية في معهد التربية بجامعة لندن : أن مرحلة الرياض يمكن أن

 و 
ً
 ناجحا

ً
 تربويا

ً
 وجهزوا تجهيزا

ً
 تعليميا

ً
 في تقديم أفضل بداية للمدرسة االبتدائية إذا ما أعدَّ األطفال إعدادا

ً
 مهما

ً
. تؤدي دورا

ً
 مفيدا

الواليات املتحدة الصلة بين تنمية املهارات والكفاءة اللغوية واملهارات األكاديمية ألطفال مرحلة  2008 -ة جامعة بوردوتقرير دراس  كما تناول        

 ، وبعض العمليات العقلية كتحسين اللغة.وجود عالقات قوية بين اللعبالرياض وبين 

 لتنمية بعض املهارات اللغوية األخرى بوصفها وحدات تعليمية تربوية في   الذي تم تطبيقه في هذه يمكن استخدام البرنامج  •
ً
الدراســـة بوصفه أساسا

 The National Instituteاألمريكي  وهذا ما دعمته األدلة العلمية التي توصلت إليها نتائج دراسة قام بها املعهد الوطني مناهج رياض األطفال في ليبيا،

for Literacy (2003)  وعلى وجه التحديد ينبغي ال الصغار من أجل تنمية املهاراتة وجود أنواع مختلفة من األنشطة والفرص لألطفضرور ،

وقت إشراك األطفال في األنشطة التي من خاللها يمكن التفاعل مع الكبار من أجل تحسين املعارف املرتبطة بتحدث اللغة ومهارات االستماع في 

 .كر لتسهيل عملية التنميةمب

 و 
ً
 متزايدة من األطفال يقضون وقتا

ً
 في  يدعم ذلك تقرير كندي يشير إلى أن اللعب أمر ضروري لبلوغ الحد األمثل في التنمية، وأن هناك أعدادا

ً
طويال

 لدراسات الحاالت على املواقف الكندية نحو التعلم تبين أن  اإلعدادات التي تركز على البنية التعليمية،
ً
اآلباء الكنديين يرون  واألنشطة، ووفقا

 (.Academy of Leisure Sciences,  2007اللعب أكثر أهمية من الدروس املنظمة لسن املدرسة )
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نت نتائج دراسة  حلة التكوينية من النمو اإلنسانياللعب هو الوسيط التربوي املهّم الذي يعمل بدرجة هائلة على تشكيل الطفل في هذه املر  • ، وقد بيَّ

ن التفاعل اللفظي  يأن خطة اللعب حققت النجاح الكبير مع أطفال الرياض وأدت إلى زيادة الحصيلة املعرفية واللغوية وتحس Ramage,1980راماج 

 (. (Ramage,1980:50  اتوحتى مع األطفال ذوي القدرات اللغوية املتدنية والقصور في الحصيلة اللغوية وطريقة نطقهم للكلم مع اآلخرين،

 على ما تقدم ذكره ترى الباحثة
ً
في تحسين برامج أخرى تتناول مهارات لغوية لم   املستخدم في الدراسة إمكانية االعتماد على البرنامج هناك أن واستنادا

 إذا خضع ألهداف تربوية محددة تُ ل اللعب يمكن توظيف  حيثيتم تناولها في هذا البرنامج؛ 
ً
 تربويا

ً
، وفي حقق في إطار خبرات تربوية منظمةيصبح وسيطا

 للعب ا هذه الحال يصبح 
ً
 وظيفيا

ً
  مدخال

ً
 فعاال

ً
 .لتعلم األطفال تعلما

 ة:داف الدراسـأه

  6-5دى أطفال الرياض من سن ل التحدثمهارة في تنمية وتأثيره فاعليته مدى في إعداد برنامج مبني على اللعب والتحقق من  يتمثل الهدف الرئيس

 سنوات، ويتفرع عن هذا الهدف الرئيس ي األهداف الفرعية اآلتية:

 بما يتناسب واملرحلة العمرية ألفراد العينة. التحدثبناء برنامج لتنمية مهارة  .1

 .التحدثاللغوي لقياس مستوى أداء أفراد العينة في مهارة  لنموبناء قائمة ا  .2

 البعدي.في األداء اللعب فاعلية برنامج  مدى  التحقق من .3

 :التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة

 :ب ـللعاج ـماــرنــب
بأنه مخطط مصمم لغرض التعليم أو التدريب بطريقة مترابطة، وذلك لتحسين أداء الطفل، وتتكون عناصر البرنامج من   :(2001تعرفه السليم )

 (.3: 2001األهداف واملحتوى، واألنشطة التعليمية والتعلمية، واألدوات واملواد والوسائل املستخدمة والتقويم بصورة منظمة )السليم،

 على األدب النظري والتراث السيكولوجي في مجال اللعبوتنمية مهارات اللغة، ويشتمل : يـــرائـاإلج فــير ـالتع
ً
هو برنامج قامت الباحثة بإعداده اعتمادا

وتمثل هذه  ،التحدثجلسة تدريبية يقوم فيها األطفال بممارسة أنشطة موجهة تنفذ وفق خطة محددة في وقت محدد بغرض تنمية مهارة  14على 

 اإلجراءات.  الخطة مجموعة من

 :رةاــامله

 (. 265-264:  1988"تعني األداء املتقن في الوقت والجهد القائم على الفهم مما يساعد على اكتساب املهارة")السيد،

 :التحدثة ار مه

")السيد، التحدث" 
ً
 (.295:  1988مهارة لغوية تحقق للمرء التعبير عما في نفسه كما تحقق له االتصال االجتماعي أيضا

رائيـالتع  يحصل عليها الطفل املفحوص من خالل استجابته على مقياس النمو اللغوي.  التيالدرجة  :ريـف اإلجـ

 :ض األطفالاـتعريف ري

سنوات( وتهدف إلى تحقيق النمو املتكامل   6-4"مؤسسة تربوية ذات مواصفات خاصة يلتحق بها الطفل من سن )( بأنها 2002عرفتها عبير منس ي )

 يالهادفة التمتمثلة في أبعاده الجسمية الحسية والعقلية واللغوية واالنفعالية واالجتماعية إلى أقص ى حد تسمح به قدراته عن طريق ممارسته لألنشطة 

 (. 192 :2002")منس ي،توفرها له 

ــار النـ  بقةات الساري والدراســظاإلطــ

: البرنامج 
ً
 Programأوال

التي تأخذ  تعد مرحلة رياض األطفال مرحلة مهمة وحاسمة في حياة الطفل تتشكل فيها املالمح الرئيسة لشخصيته، كما تتكون املفاهيم لديه

وال شك في  مرحلة رياض األطفال لها أهميتها البالغة وتأثيرها الكبير في املراحل التعليمية اآلتية،فالتربية التي يتلقاها األطفال في  بالنمو مدى حياة الفرد؛

لذا كان من  ومدى اكتسابهم للخبرات وتكوينهم لها؛ أن فاعلية أي برنامج تقاس بمدى األثر الذي يحدثه ذلك البرنامج في تعلم األطفال املفاهيم السليمة،

في تكوين املفاهيم لدى األطفال في بداية املرحلة  إسهامها لتربوي في تعلم املفاهيم واملهارات في مرحلة رياض األطفال ملعرفة مدى املهم معرفة املردود ا 

 (.215: 2005)مداح، االبتدائية

 تغمر عالم الطفولة؛التخطيط الدقيق املوجه ألطفال الرياض من أهم الضرورات امللحة في عصرنا الحالي الذي تفجرت فيه املعرفة ل ويعُد 

 على املسؤولين عن إعداد هذه البرامج وتخطيطها تحري الدقة فيما يقدم للطفل واختيار برامج تسهم في إكساب األطفال مفاهي
ً
م وخبرات فأصبح لزاما

 (.291: 2000تمكنهم من الحياة في مجتمع اليوم )بدران،
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في اكساب  التركيز على تصميم برامج يسهم تأثيرها من جامعة ساسكاتشوان (Byers, 2009وقد أسهمت بعض الدراسات مثل دراسة بايرز)

وأفضل البرامج التربوية التي يتعامل معها الطفل هى تلك التي تقدم في شكل أنشطة تعليمية متنوعة ومدعمة ، والخبرة، األطفال اللغة ومهارات االتصال

فتساعده على اكتساب املهارات املتنوعة وتنمي إدراكه   تالءم مع طبيعة سن طفل الرياض؛باستخدام العديد من الوسائل املساعدة إلى جانب أنها ت

 الحس ي وقدرته العقلية حتى يتمكن الطفل من وضع قدميه على أول طريق النجاح والتغلب على مختلف الصعوبات التي قد تواجهه فيما بعد. 

