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كمعوقاتكاستخدامكأنشط كوبرامجكالرتبة كاحلرلة كمبؤسساتكرياضكاألطفالكمبدين كمصرات 
كعةلىكازلمدكاحلشايند.

ككلةلة كالرتبة /جامع كمصرات 
 :البحثمةلخصك
تعد الًتبية احلركية وبرارلها ادلختلفة من أصلع الوسائل الًتبوية، اليت هتدؼ إىل حتقيق النمو         

الشامل للطفل، وىي إحدى االجتاىات احلديثة اليت ظهرت نتيجة للنهضة العلمية يف اجملاؿ 
، أف احلركة ىي إحدى الدوافع األساسية Gallahue 1996الًتبوي، حيث يرى جاالىيو 

نمو الطفل، فعن طريقها يبدأ الطفل التعرؼ على البيئة احمليطة بو، وىذا ادليل الطبيعي للحركة ل
 ىو أحد طرؽ التعلم. 

وبالرغم من أعلية الًتبية احلركية باعتبارىا مدخاًل طبيعيًا لتنمية شاملة ومتكاملة للطفل يف        
رافو على طالبات الًتبية العملية شإعمره، إال أف الباحث الحظ أثناء السنوات األوىل من 

مبؤسسات رياض األطفاؿ مبدينة مصراتة أف معظم ىذه ادلؤسسات تقتصر خدماهتا على اإلعداد 
األكادميي للطفل وتعليمو مبادئ القراءة والكتابة واحلساب، وأف االستخداـ احلايل ألنشطة 

ك ادلرحلة، وال يساعد يف حتقيق الًتبية احلركية يف تلك ادلؤسسات ال يفي مبتطلبات ظلو طفل تل
أىدافها، فضاًل عن أف كثَتًا من معلمات رياض األطفاؿ بتلك ادلؤسسات يفتقرف إىل الفهم 

مهارات كافية الستخداـ أنشطتها عند العمل مع   ميتلكنللًتبية احلركية وأىدافها، وال الواضح
 األطفاؿ.
ى أىم معوقات تنفيذ أنشطة وبرامج الًتبية وبناء عليو كانت الدراسة احلالية للتعرؼ علككككككك

 احلركية مبؤسسات رياض األطفاؿ الليبية مبدينة مصراتة.
كوتوصةلتكالدراس كإىلكرلموع كمنكالنتائجكمنكأمههاك:

عدـ وجود برامج سلططة من قبل الوزارة أو اإلدارات التعليمية أو حىت ادلؤسسات نفسها  -1
 للًتبية احلركية ذلذه ادلرحلة. 

 ال توجد أىداؼ واضحة للًتبية احلركية ومناسبة ذلذه ادلرحلة .         -2
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ككككنقص كبَت يف أعداد ادلعلمات ادلؤىالت لتدريس الًتبية احلركية هبذه ادلرحلة . ك-3
عجز يف الساحات وادلالعب والصاالت اخلاصة بتنفيذ أنشطة وبرامج الًتبية احلركية ألطفاؿ  -4

 ىذه ادلرحلة.
مبؤسسات ىذه تنفيذ أنشطة وبرامج الًتبية اإلمكانيات واألدوات واألجهزة اخلاصة ب يف نقص-5

 ادلرحلة.
كمقدم 
تعد الًتبية احلركية وبرارلها ادلختلفة من أصلع الوسائل الًتبوية، اليت هتدؼ إىل حتقيق النمو        

لمية يف اجملاؿ الشامل للطفل، وىي إحدى االجتاىات احلديثة اليت ظهرت نتيجة للنهضة الع
، أف احلركة ىي إحدى الدوافع األساسية  Gallahue 1996الًتبوي، حيث يرى جاالىيو 

لنمو الطفل، فعن طريقها يبدأ الطفل التعرؼ على البيئة احمليطة بو، وىذا ادليل الطبيعي للحركة 
 (15:  22)ىو أحد طرؽ التعلم. 

