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مستجيباً بواق

 )14مديرة و  )50معممة  .وطبق يمق العينة أداة الدراسة التي تكونت من

استبانة ضمت  )26قرة  ،خصص الجزء افول منها لمتعدره يمدق وا دد النشداط الحركدي

وتكونت من  )44قرة والثانية  )42قرة خصصت لمتعره يمق واق افنشطة الحركية.
وأظهددرت النتددا

أن لمنشدداط الحركددي العديددد مددن اللوا ددد مددن وجهددة نظددر المددديرات

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

السدداحات  ،وكددللك نقددص الحدوا ز لممعممددات المدواتي يمارسددن النشدداط الحركددي  .و دي ضددوء
النتا

تم تقديم جممة توصيات .
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 -1-1مشكمة البحث :

تعدد افنشدطة الحركيددة التدي يدتم تنليددلها دي داخددل الصده أو خارجدم ال ار ددد المهدم لمرسددالة

التربوية التي تقدمها الروضة بايتبارها مؤسسة تربوية وتعميمية  ،تستهده تزويد الطلل بالجوانب
المعر يددة والخب درات الحركيددة وااجتماييددة لتحقيددق النمددو السددميم لشخصدديتم  ،وايدددادد لحيدداة أ ضددل
وتوجيهددم نحددو السددموك ا يجددابي  .افنشددطة الناجحددة ومنهدا افنشددطة الحركيددة الم مددة ل طلددال
والمناسبة فيمارهم وقدراتهم تدرب الطلل يمق التلكير ا بددايي واحتدرام ارخدرين والنظدام وافداء

الجيد وتحمل المسؤولية .

وافنشددطة داخددل صدده الروضددة أو خارجهددا  ،أنشددطة تعمدديم وتعمددم طالمددا أنهددا تددتم تحددت

توجيدم واشدراه الروضددة لتحقيدق أهددا ها  ،أو أهددداه المجتمد مدن خ لهددا  ،وهدي تطبيدق لملهددوم

اء كانت بدنية أو يقمية ضرورية لمتعمم .
النشاط اللي يعني أن النشاطات سو ً
وافنشطة الحركية هي جزء مهم مدن مجمويدة مدن افنشدطة التربويدة التدي يمكدن تحديددها
دي تمددك البدرام التددي تقدددم ل طلددال ددي مرحمددة الروضددة  ،وهددي مددن افنشددطة التددي تهددتم بددالمتعمم

وتعنق بما يبللم من جهد يقمي أو بدني ي ممارسة أنواع النشاط اللي يتناسب م قد ارتم وميولم
واهتماماتم داخل الروضة وخارجها  ،بحيث يسايد يمق إثراء الخبرة واكتساب مهارات متعددة بما

يخدم مطالب النمو البدني واللهني لدى الطلل ومتطمبات تقدم المجتم وتطورد  .لهلا جاءت هلد
الدراسة لمتعره يمق واق افنشطة الحركية ي رياض افطلدال  ،وتحديدد الصدعوبات التدي تواجدم

هلد المؤسسات يند محاولتها تنليل افنشطة الحركية  ،تمهيدا لمعالجة تمك الصدعوبات وتدلليمها .

ويميم يمكن تحديد مشكمة الدراسة ي افس مة ارتية :

 .4كيدده ينظددر المددديرات والمعممددات ددي ريدداض افطلددال الددق افنشددطة الحركيددة ومدددى ا دددتها
فطلال الروضة ؟

 .2م ددا واقد د افنش ددطة الحركي ددة ددي ري دداض افطل ددال ؟ وم ددا ه ددي المعوق ددات الت ددي تواج ددم إدارات
ومعممات رياض افطلال يند تنليلهم ل نشطة الحركية؟

 -2-1أهمية البحث والحاجة اليه :
تعد رياض افطلال الحجر افساس والمدخل اللي تقوم يميم بنيدة الهيكدل التعميمدي

بشكل يام  ،رياض افطلال هي إحدى أهم المؤسسات التربوية التي تسدجل حضدو اًر بدار اًز
ددي التددلثير يمددق سددموك افطلددال وتنش د تهم  ،ومددن خ لهددا يددتم نقددل قدديم المجتم د وأنم دداط

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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ولقد تزايدت أهمية رياض افطلال ي العصر الحديث بلضل تحول ارراء اللمسلية

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

طريق ااستكشاه الحر الشيباني  : 2004 ،ص. )24

وريدداض افطلددال شددلنها شددلن بقيددة المؤسسددات التربويددة قددد تواجددم بعددض الصددعوبات

والمعوقددات الت ددي تح ددول دون قيامه ددا ددي يممهددا بص ددورة ص ددحيحة ويممي ددة  ،والت ددي تتطم ددب

البحث والدراسة الموضويية من أجل تحديد الواق خاصة ما يتعمق بافنشطة التي تمارسها
الروضددة خ د ل يممهددا اليددومي مددن أجددل الوصددول الددق حمددول يمميددة لات طدداب موضددويي
ومقبددول يمكددن أن تسدداهم ددي تطددوير يمددل هددلد المؤسسددات وبمددا يحقددق أهدددا ها  .ومددن هنددا
دنن د ارسددة واقد افنشددطة دي ريدداض افطلدال بايددة تحديددها والتعددره يمدق المعوقددات أمددام

تنليددل بعددض افنشددطة وخصوص داً الحركيددة منه ددا واقت دراح الحمددول العمميددة لهددا  ،يسددهم ددي
تحسين نويية الرياية المقدمة لمطلل الكوردي .