 إيجابية ومناسبة لتفاعل األطفال م
ً
 في عملية ، ع الخبرة التعليمية التدريبيةفالبرنامج يوفر فرصا

ً
 نشيطا

ً
ذلك أن املتعلم يجب أن يكون مشاركا

 للمعلومات النظرية،
ً
  التعلم وليس مستقبال

ً
حيث يتيح البرنامج التدريبي لألطفال الفرصة ملمارسة الخبرات ممارسة فعلية وأن يتفاعلوا معها تفاعال

 من خالل األداء العملي للمهارات
ً
 (. 62: 2007املقاسة تحت إشراف الباحث وبتوجيه منه )مومني، مباشرا

يب على وهذه املهارات يتم إكسابها للطفل بهدف تنمية اللغة لديه وتحسينها واستثمار القدرات السمعية لدى الطفل وتدريبه على االستماع والتدر 

 (.125: 2005اهري، املهارة اللفظية من خالل مهارات االتصال مع اآلخرين والتحدث معهم )الد

والنجاح  ؛ فطفل هذه املرحلة يستمتع بتكرار أي عمل حتى يمكن من إتقانه وتعٌد مرحلة الرياض مرحلة مثالية لتنمية شتى مهارات الطفل وقدراته

 املهارات الحسية واملعرفية بما  لذا كان على املحيطين به تدريبه على اكتساب ؛فيه دون أن يشعر بامللل
ً
، يساعده على االعتماد على نفسه مستقبال

 (.30: 1994)بهادر،ة من قدراته وحسن استخدام طاقاته ويمكنه من االستفاد

  وتشكل مرحلة رياض األطفال مدة انتقالية بين مرحلتين نمائيتين أي مرحلة سابقة تخطاها الطفل ومرحلة الحقة لنموه، ويتصف أطفال الرياض

علمها فهم يحبون الكالم، لذا يجب إعطاء األطفال وقتا ليتكلموا عما لديهم من أفكار وأحاسيس وقصص وأحداث )ملحم بمهارة استخدام اللغة وت

:2000  :9.) 

وبرامج رياض األطفال يمكن أن تسهم في تنمية قدرات الطفل لتعلم اللغة ملا في هذه البرامج من قصص وألعاب لتدريب الحواس وغير ذلك من   

 (. 10: 2000) ملحم:العقل وتصقل العواطف واالنفعاالتجسم و أعمال تنمي ال

،
ً
 وفهما

ً
وللنمو اللغوي في هذه املرحلة قيمة كبيرة في التعبير عن النفس والتوافق  فمرحلة الرياض هي مرحلة أسرع نمو لغوي تحصيال وتعبيرا

وربط بعضها مع  وفهمها واستخدامها، تحصيل عدد كبير من املفردات،الشخص ي واالجتماعي والنمو العقلي، ومن مطالب النمو اللغوي في هذه املرحلة 

 (.220: 2005بعض في جمل ذات معنى وفهم لغة األطفال والكبار)زهران،

 :اللعب 
ً
 The playثانيا

يكشف عن نفسه في أثناء فالطفل  اللعب هو لغة الطفل الرمزية للتعبير عن الذات، فمن خالل تعامله مع اللعب يمكن أن يفهم عنه الكثير؛

فهو يكشف عن مشاعره بالنسبة لنفسه وبالنسبة لألشخاص املهمين في حياته واألحداث التي مرت به بحيث يمكن   اللعب أكثر مما يعبر عنه بالكلمات،

 (.18: 1996)بيرس والندو، القول أن اللعب هو حديث اللعب واللعب هي كلماته

ني توقف اللعب  ، وهذا يعمن اللعب يعني حرمانه من الحياة  الشاغل للطفل؛ ويعني أن حرمان الطفل وتعتقد الباحثة أن اللعب هو الشغل

لة أو طية التى ينمو بها الطفل هي اللعب؛ وأن الوسيلة األساسوتهميش الطفل نفسه  للتواصل من خالله مع الطفل، وهذا يعني اتخاذ اللعب وسيَّ
ً
؛ ريقا

 وال يفهم غيرها.    وبأنها اللغة التى يفهمها الطفل

فهو يكتشف الحقائق ويعرفها بالتدريج ويجد   ومنه يبدأ في فهم بعض غوامضه وأسراره، فالطفل من خالل اللعب يجمع الكثير من حقائق الكون،

 ملا يحدث أمامه،
ً
عالقاته ويزوده باملهارات اللغوية  واللعب نشاط يقوم به الطفل ويدخل إلى نفسه الشعور باالرتياح كما يعمل على تنمية  تعليال

 (.145- 144: 1995والخبرات)عدس،

واللعب يظهر   ؛ ألنه تعبير حر تلقائي نابع من الداخل استجابة لنداء الداخل ذاته،يمثل أرقى درجات النمو عند الطفلو  ، اللعب هو الطفولة

فاملربي الناجح هو الذي يحاول توفير وإتاحة الفرص أمام الطفل  الطفل؛ فاللعب عند فروبل يوقظ الحقائق الكامنة في نفس الجوهر الروحي للطفل؛ 

 (.80: 2003ملمارسة أنشطة متنوعة وسارة في أثناء اللعب)فليه وعبد املجيد،

وسيلة ترفيهية ومرحلة الرياض هي مرحلة من أهم مميزاتها ظهور اللعب كونه وسيلة تنموية أكثر منه  اللعب جوهر الحياة بالنسبة للطفل،

، إنما هو نشاط موجه ضمن برامج الروضة يقوم به األطفال ل
ً
 أو ترفيها

ً
تنمية قدراتهم  بالنسبة ألطفال هذه املرحلة، واللعب في برامج الرياض ليس ترفا

 أفضل مع ظروف الحياة وإمكانياتهم العقلية والجسمية والنفسية بحيث يساعدهم على تكوين شخصية لها من صفات التوازن مما يحقق لها توا 
ً
فقا

 ملختلفة.اليومية ، كما إن األلعاب  في مرحلة الرياض هي وسيلة الروضة ملساعدة األطفال على اكتساب املعرفة وتوسيع مداركهم في مبادئ العلوم ا 

 تربوية ونفسية مهمة لحياة الطفل؛
ً
طفل مع عناصر البيئة وأشيائها لغرض فهو أداة تربوية وسيطة تساعد في إحداث تفاعل ال واللعب يمثل أدوارا

 الفرد وإنماء شخصيته وسلوكه وهو وسيلة تعليمية تقرب املفاهيم إلى األطفال وتساعدهم في إدراك معاني األشياء والتكيف مع واقع الحياة تعلم 

 (.14: 1993)اللبابيدي وخاليلة،
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باالعتبار األهداف واألنشطة التي على أساسها يتحدد بماذا ومتى وكيف ( أن التخطيط لبرامج لعب األطفال يتطلب األخذ 2005ويذكر مصطفى )

لعب ويكون يلعب األطفال؟ وكذلك الطريقة التي على أساسها يتم تنظيم البيئة الطبيعية املواتية للعب بحيث تؤدي إلى تحقيق األهداف املرجوة من ال

 (.92: 2005طفال)مصطفى،ذلك بتوفير املواد وأماكن للعب وتوفير فرص اللعب لجميع األ 

لذا البد عند تصميمها أن تتماش ى مع النهج  إن اللعب هو بيئة تعليمية مبتكرة تعتمد على تصميم اللعبة، (Games,2009)كما تذكر قيمز 

 االجتماعي والثقافي لهذه البيئة.

 ال يتجزأ من تنفيذ نشاط مدروس يحقق األهداف ويعد ، أن سياق التعلم يدخل في تصميم أو صنع أي لعبة  (Games,2009) وتضيف قيمز
ً
جزءا

إن تصميم اللعبة يحاول أن يكون بيئة فعالة للتعلم القائم على تعزيزه  ، التعليمية لكل برنامج؛ وأن على مدى العقدين املاضيين كشف علماء التعلم 

 تخدام األلعاب في املجال األكاديمي مثل: اكتساب اللغة.والفوائد املحتملة الس

:
ً
 Conversation Skill  التحدثمهارة  ثالثا

، التحدثيقصد ب
ً
 ويعرفها البعض بأنها: ناتج التحدث من كلمات أو عبارات أو أفكار تكون في مجموعها خبرا

عبارة عن تبادل التفكير في  التحدثو  إال من خالل تعلم مقصود وهادف،فن من فنون اللغة ال تكتسب مهاراته وال تصقل قدرات اإلنسان فيه 

 موضوع أو أكثر بين متحدثين أو أكثر مناقشة حرة تلقائية تجرى بين فردين أو أكثر حول موضوع معين.