َت طاقات األطفاؿ وإثارة دوافعهم ضلو اإلبداع والًتبية احلركية تعد مدخاًل رئيسًيا لتفج      
واالبتكار، وىي معنية أساسًا بالفرد يف ادلراحل األوىل من حياتو منذ والدتو حىت هناية ادلرحلة 
االبتدائية، وىي كذلك معنية بتنمية احلركات األساسية للطفل والتعلم من خالؿ ىذه احلركات 

 (9:  8م العلمية والرياضية. )العديد من ادلفاىيم ادلختلفة كادلفاىي
وذلذا ينبغي أف تكفل مؤسسات رياض األطفاؿ يف ادلقاـ األوؿ حرية احلركة ألطفاذلا،        

معتمدة على النشاط واللعب احلر وادلوجو يف عملية التعليم والتعلم، ومبا أف أحد أىم أىداؼ 
كاف من الضروري االىتماـ بربامج   على اختاذ القرارات وتنفيذىا،الدولة ىو بناء أفراد قادرين 

الًتبية احلركية حبيث تتفق مع احتياجات وميوؿ األطفاؿ وقدراهتم، على اعتبار أف احلركة تعترب 
إحدى مقومات احلياة للطفل، والعامل األوؿ يف تنمية قدراتو البدنية والعقلية والنفسية، واليت من 

 خالذلا يتعلم وينمو ويتطور.    
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ك:البحثمشكةل ك
من خالؿ عمل الباحث عضو ىيئة تدريس بقسم رياض األطفاؿ كلية الًتبية جامعة        

ة مصراتة، الحظ أف دينملية مبؤسسات رياض األطفاؿ مبمصراتة، وإشرافو على طالبات الًتبية الع
 الغالبية العظمى من ىذه ادلؤسسات تئوؿ ملكيتها للقطاع اخلاص، وأف أبنيتها مل تُعد خصيصاً 

لغرض إعداد وتربية أطفاؿ ىذه ادلرحلة، األمر الذي غلعلها مبستويات متفاوتة من حيث 
اإلمكانات، كما الحظ الباحث افتقار ىذه ادلؤسسات إىل التخطيط الًتبوي اجليد ادلبٍت على 

 أسس علمية تتيح التنفيذ األمثل ألىداؼ رياض األطفاؿ.
باعتبارىا مدخاًل طبيعيًا لتنمية شاملة ومتكاملة للطفل يف وبالرغم من أعلية الًتبية احلركية        

السنوات األوىل من عمره، إال أف الباحث الحظ من خالؿ عملو أف كثَتاً من مؤسسات رياض 
األطفاؿ الليبية تقتصر خدماهتا على اإلعداد األكادميي للطفل وتعليمو مبادئ القراءة والكتابة 

ألنشطة الًتبية احلركية يف تلك ادلؤسسات ال يفي مبتطلبات ظلو واحلساب، وأف االستخداـ احلايل 
طفل تلك ادلرحلة، وال يساعد يف حتقيق أىدافها، فضاًل عن أف كثَتًا من معلمات رياض 
األطفاؿ بتلك ادلؤسسات يفتقرف إىل الفهم الواضح للًتبية احلركية وأىدافها، وليست لديهن 

 العمل مع األطفاؿ.مهارات كافية الستخداـ أنشطتها عند 
ومن ىذا ادلنطلق كانت الدراسة احلالية يف زلاولة إللقاء الضوء على أىم ادلعوقات اليت        

 حتوؿ دوف تنفيذ أنشطة وبرامج الًتبية احلركية مبؤسسات رياض األطفاؿ الليبية مبدينة مصراتة. 
ك:كالبحثأمهة ك

 تتمثل أعلية ىذه الدراسة يف اآليت :        
مرحلة رياض األطفاؿ مرحلة تربوية ىادفة ال تقل أعلية عن ادلراحل التعليمية األخرى، فهي  -1

تشكل منظومة من منظومات اجملتمع، وبالتايل فالنهوض هبا سيكوف خطوة يف سبيل النهوض 
 باجملتمع ككل.

معلمات رياض األطفاؿ  قد حتوؿ دوف استخداـالكشف عن أىم ادلعوقات اليت  -2
 يف تقدًن منهج رياض األطفاؿ. ،الًتبية احلركية مبدينةمصراتة ألنشطة وبرامج
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توجيو أنظار القائمُت على مؤسسات رياض األطفاؿ بأعلية الًتبية احلركية ألطفاؿ ىذه  -3
 ادلرحلة. 
ك:كككبحثىدفكال
هتدؼ ىذه الدراسة إىل التعرؼ على أىم معوقات تنفيذ أنشطة وبرامج الًتبية احلركية        

 مبؤسسات رياض األطفاؿ الليبية مبدينة مصراتة.
ك ك: ما ادلعوقات اليت حتوؿ دوف تنفيذ أنشطة وبرامج الًتبية احلركية مبؤسسات تساؤلكالدراس 