اسيما وان النشاط ي رياض افطلال يقوم يمق المعدب والحركدة  ،وهدلا يبدرز دور

النشدداط الحركددي وأهميتددم ددي تجسدديد مددنه الروضددة  ،وان كددان دور النشدداط يقددل أو يكثددر

حس ددب الق ددا مين يم ددق الروض ددة ومق دددار وي دديهم احتياج ددات الطل ددل وض ددرورة العم ددل يم ددق
تمبيتها يدس ومصمح  : 4983 ،ص. )42

وربما يعتقد البعض من ارباء وافمهات وكللك البعض من القا مين يمق ريايدة افطلدال

ي الروضة بلن افنشطة الحركية الرياضية) تدؤدي الدق إرهداق افطلدال وشدعورهم بالتعدب ويدرون

أن ا دددتها أقددل مددن افنشددطة المعر يددة  ،لكددن الحقيقددة غيددر للددك كمددا تؤكدددها الد ارسددات العمميددة
المتخصصة  .إل أن ل نشطة الحركية أث اًر كبي اًر ودو اًر عااً ي بث روح الحماس واايجابيدة لددى
افطلال ي الروضة  ،وبروز مشاركتهم اللعمية ي افنشطة افخرى التي تقدمها الروضدة ضدمن

برامجها  ،وهلا من شلنم أن يحقدق أهدداه الروضدة وتزيدد مدن ايميدة افداء يهدا  ،بجاندب مدا قدد
تهي ددم افنشددطة الحركيددة مددن ددرص لددتعمم المبددادرة  ،وتوجيددم الددلات  ،وتكددوين الرغبددات  ،وتنميددة

المهارات  ،واشباع الكثير من متطمبات الجاندب الوجدداني مدن شدعور بالرضدا والتقبدل والتوا دق مد

الحياة المدرسية ي الروضة ومتطمباتها  ،مما يسايد يمق التنمية العقميدة وزيدادة مسدتوى اللايميدة

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

المشك ت إلا ما أحسنت تربية افطلال يها الجنيد وبدر  : 4994 ،ص. )34
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ومما يؤكد أهمية افنشطة المقدمة ي الروضة يموماً وافنشطة الحركية خصوصاً

ودورهددا ددي تكددوين شخصددية الطلددل  ،هددو الدددور البددارز لريدداض افطلددال كونهددا تحتضددن
مرحمة مهمة من مراحل تكوين الشخصية التي تتحدد يها أبعاد سموك اللدرد ودوا عدم بشدكل

ي زمم ي حياتم المقبمة  ،ض ً ين أنها تعتبر الوسيط اللي يسهم دي نمدو افطلدال نمدواً

تكاممياً خاصة من النواحي الجسددية والعقميدة والوجدانيدة حد وة  : 4992 ،ص . )44ومدا
تتميز بم هلد المرحمدة العمريدة مدن حيداة الطلدل  ،إل يعدد الدبعض مدن المتخصصدين مرحمدة

الطلولة المبكرة أو يمر ما قبل المدرسدة مدن أهدم اللتدرات دي حيداة الطلدل  ،للدك فندم يبددأ
ددي اكتسدداب التوا ددق الصددحيح مد 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

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

كمددا أن النش دداط الحرك ددي ال ددلي يمارس ددم الطل ددل ددي الروض ددة ل ددم وا ددد كثيد درة  ،د د

تقتصددر ا دددة المعددب الحركددي يمددق المكونددات الجسددمية مددن بنيددة الشخصددية حسددب  ،بددل

تعد ددداها الد ددق اللايميد ددة النلسد ددية Activeness

 )Psychicأي ايميد ددة اانتبد دداد وا دراك

والتخيل والتلكير واللاكرة وا رادة والضبط اللاتي وغير للك من مظاهر تطور نمو يمميات

النشاط النلسي لمطلل بمقيس ومريي  : 4987 ،ص. )404

وتعتمددد ريدداض افطلددال ددي تحقيددق أهدددا ها يمددق افنشددطة واللعاليدات القا مددة يمددق

استخدام افلعاب التربوية  ،إل تعد افلعاب التربوية أحد مظاهر التجديد التربوي  ،بل تمثل

افلعد دداب التعميميد ددة أحد ددد اسد ددتراتيجيات تربيد ددة المد ددتعمم نلسد ددياً وتربوي د داً السد ددكران : 2000 ،

ص. )483

وكدللك ددنن اختيدار افنشددطة الحركيددة المناسدبة لطلددل الروضددة وتنليدلها يحتدداج الددق

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 خ د ل طلددل الروضددة ،
وتعد معممة الروضة بتعاممها  ،وأدا ها وكلا تها وخمليتها العمميدة  ،مدن أهدم المصدادر التدي

تحقق أهداه هلد المرحمة أبو طالب  : 2000 ،ص. )487

وممددا تقدددم تبددرز أهميددة ريدداض افطلددال بشددكل يددام ودور افنشددطة الحركيددة يهددا

بشكل خاص ي تربية افطلال وتحديد خصا صهم المعر ية والشخصية  ،كما تتجمق وا د

البحث الحالي من أهمية التعره يمق واق افنشطة الحركية ي رياض افطلال من وجهة
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نظر المدديرات والمعممدات  ،للدك فن التعدره يمدق الواقد واستكشداه المعوقدات التدي تقده

أمدام تنليددل افنشدطة الحركيددة وتحديددها يسددايد دي اقتدراح الحمدول التددي مدن شددلنها أن تسددهم
ي تطوير يمل هلد المؤسسات التربوية .

وقددد جدداءت هددلد الد ارسددة لمكشدده يددن واقد افنشددطة الحركيددة القا مددة ددي ريدداض افطلددال

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

افنشطة .

ويموماً  ،هناك يدة مبررات ديت إلق إجراء هلد الدراسة وأهمها :

 -رغبة الباحث ي التعره يمق واق النشاط الرياضي الحركي) دي هدلد المؤسسدات التدي تسدبق

المدرسة  ،والعمل من أجل تطوير افنشطة الحركية بما يت م م التطوير التربوي الشامل .

 -م حظددات الباحددث ومناقشددتم لهددلا الموضددوع م د يدددد مددن المتخصصددين ددي العمددوم الرياضددية

والتددي تش دير إلددق وجددود مجمويددة مددن الصددعوبات التددي تواجههددا ريدداض افطلددال تتعمددق بافنشددطة

الحركية وبالتالي ضرورة تحديد تمك الصعوبات والعمل يمق معالجتها .

 -ت ازيددد ااهتمددام العددالمي بافنشددطة الحركية الرياضددية) وارتباطهددا الوثيددق بتطددوير التعمدديم وديددوة

الكثيددر مددن الد ارسددات والندددوات والمددؤتمرات التربويددة بضددرورة ااهتمددام بافنشددطة الحركيددة بكونهددا
يام ً مؤكداً وحاسماً ي مسايدة افطلال يمق النمو العقمي واانلعالي والحركي السميم .
وتبرز أهمية الدراسة من اللا دة التي ستحققها نتا جها وتوصياتها لمجهات ارتية :

 دا رة النشاط الرياضي من أجل تطوير افنشطة الرياضدية لتمتدد الدق الم ارحدل المبكدرة مدنيمر افطلال ونعني بللك مرحمة الروضة .