لحيوانات باإلضافة إلى من خالل عرض صور جذابة على األطفال تمثل موضوعات مختلفة تهم األطفال مثل صور ا  التحدثويمكن تنمية مهارة 

فالنموذج  ومن املهم أن يستمع الطفل إلى لغة سليمة حتى يتحدث بلغة سليمة؛ قراءة القصص تزيد من قدرتهم على تكوين الجمل للتعبير عن األحداث،

،
ً
 من مصادر لغة التحدث  التيسواء أكانت لغتها  اللغوي الذي تقدمه املربية مهم جدا

ً
تحدث بها األطفال أو ما تختاره لتقرأه على األطفال بوصفها مصدرا

فال األنشطة  والتخاطب حيث يكون األطفال أقدر على التحدث عن األعمال والنشاطات التى يقومون بها التى يمارسونها فال تكتفي املربية بأن يؤدي األط 

م التحدث عما يفعلونه أو يريدون عمله ونشجعهم على استخدام جمل كاملة ال كلمات ومفردات متناثرة املختلفة بل تستغل كل فرصة لتطلب منه

 ( 15،  2018)شحادة وآخرون، (. 151: 2005)الناشف،

يمكنها  ولذا فإن املربية  اكتسبوها، عن خبراتهم التيإلى التحدث  –عادة  –( عندما أشار إلى إنه يميل األطفال2005ويتفق في ذلك مصطفى)

بحيث  التحدثويترك له حرية  سمعها من املربية، يتحدث أمام زمالئه عن القصة التي استثمار هذا امليل لدى األطفال بحيث تكلف كل طفل بأن 

،  ناقشةوامل التحدثومن خالل هذا النشاط يتدرب األطفال على الجرأة في  ، جذبت انتباهه ي أعجبته واألحداث التييتحدث عن أهم الشخصيات الت

 يتم تبادل الخبرات بين األطفال)مصطفى،
ً
 (. 87: 2005ومن خالل هذا النشاط أيضا

وهو  والقدرة على التعبير إلى القراءة والكتابة، التحدثيتدرج في تنمية قدرته اللغوية من مهارة اإلصغاء إلى مهارة  ( أن الطفل 2005ويعتقد عدس)

مية هذه القدرات اللغوية وتحسينها؛ فإن ما يساعد على تنمية اللغة ومهاراتها في املراحل األولى من حياة فتعمل على تن أمر تحسن مراعاته في الروضة؛

ومع املربية   ففي مثل هذا الجو ما يساعده أن يبني عالقات طيبة مع األطفال اآلخرين من جهة،  الطفل هو جو طليق يجد فيه الطفل حرية في التعبير؛

وأن نوجد الحوافز الدافعة لهم للتحدث وحرية االختالط  بطالقة، التحدثات هذا الجو أن نسمح لألطفال بممارسة ومن مستلزم من جهة أخرى،

 (.48: 2005والتعبير)عدس،

عالقات وإقامة  وكلما ازدادت قدرة الطفل على الكالم واستعماله للغة وتوظيفها وازدادت معها حصيلته اللغوية، كان أقدر على االتصال مع غيره،

ولذا كان من واجبنا أن نشجع أطفالنا على تعزيز عالقاتهم االجتماعية والعمل على تنمية ثروتهم اللغوية ومحصولهم اللغوي لتزداد   اجتماعية معهم،

 (.39: 2005ثروتهم الفكرية )عدس،

تهدف إلى تنمية  ويقبلون على هذه األنشطة التي يتم تنفيذها في رياض األطفال، تعة في ممارسة ألوان األنشطة التيحيث يشعر األطفال بامل

،
ً
 وسلوكيا

ً
 وجسديا

ً
 واجتماعيا

ً
ومن ثم االستعداد للتعلم في  بحيث تعمل على بناء شخصيته وتنمي لديهم االستعداد والتفكير السليم، األطفال عقليا

نشطة هو التدريس والتلقين كما هو الحال في املدرسة االبتدائية وليس الهدف من ممارسة هذه األ املدرسة االبتدائية، وما بعدها من مراحل تعليمية،

لذا فإن مرحلة رياض األطفال تعمل  وغيرها من املراحل التعليمية، بل إن الهدف األساس ي هو تنمية الحواس والقدرات وامليول واملهارات لدى الطفل؛

تحقق له التنمية املتوازنة  في إطار من الخبرات التربوية التيه بحيث ينمو الطفل تناسب الطفل وقدرات بيئة تربوية مليئة باملثيرات التيعلى تهيئة 

 (.81: 2005)مصطفى،

ويتأثر  نمو القدرة العقلية العامة،أن اللغة تعتبر مظهرا من مظاهر  ( أن نوع الطفل يؤثر في النمو في هذه املرحلة إذ يالحظ2005ويعتقد زهران )

فاإلناث   إذ تساعد كثرة خبرات الطفل وتنوعها واختالط الطفل بالراشدين في نمو اللغة، وكمية ونوع املثيرات االجتماعية، النمو اللغوي كذلك بالخبرات

 وأكثر مفردات من البنين )زهران،
ً
 وأكثر إبانة وأحسن نطقا

ً
 (.222: 2005يتكلمن أسرع من الذكور وهن أكثر تساؤال

   التحدثبين الجنسين في مهارة ( فيما يخص الفروق 2009وقد أوضح طعيمة )
ً
 وأحسن نطقا

ً
أن اإلناث يتكلمن أسرع من الذكور وهن أكثر تساؤال

 (.241: 2009وأكثر مفردات من البنين )طعيمه، 
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 ليس فقط من خالل التحدث إليه، إنما بتوفير الخبرات واألحداث الشيقة التى تست
ً
ميل كما تساعد رياض األطفال على تحسين قدرة الطفل لغويا

 (.142: 2007الطفل إلى املشاركة مع اآلخرين في التعبير عن نفسه بواسطة استعماله للغته )الفرح،

بنسلفانيا دلت النتائج على أن قراءة القصص لألطفال واالستماع إلى املوسيقى   –بجامعة انديانا   Shanahan (2008وفي دراسة قام بها شاناهان )

اللغوية لدى أطفال الرياض،وقد أوصت  الدراســـة بدعوة املسؤولين إلى دعم مشروع ممارسات تنمية مهارات األطفال وتحسينها يؤدي إلى زيادة الثروة 

 بأنشطة متنوعة أكثر فائدة من األنشطة التقليدية املستخدمة في مؤسسات الرياض في الوقت الحاضر.

وذلك للسيطرة على  تاج األطفال في نموهم املبكر أن يسمعوا ويتكلموا لغة،ويعتقد علماء النفس بوجود مدة حساسة الكتساب اللغة فيح

 (.414: 1983الكفاءات اللغوية املختلفة )دافيدوف،

وقد أكدت نظريات اكتساب اللغة أن مستوى الكالم لألطفال مؤشر حقيقي ملدى نموهم اللغوي، والكالم مهارة لغوية مكتسبة تؤدي شفهيا  

لة وتحتاج إلى ممارسة حتى يصل الطفل إلى التمكن من أدائها وعن طريقها ينتقل الطفل إلى التمكن من أدائها وعن طريقها ينتقل الطفل من حا

كما أن التعزيز اإليجابي له أثر كبير في تقدم األطفال واكتسابهم العديد من املهارات  إلى حالة الجماعة واملشاركة،الذات ئية والتمركز حول االنطوا 

 (.65: 2004اللغوية)حمودة،

 رياض في بناء النمو اللغوي للطفلوقد أظهرت الدراسات النفسية واللغوية أهمية مرحلة ال
ً
على محيط لغوي سليم ونشط،   ؛ وأنه متوقف أصال

ألن  ة؛ومواقف مشجعة على التعبير والتحدث والطالقة واالستفسار واالستماع واالستعداد املبكر الكتساب املهارات اللغوية األساسية بصورة صحيح

 (. 19: 2000السنوات الخمس األولى هى مرحلة األساس في تكوين القدرة اللغوية واكتسابها ) ملحم:

وتؤدي له وظائف كثيرة في  املرتبة األولى إذ أن املرء يستخدمها في الحياة بصورة واسعة،يحتل  التحدثنتائج األبحاث والدراسات أن  وقد بينت

أن  كما  ،معهم الفكر والرأي في شؤون حياتهويتبادل  ،وينقل تجربته إلى اآلخرين تفاعله وتواصله مع املجتمع فيها يقض ي حاجاته وينفذ متطلباته،

كماش  املتحدث الجيد يستطيع أن يؤثر في نفوس اآلخرين ويحس باالعتزاز في حين أن من يشكو التلعثم والتلكؤ في أثناء كالمه وحديثه يحس باالن

 (.296: 1988والضيق واالنطواء)السيد،

 :الدراســــــــــات الســــــابقة

 اللعب بوصفه وسيلة تربوية للطفل في مرحلة ما قبل التعليم املدرس ي.  بعنوان:( 1988يد )ـدراسة عب •

، و  الهدف:
ً
 متكامال

ً
 شامال

ً
كساب الطفل العديد من ا هدفها التنبيه إلى أهمية اللعب في تربية الطفل في مرحلة ما قبل املدرسة وأثره في نمو الطفل نموا

ذي يتطلب توعية اآلباء واألمهات والقائمين على تربية الطفل بأهمية اللعب ودوره في تربية الطفل، األمر ال املهارات واملعارف والخبرات من خالل اللعب،

 
ً
 من حيث توفير البيئة التربوية الغنية بمثيراتها، وقد اتضح من نتائج  الدراســـة أن هناك نقصا