كرياض األطفاؿ مبدينة مصراتة ؟  
ك ك:حدودكالدراس

 تلتـز الدراسة باحلدود التالية :  كككككك
 ـ.      2015/ 2014مت تطبيق أداة الدراسة خالؿ العاـ الدراسي  حدودكزمانة ك:

 .مؤسسات رياض األطفاؿ اخلاصة والعامة الواقعة يف نطاؽ مدينة مصراتةحدودكمكانة ك:ك
 معلمات رياض األطفاؿ مبؤسسات ىذه ادلرحلة مدينة مصراتة. حدودكبشري ك:
ك:كالبحثمصطةلحاتك

" نظاـ تربوي مبٍت ـ، بأهنا 1998: يعرفها كل من أمُت اخلويل، أسامو راتب الرتبة كاحلرلة ك*
 (40:  2كل طفػػل". )  ىالنفسحركية الطبيعية ادلتاحة لد اإلمكانات ىبشكل أساسي عل

"بأهنػػا العوامػػل ادلختلفػػة الػػيت تعػػوؽ حتقيػػق أىػػداؼ ـ، 2005ؿ العمػػَتي : تعرفهػػا منػػا ادلعوقااات
 (15ثنُت معا".    )ت ادلعوقات مادية أو بشرية أو اإلالًتبية احلركية سواء كان

كالباحث : "بأهنا رلموعة من العوامل ادلادية والبشرية اليت حتوؿ أو حتد من استخداـ  ويعرفها
 أنشطة وبرامج الًتبية احلركية بصورة سليمة مبؤسسات رياض األطفاؿ مبدينة مصراتة". 

كأواًلك:كاإلطاركالنظري
ك-.كمؤسساتكرياضكاألطفالك:1

مهمًا لتقدـ الشعوب، وأحد ادلعايَت  يعد االىتماـ مبرحلة الطفولة يف الوقت احلاضر مؤشراً ككككككك
اليت يقاس هبا تقدـ الدوؿ، وقد نالت ىذه ادلرحلة اىتمامًا متزايدًا يف الفكر الًتبوي سواء على 
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ادلستوى العادلي أـ احمللي، وذلك دلا دتثلو من أعلية دلستقبل اإلنساف باعتبارىا مرحلة تربوية يتم 
تم فيها التعلم تلقائيًا والتمهيد دلسار العملية الًتبوية يف فيها بناء وتكوين شخصية الطفل، كما ي

 ادلستقبل.    
وألعليػػة ىػػذه ادلرحلػػة فقػػد اىتمػػت معظػػم دوؿ العػػامل، ومػػن بينهػػا ليبيػػا ب نشػػاء مؤسسػػات        

تربوية ألطفاؿ مرحلة ما قبل ادلدرسة، مسيت ىذه ادلؤسسات بريػاض األطفػاؿ أو مػدارس مػا قبػل 
بحت ىػػػذه ادلػػػدارس يف كثػػػَت مػػػن دوؿ العػػػامل خطػػػوة أساسػػػية يف بدايػػػة السػػػلم ادلدرسػػػة، كمػػػا أصػػػ

 التعليمي.
ك Kindergartenمفهومكرياضكاألطفالك:كك-

ليس ىناؾ تعريف زلدد يتفق عليو الًتبويوف يف تعريفهم لرياض األطفاؿ، فتعرفها فوزية        
ـ، بأهنا "تلك ادلؤسسات الًتبوية االجتماعية اليت يلتحق هبا األطفاؿ يف سنوات 1986دياب 

ليحظوا بقدر من الرعاية والًتبية  -أي يف السنوات الست األوىل من عمرىم –احلضانة األوىل 
، وقد تسمى ىذه الدور مدارس احلضانة أو بيوت  احلضانية الصاحلة بعض الوقت كل يـو

، أو مراكز احلضانة Kindergartenأو رياض األطفاؿ  ،Nursery Centersاألطفاؿ 
Nursery Centers،  أو مراكز الرعاية النهاريةDaycare Centers،  أو دور حضانة

Nursery(            .12  :3) 
ـ، بأهنػا "تلػك ادلؤسسػة الًتبويػة االجتماعيػة، الػيت يلتحػق هبػا 1993وتعرفها ىدى قنػاوي        

الطفل يف السن ما بُت الثالثة والرابعة إىل السادسة من العمر، ليحظى بقػدر مػن الرعايػة والتوجيػو 
 (29:  18) والًتبية السوية الصحيحة" 

سسػػة تعليميػػة أو جػػزء مػػن نظػػاـ ـ، أف ريػػاض األطفػػاؿ مؤ Good 1973ويػػذكر جػػود         
( سػنوات، وىػى تتميػز بأنشػطة اللعػب 6 – 4مدرسي سلصص لتعليم صغار األطفػاؿ مػن سػن )

