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النشاط الحركي في رياض األطفال وواقعها الحالى من وجهة نظر المديرات فوائد
 والمعممات 
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 الممخص :

ريدداض افطلددال الحكوميددة النشدداط الحركددي  ددي  تهددده هددلد الدراسددة الددق بحددث واقدد  
( 64، وتكوندت ييندة الدراسدة مدن  من وجهة نظر المديرات والمعممدات محا ظة دهوك  ي 

تكونت من  الدراسة التي . وطبق يمق العينة أداة( معممة 50و  ( مديرة14مستجيبًا بواق   
لمتعدره يمدق  وا دد النشداط الحركدي خصص الجزء افول منها  قرة ، ( 26استبانة ضمت  
 .خصصت لمتعره يمق واق  افنشطة الحركية  قرة (42 والثانية (  قرة 44وتكونت من  

لوا ددد مددن وجهددة نظددر المددديرات أن لمنشدداط الحركددي العديددد مددن ال وأظهددرت النتددا   
والمعممات ، وتبين أن هناك بعض المعوقات أمام تنليل افنشطة الحركية  ي الروضة منها 
مددا يتعمددق بددنقص المسددتمزمات الماديددة ، وبعضددها يتعمددق بعدددم م  مددة افبنيددة ويدددم تددو ر 

ي ضددوء . و ددالسدداحات ، وكددللك نقددص الحددوا ز لممعممددات المددواتي يمارسددن النشدداط الحركددي 
 النتا   تم تقديم جممة توصيات .
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 :مشكمة البحث  -1-1

تعدد افنشدطة الحركيددة التدي يدتم تنليددلها  دي داخددل الصده أو خارجدم الرا ددد المهدم لمرسددالة 
تستهده تزويد الطلل بالجوانب تبارها مؤسسة تربوية وتعميمية ، التربوية التي تقدمها الروضة باي
يدددادد لحيدداة أ ضددل ، جتماييددة لتحقيددق النمددو السددميم لشخصدديتم المعر يددة والخبددرات الحركيددة واا وا 

ا افنشددطة الحركيددة الم  مددة ل طلددال هدد افنشددطة الناجحددة ومن .وتوجيهددم نحددو السددموك ا يجددابي 
والمناسبة فيمارهم وقدراتهم تدرب الطلل يمق التلكير ا بددايي واحتدرام ارخدرين والنظدام وافداء 

 ة .الجيد وتحمل المسؤولي
وافنشددطة داخددل صدده الروضددة أو خارجهددا ، أنشددطة تعمدديم وتعمددم طالمددا أنهددا تددتم تحددت 
شدراه الروضددة لتحقيدق أهددا ها ، أو أهددداه المجتمد  مدن خ لهددا ، وهدي تطبيدق لملهددوم  توجيدم وا 

 بدنية أو يقمية ضرورية لمتعمم .كانت النشاط اللي يعني أن النشاطات سواًء 
التدي يمكدن تحديددها مدن مجمويدة مدن افنشدطة التربويدة هم موافنشطة الحركية هي جزء 

افنشددطة التددي تهددتم بددالمتعمم هددي مددن و التددي تقدددم ل طلددال  ددي مرحمددة الروضددة ،  ي تمددك البددرام  دد
تم وميولم اللي يتناسب م  قدرا أو بدني  ي ممارسة أنواع النشاط وتعنق بما يبللم من جهد يقمي

بحيث يسايد يمق إثراء الخبرة واكتساب مهارات متعددة بما  ،ة وخارجها واهتماماتم داخل الروض
لهلا جاءت هلد  . لنمو البدني واللهني لدى الطلل ومتطمبات تقدم المجتم  وتطورديخدم مطالب ا

الدراسة لمتعره يمق واق  افنشطة الحركية  ي رياض افطلدال ، وتحديدد الصدعوبات التدي تواجدم 
 يل افنشطة الحركية ، تمهيدا لمعالجة تمك الصدعوبات وتدلليمها .هلد المؤسسات يند محاولتها تنل

 يمكن تحديد مشكمة الدراسة  ي افس مة ارتية :ويميم 
ومددددى  ا ددددتها يدددة  دددي ريددداض افطلدددال الدددق افنشدددطة الحرك . كيددده ينظدددر المدددديرات والمعممدددات4

 ؟فطلال الروضة 
إدارات  واجددددمهددددي المعوقددددات التددددي ت. مددددا واقدددد  افنشددددطة الحركيددددة  ددددي ريدددداض افطلددددال ؟ ومددددا 2

 ؟تنليلهم ل نشطة الحركيةيند ومعممات رياض افطلال 
 
 :أهمية البحث والحاجة اليه  -1-2

تعد رياض افطلال الحجر افساس والمدخل اللي تقوم يميم بنيدة الهيكدل التعميمدي  
رًا بدارزًا بشكل يام ،  رياض افطلال هي إحدى أهم المؤسسات التربوية التي تسدجل حضدو 

 دددي التدددلثير يمدددق سدددموك افطلدددال وتنشددد تهم ، ومدددن خ لهدددا يدددتم نقدددل قددديم المجتمددد  وأنمددداط 
السموك المرغوب الق الطلل من أجل إيدادد لممجتم  .  لطلال اليوم هم قادة المستقبل  دي 

 افقميم ، وبقدر ما يحظق بم الطلل من يناية ورياية يكون إمكاناتم وقدراتم . 
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أهمية رياض افطلال  ي العصر الحديث بلضل تحول ارراء اللمسلية ولقد تزايدت 
والتربويدة ، حيدث ايتبددرت هدلد اللمسددلات أن طلدل الروضدة هددو المحدور  ددي كدل  عالياتهددا ، 
وأن كل يناصر النظام التربوي  يها تعدود الطلدل يمدق ممارسدة النشداط الدلاتي والمعدب يدن 

 ( . 24ص:  2004طريق ااستكشاه الحر الشيباني ، 
بعددض الصددعوبات يددة قددد تواجددم شددلنها شددلن بقيددة المؤسسددات التربو  وريدداض افطلددال

، والتدددي تتطمدددب صدددورة صدددحيحة ويمميدددة  دددي يممهدددا بوالمعوقدددات التدددي تحدددول دون قيامهدددا 
الدراسة الموضويية من أجل تحديد الواق  خاصة ما يتعمق بافنشطة التي تمارسها البحث و 
لات طدداب  موضددويي  مددن أجددل الوصددول الددق حمددول يمميددةخدد ل يممهددا اليددومي الروضددة 
ومددن هنددا . يمكددن أن تسدداهم  ددي تطددوير يمددل هددلد المؤسسددات وبمددا يحقددق أهدددا ها ومقبددول 