ً
ولقد أوصت الدراسة بضرورة القيام ببحوث عن  ملحوضا

 األساليب التربوية في تربية الطفل وتقويمه في هذه السن إذا ما أحسن توجيهه. اللعب ودوره باعتباره أحد

 تقويم برنامج لغوي ملهارات التحدث ملرحلة رياض األطفال.  ( بعنوان:1989واد )ــــدراسة ع •

وقد أجريت  الدراســـة على عينة من  لتعليم اللغة،وقد هدفت إلى تقويم البرنامج اللغوي في رياض األطفال ملعرفة مدى فاعليته في تهيئة طفل الروضة 

وذلك بهدف ؛ ستخدمت الباحثة استبانة التهيئة اللغوية؛ باإلضافة إلى بطارية اختبارات التهيئة اللغوية ا أطفال الرياض الذين درسوا التهيئة اللغوية و 

 ممن تعرضوا لبرنامج اإلعداد للقراءة والكتابة  60مجموعات األولى من  وتكونت عينة الدراســـة من ثالث قياس قدرة األطفال على التعبير اللغوي؛
ً
طفال

 ممن تعرضوا لبرنامج اإلعداد للقراءة والكتابة في رياض األطفال مدة عامين، 30في رياض األطفال مدة عام، والثانية 
ً
 من املبتدئين  60والثالثة  طفال

ً
طفال

وبينت النتائج أن مهارات التحدث يمكن أن تقاس عن طريق قدرة األطفال على التعبير بوضوح  رنامج،في الصف األول االبتدائي ولم يتعرضوا للب

،
ً
. وبسهولة عما يطلب منه ويفضل أن يتم ذلك فرديا

ً
 حتى يتسنى للباحث أن يقوم تعبير الطفل كيفيا

 برنامج مقترح لتنمية املهارات اللغوية لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة.  ( بعنوان:1996دراسة البطوطي) •

لرفع مستوى املهارات اللغوية األساسية ألطفال ما قبل  وفاعليتههدفت الدراســـة إلى محاولة التحقق من كفاءة برنامج لتنمية املهارات اللغوية  الهدف:

 من ال 60املدرسة وتكونت عينة الدراسة من 
ً
 ذكور واإلناث قسموا إلى مجموعتين متساويتين:طفال

 و 15املجموعة التجريبية مقسمة إلى  •
ً
 طفلة وهى التي طبق عليها البرنامج التربوي  15طفال

 و 15املجموعة الضابطة مقسمة إلى  •
ً
طفلة واستخدم معها الطريقة التقليدية في التدريس ولم تعرض للبرنامج؛ و استخدمت الباحثة  15طفال

س النمو النفس ي لطفل ما قبل املدرسة )مقياس اللغة(، وأوضحت نتائج  الدراســـة ارتفاع مستوى املهارات اللغوية باملجموعة التجريبية مقايي

اللة  عند القياس البعدي عنه عند القياس القبلي على مقياس اللغة ارتفاعا ذا داللة إحصائية، وارتفاع مستوى املهارات اللغوية ارتفاعا ذا د

 حصائية عند القياس البعدي على مقياس اللغة للمجموعة التجريبية دون املجموعة الضابطة.إ 
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 تأثير برنامج لأللعاب على اكتساب املفاهيم اللفظية والعددية لألطفال ( بعنوان:1997دراسة مصطفى ) •

سنوات. وقد تم اختيار عينة عشوائية  4-3والعددية لألطفال من سنهدفها التعرف على تأثير برنامج لأللعاب على اكتساب املفاهيم اللفظية  الهدف: 

 وطفلة قسمت إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل منها  66قوامها 
ً
 وطفلة ،وتم تعليم املجموعة التجريبية من  33طفال

ً
طفال

 فروق ج الروضة ،ودلت نتائج مقياس النمو اللغوي على وجود بينما طبق على املجموعة الضابطة برنام خالل برنامج لأللعاب الحركية،
ً
دالة إحصائيا

التعرف على الحروف( وفي املفاهيم -بين املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة لصالح املجموعة التجريبية في املفاهيم اللفظية )التعرف على الكلمات

 لى التأثير اإليجابي للبرنامج.مدلوالت األعداد( مما يدل ع -العددية )أشكال األعداد

 ( بعنوان: تنمية بعض مهارات التحدث لدى أطفال ما قبل املدرسة.1998دراسة الهواري ) •

ووضع برنامج لتنمية بعض املهارات التى يوجد فيها ضعف ؛ هدفت إلى التعرف على مهارات التحدث الالزمة لطفل مرحلة الرياض من وجهة نظر الخبراء

أنثى(، وتكونت أدوات الدراســـة من استبانة لتحديد مهارات  –البرنامج تعزى إلى النوع )ذكر آثار ال، ومعرفة ما قد يكون من تباين في ملحوظ لدى األطف

 -السمعيباإلضافة إلى تصميم برنامج لتنمية مهارات التحدث قائم على نمط التقديم السمعي ونمط التقديم  التحدث الالزمة ألطفال ما قبل املدرسة،

 إلى ثالث مجموعات، تضم  60، وكذلك بطاقة مالحظة لقياس أداء األطفال، وبلغ قوام العينة بصري 
ً
 وطفلة تم تقسيمها عشوائيا

ً
 20كل مجموعة طفال

 وطفلة،
ً
ارتفاع متوسطات درجات أطفال املجموعتين التجريبيتين  اإلحصائيمدى فاعلية البرنامج حيث أظهرت نتائج التحليل وأوضحت النتائج  طفال

 عام في تنمية مهارات التحدث.    عن متوسط درجات أطفال املجموعة الضابطة، كما أظهرت النتائج تفوق اإلناث على الذكور بشكل

 خدام برنامج قائم على األلعاب اللغوية في تنمية األنماط اللغوية ومهارات التعبير الشفوي.( بعنوان: أثر است2004دراسة الصويركي ) •

اختار الباحث شعبتين مثلت إحداهما ؛ هدفت إلى معرفة أثر استخدام برنامج قائم على األلعاب اللغوية في األنماط اللغوية ومهارات التعبير الشفوي 

تلميذا، وتكونت أدوات  الدراســـة من البرنامج التدريبي الذي اشتمل على  42تلميذ ومثلت األخرى املجموعة الضابطة وفيها  42املجموعة التجريبية وفيها 

ت نتائج  الدراســـة إلى: وجود فروق دالة إحصائيا بين املجموعتين  لعبة لغوية واختبار األنماط اللغوية ومعيار تقويم األداء التعبيري الشفوي ، وتوصل 11

ووجود فروق دالة  درست األنماط اللغوية بطريقة األلعاب اللغوية، التيكتساب األنماط اللغوية لصالح املجموعة التجريبية ا التجريبية والضابطة في 

ت التعبير الشفوي لصالح املجموعة التجريبية التى درست األنماط اللغوية بطريقة كتساب مهارا ا إحصائيا بين املجموعتين التجريبية والضابطة في 

 األلعاب اللغوية.

 ( بعنوان: دراسة تحليلية للمنهاج الوطني التفاعلي املطور لرياض األطفال في األردن لتعرف درجة تمثيله للمهارات اللغوية 2010دراسة بني عمر ) •

، وتكونت عينة الدراســـة من مجتمعها لرياض األطفال للمهارات اللغوية درجة تمثيل املنهاج الوطني التفاعلي املطور هدفت  الدراســـة إلى الكشف عن 

 واشتملت على  662متمثلة بأنشطة اللغة العربية في املنهاج الوطني التفاعلي املطور والبالغ عددها 
ً
مهارة توزعت على الفنون اللغوية األربعة:  124نشاطا

 .التحدثتليها مهارات  أن مهارات فنون الكتابة واالستماع جاءت ممثلة بدرجة كبيرة، وتوصلت النتائج إلى:، (والقراءة والكتابة التحدثتماع و )االس

 بقةات الساة من الدراســالحالي ةة الدراســــــمكان

ــة الحاليــة بطاقــة مالحظــة لتقــويم أنشــطة البرنــامج مــن إعــداد  • الباحثــة؛ بينمــا معظــم الدراســات الســابقة اعتمــدت علــى االختبــارات اعتمــدت الدراســـ

 املوضوعية في تقويمها لألداء أو ال يوجد بطاقات مالحظة وتقويم من ضمن أدواتها.

هــذا جــدير وأن هــذه البــرامج بينــت جــدواها وفاعليتهــا فــي هــذا املجــال، و  لتنميــة املهــارات لــدى أطفــال الريــاض،بــرامج قدمت معظم الدراسات السابقة  •

 للعب)املستخدم في الدراســـة( وجدواه النظرية والعملية.ا برنامج بأهمية  باالهتمام

فــي حــين اعتمــدت الباحثــة أدواتهــا  اســتخدمت معظــم الدراســات الســابقة أدواتهــا مــن االختبــارات واملقــاييس الجــاهزة املعــدة مــن قبــل بــاحثين آخــرين، •

 ( .التدريبي برنامج تدريبي قائم على اللعب وبطاقة مالحظة )تقويم جلسات البرنامج ، ألطفال الرياض )قائمة النمو اللغوي بنفسها وإعدادها

البرامج املقترحة وسيكولوجية اللعب في  تناولت التيالدراسات السابقة باإلضافة إلى للموضوع والتراث السيكولوجي وبعد االطالع على األطر النظرية 

 بعضها تستخلص الباحثة فروض الدراسة.  