ادلػػنظم ذي القيمػػة التعليميػػة واالجتماعيػػة بصػػورة متناسػػقة يف بيئػػة هبػػا أدوات وبػػرامج سلتػػارة بعنايػػة 
  (232:  23)  لتزيد من ظلو وتطور كل طفل

ـ، أف رياض األطفاؿ ىي مؤسسات تربوية تعليمية ترعى 2002وترى سهاـ بدر         
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األطفاؿ يف ادلرحلة السنية من ثالث أو أربع سنوات حىت سن السادسة أو السابعة، وتسبق 
ادلرحلة االبتدائية أو التعليم األساسي، وتقدـ رياض األطفاؿ رعاية منظمة ىادفة زلددة ادلعامل، 

قها اليت تستند دلباديء ونظريات علمية ينبغي السَت على ذلا فلسفتها وأسسها وأساليبها وطر 
    (34:  7). ىديها

 أمهة كمرحةل كرياضكاألطفال:
ثَتاً أدلراحل يف حياة الفرد، وأكثرىا تتعد مرحلة الطفولة يف سن ما قبل ادلدرسة من أىم ا       

مواىبو، وتتقبل نفسو كثَتاً من يف حياتو ادلستقبلية. ففي ىذه ادلرحلة تنمو قدرات الطفل وتتفتح 
القيم واالجتاىات األخالقية واالجتماعية، ويكتسب سلتلف ادلهارات والعادات السلوكية الالزمة 
لتكوينو، كما يبدأ يف اكتساب أساليب التكيف الصحيحة مع البيئة، وفهم العالقات 

 االجتماعية الصحيحة وكيفية شلارستها.
طفولة يف سن ما قبل ادلدرسة، يف أف نسبة كبَتة من مقومات وتتضح أعلية مرحلة ال       

تتشكل يف السنوات اخلمس أو  –سلوكية اجلسمية وادلعرفية والوجدانية وال –شخصية الفرد 
األوىل من عمره، وىذا ما دعى بعض الًتبويُت إىل تسمية ىذه السنوات بالسنوات  الست

 التكوينية.
، أعلية مرحلة الطفولة يف سن ما قبل ادلدرسة ـBrono  1987ويوضح برونو        

بقولو"إننا إذا أحسنا تربية الطفل يف سنوات الروضة فكأننا قد قمنا بنصف تربيتو، ف ذا َصُلَح 
األساس بالًتبية السليمة َصُلَح البناء، وإف ُحسن البداية يف احلياة كفيل لسالمة الفرد الصحية 

 (183:  20) والنفسية والعقلية.    
كMovement Education.ككالرتبة كاحلرلة ك:ك2

الظواىر ب هم اإلنساف للحركة وعالقتهااستطاعت فروع العلم ادلختلفة أف تزيد من ف       
السلوكية واالجتماعية للفرد، وصار اإلنساف أقدر على التعرؼ على أبعادىا وعناصرىا وقوانينها، 

هها إىل حيث يريد، فاحلركة ىى النشاط والشكل وبالتايل زادت مقدرتو على التحكم فيها وتوجي
األساسي للحياة، وىى دائما الطريقة األساسية يف التعبَت عن األفكار وادلشاعر وادلفاىيم وعن 
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الذات بوجو عاـ، وذلك باعتبارىا استجابة بدنية ملحوظة دلثَت ما سواء كاف داخليًا أـ خارجياً، 
 (17:  2يف أشكاذلا وأساليب أدائها. ) وأىم ما مييزىا ىو ذلك التنوع الواسع

ويشَت الًتبويوف إىل أعلية االستفادة من ادلعطيات الًتبوية للحركة كوسيلة ووسيط تربوي        
لتحقيق أىداؼ الًتبية األساسية، ويؤكدوف على أف النمو منذ ادليالد وحىت ما قبل سن البلوغ 

حيث إف ىذه الفًتة تعتمد اعتمادًا كبَتًا على من ادلراحل ادلالئمة للتعلم من خالؿ احلركة، 
 احلركة ومظاىرىا يف النمو وادلعرفة وادلهارة.  