 دنن دراسددة واقد  افنشددطة  دي ريدداض افطلدال بايددة تحديددها والتعددره يمدق المعوقددات أمددام 
ميدددة لهدددا ، يسدددهم  دددي تنليدددل بعدددض افنشدددطة وخصوصدددًا الحركيدددة منهدددا واقتدددراح الحمدددول العم

 تحسين نويية الرياية المقدمة لمطلل الكوردي .
ن النشاط  ي رياض افطلالاسيما و  والحركدة ، وهدلا يبدرز دور يقوم يمق المعدب  ا 

ن كددان دور النشدداط يقددل أو يكثددر النشدداط الحركددي وأهميتددم  ددي تجسدديد مددنه  الروضددة ،  وا 
ت الطلدددل وضدددرورة العمدددل يمدددق حسدددب القدددا مين يمدددق الروضدددة ومقددددار ويددديهم احتياجدددا

 ( .42: ص 4983تمبيتها يدس ومصمح ، 
افطلدال  من القا مين يمق ريايدةبعض كللك المن ارباء وافمهات و  وربما يعتقد البعض

يدرون و تدؤدي الدق إرهداق افطلدال وشدعورهم بالتعدب   الرياضية(لن افنشطة الحركيةب ي الروضة 
، لكدددن الحقيقدددة غيدددر للدددك كمدددا تؤكددددها الدراسدددات العمميدددة  أن  ا ددددتها أقدددل مدددن افنشدددطة المعر يدددة

 ي بث روح الحماس واايجابيدة لددى   عااً  ودوراً  كبيراً   نشطة الحركية أثراً المتخصصة . إل أن ل
افطلال  ي الروضة ، وبروز مشاركتهم اللعمية  ي افنشطة افخرى التي تقدمها الروضدة ضدمن 

، بجاندب مدا قدد ق أهدداه الروضدة وتزيدد مدن  ايميدة افداء  يهدا برامجها ، وهلا من شلنم أن يحقد
الرغبددات ، وتنميدددة لمبددادرة ، وتوجيددم الددلات ، وتكددوين ي ددم افنشددطة الحركيددة مددن  ددرص لدددتعمم اته

شباع الكثير من متطمبات الجاندب الوجدداني مدن شدعور بالرضدا والتقبدل والتوا دق مد   المهارات ، وا 
متطمباتها ، مما يسايد يمق التنمية العقميدة وزيدادة مسدتوى اللايميدة الحياة المدرسية  ي الروضة و 

( يمدق أن سدنوات مدا قبدل Rudolphإل يؤكدد رودولده   والكلداءة ااجتماييدة لددى افطلدال .
المدرسة هي اللترة التي تكدون المصددر افساسدي فصدالة التلكيدر والمدنه  العممدي  دي حدل 

 ( .34: ص 4994ل  يها  الجنيد وبدر ، المشك ت إلا ما أحسنت تربية افطلا
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نشطة الحركية خصوصًا مما يؤكد أهمية افنشطة المقدمة  ي الروضة يمومًا وافو  
هددو الدددور البددارز لريدداض افطلددال  كونهددا تحتضددن  تكددوين شخصددية الطلددل ، ودورهددا  ددي

م بشدكل مرحمة مهمة من مراحل تكوين الشخصية التي تتحدد  يها أبعاد سموك اللدرد ودوا عد
ي زمم  ي حياتم المقبمة ،  ضً  ين أنها تعتبر الوسيط اللي يسهم  دي نمدو افطلدال نمدوًا 

مدا ( . و 44: ص 4992تكامميًا خاصة من النواحي الجسددية والعقميدة والوجدانيدة  حد وة ، 
يعدد الدبعض مدن المتخصصدين مرحمدة تتميز بم هلد المرحمدة العمريدة مدن حيداة الطلدل ، إل 

المبكرة أو يمر ما قبل المدرسدة مدن أهدم اللتدرات  دي حيداة الطلدل ، للدك فندم يبددأ الطلولة 
 ددي اكتسدداب التوا ددق الصددحيح مدد  البي ددة الخارجيددة  ددي هددلد المرحمددة إلا مددا أحسددن تربيتددم ، 
وكددللك تددؤثر هددلد المرحمددة  ددي سددموك الطلددل  يمددا بعددد ، للددك فن مددا يكتسددب  ددي الطلولددة 

موب المميز لسموك الشدخص وافسداس الصدمب الدلي سديقام يصعب تاييرد ويصبح هو افس
 ( . 37: ص 4990يميم صرح شخصيتم  ي المستقبل  يزازي ، 

كمدددا أن النشددداط الحركدددي الدددلي يمارسدددم الطلدددل  دددي الروضدددة لدددم  وا دددد كثيدددرة ،  ددد   
تقتصددر  ا دددة المعدددب الحركددي يمددق المكوندددات الجسددمية مددن بنيدددة الشخصددية  حسددب ، بدددل 

( أي  ايميددددة اانتبدددداد وا دراك Psychic Activenessلايميددددة النلسددددية  تعددددداها الددددق ال
والتخيل والتلكير واللاكرة وا رادة والضبط اللاتي وغير للك من مظاهر تطور نمو يمميات 

 ( . 404: ص 4987النشاط النلسي لمطلل  بمقيس ومريي ، 
ات القا مددة يمددق وتعتمددد ريدداض افطلددال  ددي تحقيددق أهدددا ها يمددق افنشددطة واللعاليدد 

استخدام افلعاب التربوية ، إل تعد افلعاب التربوية أحد مظاهر التجديد التربوي ، بل تمثل 
:  2000افلعدددداب التعميميددددة أحددددد اسددددتراتيجيات تربيددددة المددددتعمم نلسدددديًا وتربويددددًا  السددددكران ، 

 ( . 483ص
يحتدداج الددق وكدللك  ددنن اختيدار افنشددطة الحركيددة المناسدبة لطلددل الروضددة وتنليدلها 

معممة كلوءة وتمتمك الرغبدة ، حيدث يجمد  لوو ااهتمدام  دي مجدال الطلولدة يمدق أن نجداح 
ريدداض افطلددال يقدداس بمدددى تحقيددق أهدددا ها التربويددة والنما يددة مددن خدد ل طلددل الروضددة ، 
وتعد معممة الروضة بتعاممها ، وأدا ها وكلا تها وخمليتها العمميدة ، مدن أهدم المصدادر التدي 

 ( .487: ص 2000هداه هلد المرحمة  أبو طالب ، تحقق أ
افنشدددطة الحركيدددة  يهدددا وممدددا تقددددم تبدددرز أهميدددة ريددداض افطلدددال بشدددكل يدددام ودور  

 كما تتجمق  وا د بشكل خاص  ي تربية افطلال وتحديد خصا صهم المعر ية والشخصية ،
من وجهة طلال واق  افنشطة الحركية  ي رياض افالبحث الحالي من أهمية التعره يمق 
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تعدره يمدق الواقد  واستكشداه المعوقدات التدي تقده نظر المدديرات والمعممدات ، للدك فن ال
التددي مدن شددلنها أن تسددهم وتحديددها يسددايد  دي اقتددراح الحمدول أمدام تنليددل افنشدطة الحركيددة 