 ة:ــت الدراسافرضي

 تعتمد الدراســـة الفرضيات اآلتية:

 اللغوي. قائمة النمو: توجد فروق بين متوسط عالمات أفراد املجموعة التجريبية للدرجة الكلية في األداء القبلي واألداء البعدي على ة األولىــــالفرضي

)األداء رنامج: توجد فروق بين متوسط عالمات أفراد املجموعة التجريبية ومتوسط عالمات أفراد املجموعة الضابطة بعد تطبيق البة الثانيةـــــالفرضي

 .)البعدي 

 اللغوي. على قائمة النمو املجموعة التجريبية: توجد فروق بين متوسط عالمات الذكور ومتوسط عالمات اإلناث في ة الثالثةـــــالفرضي
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وذلك للتأكد من   الدراســـة استخدام املنهجية التجريبية ذات التصميم ملجموعتين بإجراء األداءين :القبلي والبعدي، تقتض ي طبيعة ة:الدراس ـج منه

 وأهدافها وفروضها. لدى أفراد العينة، وكذلك ملالءمته لطبيعة الدراســـة، التحدثمهارة فعالية البرنامج الذي يتوقع أن يرقي 

 :ل  ـة األصــالدراس مجتمع

ممثلة ملجتمع البحث بحيث تحقق أهداف " نعني بمجتمع البحث جميع مفردات الظاهرة التي يقوم بدراستها الباحث، ويكفي أن يختار الباحث عينة 

في  جميع األطفال املسجلين بالصف الثاني)صف متقدم( ويشمل املجتمع األصل  (، 133)ب(: 2002،البحث وتساعده على إنجاز مهمته")ملحم 

كما هو موضح   ليبيا -بمدينة بنغازي ) سنوات6-5)من سن  والبراءة زهور البيلسان  التعليم بنغازي وهما لوزارة التابعتين  الحكوميتين الروضتين

 .2016-2015حسب احصائية عام الروضة  (1بالجدول)
 وع ماملج  ة البراءة ــــروض سانـــور البيلـــة زهـــروض ل  ـــاألص عـــاملجتم  

ــــذك ــ  985 260 725 ور ـ

ــان  990 280 710 اثــ

 1975 540 1435 املجــموع 

 :ةالدراس ةــعين

 وأنثى 60بلغت عينة الدراسة 
ً
 وأنثى 30إلى مجموعتين: مجموعة ضابطة تتكون من  قسمت ذكرا

ً
 وأنثى 30ومجموعة تجريبية تتكون من ذكرا

ً
 ،ذكرا

 وقد أجريت هذه( ،1.81واالنحراف املعياري =  5.40متوسط العمر الزمني لألطفال)املتوسط الحسابي=  وبلغسنوات(  6-5أعمارهم ما بين)تراوحت 

 الضابطة.و التجريبية  ل)ذكور/ إناث(، وذلك على املجموعتينالدراســـة مع األخذ بعين االعتبار متغير نوع الطف

 :الدراسـة راتــمتغي

 اآلتية:اشتملت  الدراســـة على املتغيرات 

 لة ـرات املستقـاملتغي

 متغير طريقة برنامج اللعب. •

  .التحدثمهارة مهام  فيوتقاس الفروق بين النوعين في نتائج التدريب  نوع الطفل: وله مستويان ذكر وأنثى، متغير •

 .التحدثمهارة تنمية  األداء في القياس البعدي فيمستوى :  رات التابعةــاملتغي

 :ةـالدراس أدوات

: برنامج 
ً
ب )إعداد الباحثة(ا أوال  للعَّ

 :
ً
 اللغوي ألطفال الرياض)إعداد الباحثة( وقائمة النمثانيا

: بطاقة مالحظة أداء الطفل )تقويم البرنامج
ً
 .)الباحثة )إعداد (Observation Card of Child's Performance) (ثالثا

( الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية بالحاسب اآللي، وقد تم استخدام 20اإلصدار) (SPSS) تم استخدام برنامج : األساليب اإلحصائية املستخدمة

 املعالجات اإلحصائية اآلتية:

 معامل االرتباط ألفا كرونباخ لحساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي بطريقة "إعادة االختبار". •

 اختبار)ت( ستودنت ملعرفة داللة الفروق بين املتوسطات. •

 :هاـــوثبات ةق القائمدة للتحقق من صـريـومتـالسيك ةالدراس

: الصدق الظاه
ً
   :ري لألدواتـأوال

، ومن الجدير بالذكر إنه خالل التحدثقامت الباحثة بالتحقق من صالحية القائمة وصدقها بوصفها أداة لقياس أداء أطفال الرياض في مهارة 

 من األطر النظرية لبرامج اللعب  بمراحل عدة، تمرحلة إعداد األدوات)البرنامج والقائمة وبطاقة التقويم( حتى وصلت إلى صورها النهائية قد مر 
ً
بدءا

ناسبتها ، وذلك لفحص البنود ومدى معلي لجنة من املحكمينعرضها وبعد االنتهاء من إعداد األدوات بالصورة األولية تم والدراسات السابقة؛ 

وهي لبطاقة التقويم  %88 ونسبةلنمو اللغوي، ( لقائمة ا %84( لبرنامج اللعب ونسبة )%89الصدق الظاهري: نسبة) وقد بلغ؛ والصياغة اللغوية العامة

  ٌد وتع، جيدة نسب 
ً
 جيدا

ً
 لصدق األدوات.مؤشرا

: ثب
ً
 : ةــالقائم اتـثانيا

تم حساب معامل الثبات بطريقة "إعادة   Reliability ، وللتحقق من ثبات االختباراألداة  قامت الباحثة بدراسة استطالعية للتأكد من ثبات 

 وطفلة، وجرى حساب االرتباط بين التطبيقين  30وقد جرى تطبيق املقياس بعد مدة أسبوعين من التطبيق األول على)  Test-Retestاالختبار" 
ً
( طفال

 ومؤشر جيد لدا وهو  للدرجة الكلية، 0.80وبلغ معامل الثبات  Cronbach's Alpha باستخدام معامل ألفا كرونباخ
ً
 ثبات االختبار. ل إحصائيا
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  :قـــيــالتطب اءاتر إج

 اللعـب  ج ـبرنام .1

:
ً
ألطفال املرحلة  حيث يقدم برنامج اللعب الجلسة التمهيدية وهدفها إجراء التعارف بين الباحثة واألطفال وخلق جو من األلفة والثقة بينهما؛  أوال

الطفل فإنه يتوقع في نهاية كل جلسة من الجلسات أن يتعرف  ؛التحدثسنوات( وامللتحقين بدور رياض األطفال بهدف تنمية مهارة  6-5العمرية )

 املتدرب على كيفية أداء النشاط موضوع الجلسة.

:ـثاني
ً
اسطوانات  CDroom-DVDمجسمات، يتضمن هذا البرنامج مجموعة من األنشطة والخبرات من األلعاب الفردية والجماعية )بطاقات مصورة، ا

تساعد على  التيلبرنامج تم وضع مجموعة من األنشطة مواد وأدوات تعليمية، بطاقات حروف وأرقام مغناطيسية(؛فمن خالل الهدف العام ل مدمجة،

أطفال(   5-4وتم تطبيق األنشطة في مجموعات صغيرة يتراوح عددها من ) ؛ وكذلك تحديد البطاقات املصورة واملواد واألدوات،التحدثتنمية مهارة 

 معظم الوقت.