واحلركة ال تعٍت يف ىذا السياؽ الًتبوي أي حركة أو رلرد  رلموعة من احلركات البدنية        
لصالح واإلتقاف، الصماء، إظلا ىي احلركة ادلربية اليت تتميز بالفهم واالختيار واحلساب والتوجيو وا

 (153:  1واليت جتمع يف ثناياىا بُت العقل والوجداف والقيم مع البدف. )
وتشكل احلركة زلور نشاط الطفل يف السنوات ادلبكرة من عمره، فبينما يكوف الطفل        

مشغواًل بتعلم احلركة ف نو يكتسب التعلم من خالؿ أدائو ذلذه احلركة، فهو يستخدمها أكثر منها 
اية، مستعماًل بدنو الكتساب مزيد من ادلعرفة عن نفسو وعن العامل احمليط بو، وبالتايل يزداد غ

ك(75:  5من خالذلا خربة وتعلماً.   )
كمفهومكالرتبة كاحلرلة ك:

ميثل مفهـو الًتبية احلركية اجتاىًا جديداً ال على مستوى الًتبية البدنية فحسب، وإظلا على        
العاـ، وذلك باعتبارىا نظامًا تربويًا ىادفًا يتخذ من حركة الطفل مدخاًل طبيعياً  ادلستوى الًتبوي

 لًتبيتو وتعليمو بطريقة شاملة ومتكاملة.
وباستعراض آراء الًتبويُت حوؿ مفهـو الًتبية احلركية، يالحظ تنوعها وتعددىا ورمبا        

أو نتاجا حملاوالت حتديث ؛ اختالفها، فالبعض ينظر إليها على اعتبارىا برنارلًا للًتبية البدنية
ـ تربوي الًتبية البدنية لتحقيق أىداؼ الًتبية األساسية، ومنهم من ينظر إليها على أهنا نظا

ىادؼ يصل ما بُت الًتبية البدنية والًتبية العامة، يف حُت يعتربىا البعض اآلخر منحى أو اجتاىاً 
جديدًا ال على مستوى الًتبية البدنية فحسب، وإظلا على ادلستوى الًتبوي العاـ، متخذة من 

 احلركة يف حياة الفرد زلوراً وأداة لو يف عملية التعليم والتعلم. 
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، إىل الًتبية احلركية Fait  1976ـ، وفايت 1995ينظر كل من عفاؼ عبد الكرًن و        
على أهنا جزء من منهج الًتبية البدنية، يهتم ب دارة حركات اجلسم والتحكم فيها من خالؿ 
األظلاط ادلختلفة ذلا، وأف مصطلح الًتبية احلركية إظلا يستخدـ مرادفًا دلصطلح الًتبية البدنية 

ًا متوازنًا وكاماًل من اخلربات احلركية، وأف مفهـو الًتبية البدنية والًتبية احلركية يعٍت ليصف برنارل
استخداـ برامج متزنة تتضمن اكتشافًا حركياً، ولياقة بدنية، ومهارات حركية أساسية، وكفايات 

طرؽ  اإلدراؾ احلركي، وأف أسلوب حل ادلشكالت ىو أىم ما مييز الًتبية احلركية عن غَتىا من
تدريس الًتبية البدنية، ومن خالذلا يتعلم الطفل كيف يفهم ويتحكم يف الطرؽ العديدة، اليت 
يتحرؾ فيها جسمو، كما تتيح لو قسطًا كبَتًا من احلرية يف التفكَت حلل ادلشكلة بالطريقة اليت 

 (21( ، )15:  10).    تناسبو
نقاًل عن امُت اخلويل   Doughtrey &Woodsوقد اعترب كل من دوتري، وودز      

ـ، أف مفهـو الًتبية احلركية ىو التتويج الذي كلل جهود حتديث الًتبية البدنية 1994وآخرين 
       هنا تكيف الطفل حركيًا مع جسمو".لتحقيق أىداؼ الًتبية األساسية، ولقد اعترباىا"أ

(1 :155) 
ـ، إىل الًتبية Good Fery & Kephart 1969وينظر جود فري، وكيفارت        

احلركية على أهنا جزء من الًتبية أو جانب مكمل للنظاـ الًتبوي، ويعرفاهنا بأهنا "ذلك اجلانب 
من الًتبية األساسية اليت تتعامل مع النمو والتدريب ألظلاط احلركة الطبيعية األساسية باعتبارىا 

 ( 20:  24. )ختتلف عن ادلهارات احلركية اخلاصة باألنشطة الرياضية
ـ، بُت الًتبية احلركية والًتبية البدنية، موضحة أف الًتبية 1991ودتيز جوليانا سافاريزي       