 . ي تطوير يمل هلد المؤسسات التربوية 
كيددة القا مددة  ددي ريدداض افطلددال وقددد جدداءت هددلد الدراسددة لمكشدده يددن واقدد  افنشددطة الحر 

مدن وجهددة نظددر ا دارات والمعممدات ، وقددد اسددتخدمت الدراسدة مددنه  البحددث العممدي لمتعددره يمددق 
طبيعة افنشطة الحركية ومدى توا ر ا مكانات البشرية والوسا ل المادية الضرورية لممارسدة تمدك 

 افنشطة . 
 دراسة وأهمها :هناك يدة مبررات ديت إلق إجراء هلد الويمومًا ، 

 دي هدلد المؤسسدات التدي تسدبق   الحركي(الباحث  ي التعره يمق واق  النشاط الرياضيرغبة  -
 لتطوير التربوي الشامل .بما يت  م م  اة المدرسة ، والعمل من أجل تطوير افنشطة الحركي

ضددية م حظددات الباحددث ومناقشددتم لهددلا الموضددوع مدد  يدددد مددن المتخصصددين  ددي العمددوم الريا -
تتعمددق بافنشددطة ريدداض افطلددال واجههددا ير إلددق وجددود مجمويددة مددن الصددعوبات التددي تالتددي تشددو 
 معالجتها .العمل يمق و  الصعوبات تالي ضرورة تحديد تمكوبالحركية ال
وارتباطهددا الوثيددق بتطددوير التعمدديم وديددوة   الرياضددية(يةااهتمددام العددالمي بافنشددطة الحركتزايددد   -

بضددرورة ااهتمددام بافنشددطة الحركيددة بكونهددا  ت والندددوات والمددؤتمرات التربويددةالكثيددر مددن الدراسددا
  . طلال يمق النمو العقمي واانلعالي والحركي السميم مسايدة اف يامً  مؤكدًا وحاسمًا  ي

 تبرز أهمية الدراسة من اللا دة التي ستحققها نتا جها وتوصياتها لمجهات ارتية :و 
لتمتدد الدق المراحدل المبكدرة مدن  يةمن أجل تطوير افنشطة الرياضد رياضيال اطنشدا رة ال -

 . يمر افطلال ونعني بللك مرحمة الروضة
دا رة التخطيط  دي مدديريات التربيدة مدن أجدل رسدم الخطدط الكليمدة بوضد  حدد لمصدعوبات  -

 .القا مة والعمل يمق ايجاد الحمول الم  مة لتطوير العمل التربوي  
لوضدد  مندداه  لمتربيددة البدنيددة م  مددة فيمددار افطلددال وقدددراهم مندداه  المديريددة العامددة لم -

 البدنية .
 
 : أهداف البحث -1-3

 : يق ارتيتحقالق  يهده الباحث  ي البحث الحالي
مدددن وجهدددة نظدددر . التعدددره يمدددق اللوا دددد التدددي تحققهدددا ممارسدددة افنشدددطة الحركيدددة  دددي الروضدددة 4

 .المديرات والمعممات

 .اتالمعممالمديرات و من وجهة نظر   ي رياض افطلالية فنشطة الحرك. الكشه ين واق  ا2
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 :حدود البحث  - 1-4

 دددي  دددي ريددداض افطلدددال الحكوميدددة  ت والمعممددداتيتحددددد البحدددث بعيندددة مدددن المدددديرا 
 م .2007/2008محا ظة دهوك لمعام الدراسي 

 
 تحديد المصطمحات : - 1-5 
 :   يالحرك الشاط - 1-5-1

خدد ل ااطدد ع يمددق افدبيددات أن هندداك العديددد مددن التعدداريه لمنشدداط  تبددين لمباحددث مددن
 الرياضي  الحركي( نلكر منها :
بلندم للدك الندوع مدن النشداط الدلي ينمدي  (Bucher , T., 1987تعريده تشدارلز بيدوكر  

القدرة الجسمية  ي ا نسان ين طريق افجهزة العضدوية المختملدة ويندت  ينهدا القددرة يمدق الشدلاء 
 ومة التعب . ومقا

( النشدددداط 4999ويددددره كددددل مددددن محمددددد حسددددن يدددد وي ومحمددددد نصددددر الدددددين رضددددوان  
الرياضي بلنم أحد افنشطة البشرية الهامة التي تهده الق تربية اللرد تربية شاممة ومتزندة  بددران 

 : انترنيت( 2005، 
 التددينشددطة مددن اف جددزء بأنههه اض البحددث الحددالياط الحركددي فغددر نشددالباحددث الويعددره 

يدادهم تخطط لها  ، ويو ر لها الروضة وتقدمها ضمن سياق المنه  المعتمد  ي تربية افطلال وا 
التعميميدددة ، ويتددداح  يهدددا بقيدددة افنشدددطة المعر يدددة ا مكاندددات الماديدددة والبشدددرية بحيدددث تتكامدددل مددد  

خصددا ص نمددوهم ، وبمددا يددؤدي إلددق  وينباددي  يهددا مرايدداة ،طلددال بممارسددة الحركددات المختملددة ل 
وللدددددك طبقدددددا ل تجاهدددددات التربويدددددة  –تنميدددددة خبدددددراتهم وقددددددراتهم الخاصدددددة ، وتكامدددددل شخصدددددياتهم 

يدددتم يدددة إلدددق قسدددمين أنشدددطة حركتنقسدددم افنشدددطة اليمكدددن أن وااجتماييدددة والثقا يدددة المرغوبدددة ، و 
 خارج الصه . لال طيمارسها اف وأخرى  صهممارستها داخل ال

 :رياض األطفال - 1-5-2
( بلنها : " مؤسسة تربوية يمتحق بهدا افطلدال مدن سدن الرابعدة 4990ير ها كاظم   

الددق السادسددة مددن العمددر وهددي تهددده الددق تحقيددق النمددو المتكامددل لمطلددل  ددي جميدد  أبعددادد 
الجسددمية الحركيددة والحسددية ، والعقميددة واانلعاليددة والماويددة وااجتماييددة ، وللددك يددن طريددق 

تسدايدد يمدق التنشد ة الصدحيحة والمرغدوب  يهدا ممارستم ل نشطة التدي تو رهدا لدم ، والتدي 
 ( .25: ص 4990 ي المجتم  ، وهي تتمثل بمرحمتين : الروضة والتمهيدي "  كاظم ، 
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( بلنها : " نظام تربوي يحقق التنمية الشاممة فطلال مدا قبدل 4994ويعر ها يزيز   
 ( .743: ص 4994لتحاق بمرحمة التعميم افساسي "  يزيز ، هم ل المدرسة ويهي 