 دا رة التخطيط دي مدديريات التربيدة مدن أجدل رسدم الخطدط الكليمدة بوضد حدد لمصدعوباتالقا مة والعمل يمق ايجاد الحمول الم مة لتطوير العمل التربوي .

 المديريددة العامددة لممندداه لوض د مندداه لمتربيددة البدنيددة م مددة فيمددار افطلددال وقدددراهمالبدنية .

 -3-1أهداف البحث :
يهده الباحث ي البحث الحالي الق تحقيق ارتي :

 .4التعددره يمددق اللوا ددد التددي تحققه ددا ممارسددة افنشددطة الحركيددة ددي الروضددة مددن وجهددة نظ ددر

المديرات والمعممات.

 .2الكشه ين واق افنشطة الحركية ي رياض افطلال من وجهة نظر المديرات والمعممات.
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 - 4-1حدود البحث :
يتحدددد البحددث بعينددة مددن المدددي ارت والمعممددات ددي ريدداض افطلددال الحكوميددة ددي

محا ظة دهوك لمعام الدراسي 2008/2007م .
 - 5-1تحديد المصطمحات :

 - 1-5-1الشاط الحركي :

تبددين لمباحددث مددن خ د ل ااط د ع يمددق افدبيددات أن هندداك العديددد مددن التعدداريه لمنشدداط

الرياضي الحركي) نلكر منها :

تعريده تشدارلز بيدوكر  )Bucher , T., 1987بلندم للدك الندوع مدن النشداط الدلي ينمدي

القدرة الجسمية ي ا نسان ين طريق افجهزة العضدوية المختملدة ويندت ينهدا القددرة يمدق الشدلاء

ومقاومة التعب .

وي ددره ك ددل مد ددن محم ددد حس ددن ي د د وي ومحم ددد نص ددر ال دددين رضد دوان  )4999النشددداط

الرياضي بلنم أحد افنشطة البشرية الهامة التي تهده الق تربية اللرد تربية شاممة ومتزندة بددران

 : 2005 ،انترنيت)

ويعددره الباحددث النش داط الحركددي فغددراض البحددث الحددالي بأنههه جددزء مددن افنشددطة التددي

تخطط لها الروضة وتقدمها ضمن سياق المنه المعتمد ي تربية افطلال وايدادهم  ،ويو ر لها
ا مكان ددات المادي ددة والبشد درية بحي ددث تتكام ددل مد د بقي ددة افنش ددطة المعر ي ددة التعميمي ددة  ،ويت دداح يه ددا

ل طلددال بممارسددة الحركددات المختملددة  ،وينباددي يهددا م اريدداة خصددا ص نمددوهم  ،وبمددا يددؤدي إلددق
تنميد ددة خب د دراتهم وق د دددراتهم الخاصد ددة  ،وتكام د ددل شخصد ددياتهم – وللد ددك طبق د ددا ل تجاهد ددات التربوي د ددة

وااجتمايي ددة والثقا ي ددة المرغوب ددة  ،ويمك ددن أن تنقس ددم افنش ددطة الحركي ددة إل ددق قس ددمين أنش ددطة ي ددتم
ممارستها داخل الصه وأخرى يمارسها افطلال خارج الصه .

 - 2-5-1رياض األطفال:

ير ها كاظم  )4990بلنها  " :مؤسسة تربوية يمتحق بهدا افطلدال مدن سدن الرابعدة

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

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

المدرسة ويهي هم ل لتحاق بمرحمة التعميم افساسي " يزيز  : 4994 ،ص. )743
 -1-2الدراسات النظرية :

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

ل طلال بهده تنمية الجوانب المختملة من شخصياتهم فجل إيدادهم لمحياة ااجتمايية .

افنشطة التربوية هي تمك البرام وافنشطة التدي تهدتم بدالمتعمم وتعندق بمدا يبللدم مدن جهدد يقمدي

أو بدددني ددي ممارسددة أن دواع النشدداط الددلي يتناسددب م د قد ارتددم وميولددم واهتماماتددم داخددل المدرسددة

وخارجهددا  ،بحيددث يسددايد يمددق إث دراء الخب درة واكتسدداب مهددارات متعددددة وبمددا يخدددم مطالددب النمددو
البدني واللهني لدى افطلال ومتطمبات تقدم المجتم وتطورد .

ويادة تسعق افنشطة التربوية ومنها افنشطة الحركية الق تحقيق جممة أهداه منها :

 .4ترسيخ القيم والعادات ااجتمايية الجيدة ي نلوس افطلال .

 .2توجيم افطلال ومسايدتهم يمق اكتشاه قدراتهم والعمل يمق تنميتها وتحسينها .
 .3إتاحة اللرصة ل طلال ل تصال بالبي ة والتعامل معها بشكل ايجابي .

 .4إتاحة اللرصة ل طلال لمتدريب واكسابهم القدرة يمق البحث والتجديد واابتكار .
 .5إشباع رغبات وميول افطلال ي إطار تربوي سميم .

وتمعددب افنشددطة الرياضددة مثددل افلعدداب اللرديددة والمياقددة البدنيددة وافلعدداب الجماييددة دو ار بددار اًز

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

وكددللك ددنن التعبيددر الحركددي وا يقددايي تسدداهم ددي توصدديل المعر ددة وتيسددر اسددتيعابها بلسددموب

ممت ومشوق  .افنشطة الحركية المتنويدة تدرتبط بتنميدة وتهدليب جميد جواندب شخصدية الطلدل
وتكامل نمود  .لي دراسة تجريبية أجراها بدري  )2007 ،تناولت اثر برنام تربوي يمق سمات

شخصية الطلل انلعاليا ويقميدا وحركيداً  ،مدن خد ل ييندة تجريبيدة مدن ريداض افطلدال  ،أ دادت

النتددا

إيجابيددة البرنددام وتلددوق العينددة التجريبيددة يم دق العينددة الضددابطة ددي العديددد مددن الجوانددب

النما ية بما يها الحركية .

وتعتبر افنشطة الحركية من أهم وابرز افنشطة التربوية ي مرحمة الروضة نظ اًر لمدا يلرضدم

واق د هددلد المؤسسددات ودورهددا ددي تنميددة المهددا ارت الحياتيددة  .اسدديما وأن النشدداط الحركددي يعتبددر
الديامددة افساسددية ددي التربيددة الحديثددة ل لددللك يجدددر أن يعطددق لددم ااهتمددام المناسددب مددن جمي د
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النواحي التخطيطية والتنليلية والتوجيهية داخدل إطدار مدن التلداهم المتبدادل والتنسديق بدين الروضدة
وافسرة .