البدنية تتصل بنمو اجلسم والقوة العضلية، يف حُت أف الًتبية احلركية تأخذ يف االعتبار الطفل 
طلقة من بشموليتو وكليتو، وأهنا مبثابة حركة يف كل صورىا، مرتكزة على أسس علمية، ومن

مالحظة الطفل، دلساعدتو على حل مشكالتو اخلاصة من خالؿ احلركة واخلربات البدنية، وأف 
الًتبية احلركية هبذا ادلفهـو تُعد اجتاىاً جديداً يف الًتبية يرى يف حركة الطفل مدخاًل طبيعياً لتنميتو 

 (15:  3بطريقة شاملة ومتكاملة يف السنوات األوىل من حياتو. )
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" بأهنا نظاـ تربوي مبٍت بشكل أساسي  ـ،2012مٌت األزىري، ومٌت أبوىشيمة وتعرفها        
على اإلمكانات لدى الطفل، وىي جزء من الًتبية العامة، تتم عن طريق شلارسة النشاط البدين 
أو احلركي، فهي تعرؼ الطفل بنفسو وجبسمو، ومن خالذلا ينمي لياقتو البدنية والصحية 

 (49:  16) اتو وانفعاالتو ومعارفو، يف ضوء الظروؼ البيئية احمليطة بو".ومفاىيمو وعالق
وعلى الرغم من تعدد آراء الًتبويُت حوؿ مفهـو الًتبية احلركيػة، إال أهنػا تتفػق يف أف الًتبيػة        

احلركية جانب متكامل ومكمل للنظاـ الًتبوي، متخػذة مػن اإلمكانػات احلركيػة األساسػية ادلتاحػة 
نة بأفكػػار لػػدى كػػل طفػػل مػػدخاًل ونقطػػة بدايػػة لتلبيػػة حاجاتػػو األساسػػية بطريقػػة  وليػػة، ومسػػتعي

حديثة كالتعلم االستكشايف والػتعلم القػائم علػى ادلعػٌت، كمػا أهنػا ختاطػب الطفػل يف ليػع مراحػل 
ظلػػػػوه، وإف كانػػػػت تعطػػػػي اىتمامػػػػاً خاصػػػػاً للطفػػػػل يف مرحلػػػػة مػػػػا قبػػػػل ادلدرسػػػػة، باعتبارىػػػػا مرحلػػػػة 

    السنوات التكوينية يف عمر الطفل واليت يتأسس عليها النمو يف ادلراحل التالية.   
شػكل مػن : "بأهنػا  دلرجعية تعريفاً للًتبية احلركيةويستخلص الباحث من خالؿ التعريفات ا       

أشػكاؿ الًتبيػة البدنيػػة اخلاصػة باألطفػاؿ لتعلػػيم احلركػات األساسػية علػػى أسػس علميػة الكتسػػاب 
 م". اللياقة البدنية والعقلية واالنفعالية واخللقية واالجتماعية من خالؿ استثارة قدراهت

كزلتوىكبرنامجكالرتبة كاحلرلة كلطفلكالرياضك:
ـ، الفلسفة اليت تتأسس عليها برامج الًتبية 1990يلخص زلمد احلمامحي وأمُت اخلويل        

احلركية، يف أنو عند التعامل مع أطفاؿ مرحلة ما قبل ادلدرسة غلب أال يقتصر العمل مع الطفل 
إىل على توضيح كيفيات احلركة األساسية وتنويعها وأظلاطها ادلختلفة، وإظلا غلب أف يتعدى ذلك 

توضيح كيفيات احلركة اذلادفة، مبعٌت أف يتحرؾ الطفل لغرض معُت، وبذلك يرتبط السلوؾ 
احلركي بالسلوؾ ادلعريف يف إطار نفسي اجتماعي من األنشطة ادلمتعة، اليت تتحدى قدرات 

 (122، 121:  14)الطفل وذكاءه دوظلا إحباط أو منافسة أو مقارنة بينو وبُت أقرانو.    
تم اختيػػار أوجػػو نشػاط برنػػامج الًتبيػػة احلركيػة دلرحلػػة مػػا قبػل ادلدرسػػة يف ضػػوء خصػػائص ويػ       

أطفػػػػػاؿ ىػػػػػذه ادلرحلػػػػػة حبيػػػػػث تراعػػػػػي حاجػػػػػات ومطالػػػػػب ظلػػػػػوىم، وتناسػػػػػب مسػػػػػتوى نضػػػػػجهم 
ظلػػو يتفػػق واسػػتعداداهتم وقػػدراهتم، مػػع األخػػذ يف االعتبػػار مػػا ميكػػن أف ػلققػػو ىػػؤالء األطفػػاؿ مػػن 
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 انب البدنية والنفسية واالجتماعية وادلعرفية.اجلو  ومرحلتهم السنية يف
 وفيما يلي عرض آلراء بعض الًتبويُت حوؿ زلتوى برنامج الًتبية احلركية دلرحلة ما قبل ادلدرسة :