 
 : ةنظريالدراسات ال -2-1

اشك  ي أن الحديث ين النشاط الحركي يتطمب منا الوقوه يند ملهوم افنشطة  
التربوية ، للك فن الروضة تعتمد  ي أداء مهامها يمق مجموية من افنشطة التربوية التي تقدم 

 محياة ااجتمايية .  فجل إيدادهم لة الجوانب المختملة من شخصياتهم ل طلال بهده تنمي
  افنشطة التربوية هي تمك البرام  وافنشطة التدي تهدتم بدالمتعمم وتعندق بمدا يبللدم مدن جهدد يقمدي

الددلي يتناسددب مدد  قدراتددم وميولددم واهتماماتددم داخددل المدرسددة  أو بدددني  ددي ممارسددة أنددواع النشدداط
النمددو مددا يخدددم مطالددب بو بحيددث يسددايد يمددق إثددراء الخبددرة واكتسدداب مهددارات متعددددة ، وخارجهددا 

 البدني واللهني لدى افطلال ومتطمبات تقدم المجتم  وتطورد .
 ها : جممة أهداه من الق تحقيق ومنها افنشطة الحركية التربوية افنشطةويادة تسعق   
 . الجيدة  ي نلوس افطلالااجتمايية والعادات  ترسيخ القيم. 4
 والعمل يمق تنميتها وتحسينها . قدراتهم يدتهم يمق اكتشاهومسا . توجيم افطلال2

 . بشكل ايجابي ل تصال بالبي ة والتعامل معها  . إتاحة اللرصة ل طلال3

كسابهم القدرة يمق الب. إتاحة اللرصة ل طلال لمتدريب 4  . حث والتجديد واابتكار وا 

  ي إطار تربوي سميم . افطلال رغبات وميول  . إشباع5
دورا بددارزًا  وافلعدداب الجماييددةياضددة مثددل افلعدداب اللرديددة والمياقددة البدنيددة نشددطة الر وتمعددب اف

من خ ل تنميدة قدراتدم ومواهبدم الرياضدية وتعدديل وتاييدر سدموكم ، و عاًا  ي بناء شخصية اللرد 
 بما يتناسب واحتياجات المجتم  . 

اسددتيعابها بلسددموب وكددللك  ددنن التعبيددر الحركددي وا يقددايي تسدداهم  ددي توصدديل المعر ددة وتيسددر 
ممت  ومشوق .  افنشطة الحركية المتنويدة تدرتبط بتنميدة وتهدليب جميد  جواندب شخصدية الطلدل 

سمات  قيمتربوي اثر برنام  ( تناولت 2007راسة تجريبية أجراها  بدري ،  لي دوتكامل نمود . 
أ دادت  ، طلدال تجريبيدة مدن ريداض اف مدن خد ل ييندة،  حركيدًا شخصية الطلل انلعاليا ويقميدا و 

العينددة الضددابطة  ددي العديددد مددن الجوانددب  قرنددام  وتلددوق العينددة التجريبيددة يمددالنتددا   إيجابيددة الب
 بما  يها الحركية . النما ية
 ي مرحمة الروضة نظرًا لمدا يلرضدم ية من أهم وابرز افنشطة التربوية تعتبر افنشطة الحركو 
يعتبدددر اسدديما وأن النشدداط الحركددي  .ت الحياتيددة المهدداراهددلد المؤسسددات ودورهددا  ددي تنميدددة  واقدد 

هتمددام المناسددب مددن جميدد  حديثددة ل لددللك يجدددر أن يعطددق لددم ااالديامددة افساسددية  ددي التربيددة ال



 

 9 

روضدة طدار مدن التلداهم المتبدادل والتنسديق بدين الطية والتنليلية والتوجيهية داخدل إالنواحي التخطي
  افسرة .و 

وي بمددا  ددي للددك النشدداط الحركددي هددو أن يحقددق النشدداط والشدديء المهددم  ددي أي نشدداط تربدد
أن يسددهم  ددي النمددو الجسددمي ، أي يددق النمددو الشددامل المتكامددل ل طلددال ة مددن تحقأغددراض الروضدد

والنمدددو اانلعدددالي  ، والنمدددو ااجتمدددايي ،والنمدددو افخ قدددي القيمدددي  ، العقمددديوالنمدددو المعر دددي أي 
تدددوازن يتلدددق مددد  مرحمدددة النمدددو التدددي يعددديش  يهدددا بشدددكل م ، العممدددي والنمدددو المهددداري ، الوجدددداني
ويهيئ  رصًا لمراياة ما بيدنهم مدن  دروق  رديدة  ، ، ويرايي اهتمامهم وميولهم الصاار المتعممون

 م (2002بنجر  حياة المتعددة وتنمية كلاياتهم  ي مناحي ال ، بل وااستلادة منها ،
 ، المناسدددبالحركدددي تيدددار النشددداط يمق اخلعمميدددة التربويدددة  المعممدددة(وقددددرة المسددد ول يدددن ا
شددراك افطلددال  ددي النشدداط  مددل ، مددن العوا و ددي الوقددت الم  ددم اللايمددة ، ، واسددتخدامم بالطريقددة وا 

 ، ومددددن هنددددا كانددددت أهميددددة أن يتعددددره كددددل مربددددي المرجددددوة التددددي تسددددايد يمددددق تحقيددددق افهددددداه
أو  ، ض تربويدددة يامدددةتسدددتخدم لتحقيدددق أغدددرا يمدددق افنشدددطة التعميميدددة المختملدددة التدددي يمكدددن أن  

 أهداه تعميمية خاصة .
 
 الدراسات السابقة : - 2-2

ومما اشك  يم أن ممارسة وتنليل افنشطة الحركية سواء داخل الصه أو خارجهدا 
تتطمب مستمزمات مادية  ضً  ين إمكانات بشرية وخبدرات معر يدة ، سديما وأن العديدد مدن 

ومشك ت العمل  يهدا أشدارت الدق وجدود العديدد الدراسات التي تناولت واق  رياض افطلال 
( الدق 4970من المشك ت التي تحول دون تحقيقهدا فهددا ها ،  قدد أشدارت دراسدة مدردان  

. وأظهدددرت دراسدددة الندددوري  نشددداطاتها اليوميدددة يددددم م  مدددة أبنيدددة ريددداض افطلدددال  نجددداز
لمددددديرات ( التدددي تناولددددت مشدددك ت العمددددل  ددددي ريددداض افطلددددال مددددن وجهدددة نظددددر ا4980 

 . اث ويدم توا رهاوالمعممات ، نقص الموازم وارث
( التددددي ركددددزت يمددددق واقدددد  دور الحضددددانة وريدددداض 4986وبينددددت دراسددددة حسددددان  