والشدديء المهددم ددي أي نشدداط ترب دوي بمددا ددي للددك النشدداط الحركددي هددو أن يحقددق النشدداط
أغدراض الروضدة مددن تحقيددق النمددو الشددامل المتكامددل ل طلددال  ،أي أن يسددهم ددي النمددو الجسددمي
والنم ددو المعر ددي أي العقم ددي  ،والنم ددو افخ ق ددي القيم ددي  ،والنم ددو ااجتم ددايي  ،والنم ددو اانلع ددالي
الوج ددداني  ،والنم ددو المه دداري العمم ددي  ،بش ددكل متد دوازن يتل ددق مد د مرحم ددة النم ددو الت ددي يع دديش يه ددا
المتعممون الصاار  ،ويرايي اهتمامهم وميولهم  ،ويهيئ رصاً لمراياة ما بيدنهم مدن دروق رديدة
 ،بل وااستلادة منها  ،وتنمية كلاياتهم ي مناحي الحياة المتعددة بنجر 2002م )
وقدددرة المس د ول يددن العمميددة التربويددة المعممددة)يمق اختيددار النشدداط الحركددي المناسددب ،
واشدراك افطلددال ددي النشدداط  ،واسددتخدامم بالطريقددة اللايمددة  ،و ددي الوقددت الم ددم  ،مددن العوامددل
التد ددي تسد ددايد يمد ددق تحقيد ددق افهدددداه المرجدددوة  ،ومد ددن هندددا كان ددت أهميد ددة أن يتعد ددره كد ددل مربد ددي
يمددق افنشددطة التعميميددة المختملددة التددي يمكددن أن تسددتخدم لتحقيددق أغ د ارض تربويددة يامددة  ،أو
أهداه تعميمية خاصة .
 - 2-2الدراسات السابقة :

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

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

ي دددم م م ددة أبني ددة ري دداض افطل ددال نج دداز نش دداطاتها اليومي ددة  .وأظه ددرت د ارس ددة الن ددوري
 )4980الت ددي تناول ددت مش ددك ت العم ددل ددي ري دداض افطل ددال م ددن وجه ددة نظ ددر الم ددديرات

والمعممات  ،نقص الموازم وارثاث ويدم توا رها.

وبيند ددت د ارسد ددة حسد ددان  )4986التد ددي ركد ددزت يمد ددق واق د د دور الحضد ددانة وريد دداض

افطل ددال ددي المممك ددة العربي ددة الس ددعودية  .أن هن دداك بع ددض المش ددك ت الت ددي تواج ددم ه ددلد

المؤسسات منها يدم مناسبة افبنية فهداه الرياض  ،ويدم توا ر اامكانات المادية .

كما أشارت دراسة وريكات وجعارة  )4994التي اهتمت بالمشك ت التي تواجهها معممدات
ريدداض افطلددال ددي مدينددة يمددان  ،الددق أن أكثددر المشددك ت شدديوياً هددي يدددم وجددود مسددلة
واضحة لرياض افطلال وقمة تو ر افلعاب التربويدة .وبيندت د ارسدة الجنيدد وبددر )4994
9

أن المشك ت لات افهمية التدي تواجدم إدارات الريداض بدولدة البحدرين  ،هدي تمدك المتعمقدة
بالعم ددل مد د مؤسس ددات الدول ددة  ..وانته ددت د ارس ددة يرج ددا ار  )Vergara,1995ال ددق ا تق ددار

معمم ددات الروض ددة الد ددق بع ددض المهد ددارات الض ددرورية د ددي يم ددل الروضد ددة  .وبين ددت د ارسد ددة
الش دديباني )2004أن التجهيد دزات وافلع دداب  ،والم ددنه وافنش ددطة ه ددي م ددن أب ددرز مش ددك ت
رياض افطلال ي الجمهورية اليمنية من وجهة نظر المربيات .وكما اشارت د ارسدة حسدين
 )2002ان هناك العديد من المشك ت تتعمق بنقص المستمزمات المادية ونقص المهارات

لدى المعممات .

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

أنه ددا أش ددارت ال ددق وج ددود ص ددعوبات تواج ددم يم ددل ه ددلد المؤسس ددات بم ددا يه ددا نق ددص افجهد دزة

والمسددتمزمات الضددرورية ددي تنليددل افنشددطة  ،وكددللك يدددم مناسددبة افبني دة المخصصددة لهددا

والتي تقه يا قاً أمام تنليل العديد من افنشطة الحركية .

 -3الطريقت واإلجراءاث
 -1-3مجتمع البحث :
يتأأف ممتمت أأبمث الأألمث لأأ متأأ متأأريتثومعتما أأ ومريأأ امثفالأأ م أأ م
تل ظةمدهوكمعث ا غمعرده ()449متريتةمعتما ةميتوزع معا م()48مرعضة,متامأ م
اسمالومثفحص ئيةمم تي امثفال م مث ل ظةمت متص دره مث تس ية .م
 -2-3عينت البحث :
ت ددم اختي ددار يين ددة يشد دوا ية م ددن م ددديرات ومعمم ددات ري دداض افطل ددال ددي محا ظ ددة ده ددوك

وتلللت العينة مدن  )64مدديرة ومعممدة بواقد

 )44مدديرة و  )50معممدة  ،تراوحدت أيمدارهن بدين

 )54-22سددنة بمتوسددط قدددرد  )37.437سددنة وانح دراه معيدداري بم د

يوضح خصا ص العينة.