، أف برنػػامج الًتبيػػة احلركيػػة دلرحلػػة ماقبػػل Dauer Victor 1971يػرى دويػػر فيكتػػور        
 ية : ادلدرسة ينبغي أف يتضمن أوجو النشاط التال

 أنشطة إيقاعية. -
 أنشطة لتنمية اللياقة البدنية. -
 مهارات حركية أساسية. -
 أكروبات وحركات على األجهزة. -
 ألعاب ذات تنظيم بسيط. -

 (14مهارات دليكانيكية اجلسم )مهارات القواـ(.   )
 : ، أوجو النشاط التاليةAnnarino & other 1980بينما يقًتح أنارينو وآخروف        

 أنشطة إيقاعية. -
 ألعاب بسيطة التنظيم. -
 أنشطة االستكشاؼ احلركي. -
 أنشطة تنموية ) بنائية (. -
 (89:  19أنشطة اختبار الذات.   ) -

ـ، أف زلتوى برنامج الًتبية احلركية لطفػل مػا قبػل ادلدرسػة يتحػدد 1991وترى ليلى زىراف        
 بست رلموعات رئيسة من األنشطة، ىي :

 حركات استكشافية.  -
 أنشطة إيقاعية. -
 أنشطة بنائية. -
 أنشطة اختبار الذات. -
 ألعاب بسيطة التنظيم. -
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 (170:  13)  .أنشطة إدراؾ حركي -
ـ، أف أوجػػػو نشػػػاط الربنػػامج يتحػػػدد مػػن خػػػالؿ الفئػػػات 1995وتػػرى عفػػػاؼ عبػػدالكرًن        

 الرئيسة التالية : 
 اجلسم.اخلربات احلركية وميكانيكية  -
 أنشطة تنمية اللياقة البدنية. -
 أنشطة إيقاعية. -
 أنشطة حركية على األجهزة. -
 ألعاب بسيطة التنظيم. -
 (89:  10)           السباحة )إف توافرت ذلا اإلمكانات(. -

من العرض السابق آلراء الًتبويُت حوؿ برنامج الًتبية احلركية لطفل ما قبل ادلدرسة، يتضح        
و يوجد اتفاؽ حوؿ أىم أوجو النشاط، اليت غلب أف يشتمل عليها برنامج الًتبية احلركيػة لطفػل أن

 ىذه ادلرحلة، وىي :
 ادلهارات احلركية األساسية. -
 ألعاب دتثيلية وقصص حركية. -
 أنشطة إيقاعية وألعاب غنائية. -
 أنشطة اإلدراؾ احلركي. -
 أنشطة الطالقة احلركية. -
 ابتكارية واستكشافية.أنشطة  -
 أنشطة اختبار الذات. -
 ألعاب بسيطة التنظيم. -
 أنشطة دليكانيكية اجلسم وتربية القواـ. -
 أنشطة لتنمية اللياقة البدنية واحلركية.  -
ك
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 الدراساتكادلرجعة ك:
كوراشدكالقصيب، -1 كناديكعزيز، "تقوًن رياض األطفاؿ يف ضوء  بعنواف ـ :1990 دراس 

ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على مدى حتقيق رياض األطفاؿ لألىداؼ و األىداؼ احملددة ذلا"، 
االستبياف أداة جلمع البيانات اعتمدت على احملددة ذلا، واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي و 

ؿ من زلافظات قنا ( معلمة من معلمات رياض األطفا500طبق على عينة بلغ قوامها ) حيث
 وأسواف وأسيوط والدقهلية والقاىرة، وتوصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كاف من أعلها : 

 %.50وصلت نسبة حتقق األىداؼ اليت مت حتديدىا إىل أقل من  -
حددت الدراسة الواقع الفعلي يف مدارس رياض األطفاؿ التجريبية واخلاصة يف اىتمامها  -

 (17فية وإعلاؿ اجلوانب األخرى، خاصة الفهم واالبتكار والتخيل.  )باجلوانب ادلعر 
كحافظك-2 كوزلمد كإبراىةم، كالسالم كعبد "واقع برامج الًتبية يف  بعنواف:  ـ1991، دراس 