افطلددددال  ددددي المممكددددة العربيددددة السددددعودية . أن هندددداك بعددددض المشددددك ت التددددي تواجددددم هددددلد 
 .لمادية نات االمؤسسات منها يدم مناسبة افبنية فهداه الرياض ، ويدم توا ر اامكا

( التي اهتمت بالمشك ت التي تواجهها معممدات 4994كما أشارت دراسة وريكات وجعارة  
ريدداض افطلددال  ددي مدينددة يمددان ، الددق أن أكثددر المشددك ت شدديويًا هددي يدددم وجددود  مسددلة 

( 4994وبيندت دراسدة الجنيدد وبددر   . ر افلعاب التربويدةواضحة لرياض افطلال  وقمة تو 



 

 40 

ت لات افهمية التدي تواجدم إدارات الريداض بدولدة البحدرين ، هدي تمدك المتعمقدة أن المشك 
( الدددق ا تقددددار Vergara,1995وانتهدددت دراسدددة  يرجدددارا   ..دولدددة بالعمدددل مددد  مؤسسدددات ال

وبينددددت دراسددددة لمهددددارات الضددددرورية  ددددي يمددددل الروضددددة . معممددددات الروضددددة الددددق بعددددض ا
مدددنه  وافنشدددطة هدددي مدددن أبدددرز مشدددك ت (أن التجهيدددزات وافلعددداب ، وال2004الشددديباني  

. وكما اشارت دراسدة حسدين ة نظر المربياترياض افطلال  ي الجمهورية اليمنية من وجه
( ان هناك العديد من المشك ت تتعمق بنقص المستمزمات المادية ونقص المهارات 2002 

 . لدى المعممات
هلد المؤسسات ، إا وم  أن هلد الدراسات تناولت مشك ت رياض افطلال وواق  

أنهدددا أشدددارت الدددق وجدددود صدددعوبات تواجدددم يمدددل هدددلد المؤسسدددات بمدددا  يهدددا نقدددص افجهدددزة 
ة المخصصددة لهددا بنيددوالمسددتمزمات الضددرورية  ددي تنليددل افنشددطة ، وكددللك يدددم مناسددبة اف

 نشطة الحركية . أمام تنليل العديد من افوالتي تقه يا قًا 
 الطريقت واإلجراءاث  -3

 ع البحث :مجتم -3-1

ريأأ امثفالأأ  م أأ متأأريتثومعتما أأ ومميتأأف  ممتمت أأبمث الأألمث لأأ   متأأ 

(مرعضة,متامأ م48 معا م)(متريتةمعتما ةميتوزع449عث ا  غمعرده )متل  ظةمدهوك

ظةمت متص دره مث تس ية اسمالومثفحص ئيةمم تي امثفال  م  مث  ل  

م.

 عينت البحث : -3-2

ات ومعممدددات ريددداض افطلدددال  دددي محا ظدددة دهدددوك تدددم اختيدددار ييندددة يشدددوا ية مدددن مددددير  
( معممدة ، تراوحدت أيمدارهن بدين 50( مدديرة و 44( مدديرة ومعممدة بواقد   64وتلللت العينة مدن  

( 4( ، والجدددول  9.276( سددنة وانحددراه معيدداري بمدد   37.437( سددنة بمتوسددط قدددرد  22-54 
 يوضح خصا ص العينة.

 (4الجدول  
 يوضح خصا ص يينة البحث

 النسبة الم وية التكرار متايرال
 العمر :

 سنة 24-30
 سنة 34-40
 سنة 44-50
 سنة  54-60

 
49 
20 
20 
5 

 
29.7% 
34.3% 
34.3% 
7.7% 

                                                 

 عحرةمثإلحص ءمق مث  ريتيةمث م تةم تتبيةمتل  ظةمدهوكم.م



 

 44 

 الخدمة :
 سنة 4-40
 سنة 44-20
 سنة 24-30

 
53 
8 
3 

 
82.8% 
42.5% 
4.7% 

 التحصيل الدراسي :
 دورة تربوية

 دار المعممات
 معهد إيداد المعممات

 ن المركزيمعهد المعممي
 معهد اللنون التطبيقية

 أخرى 

 
3 
28 
47 
43 
2 
4 

 
4.7% 
43.7% 
26.6% 
20.3% 
3.4% 
4.6% 

 

  أداة الدراست : -3-3
 ي جم  البيانات يمق استبانة أيدها الباحث  ي الق جانب المقابمة ايتمدت الدراسة 

( ، 4لال  الممحق ضوء دراسة استط يية تم  يها توجيم استبيان ملتوح الق مديرات رياض افط
(  قرة 44 المحور افول ، تضمن  (  قرة26ضمت   ينور وتكونت ااستبانة النها ية من مح

لعينة طمب من ا ممارسة افنشطة الحركية  ي الروضة ، حيثالتي تحققها  ا داللو تعبر ين 
غير موا ق  –محايد  –من خ ل المقياس الث ثي   موا ق  إبداء الرأي حول مدى تحقق اللوا د

.) 
حركيددة والصددعوبات التددي تواجددم قدد  افنشددطة الاحددول و (  قددرة 42تضددمن  المحددور الثدداني و 

لعيندة إبدداء الدرأي حدول مددى تحقدق حيدث طمدب مدن ا المعممات أثناء ممارسدة افنشدطة الحركيدة ،
 –موا ددق مددن خدد ل المقيدداس الث ثددي    م تحققهدداافنشددطة الحركيددة والصددعوبات الكامنددة وراء يددد

ت أخدرى لواقد  افنشدطة قد ختم المحور بسؤال ملتدوح يدن صدعوباغير موا ق ( ل و  – غير متلكد
  .( 2  ممحق من وجهة نظر المستجيبات

 
 الوسائل اإلحصائية : -3-4

نام  تحقيقًا فهداه البحث ، ولارض تحميل البيانات ومعالجتها ، تم استخدام بر  
 ( .SPSSالحقيبة ا حصا ية لمعموم ااجتمايية اللي يرمز لم إختصارًا بد  

 
 :  نتائج الدراسة ومناقشتها-1 -4
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ينها يممية التحميل ا حصا ي لمبيانات الواردة  ي  تسيتم يرض النتا   التي أسلر 
 وكما يلتق :البحث ويمق و ق أهداه البحث 

 
 المعممات :المديرات و ظر من وجهة ن فوائد النشاط الحركي .1

يدة لتدي تحققهدا ممارسدة افنشدطة الحرك: مدا اللوا دد ا ي البحدث هدولسؤال افول الما كان 
 ؟ لال من وجهة نظر المديرات والمعمماتطل 

التدي  دي اللوا دد  أ دراد العيندة يميم تم تحميل البيانات الواردة  دي البحدث المتعمقدة بد راء
وللدك بحسداب الوسدط الحسدابي واانحدراه المعيداري ل طلدال ، يدة تحققها ممارسة افنشدطة الحرك

لدرجات أ راد العينة يمق كل  قرة ومن ثم مقارنتها م  الوسدط اللرضدي باسدتخدام ااختبدار التدا ي 
وجدددود يددددد مدددن اللوا دددد لمنشددداط الحركدددي مدددن وجهدددة نظدددر  ظهرت النتدددا   دددللعيندددة واحددددة . 