 ، )9.276والجدددول )4

الجدول )4

يوضح خصا ص يينة البحث
المتاير
العمر :
30-24
40-34
50-44
60-54

التكرار

سنة
سنة
سنة
سنة

49
20
20
5

معحرةمثإلحص ءمق مث ريتيةمث م تةم تتبيةمتل ظةمدهوكم.
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النسبة الم وية
%29.7
%34.3
%34.3
%7.7

الخدمة :
 40-4سنة
 20-44سنة
 30-24سنة
التحصيل الدراسي :
دورة تربوية
دار المعممات
معهد إيداد المعممات
معهد المعممين المركزي
معهد اللنون التطبيقية
أخرى

53
8
3

%82.8
%42.5
%4.7

3
28
47
43
2
4

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

 -3-3أداة الدراست :

ايتمدت الدراسة الق جانب المقابمة ي جم البيانات يمق استبانة أيدها الباحث ي

ضوء دراسة استط يية تم يها توجيم استبيان ملتوح الق مديرات رياض افطلال الممحق ، )4

وتكونت ااستبانة النها ية من محورين ضمت  )26قرة  ،تضمن المحور افول  )44قرة

تعبر ين اللوا د التي تحققها ممارسة افنشطة الحركية ي الروضة  ،حيث طمب من العينة
إبداء الرأي حول مدى تحقق اللوا د من خ ل المقياس الث ثي

).

موا ق – محايد – غير موا ق

والمحددور الثدداني تضددمن  )42قدرة حددول واقد افنشددطة الحركيددة والصددعوبات التددي تواجددم

المعممات أثناء ممارسدة افنشدطة الحركيدة  ،حيدث طمدب مدن العيندة إبدداء الدرأي حدول مددى تحقدق

افنشددطة الحركيددة والصددعوبات الكامنددة وراء يدددم تحققهددا مددن خ د ل المقيدداس الث ثددي موا ددق –

غير متلكد – غير موا ق ) ل وقد ختم المحور بسؤال ملتدوح يدن صدعوبات أخدرى لواقد افنشدطة
من وجهة نظر المستجيبات ممحق . )2

 -4-3الوسائل اإلحصائية :
تحقيقاً فهداه البحث  ،ولارض تحميل البيانات ومعالجتها  ،تم استخدام برنام

الحقيبة ا حصا ية لمعموم ااجتمايية اللي يرمز لم إختصا اًر بد . )SPSS
-1 -4نتائج الدراسة ومناقشتها :
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سيتم يرض النتا

التي أسلرت ينها يممية التحميل ا حصا ي لمبيانات الواردة ي

البحث ويمق و ق أهداه البحث وكما يلتق :

 .1فوائد النشاط الحركي من وجهة نظر المديرات والمعممات :

لما كان السؤال افول ي البحدث هدو :مدا اللوا دد التدي تحققهدا ممارسدة افنشدطة الحركيدة

ل طلال من وجهة نظر المديرات والمعممات ؟

يميم تم تحميل البيانات الواردة دي البحدث المتعمقدة بد راء أ دراد العيندة دي اللوا دد التدي

تحققها ممارسة افنشدطة الحركيدة ل طلدال  ،وللدك بحسداب الوسدط الحسدابي واانحدراه المعيداري
لدرجات أ راد العينة يمق كل قرة ومن ثم مقارنتها م الوسدط اللرضدي باسدتخدام ااختبدار التدا ي

لعين ددة واح دددة  .ددلظهرت النت ددا

وج ددود ي دددد م ددن اللوا ددد لمنش دداط الحرك ددي م ددن وجه ددة نظ ددر

الم ددديرات والمعمم ددات  ،حي ددث كان ددت المتوس ددطات الحس ددابية لم دددرجات المتحقق ددة أيم ددق م ددن
الوسددط اللرضددي وكددان اللددرق دال إحصددا ياً واتضددح للددك مددن القدديم التا يددة المحسددوبة والتددي

كشددلت يددن وجددود ددرق دال ينددد مسددتوى دالددة  )0.05بددين افوسدداط المحسددوبة والوسددط
اللرضددي لكددل ق درة مددن اللق درات ال دواردة ددي الجددزء افول مددن أداة البحددث والخاصددة بلوا ددد

النشاط الحركي  .والجدول  )2يوضح للك .

الجدول )2
يوضح المتوسط الحسابي واانحراه المعياري والقيمة التا ية للوا د افنشطة الحركية
ت
4
2
3
4

اللقرة
يزيد النشاط الحركي من دا عية الطلل ورغبتم ي الروضة
النشاط الحركي يزود الطلل بمعمومات ين لاتم وقدراتم .
يزيد النشاط الحركي من هم الطلل لمدروس التي يتمقاها .
يسايد النشاط الحركي يمق تنمية قدرات الطلل ومهاراتم .
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المتوسط

اانحراه

القيمة

الحسابي

المعياري

التا ية

2.969
2.875
2.859
2.734

0.475
0.448
0.467
0.597

44.493
46.752
44.724
9.834

5
6
7
8
9
40
44
42
43
44

النشاط الحركي يسايد الطلل ي بناء ي قات اجتمايية .
يحصل الطلل من خ ل النشاط الحركي يمق التالية الراجعة

يسايد النشاط الحركي الطلل يمق مواجهة ارخرين .
يقمل النشاط الحركي من التوتر اانلعالي لدى الطلل .
يو ر النشاط الحركي رصة لمطلل كي يعبر ين نلسم .
يسايد النشاط الحركي ي تنمية القدرة الملظية لدى الطلل
يزيد النشاط الحركي من معر ة الطلل بالبي ة المحيطة بم.
ينمي النشاط الحركي ا بداع لدى الطلل وتد عم ل بتكار .
يزيد النشاط الحركي من ثقة الطلل ي نلسم وبقدراتم .
يتعمم الطلل من افنشطة الحركية التعاون م ارخرين .

2.859
2.875
2.784
2.828
2.937
2.578
2.828
2.894
2.922
2.906

0.434
0.447
0.548
0.420
0.302
0.662
0.489
0.403
0.324
0.343

45.930
46.752
44.400
45.777
24.825
6.986
43.528
47.678
22.769
24.404

وتبددين مددن إجابددات أ دراد العينددة تلكيدددهن يمددق أن النشدداط الحركددي يزيددد مددن دا عيددة

الطلل ورغبتم ي الروضة  ،وهدلا يعندي أن معممدات الروضدة يددركن قيمدة النشداط الحركدي
لمطل ددل وأهميت ددم ددي زي ددادة الدا عي ددة ل دددى الطل ددل  ،وك ددللك أش ددارت النت ددا

ال ددق أن النش دداط

الحركي يزود الطلدل بمعمومدات يدن لاتدم وقد ارتدم  ،وهدلا يعندي أن المدديرات والمعممدات دي

رياض افطلال يعر ن بلن الطلل أثناء ممارستم لمنشاط الحركدي يكتسدب بعدض المعمومدات
ويتعره يمق امكاناتم وقدراتم من خ ل أداءد لمحركات وكللك من خد ل مقارندة نلسدم مد