:ــثالث
ً
دم برنامج  ( دقيقة،60( إلى )45جلسات في األسبوع ومدة الجلسة من) 3←2←1استغرق مدة تطبيق البرنامج شهرين متتالين بواقع من  ا

ُ
وق

؛ وقد احتوت الجلسة الواحدة على نشاط   ب الحاجة حتى أتقن األطفال التدرب على املهام( جلسة، وتكررت هذه الجلسات حس24األنشطة على مدار)

 وطفلة،30املجموعة التجريبية وعددها) ي واحدة من األطفال، وه ومن التطبيقات العملية للبرنامج إنه تم تطبيقه على مجموعة؛ واحــد
ً
وباملقابل   ( طفال

 وطفلة ؛ وقد تمت الجلسات في حجرة النشاط )غرفة األلعاب الداخلية( أو30هناك مجموعة ضابطة عددها )
ً
 مسرح الروضة في بعض األحيان.   ( طفال

 
ً
 لكل منهم قدراته واستعداداته ومعدالت نموهم اللغوي مع مراعاة مبدأ قامت الباحثة باملالحظة الدقيقة واملقصودة ل :رابعا

ً
ألطفال بوصفهم أطفاال

الحظة )تقويم البرنامج( للتوصل إلى املبطاقة في  الفروق الفردية، وتم ذلك من خالل تسجيل املالحظات في أثناء كل جلسة تدريبية وبعد االنتهاء منها 

فرد من أفراد املجموعة التجريبية ؛ وفيما يلي عرض لجلسات البرنامج التدريبي والجدول الزمني للجلسات كما هو   مؤشرات وتحديد مستويات األداء لكل

 (.2مبين بالجدول)

 ( دقيقة60-45محتوى البرنامج التدريبي وجدوله الزمني زمن الجلسة ) : (2جدول )

 األهداف السلوكية     اسم العبة  األسبوع  الجلسة 

  األولى 

 األول  

ــرف علــــى  تعـ

 الحيوانات 

اكتساب رصيد من  و إعادة استعمال وتداول مفردات سبق معرفتها وإثراء الرصيد اللغوي 

 الثانية  اإلنصات إلى اآلخرينو النطق السليم و املفردات املتداولة بكثرة 

 الثالثة 

  الرابعة 

ــــــي ــ ــ  الثانــ

 

ـــــة  ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ معرفـ

 األسماء

اكتساب رصيد من  و إعادة استعمال وتداول مفردات سبق معرفتها وإثراء الرصيد اللغوي 

 الخامسة  اإلنصات إلى اآلخرينو النطق السليم و املفردات املتداولة بكثرة 

 السادسة 

  السابعة 

ــــــث ــ  الثالــ

 

 نحكي قصة  

تدريب الطفل على النطق  التعبير الصحيح و اثراء الحصيلة اللغوية وتدريب األطفال على 

 الثامنة تدريب مهارة التمييز السمعي و  اإلنصات باهتماموتسلسل األفكار وربط الجمل و السليم 

 التاسعة

  العاشرة 

ــــــع ــ  الرابـ

 

 من أنا ؟

وفهم  اثراء الحصيلة اللغوية وتدريب األطفال على التعبير الصحيح ومعرفة املفردات 

اإلنصات  وربط الجمل و تدريب الطفل على النطق السليم السؤال واستعمالها السليم و 

 باهتمام 
 الحادية عشر

 الثانية عشر

 إثراء الحصيلة اللغوية للطفل وتنمية التعبير الشفهي  الهاتف الخامـــــــس الثالثة عشر

 الرابعة عشر

 الخامسة عشر

  السادسة عشر

ــــــادس ــ ــ  الســ

ــــاجي  ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ أحـ

ـــة  ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ متعلقـ

 بالحيوانات 

 النطق السليم واإلنصات باهتمام. و فهم اللغز وإعادة استعمال رصيد املفردات املكتسبة 

 السابعة عشر

 الثامنة عشر

  التاسعة عشر

ــــــع  السابــ

 

ـــــتمع   ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ اسـ

 وانطق 

 

فهم املشهد  التمييز السمعي والتنمية اإلدراك السمعي وتنمية الترابط السمعي وتنمية 

 النطق السليم و التمثيلي وإعادة استعمال رصيد املفردات املكتسبة 

 العشرون

 الحادية والعشرون

  الثانية والعشرون

ــــــن ــ ــ  الثامـ

 

ــــاذا أفعــــل  مــ

 ؟

 

 النطق السليم و فهم املشهد التمثيلي وإعادة استعمال رصيد املفردات املكتسبة 
 الثالثة والعشرون

 الرابعة والعشرون
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 ض)إعداد الباحثة(اـــقائمة النمو اللغوي ألطفال الري .2

 :ةـل إعداد القائمـمراح
سنوات( في أداء أنشطة البرنامج التدريبي؛   6-5من عمر) التحدثبالتعرف على مستوى األطفال في مهارة  ،تحديد الهدف من القائمة تم  :ة األولىـاملرحل 

قبل تطبيق برنامج األنشطة  التحدثوللتحقق من فاعلية البرنامج التدريبي،كان من الضروري البحث عن وسيلة لقياس مستوى أداء األطفال في مهارة 

 كاختبار قبلي وبعدي.واستخدامه  وبعده؛

لها عالقة باملوضوع؛ وذلك لتكوين فكرة متكاملة عن إعداد  : عملت الباحثة على مراجعة التراث النظري من كتب ودراسات وبحوثةـة الثانيــاملرحل 

 لنمو اللغوي لألطفال.األلعاب وكيفية تنمية مهارات اللغة، كما قامت باالطالع على العديد من االختبارات واملقاييس املصممة لقياس ا 

( عبارة؛ 28عملت الباحثة في هذه املرحلة على صياغة عبارات القائمة بصورتها املبدئية وتألفت من): ة: بناء القائمة في صورتها األوليةــلة الثالثـاملرح

، هي: وتشمل اإلجابة عنها ثالثة بدائل
ً
، أحيانا

ً
 وتقابلها العالمات) نادرا

ً
الي، وقد عرضت القائمة بصورتها األولية على مجموعة من ( على التو 3-2-1دائما

 أمام خانات: صالحة  املحكمين؛ وذلك لفحص الصياغة العامة،
ً
وإبداء الرأي من حيث تمثيله؛ الستبعاد ما يرونه غير مناسب، وإضافة ما يرونه مناسبا

 أو غير صالحة وقابلة للتعديل والتعديل املقترح. 

وذلك خدمة ملوضوع الدراسة  تناولت القائمة مجموعة من املهام واألنشطة بمجال مهارات اللغة ،: وصف القائمة في صورتها النهائية  ة:ـلة الرابعـاملرح

( عبارة، حيث حذفت بعض العبارات وأعيدت صياغة البعض 21لتصبح في صورتها النهائية تتألف من ) وتم إعداد هذه القائمة وأهدافها وفرضياتها،

وضعت لقياس معايير أداء الطفل ومستوياته في مرحلة  التيما أضيفت عبارات جديدة ؛ وتعتبر هذه األداة من مقاييس األداء وقوائم السلوك ك اآلخر،

 رياض األطفال.

 مسة: طريقة التصحيح  الة الخـاملرح

 عن كل مهمة أو تمرين يقوم به 3يعطي الطفل) •
ً
(.( درجات عندما تكون استجابته إيجابية تماما

ً
 )دائما

(. ( درجة عندما تكون استجابته بأداء متوسط عن كل مهمة أو تمرين يقوم2يعطي الطفل) •
ً
 به)أحيانا

(.1) يعطي الطفل الدرجة •
ً
 عن كل مهمة أو تمرين يقوم به )نادرا

ً
 ( عندما تكون استجابته سلبية تماما

 ةــــة والضابطـبين املجموعتين التجريبي ؤ ـراءات التكافـإج

ا تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعالمات أطفال عينة الدراسة على مللتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة وتجانسه

 الختالف مستويات متغيري الدراسة:
ً
)التجريبية،الضابطة(، وبذلك تم مراعاة تجانس املجموعتين لدى أطفال  املعالجة  القائمة )األداء القبلي( تبعا

متقدم(  الرياض في كل املتغيرات املمكن ضبطها قدر اإلمكان كأن يكون األطفال املشتركون في التجربة من أطفال مرحلة الرياض من الصف الثاني)صف 

ة الرسمية؛ وقد تم التأكد من تجانس املجموعتين بتطبيق قبلي للقائمة، سنوات( وهم تابعون للرياض الحكومي 6-5وأعمارهم تراوحت ما بين)

(حيث يشير الجدول إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  3وباستخدام اختبار)ت( ستيودنت للعينات املستقلة، ويبين ذلك الجدول)

( مما يشير إلى تجانس  0.05ت( ستيودنت غير دالة عند مستوى داللة )املجموعتين الضابطة والتجريبية على الدرجة الكلية للمقياس، حيث أن قيمة)

 املجموعتين الضابطة والتجريبية لدى أفراد العينة.

 في األداء القبلي قائمة ال( تكافؤ مجموعتي الدراسة للمتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعالمات أطفال عينة الدراسة على  3جدول)

 الخطأ املعياري  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العينة  املجموعات 

 التجريبية

 األداء القبلي 

 الضابطة

30 

30 

1.3220 

1.3330 

0.08217 

0.8250 

0.01593 

0.01508 

 ))إعداد الباحثة (بطاقة مالحظة أداء الطفل )تقويم البرنامج  .3

مستوى أدائه في مهام البرنامج التدريبي وأنشطته وتشتمل هذه البيانات على: ة تتضمن بيانات عن الطفل وتقدير أعدت الباحثة بطاقة بسيط

لم يقم باألداء( حيث تقوم الباحثة بعملية التقويم  -منخفض  -متوسط -اسم الطفل ونوعه وموعد الجلسة ونوع النشاط ومستوى أداء الطفل ) مرتفع

 .في نهاية كل جلسة

 ا:هج وتفسـير ئــالنـتعرض ا

على قائمة   توجد فروق بين متوسط عالمات أفراد املجموعة التجريبية للدرجة الكلية في األداء القبلي واألداء البعدي أنه:الفرضية األولىتنص 

( يوضح عالمات أفراد العينة للمتوسطات الحسابية  4؛ والختبار صحة الفرض من عدمه تم تطبيق اختبار)ت( ستيودنت، والجدول)اللغوي  النمو 
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لصالح القياس   واالنحرافات املعيارية وقيمة)ت( ومستوى املعنوية والفروق بين املتوسطات للمجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي 

بين متوسط عالمات أطفال املجموعة ( α≤0.05ى داللة)البعدي؛ وهذا يعني قبول الفرضية لتصبح النتيجة: توجد فروق دالة إحصائيا عند مستو 

 التجريبية للدرجة الكلية للقائمة في القياس القبلي والقياس البعدي.