سدددطات الحسدددابية لمددددرجات المتحققدددة أيمدددق مدددن المعممدددات ، حيدددث كاندددت المتو و المدددديرات 
الوسددط اللرضددي وكددان اللددرق دال إحصددا يًا واتضددح للددك مددن القدديم التا يددة المحسددوبة والتددي 

( بددين افوسدداط المحسددوبة والوسدددط 0.05كشددلت يددن وجددود  ددرق دال ينددد مسدددتوى دالددة  
لخاصدددة بلوا دددد اللرضدددي لكدددل  قدددرة مدددن اللقدددرات الدددواردة  دددي الجدددزء افول مدددن أداة البحدددث وا

 ( يوضح للك .2والجدول  النشاط الحركي . 
 
 
 
 
 

 (2الجدول  
 يوضح المتوسط الحسابي واانحراه المعياري والقيمة التا ية للوا د افنشطة الحركية

المتوسط  اللقرة ت
 الحسابي

اانحراه 
 المعياري 

القيمة 
 التا ية

 44.493 0.475 2.969 روضة يزيد النشاط الحركي من دا عية الطلل ورغبتم  ي ال 4
 46.752 0.448 2.875 النشاط الحركي يزود الطلل بمعمومات ين لاتم وقدراتم . 2
 44.724 0.467 2.859 يزيد النشاط الحركي من  هم الطلل لمدروس التي يتمقاها  . 3
 9.834 0.597 2.734 يسايد النشاط الحركي يمق تنمية قدرات الطلل ومهاراتم . 4
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 45.930 0.434 2.859 شاط الحركي يسايد الطلل  ي بناء ي قات اجتمايية  .الن 5
 46.752 0.447 2.875 يحصل الطلل من خ ل النشاط الحركي يمق التالية الراجعة  6
 44.400 0.548 2.784 يسايد النشاط الحركي الطلل يمق مواجهة ارخرين  . 7
 45.777 0.420 2.828 لدى الطلل . يقمل النشاط الحركي من التوتر اانلعالي 8
 24.825 0.302 2.937 يو ر النشاط الحركي  رصة لمطلل كي يعبر ين نلسم . 9
 6.986 0.662 2.578 يسايد النشاط الحركي  ي تنمية القدرة الملظية لدى الطلل  40
 43.528 0.489 2.828 يزيد النشاط الحركي من معر ة الطلل بالبي ة المحيطة بم. 44
 47.678 0.403 2.894 ينمي النشاط الحركي ا بداع لدى الطلل وتد عم ل بتكار . 42
 22.769 0.324 2.922 يزيد النشاط الحركي من ثقة الطلل  ي نلسم وبقدراتم . 43
 24.404 0.343 2.906 يتعمم الطلل من افنشطة الحركية التعاون م  ارخرين . 44

تلكيدددهن يمددق أن النشدداط الحركددي يزيددد مددن دا عيددة  وتبددين مددن إجابددات أ ددراد العينددة
الطلل ورغبتم  ي الروضة ، وهدلا يعندي أن معممدات الروضدة يددركن قيمدة النشداط الحركدي 
لمطلدددل وأهميتدددم  دددي زيدددادة الدا عيدددة لددددى الطلدددل ، وكدددللك أشدددارت النتدددا   الدددق أن النشددداط 

ن المدديرات والمعممدات  دي الحركي يزود الطلدل بمعمومدات يدن لاتدم وقدراتدم ، وهدلا يعندي أ
يكتسدب بعدض المعمومدات رياض افطلال يعر ن بلن الطلل أثناء ممارستم لمنشاط الحركدي 

ويتعره يمق امكاناتم وقدراتم من خ ل أداءد لمحركات وكللك من خد ل مقارندة نلسدم مد  
هدم الطلدل أقرانم من افطلال . كما تليد إجابات أ راد العينة بلن النشداط الحركدي يزيدد مدن  

لمدددروس المقدمددة  ددي الروضدددة ، وهددلا يدددل يمددق إدراك المعممدددات لدددور افنشددطة الحركيدددة 
( 4كعامل مسايد  ي زيادة التركيز واانتباد لدى الطلل . ويتجمق للدك بوضدوح  دي اللقدرة  

وكدللك التاليدة التي تشير الق دور افنشطة الحركية  ي تنميدة قددرات افطلدال ومهدارتهم ، 
ومدن جاندب رخدر تسدهم التي يحصدل يميهدا الطلدل مدن ممارسدتم لمنشداط الحركدي ،  الراجعة

افنشدددطة الحركيدددة  دددي بنددداء افواصدددر ااجتماييدددة بدددين افطلدددال ويسدددايدهم يمدددق مواجهدددة 
دارات ريدداض افطلددال يدددركن بشددكل واضددح  ايميددة ارخددرين .  وهددلا يعنددي أن المعممددات وا 

  انب شخصية الطلل . افنشطة الحركية  ي أكثر من جانب من جو 
يضدداه الددق مددا تقدددم  ددنن النتددا   تشددير بوضددوح الددق اتلدداق رراء يينددة البحددث حددول  

دور افنشددطة الحركيددة  ددي تقميددل التددوتر اانلعددالي لدددى افطلددال ، وهددلا يعنددي أن ممارسددة 
النشدداط الحركددي مددن شددلنم أن يددؤدي الددق تلريدد  اانلعدداات واسددترخاء الطلددل ، وكددللك  ددي 

سيما  ي المجال الملظي فنم يتواصدل مد  أقراندم أثنداء النشداط الحركدي ، ين نلسم التعبير 
كما يتعدره يمدق البي دة المحيطدة بدم وتنمدو لديدم القددرة ا بداييدة أو اابتكاريدة ، وكدل للدك 
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من شلنم تدييم ثقة الطلل بنلسم و ي الوقدت لاتدم تددييم ثقتدم بدارخرين ممدا يدؤدي بدم الدق 
   ارخرين .  مزيد من التعاون م

وهلد النتا   تشير بوضوح الق أن إدارات رياض افطلدال والمعممدات يددركن يشدكل  
واضح أهميدة افنشدطة الحركيدة  دي هدلد المؤسسدات التربويدة ويعدر ن  وا دد النشداط الحركدي 
لمطلددددل ، لكددددن تبقددددق مسددددللة إمكانيددددة تنليددددل افنشددددطة الحركيددددة أمددددر يتعمددددق بمدددددى تددددوا ر 