أقرانم من افطلال  .كما تليد إجابات أ راد العينة بلن النشداط الحركدي يزيدد مدن هدم الطلدل

لمدددروس المقدمددة ددي الروضددة  ،وهددلا يدددل يمددق إدراك المعممددات لدددور افنشددطة الحركيددة
كعامل مسايد ي زيادة التركيز واانتباد لدى الطلل  .ويتجمق للدك بوضدوح دي اللقدرة )4

التي تشير الق دور افنشطة الحركية ي تنميدة قددرات افطلدال ومهدارتهم  ،وكدللك التاليدة

الراجعة التي يحصدل يميهدا الطلدل مدن ممارسدتم لمنشداط الحركدي  ،ومدن جاندب رخدر تسدهم
افنش ددطة الحركي ددة ددي بن دداء افواص ددر ااجتمايي ددة ب ددين افطل ددال ويس ددايدهم يم ددق مواجه ددة

ارخ درين  .وهددلا يعنددي أن المعممددات وادارات ريدداض افطلددال يدددركن بشددكل واضددح ايميددة
افنشطة الحركية ي أكثر من جانب من جوانب شخصية الطلل .
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 تلري د اانلعدداات واسددترخاء الطلددل  ،وكددللك ددي

التعبير ين نلسم سيما ي المجال الملظي فنم يتواصدل مد أق ارندم أثنداء النشداط الحركدي ،
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

مزيد من التعاون م ارخرين .
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
لمطلد ددل  ،لكد ددن تبقد ددق مسد ددللة إمكانيد ددة تنليد ددل افنشد ددطة الحركيد ددة أمد ددر يتعمد ددق بمد دددى ت د دوا ر

المستمزمات المادية من جانب ويوامل أخرى تتعمق بطبيعة بناية الروضة وامكاناتها .
 .2واقع األنشطة الحركية من وجهة نظر المديرات والمعممات :

ولمتعره يمق واق النشاط الحركي ي رياض افطلال تمت معالجة البيانات

الواردة ي البحث والمتعمقة بهلا الجانب  ،وللك ين طريق حساب متوسط الدرجات

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

واحدة  .وأظهرت نتا

المعالجة ا حصا ية أن هناك العديد من المعوقات التي تقه أمام

رياض افطلال ي مجال ممارسة افنشطة الحركية من وجهة نظر المديرات والمعممات ،
حيث كانت القيم التا ية المحسوبة دالة إحصا ياً يند مستوى دالة  )0.05باستثناء قرة
واحدة  ،والجدول  )3يوضح للك .

الجدول )3

يوضح المتوسط الحسابي وااتحراه المعياري والقيمة التا ية لواق افنشطة الحركية
الحسابي

اانحراه
المعياري

القيمة

ت

المتوسط

اللقرة

4

افنشطة الحركية ي الروضة متنوية .

2.594

0.750

6.333

2

افنشطة الحركية التي نمارسها كا ية .

4.534

0.742

3
4
5

معظم افنشطة الحركية ترتبط بالمواد التي يتعممها الطلل.
تشج المعممات افطلال يمق ممارسة افنشطة الحركية .

2.734
2.906
2.797

0.597
0.426
0.509

5.2679.834
47.045
42.540

6

يدم وجود معممة متخصصة ي النشاط الحركي .

2.203

0.979

4.660

7

يدم وجود افدلة الخاصة بافنشطة الحركية ل طلال .

2.394

0.866

3.609

8

قمة المراج والكتب التي تتحدث ين افنشطة الحركية

2.644

0.742

6.902

تحلز ا دارة المعممات يمق ممارسة افنشطة الحركية
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التا ية

قمة تو ر المستمزمات مما يحدد المعممة ي أنشطة محددة.

9
 10المشاركة في النشاط ال تؤخذ في االعتبار عند تقويم المعممة.
 11يدم وجود أماكن مخصصة لممارسة افنشطة الحركية
 12ا توجد درس خاص بممارسة افنشطة الحركية .

وتشير هلد النتا

2.784
2.359
2.609

0.603
0.897
0.748

40.358
3.204
6.549

2.409

0.893

0.980

بوضوح الق أن افنشطة الحركية ي الروضة متنوية  ،وأنهدا تدرتبط بدالمواد

الت ددي يتعممه ددا الطل ددل وه ددلا يعن ددي بلنه ددا موجه ددة وهاد ددة  ،وأن المعمم ددات يش ددجعن افطل ددال يم ددق
ممارسددة النشدداط الحركددي  ،وكددللك ا دارة تحلددز يمددق للددك  ،ومد للددك ددنن ارراء اتلقددت يمددق أن

افنشددطة الحركيددة الممارسددة ددي الروضددة غيددر كا يددة ويتضددح للددك ددي اللقدرة رقددم  )2حيددث كددان

المتوسدط الحسددابي لددرجات أ دراد العيندة أقددل مدن الوسددط اللرضدي لملقدرة البدال
تدل النتا

درجتددان)  ،وكددللك

المعروضة ي الجدول الدق وجدود يددد مدن المعوقدات أمدام ممارسدة افنشدطة الحركيدة

وتتمثددل تمددك المعوقددات ددي اللق درات التددي كانددت متوسددطاتها أيمددق مددن المتوسددط النظددري ،

وهددي  :يدددم وجددود معممددة متخصصددة ددي النشدداط الحركددي  ،ويدددم وجددود افدلددة الخاصددة
بافنشددطة الحركيددة ل طلددال  ،وقمددة الم ارجد والكتددب التددي تتحدددث يددن افنشددطة الحركيددة ،

وقمددة تددو ر المسددتمزمات ممددا يحدددد المعممددة ددي أنشددطة محددددة  ،والمشدداركة ددي النشدداط ا
تؤخددل ددي اايتبددار ينددد تقددويم المعممددة  ،ويدددم وجددود أمدداكن مخصصددة لممارسددة افنشددطة

الحركية  ،وا توجد درس خاص بممارسة افنشطة الحركية ).

لقد كشلت الزيارات المختملة لمباحث الق رياض افطلال وااستجابات التي حصدل يميهدا مدن

المقدداب ت م د إدارات ريدداض افطلددال وبعددض المعممددات يددن الكثيددر مددن المعوقددات والصددعوبات

التي تحول دون تحقيق افنشطة الحركية ل هداه المرجوة ومنها :

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

 نقددص ا يددداد التربددوي لددبعض المعممددات ممددا يددؤدي إلددق يدددم إحدداطتهن بافهددداه والوظددا هالتربوية لمنشاط الحركي .