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعالمات أفراد العينة في القياس القبلي والقياس البعدي  :(4جدول)

املتوسط   املعالجة 

 الحسابي 

حجم  

 العينة 

االنحراف 

 املعياري 

الخطأ 

 املعياري 

 1.3000 التحدث القياس القبلي والبعدي ملهارة 

2.9444 

30 

30 

0.03971 

0.16119 

0.00725 

0.02943 

وهذا يعود إلى التدريب واملران الذي  لدى أفراد املجموعة التجريبية، والذين طبق عليهم برنامج اللعب، التحدثمهارة  تحسنأسفرت النتيجة عن 

أن التدريب واملران كان ذا نفع بحيث وفرا فرصة مفيدة لكي   خضعت له املجموعة التجريبية خالل البرنامج التدريبي القائم على اللعب ؛ مما يدل على

 على ذلك اتضحت علمي هادف ومناسب، يتعلم األطفال في محيط ت
ً
وتنميتها؛ وأن هذه  التحدثمهارة فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين وتأسيسا

جيدة في تعلم املهارات كأي مهارات أخرى من مهارات الحياة يمكن للطفل أن يتعلمها ويكتسبها ويتقنها إذا ما توافرت له األساليب واألنشطة والطرق ال

كتساب املهارات وتنميتها في وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن: األطفال بحاجة إلى فرص للتفاعل مع اآلخرين ال، الل برامج تدريبية هادفةاملهارة من خ

س البعدي التدريبي املعد، وما بين فاعليته وجدواه عند مقارنة عالمات القياس القبلي بعالمات القيا تنوعة، وهذا ما يتضمنه البرنامجمواقف اللعب امل

 ومهام للمجموعة التجريبية بوصفها نتيجة لخبرة التعرض للبرنامج وما يحتويه من أنشطة 
ً
 إحصائيا

ً
 داال

ً
 ملحوظا

ً
 .وتدريبات متنوعة حققت تحسنا

 يبية حيث أوضحتوقد أشادت غالبية الدراسات السابقة بفاعلية البرامج املستخدمة لتنمية املهارات وتأثيرها اإليجابي لصالح املجموعات التجر 

  ودالة( على أن الفروق جوهرية 1998( ودراسة الهواري)1997دراسة مصطفٍى)و (1996) دراسة البطوطي 
ً
 لصالح املجموعة التجريبية. إحصائيا

الضابطة بعد تطبيق  توجد فروق بين متوسط عالمات أفراد املجموعة التجريبية ومتوسط عالمات أفراد املجموعة  أنه الفرضية الثانية:تنص 

عالمات املتوسطات  (9)(8()7)(6()5والختبار صحة الفرض من عدمه تم تطبيق اختبار )ت( ستيودنت، وتوضح الجداول)؛ )البرنامج )األداء البعدي

النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا  الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة)ت( للمجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس القبلي؛ حيث تشير 

بين متوسط عالمات أطفال املجموعة التجريبية ومتوسط عالمات أطفال املجموعة الضابطة في األداء البعدي في نمو ( α≤0.05عند مستوى داللة)

ج التدريبي من خالل وجود فروق ذات داللة ،وقد دلت النتائج على وجود األثر اإليجابي للبرنام)بعد تطبيق البرنامج)القياس البعدي  التحدثمهارة 

ولصالح القياس البعدي ( α≤0.05احصائية بين أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في أدائهما القبلي والبعدي عند مستوى داللة)

بين متوسط عالمات أطفال  ( α≤0.05) داللةللمجموعة التجريبية؛ وهذا يعني قبول الفرضية لتصبح النتيجة: توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

 .التحدثاملجموعة التجريبية ومتوسط عالمات أطفال املجموعة الضابطة في تنمية مهارة 

 في املجموعتين التجريبية / الضابطة  للقائمةللدرجة الكلية  )ت( قيمة: (5جدول )

  قيمة )ت ( ستيودنت 

مستوى  .Sig قيمة )ت(  درجة الحرية 

 املعنوية 

F  

58 

33.862 

104.298 

104.298 

 التجريبية / الضابطة )بعدي( 29.985 **0.000

58 

57.825 

0.228 

0.228 

 التجريبية / الضابطة )قبلي( 0.036 0.850

 الضابطةفي املجموعتين التجريبية /  القائمة للدرجة الكلية على   اختبار الفروق بين املتوسطات ومستوى املعنوية: (6جدول)

  قيمة )ت ( ستيودنت 

الخطأ 

 املعياري 

الفروق بين  

 املتوسطات 

Sig. (2-tailed) 

 مستوى املعنوية 

0.01453 

0.01453 

1.51533 

1.51533 

0.000 ** 

0.000 ** 

 التجريبية / الضابطة )بعدي( 

0.02191 

0.02191 

0.00500 

0.00500 

0.779 

0.779 

 التجريبية / الضابطة )قبلي( 

  = 0.05.** ( تمثل ذو داللة معنوية مرتفعة عند مستوى 000حيث )          
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 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة : (7جدول)

 الخطأ املعياري  االنحراف املعياري  املتوسطات الحسابية  حجم العينة  

 التجريبية  

 القياس البعدي           

 الضابطة  

30 

30 

2.9444 

1.3381 

0.03971 

0.10349 

0.00725 

0.01898 

التحدث ملهارة  نتائج قيمة )ت( ومستوى املعنوية :(8جدول)  
 

 القياس القبلي والقياس البعدي في الدرجة الكلية للقائمة 

 نتائج اختبار )ت( ستيودنت 

F Sig  )درجة الحرية  قيمة )ت 

التحدث مهارة  القياس البعدي   /   13.744 

 

000 **  79.443 

 

58 

37.374 

 نتائج قيمة )ت( ومستوى املعنوية للقائمة :(9جدول) 

طة في  دلت النتائج على وجود األثر اإليجابي للبرنامج من خالل وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضاب

 ولصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية. ( α≤0.05أدائهما القبلي والبعدي عند مستوى داللة)

توفر بيئة تعلمية تعليمية جديدة هادفة، وهذا ما يدل على ما تميز به ريقة اللعب التربوي كانت فعالة و بأن استخدام ط ويمكن تفسير النتائج

كما أن البرنامج  ،التحدثمهارة التى كانت لها الفاعلية في تنمية  من األنشطة وغيرها، وما احتواه من مهام اللعبالبرنامج من فنيات وأساليب قائمة على 

طفل يتعلم  قدم مهام تربوية هادفة ومناسبة ملستوياتهم العقلية، وهذا ما ذهبت إليه العديد من النظريات التى تركز على مهام تنمية املهارات، وكل

 على املهمة واألسلوب املتبع في تنمية هذه املهام واألسلوب املتبع في هذه  بعض املهام بشكل جيد بينما ينخفض مستوى أدائه على أداء مهام
ً
أخرى اعتمادا

 الدراسة وهو اللعب.