مكاناتها .المستمزمات الماد  ية من جانب ويوامل أخرى تتعمق بطبيعة بناية الروضة وا 
 
 : والمعممات من وجهة نظر المديرات . واقع األنشطة الحركية2

ولمتعره يمق واق  النشاط الحركي  ي رياض افطلال تمت معالجة البيانات 
جات الواردة  ي البحث والمتعمقة بهلا الجانب ، وللك ين طريق حساب متوسط الدر 

لدرجات أ راد العينة ين اللقرات الخاصة بهلا المجال ، ومن ثم واانحراه المعياري 
تبار التا ي لعينة مقارنة المتوسطات المحسوبة م  الوسط اللرضي لكل  قرة باستخدام ااخ

أظهرت نتا   المعالجة ا حصا ية أن هناك العديد من المعوقات التي تقه أمام واحدة . و 
ل  ي مجال ممارسة افنشطة الحركية من وجهة نظر المديرات والمعممات ، رياض افطلا

( باستثناء  قرة 0.05حيث كانت القيم التا ية المحسوبة دالة إحصا يًا يند مستوى دالة  
 ( يوضح للك .3واحدة ،  والجدول  

 (3الجدول  
 نشطة الحركية يوضح المتوسط الحسابي وااتحراه المعياري والقيمة التا ية لواق  اف

المتوسط  اللقرة ت
 الحسابي

اانحراه 
 المعياري 

القيمة 
 التا ية

 6.333 0.750 2.594 افنشطة الحركية  ي الروضة متنوية . 4
 5.267- 0.742 4.534 افنشطة الحركية التي نمارسها كا ية . 2
 9.834 0.597 2.734 معظم افنشطة الحركية ترتبط بالمواد التي يتعممها الطلل. 3
 47.045 0.426 2.906 تشج  المعممات افطلال يمق ممارسة افنشطة الحركية . 4
 42.540 0.509 2.797 تحلز ا دارة المعممات يمق ممارسة افنشطة الحركية  5
 4.660 0.979 2.203 يدم وجود معممة متخصصة  ي النشاط الحركي . 6
 3.609 0.866 2.394 ية ل طلال .يدم وجود افدلة الخاصة بافنشطة الحرك 7
 6.902 0.742 2.644 قمة المراج  والكتب التي تتحدث ين افنشطة الحركية  8
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 40.358 0.603 2.784 قمة تو ر المستمزمات مما يحدد المعممة  ي أنشطة محددة.  9
 3.204 0.897 2.359 المشاركة في النشاط ال تؤخذ في االعتبار عند تقويم المعممة. 10
 6.549 0.748 2.609 يدم وجود أماكن مخصصة لممارسة افنشطة الحركية  11
 0.980 0.893 2.409 ا توجد درس خاص بممارسة افنشطة الحركية . 12

، وأنهدا تدرتبط بدالمواد ة متنوية افنشطة الحركية  ي الروضوتشير هلد النتا   بوضوح الق أن 
موجهدددة وهاد دددة ، وأن المعممدددات يشدددجعن افطلدددال يمدددق التدددي يتعممهدددا الطلدددل وهدددلا يعندددي بلنهدددا 

ممارسددة النشدداط الحركددي ، وكددللك ا دارة تحلددز يمددق للددك ، ومدد  للددك  ددنن ارراء اتلقددت يمددق أن 
( حيددث كددان 2افنشددطة الحركيددة الممارسددة  ددي الروضددة غيددر كا يددة ويتضددح للددك  ددي اللقددرة رقددم  

وسددط اللرضدي لملقددرة البدال   درجتددان( ، وكددللك المتوسدط الحسددابي لددرجات أ ددراد العيندة أقددل مدن ال
تدل النتا   المعروضة  ي الجدول الدق وجدود يددد مدن المعوقدات أمدام ممارسدة افنشدطة الحركيدة 

 ددي اللقددرات التددي كانددت متوسددطاتها أيمددق مددن المتوسددط النظددري ، تتمثددل تمددك المعوقددات و
جددود افدلددة الخاصددة يدددم و و معممددة متخصصددة  ددي النشدداط الحركددي ،  يدددم وجددود وهددي : 

،  قمددة المراجدد  والكتددب التددي تتحدددث يددن افنشددطة الحركيددة، و بافنشددطة الحركيددة ل طلددال 
المشدداركة  ددي النشدداط ا ، و  قمددة تددو ر المسددتمزمات ممددا يحدددد المعممددة  ددي أنشددطة محددددةو 

يدددم وجددود أمدداكن مخصصددة لممارسددة افنشددطة ، و  تؤخددل  ددي اايتبددار ينددد تقددويم المعممددة
   (. ا توجد درس خاص بممارسة افنشطة الحركية ، و  ةالحركي
باحث الق رياض افطلال وااستجابات التي حصدل يميهدا مدن كشلت الزيارات المختملة لملقد 

يددن الكثيددر مددن المعوقددات والصددعوبات  المقدداب ت مدد  إدارات ريدداض افطلددال وبعددض المعممددات
 منها : لمرجوة و ل دون تحقيق افنشطة الحركية ل هداه االتي تحو 

سدداحات وقايددات مددن الحركيددة قصددور بعددض ا مكانيددات الماديددة المتددو رة لممارسددة افنشددطة  -
 لمعب للك فن أغمب افبنية هي غير م  مة لمروضة .

والوظددا ه  بافهددداه عممددات ممددا يددؤدي إلددق يدددم إحدداطتهننقددص ا يددداد التربددوي لددبعض الم -
 ي . التربوية لمنشاط الحرك

ة وتحدول دون تمكنهدا مددن المعممد وه بليدداد كبيدرة مدن افطلدال ممدا يثقدل كاهدلصدلازدحدام ال -
 نشدددطة فطلدددال للممارسدددة ا ا يتددديح وقتددداً توجيدددم افطلدددال  دددي افداء الحركدددي السدددميم . كمدددا 

 بصورة كا ية . الحركية 

 دي المختملدة الحركدي وبدرام  النشداط  نقص الويي من جانب بعض ارباء وافمهدات بلهدداه -
 .  النشاط تشجي  الطلل ل نضمام إلقوبكيلية ضة الرو 
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الحركدددي ويددددم م  مدددة افمددداكن الموجدددودة  دددي نقدددص افمددداكن المخصصدددة لممارسدددة النشددداط  -
 الروضة خاصة  ي  صل الشتاء ، أو يدم وجود ساحة لمجري والركض .