 ازدحدام الصدلوه بليدداد كبيدرة مدن افطلدال ممدا يثقدل كاهدل المعممدة وتحدول دون تمكنهدا مددنتوجي ددم افطل ددال ددي افداء الحرك ددي الس ددميم  .كم ددا ا يت دديح وقتد داً لممارس ددة افطل ددال ل نش ددطة

الحركية بصورة كا ية .

 نقص الويي من جانب بعض ارباء وافمهدات بلهدداه وبدرام النشداط الحركدي المختملدة ديالروضة وبكيلية تشجي الطلل ل نضمام إلق النشاط .
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 نقددص افم دداكن المخصص ددة لممارسددة النش دداط الحرك ددي وي دددم م مددة افم دداكن الموج ددودة دديالروضة خاصة ي صل الشتاء  ،أو يدم وجود ساحة لمجري والركض .

 -نق د ددص افجهد د دزة وافدوات والمد د دواد ال زم د ددة لمنش د دداط الحرك د ددي  ،وأحياند د داً ي د دددم ت د ددو ر افدوات

والمستمزمات الضرورية لممارسة افنشطة الحركيدة مدث ً دوشدك اسدلن ) دي القايدة أو أجهدزة

أو مستمزمات ي الحديقة مث ً لمتسمق أو التوازن) .

 قم ددة أو انع دددام الحد دوا ز المادي ددة والمعنوي ددة لممعمم ددات المش ددر ات يم ددق افنش ددطة الحركي ددة مم ددايجعمهن يمارسونها دون حماس .

 معارضة بعض أولياء افمدور لممارسدة أبندا هم لمنشداط الحركدي يمدق ايتبدار أندم يمدل متعدبويمكن أن ينت ينها إصابات جسمية .

 -ضعه التخصيصات المالية المعتمدة ل نشطة الحركية أو الرياضية ي الروضة .

 يدددم وجددود مختصددين ل نشددطة الحركيددة ددي ريدداض افطلددال يمددق مسددتوى المديريددة العامددةلمتربية أو ي رياض افطلال نلسها.

 -2-4االستنتاجاث
مضوءمث نت ئجمث ت متوصلمث يه مث اللمي ك مثنمنستنتجمثفت  :م
 -4أن النشاط الحركي يحقق جممة من اللوا د ل طلال ي الروضة هي تقمل التوتر

اانلعالق لدى ااطلال  ،ويزيد من دا عية الطلل و همم لمدروس ويزودد بمعمومات ين

لاتم وقدراتم .
-2

يدم وجود معممة متخصصة ي النشاط الحركي وكللك يدم وجود افدلة الخاصة

-3

قمة المراج والكتب التي تتحدث ين افنشطة الحركية  ،و كللك يدم وجود درس خاص

-4

يدم وجود أماكن مخصصة لممارسة افنشطة الحركية  ،وكللك قمة تو ر المستمزمات مما

بافنشطة الحركية ل طلال .
بممارسة افنشطة الحركية .

يحدد المعممة ي افنشطة الحركية .
 -3 -4التوصيات :

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

 .4تويية معممات الروضة ي أن النشاط الحركي ضرورة تربوية لمواجهة حاجات افطلال
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 .2ااهتمددام بددالنظرة الكميددة المتكاممددة ددي تكددوين شخصددية الطلددل مددن الجوانددب الجسددمية والعقميددة
والحركية والماوية واانلعالية وااجتمايية  ،ويعني للك ااهتمام بالنشاط الحركي .

 .3ااسدتلادة مدن ا مكاندات العمميدة المتاحدة ددي الجامعدات لتطدوير افنشدطة الحركيدة دي ريدداض

افطلال .

 .4إيطاء النشاط الحركي بمتطمباتم المادية والبشرية أولوية دي قا مدة أولويدات التخطديط التربدوي

لمرحمة رياض افطلال .

 .5التركيددز يمددق تنميددة القدددرات الحركيددة والمهددارات لدددى افطلددال مددن خ د ل ااهتمددام بالنش دداط

البدني لمطلل .

 .6إيد دادة النظ ددر ددي إي ددداد معمم ددة الروض ددة ولل ددك و ق ددا لد ارس ددات ي ددن طبيع ددة مرحم ددة الطلول ددة
وخصا صها .

 .7إيددادة النظددر ددي افبنيددة المدرسددية المخصص ددة لريدداض افطلددال بايتبارهددا الا د ه المح دديط
بافنشطة التربوية .

 .8تويية المعممات بلهمية افنشطة الحركية ودورهدا دي تكدوين قددرات الطلدل وبنداء الثقدة بدالنلس

لديددم  .والتركيددز يمددق تدددريب المعممددات يمددق بعددض افنشددطة وافلعدداب المناسددبة لعمددر الطلددل ددي
الروضة .

 .9توييدة أوليداء افمدور بالوظددا ه المتعدددة لمنشداط الحركدي وأن يتلهمدوا أهدا دم وأن يتعداونوا مد
القا مين يمق افنشطة من المعممات ي الروضة .

 -4-4المقترحاث:
واستكمااً لملا دة المتوخاة من البحث يقترح الباحث اجراء الدراسات ااتية:

-4اجراء دراسة مقارنة ل نشطة الحركية لرياض ااطلال ق اقميم كوردستان م اانشطة
الحركية ق رياض افطلال ي الدول المتقدمة .

-2اجراء دراسة ين واق المنه الحالي ل نشطة الحركية ي رياض ااطلال ق اقميم
كوردستان.

-3اجراء دراسة ميدانية ين معوقات اانشطة الحركية لرياض ااطلال ق اقميم كوردستان .م
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حس د ددين ل نه د دداد يبي د ددد : )2002مش د ددك ت ري د دداض ااطل د ددال الحكومي د ددة د ددق اقم د دديم
كوردسدتان العدراق مدن وجهدة نظدر المددديرات والمعممدات واوليداء امدور ااطلدال لرسددمة

ماستير غير منشورة) لكمية التربية لجامعة ص ح الدين.
-9

حد د د وة  ،ابتس د ددام مرتض د ددق  :)4992مش د ددك ت ري د دداض افطل د ددال التابع د ددة اتح د دداد
الجمعيات الخيرية دي محا ظدة ندابمس ولدواء جندين كمدا ت ارهدا المدديرات والمعممدات ،

رسالة ماجستير غير منشورة)  ،كمية التربية  ،جامعة النجاح .