 تؤدي إلى التحسن في عمليات تنمية املهارات؛ و  
ً
 جيدا

ً
من ثم تدل  وتشير ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج بأن البرامج التدريبية املعد لها إعدادا

 قبل أن يستعد للدخول إلى املدرسة االبتدائية؛النتائج في مجمله
ً
 جيدا

ً
 تربويا

ً
فاليوم لم تعد مهمة برامج رياض  ا على ضرورة أن يعد الطفل إعدادا

رحلة وذلك أن األطفال في امل اللغوية ، وربما كان للمرحلة العمرية دور في نجاح البرنامج،وإنما معرفة مستوى قدراته  األطفال تلقين املعلومات للطفل؛

ة فهو ( سنوات يمتلكون القابلية في تحسين املهارات اللغوية لديهم، وهذا ما أشار إليه بياجيه من أن الطفل له دور فعال في تعلم مهارة اللغ6-5العمرية )

ها الطفل في حياته اليومية يتعلم املفردات اللغوية والقواعد لكي يعبر عن تعلمه استكشاف بيئته والخبرات املباشرة وغير املباشرة التى يستخدم

 وتنميتها. التحدث ة دمة في تحسين مهار وعالقاته مع أقرانه من العمر نفسه، مما جعل بياجيه يركز على أهمية األنشطة املستخ

اإليجابي لصالح املجموعات   (وكذلك دور التأثير1988مثل دراسة عبـــــيد ) أشادت معظم الدراسات السابقة بفاعلية البرامج  املستخدمة وقد

 (أن 2004الصويركي)و ( 1998الهواري) ا دراستيأوضحت كماالتجريبية 
ً
 في القياس البعدي لصالح املجموعة التجريبية. الفروق جوهرية ودالة إحصائيا

؛  التجريبيةعلى قائمة النمواللغوي وتنص الفرضية الثالثة: توجد فروق بين متوسط عالمات الذكور ومتوسط عالمات اإلناث في املجموعة 

متوسطات عالمات أطفال املجموعة التجريبية واملجموعة (11()10):والختبار صحة الفرض من عدمه تم تطبيق اختبار)ت( ستيودنت وتبين الجداول 

تبين وجود فروق دالة إحصائيا عند قائمة النمو اللغوي وأسفرت النتائج عن قبول الفرض حيث  علىالضابطة باختالف النوع من) اإلناث والذكور( 

 . لصالح اإلناث بين متوسط عالمات اإلناث في املجموعة التجريبية( α≤0.05مستوى)

 لنوع الطفل :(10جدول)
ً
 االنحرافات املعيارية واملتوسطات الحسابية لعالمات أفراد املجموعة التجريبية وفقا

 االنحراف الخطأ املعياري  

 املعياري  

 املتوسط 

 الحسابي

 حجم 

 العينة

 نوع 

 الطفل

0.382 

0.0008 

0.3004 

0.0364 

2.056 

3.833 

 15 

15 

 ذكر 

 القياس البعدي

 انثى

 

 

 القياس القبلي والقياس البعدي في الدرجة الكلية للقائمة 

 نتائج اختبار )ت( ستيودنت 

Sig 
 مستوى الداللة 

 الفروق بين املتوسطات 

 

 الخطأ املعياري 

 

 3.0000 ** 000 القياس البعدي 

1.6063 

0.01002 

0.02022 
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 الفروق بين املتوسطات ومستوى املعنوية ألفراد املجموعة التجريبية   :(11جدول)

 املعالجة التجريبية  اختبار )ت( ستيودنت 

 ذكر   مستوى املعنوية  الفروق بين املتوسطات  املعياري  الخطأ 

 القياس البعدي                  

 انثى 

0.00682 

0.0000 

2.7576 

3.0000 

 

0.000 *** 

0.02896 

0.03807 

1.374 

1.4824 

 

 

 ذكر  

 القياس القبلي                  

 انثى 

مهامه إال أن وأساليبه نفسها، وخبروا ممارسة  الباحثة هذه النتيجة إلى أنه بالرغم من تعرض األطفال ذكور/ إناث ألنشطة البرنامج وفنياتهتعزو و 

 (.1998؛ وقد اتفقت النتيجة مع نتائج دراسة الهواري )عالمات الذكور  متوسط عالمات اإلناث أعلى من متوسط

تتالءم   للظروف واملتغيرات نفسها التي يضهم تعر و ، لكل من الجنسين فرص التدريب واملران  بالرغم من اتاحة إلى أنه النتائجهذه وترجع الباحثة 

 لألطر النظرية وهذه الدراسة،
ً
 و  أنفي مجال املهارات اللغوية  والدراسات السابقة فإنه وفقا

ً
 اإلناث أسرع نضجا

ً
في عن الذكور بشكل ملحوظ تفوقا

من أنشطة  البرنامج التدريبي تضمنهية، وما يتعرض األطفال ذكور/ إناث لنفس املؤثرات الخارجية مثل: الوسائل التعليم بالرغم من؛فالتحدث والكالم 

  وألعاب
ً
 واهتماما

ً
  في هذا الصدد يشير التراث النظري السيكولوجي أنه على الرغم من أن االستماع؛ والبرنامج وتدريباته في أداء مهام كان اإلناث أكثر تركيزا

في حالة سماعهم إياها خبراتهم من خالل اللغة الشفهية، إذ إن األطفال يشكلون  والكالم، التحدثأن تبنى عليه عملية تنمية  هو األساس الذي يمكن 

مرسل ومستقبل أي وذلك أن العملية االتصالية تقوم على  فاملستمع الجيد هو متكلم جيد، وال نستطيع الفصل بينهما، من املتكلم بها في محيطهم؛

 متكلم ومستمع.

لدى األطفال جزء ال يتجزأ من قدرتهم على االستماع الجيد؛ فهم في الحقيقة متحدثون جيدون أكثر  التحدثد الباحثة إن تحسين مهارة وتعتق

 منه مستمعون جيدون.  

 :التوصيات

 كشفت عنها الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية: في ضوء النتائج التي

1. .
ً
 إعداد أدوات ومقاييس لقياس نمو املهارات اللغوية ألطفال الرياض تلك التى تناولتها الدراسة والتى لم تتناولها أيضا

 تكرار الدراسة على عينات مختلفة وفئات عمرية مختلفة من األطفال.  .2

 االهتمام بدراسة متغير نوع الطفل ملا له من أهمية بينتها نتائج الدراسة.  .3

ومستوى نضجهم   ة للطفل لتنفيذ البرامج التربوية فيها بما يناسب مرحلة نمو األطفال، ألدوات والوسائل التربوية املعينرياض األطفال باتجهيز  .4

 وتدريبهم على أساليب االنتفاع بها، بما يضمن رسوخ املفاهيم ويشجعهم على تنميتها وتعميقها.  

 .الواقع العملي من قبل إدارات الرياض ومربياتهافي  نحو توظيف استخدام اللعب وتطبيقه االتجاه  .5

 ع:املراج

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 .القاهرة:الدار املصرية اللبنانية.1ط،  الحديثة في تربية طفل ما قبل املدرسة االتجاهات (2000)، بدران،شبل .1

)رسالة ماجستير غير منشورة(. معهد الدراسات   ، قبل املدرسةبرنامج مقترح لتنمية املهارات اللغوية لدى أطفال ما ( 1996)، البطوطي،هالة .2

 جامعة عين شمس. العليا للطفولة.

، دراسة تحليلية للمنهاج الوطني التفاعلي املطور لرياض األطفال في األردن لتعرف درجة تمثيله للمهارات اللغوية (2010)، ختام أحمد بني عمر، .3

 الجامعة األردنية. منشورة(.كلية الدراسات العليا.)رسالة دكتوراه غير 

 .مطبعة املدني.2.طاملرجع في برامج تربية أطفال ما قبل املدرسة(:1994)، سعدية بهادر، .4

موقع مركز  ،مكتبة زهراء الشرق  . القاهرة:اللعب ونمو الطفل  (1996) ، عبد الرحمن سيد وشيخة يوسف ترجمة: ،جنيف الندو، بيرس، ماريا و  .5

 دراسات أطفال الخليج. 

  6-5استخدام برنامج بورتاج لتنمية بعض املهارات املعرفية واللغوية واالجتماعية لطفل ما قبل املدرسة من  (2004)، حمودة، أمال قرني .6

 معة عين شمس.جا قسم الدراسات النفسية واالجتماعية. )رسالة دكتوراه غير منشورة(.معهد الدراسات العليا للطفولة.، سنوات

 .القاهرة:مركز الكتاب.1ط، التدريس والتفكير (2005)، الحميدان،إبراهيم عبدهللا .7
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Abstract:    The main objective is to prepare a training program based on play and verifying its effect in developing 

the conversational skills of Kindergarten from the age of 6-5 years. The average age of children is (mean = 5.40 
and standard deviation = 1.81). 
     In order to achieve the objectives of the study, the sample was withdrawn from the original population. It was 
60 male and female. Thirty males and females were selected, 15 male and 15 female experimental group, 30 male 
and female 15 males and 15 females representing the control group. 
The Play Training program (preparation of researcher) and list of language development of Kindergarten 
(preparation of researcher), and the child observation card (performance evaluation) (preparation of researcher). 
The nature of the study necessitated the use of the experimental methodology designed for two groups to perform 
the performance: tribal and remote. 
     The researcher conducted a pilot study to verify the validity of the tools of the study and its Reliability. It 
reached the validity of the tools: 89% for training program, 84% for the linguistic developing list, and 88% for 
performance evaluation card, which is a good indicator of honesty. Check the stability of the Reliability test and 
calculate the coefficient of stability by means of "test-rates" and reached (0.80) for the total score of the list, which 
is a statistical and a good indicator of the reliability of the test. 
The Results: 
There were differences between the mean scores of the experimental group for the total score in the pre-test  
performance and the post-performance on the list of linguistic development in favor of the post-performance;  and 
also the differences between the mean scores of the experimental group and the average scores of the control 
group members after the application of the training program Between male and female mean scores in the 
experimental group on the linguistic development  list for females. 

Keywords: Play Program; Conversation Skills; Children. 
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