ات الحركدددددي ، وأحياندددددًا يددددددم تدددددو ر افدو  نقدددددص افجهدددددزة وافدوات والمدددددواد ال زمدددددة لمنشددددداط -
ثً   دوشدك اسدلن (  دي القايدة أو أجهدزة مدوالمستمزمات الضرورية لممارسة افنشطة الحركيدة 
 . أو مستمزمات  ي الحديقة  مثً  لمتسمق أو التوازن( 

الحركيدددة ممدددا يمدددق افنشدددطة  عممدددات المشدددر اتقمدددة أو انعددددام الحدددوا ز الماديدددة والمعنويدددة لمم -
 .دون حماس  ايمارسونه يجعمهن

متعدب أندم يمدل  ايتبداري يمدق ور لممارسدة أبندا هم لمنشداط الحركدعض أولياء افمدمعارضة ب -
 .ويمكن أن ينت  ينها إصابات جسمية 

 أو الرياضية  ي الروضة .ية المالية المعتمدة ل نشطة الحرك اتضعه التخصيص -

مديريدددة العامدددة يمدددق مسدددتوى ال دددي ريددداض افطلدددال  الحركيدددة  نشدددطةيددددم وجدددود مختصدددين ل -
 .ة أو  ي رياض افطلال نلسهالمتربي

 

 
 االستنتاجاث -4-2

مستنتجمثفت :ث ت متوصلمث يه مث اللمي ك مثنمنمث نت ئجم  مضوء

تقمل التوتر أن النشاط الحركي يحقق جممة من اللوا د ل طلال  ي الروضة  هي  -4
 يزيد من دا عية الطلل و همم لمدروس ويزودد بمعمومات ين، و اانلعالق  لدى ااطلال 

 . قدراتمو  لاتم

يدم وجود افدلة الخاصة وكللك  يدم وجود معممة متخصصة  ي النشاط الحركي -2
 بافنشطة الحركية ل طلال .

درس خاص يدم وجود ، و كللك  قمة المراج  والكتب التي تتحدث ين افنشطة الحركية -3
 . بممارسة افنشطة الحركية

قمة تو ر المستمزمات مما  ، وكللك يدم وجود أماكن مخصصة لممارسة افنشطة الحركية -4
 . الحركيةيحدد المعممة  ي افنشطة 

 
 التوصيات :  -3 -4

ااتجاهدات الحديثدة  دي تطدوير من أجل تطوير النشاط الحركي  ي ريداض افطلدال و دق 
 : التربوية ينباي مراياة النقاط ارتية برام  افنشطة

 حاجات افطلال رورة تربوية لمواجهة ي ض. تويية معممات الروضة  ي أن النشاط الحرك4
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الجسددمية والعقميددة جوانددب المددن  اممددة  ددي تكددوين شخصددية الطلددلااهتمددام بددالنظرة الكميددة المتك. 2
  والحركية والماوية واانلعالية وااجتمايية ، ويعني للك ااهتمام بالنشاط الحركي  .

حركيدة  دي ريدداض لتطدوير افنشدطة ال  ددي الجامعداتميدة المتاحدة . ااسدتلادة مدن ا مكاندات العم3
 .  افطلال

ويدات التخطديط التربدوي ي بمتطمباتم المادية والبشرية أولوية  دي قا مدة أول. إيطاء النشاط الحرك4
 . لمرحمة رياض افطلال

حركيدددة والمهدددارات لددددى افطلدددال مدددن خددد ل ااهتمدددام بالنشددداط قددددرات الالالتركيدددز يمدددق تنميدددة . 5
 .  البدني لمطلل

مرحمددددة الطلولددددة وللددددك و قدددا لدراسددددات يددددن طبيعدددة  ادة النظددددر  دددي إيددددداد معممددددة الروضدددةإيددد. 6
 . وخصا صها 

بايتبارهدددا الاددد ه المحددديط المخصصدددة لريددداض افطلدددال إيدددادة النظدددر  دددي افبنيدددة المدرسدددية . 7
 بافنشطة التربوية . 

طلدل وبنداء الثقدة بدالنلس دورهدا  دي تكدوين قددرات الية و . تويية المعممات بلهمية افنشطة الحرك8
المعممددات يمددق بعددض افنشددطة وافلعدداب المناسددبة لعمددر الطلددل  ددي  تدددريبوالتركيددز يمددق  . لديددم

  الروضة .

ي وأن يتلهمددوا أهدا دم وأن يتعداونوا مدد  . توييدة أوليداء افمدور بالوظددا ه المتعدددة لمنشداط الحركد9
 من المعممات  ي الروضة . القا مين يمق افنشطة

 
 :المقترحاث -4-4

 يقترح الباحث اجراء الدراسات ااتية:واستكماًا لملا دة المتوخاة من البحث 
 مقارنة ل نشطة الحركية لرياض ااطلال  ق اقميم كوردستان م  اانشطة اجراء دراسة-4

 رياض افطلال  ي الدول المتقدمة . ق  الحركية
رياض ااطلال  ق اقميم ركية  ي لحالي ل نشطة الحمنه  اواق  الاجراء دراسة ين -2

 كوردستان.
م.اانشطة الحركية لرياض ااطلال  ق اقميم كوردستان اجراء دراسة  ميدانية ين معوقات-3
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 جامعة دهوك 
 كمية التربية 

 م/ استبيان
 عزيزتي المديرة ..
 عزيزتي المعممة ..

النشاط الحركي في رياض األطفال وواقعها فوائد "يروم الباحث إجراء دراسة ين  
" ، للا نرجو التلضل بقراءة اللقرات الواردة  ي  الحالى من وجهة نظر المديرات والمعممات

( تحت البديل  ا ااستبيان بدقة ، ومن ثم ا جابة ين كل  قرة من خ ل وض  ي مة   هل
 اللي يعبر ين رأيك ، شاكرين لكم تعاونكم الجاد خدمة لمبحث العممي  ي إقميم كوردستان .

 
 الباحث         
 أحمد قاسم محمد حمي       

 
 العمر :       ( سنة .

 ( سنة .  مدة الخدمة  ي الروضة :     
 معهد إيداد المعممات     (   التحصيل الدراسي : دورة تربوية      (  دار المعممات      (

 أخرى تلكر      ( معهد اللنون التطبيقية      (     معهد المعممين المركزي     ( 
 
 
 بدائل اإلجابة الفقرة ت

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق
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    النشاط الحركي يزود الطلل بمعمومات ين لاتم وقدراتم . 2
    يزيد النشاط الحركي من  هم الطلل لمدروس التي يتمقاها  . 3
    يسايد النشاط الحركي يمق تنمية قدرات الطلل ومهاراتم . 4
    يسايد الطلل  ي بناء ي قات اجتمايية  . النشاط الحركي 5
    يحصل الطلل من خ ل النشاط الحركي يمق التالية الراجعة  6
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مهل هناك صعوبات أخرى تواجم المعممة أو الروضة  ي مجال النشاط الحركي ؟