 -40السدكران  ،محمدد أحمدد  :)2000أسداليب تددريس الد ارسدات ااجتماييددة  ،ط ، 4دار
الشروق لمنشر والتوزي  ،يمان .

 -44الشدديباني  ،حممددي يمددي محمددد  :)2004مشددك ت ريدداض افطلددال ددي الجمهوريددة
اليمنيددة مددن وجهددة نظددر المربيددات  ، ،رسددالة ماجسددتير غير منشددورة)  ،كميددة التربيددة
ابن رشد) ،جامعة باداد .

 -42يدس  ،محمد يبد الرحيم ومصمح  ،يدنان ياره  :)4983ريداض افطلدال  ،ط3
 ،جمعية يمال المطاب التعاونية  ،يمان .

 -43يزازي  ،يزة يبد الجواد  :)4990استخدام السيكودراما ي يد ج بعدض المشدك ت
النلسية فطلال ما قبل المدرسة  ،رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة)  ،معهدد الد ارسدات

العميا لمطلولة  ،جامعة يين شمس .

 -44يزيز  ،نادي كمال  :)4994رياض افطلال بين الواق والمستقبل  ،ورقة يمل ين
ممخص لبعض افبحاث التي قام بها الباحث من اللترة 4976د ، )4994أسوان .

 -45كد دداظم  ،سد ددميرة يبد ددد الحسد ددين  :)4990المهد ددارات ااجتماييد ددة افساسد ددية ل طلد ددال
الممتحقددين بري داض افطلددال وغيددر الممتحقددين بهددا  :د ارسددة مقارنددة  ،رسددالة ماجسددتير
غير منشورة) كمية التربية ابن رشد  ،جامعة باداد .

 -46مردان  ،نجدم الددين يمدي  :)4970ريداض افطلدال دي الجمهوريدة العراقيدة تطورهدا
ومشك تها التربوية والنلسية  ،رسالة ماجستير منشورة  ،مطبعة الزهراء  ،باداد .

 -47النوري  ،خولة أحمدد  :)4982مشدك ت العمدل دي ريداض افطلدال مدن وجهدة نظدر
المديرات والمعممات  ،ط ، 4دار الحرية لمطباية  ،باداد .
49

 مشدك ت معممدات ريداض افطلدال:)4994  يحيق،  خولة يحيق وجعارة،  وريكات-48
،  مجم ددة مؤت ددة لمبح ددوث والد ارس ددات، ددي مدين ددة يم ددان وي قته ددا ب ددبعض المتايد درات

.  العدد الثالث، المجمد التاس
19-Vergara, H.(1995): Design , Development and Implementation of
an Instructional program for Kindergarten Teachers to Increase their
Basic Computer Skills Through Word Processing Training .
Practicum Report, Nova Southeastern University.
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جامعة دهوك
كمية التربية

م /استبيان

عزيزتي المديرة ..

عزيزتي المعممة ..

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

هلا ااستبيان بدقة  ،ومن ثم ا جابة ين كل قرة من خ ل وض ي مة

 ) تحت البديل

اللي يعبر ين رأيك  ،شاكرين لكم تعاونكم الجاد خدمة لمبحث العممي ي إقميم كوردستان .
الباحث
أحمد قاسم محمد حمي
العمر :

) سنة .

مدة الخدمة ي الروضة :

التحصيل الدراسي  :دورة تربوية
معهد المعممين المركزي

ت

) سنة .

) دار المعممات

)

)

معهد اللنون التطبيقية

الفقرة

معهد إيداد المعممات
)

أخرى تلكر

)
)

بدائل اإلجابة
موافق

أوالً  :فوائد النشاط الحركي
 4يزيد النشاط الحركي من دا عية الطلل ورغبتم ي الروضة
 2النشاط الحركي يزود الطلل بمعمومات ين لاتم وقدراتم .
3

يزيد النشاط الحركي من هم الطلل لمدروس التي يتمقاها .

4

يسايد النشاط الحركي يمق تنمية قدرات الطلل ومهاراتم .

5

النشاط الحركي يسايد الطلل ي بناء ي قات اجتمايية .

6

يحصل الطلل من خ ل النشاط الحركي يمق التالية الراجعة

24

غير

متأكد

غير

موافق

ت

بدائل اإلجابة

الفقرة
موافق

7

يسايد النشاط الحركي الطلل يمق مواجهة ارخرين .

8

يقمل النشاط الحركي من التوتر اانلعالي لدى الطلل .

9

يو ر النشاط الحركي رصة لمطلل كي يعبر ين نلسم .

 40يسايد النشاط الحركي ي تنمية القدرة الملظية لدى الطلل .
 44يزيد النشاط الحركي من معر ة الطلل بالبي ة المحيطة بم.
 42ينمي النشاط الحركي ا بداع لدى الطلل وتد عم ل بتكار .
 43يزيد النشاط الحركي من ثقة الطلل ي نلسم وبقدراتم .
 44يتعمم الطلل من افنشطة الحركية التعاون م ارخرين .
ثانياً  :واقع النشاط الحركي وصعوباته
 4افنشطة الحركية ي الروضة متنوية .
 2افنشطة الحركية التي نمارسها كا ية .
3

معظم افنشطة الحركية ترتبط بالمواد التي يتعممها الطلل.

4

تشج المعممات افطلال يمق ممارسة افنشطة الحركية .

5

تحلز ا دارة المعممات يمق ممارسة افنشطة الحركية .

6

يدم وجود معممة متخصصة ي النشاط الحركي .

7

يدم وجود افدلة الخاصة بافنشطة الحركية ل طلال .

8

قمة المراج والكتب التي تتحدث ين افنشطة الحركية .

9

قمة تو ر المستمزمات مما يحدد المعممة ي أنشطة محددة.

 40المشاركة ي النشاط ا تؤخل ي اايتبار يند تقويم المعممة.
 44يدم وجود أماكن مخصصة لممارسة افنشطة الحركية .
 42ا توجد درس خاص بممارسة افنشطة الحركية .
هل هناك صعوبات أخرى تواجم المعممة أو الروضة ي مجال النشاط الحركي ؟ م

22

غير

متأكد

غير

موافق