رياض األطفاؿ مبصر يف ضوء اخلربات العربية واألجنبية ادلعاصرة"، رللة كلية الًتبية ببنها. 
استهدفت الدراسة الكشف عن واقع برامج الًتبية يف رياض األطفاؿ، وبياف مدى الًتابط بُت 

ختالؼ بُت برامج الًتبية برارلها واألىداؼ ادلوضوعة ذلا، وكذلك الكشف عن أوجو التشابو واال
يف رياض األطفاؿ مبصر وبرارلها يف البلداف األخرى، مث تقدًن بعض التوصيات لتطوير برامج 
رياض األطفاؿ مبصر يف ضوء جتارب بعض الدوؿ األجنبية، واستخدـ الباحثاف ادلنهج الوصفي، 

( معلمة من معلمات 98وكانت االستبيانة ىي األداة جلمع البيانات واليت مت تطبيقها على )
 الرياض، وتوصلت الدراسة إىل للة من النتائج من أعلها : 

 توحيد نظاـ العمل برياض األطفاؿ مبصر والدوؿ العربية حيث إف العمل هبا واحد. -
 وجود قصور يف االرتباط بُت أىداؼ رياض األطفاؿ مبصر وبرارلها الًتبوية. -
 (9ادلعريف أكثر من اجلوانب األخرى.    )اىتماـ برامج رياض األطفاؿ باجلانب  -
كيوسفك-3 كعطة  كعةد كفتحي كدالل "تقوًن واقع الًتبية احلركية  بعنوافـ : 1994، دراس 

ىدفت الدراسة إىل تقوًن واقع الًتبية احلركية مبرحلة رياض و برياض األطفاؿ مبحافظة القاىرة"، 
 سنوات( من حيث : 6 – 5األطفاؿ مبحافظة القاىرة من )
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 برامج الًتبية احلركية. -
 األدوات واإلمكانات الالزمة للًتبية احلركية برياض األطفاؿ. -
 ادلعلم الذي يتوىل اإلشراؼ على النشاط احلركي برياض األطفاؿ. -
 ادلشكالت وادلعوقات اليت قد حتوؿ دوف تنفيذ النشاط احلركي برياض األطفاؿ. -

في واالستبانة وادلقابلة الشخصية كأدوات جلمع وقد استخدمت الباحثة ادلنهج الوص       
 ادلعلومات،  وتوصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج أعلها :

عدـ توافر برنامج للًتبية احلركية بصورة ختصصية وعلى أساس من التخطيط اجليد، وأف ما  -
 يتوافر من برامج برياض األطفاؿ أىدافها غَت واضحة.

 بدنية وادلهارية والطبية يف معظم رياض األطفاؿ.ال جترى االختبارات ال -
يتفق ادلعلموف على أف ادلساحات غَت متوفرة يف ليع الرياض، وإف وجدت فهي غَت مناسبة،  -

 وكذلك اطلفاض ميزانية النشاط احلركي هبذه الرياض. 
اخلاصة عدـ توافر األدوات واألجهزة بصورة كافية، وكذلك عدـ توافر الكتب واجملالت  -

 (4بألعاب األطفاؿ.       )
كزلجوبكعطة  -4 كإبراىةم كسعد دراسة حتليلية لربامج النشاط " بعنواف:  ـ2001 دراس 

ىدفت الدراسة  إىل التعرؼ على احلالة الراىنة لربامج و ، "احلركي لرياض األطفاؿ مبحافظة اجليزة
الية: ادلعلم، ادلساحات واألجهزة النشاط احلركي برياض األطفاؿ مبحافظة اجليزة من اجلوانب الت

واألدوات، حتديد ادلشكالت اليت تواجو تنفيذ برامج النشاط احلركي. واستخدـ الباحث ادلنهج 
الوصفي ادلسحي يف دراستو، ودتثلت أدوات الدراسة يف استبانة موجهة للمعلمُت، حتليل الوثائق 

 :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية شخصية،اخلاصة برياض األطفاؿ، ادلالحظة العلمية، وادلقابلة ال
 األىداؼ ادلوجودة لرياض األطفاؿ التتضمن اجلوانب البدنية احلركية والنفسية معاً. -
 ال توجد برامج سلططة للنشاط احلركي لألطفاؿ يف ىذه ادلرحلة. -
 ال يوجد مشرفوف متخصصوف للنشاط احلركي لرياض األطفاؿ. -
 (6للنشاط احلركي لألطفاؿ بالروضة.     ) ال توجد ميزانية سلصصة -
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ك -5 كالزروق كأبوعجةةل  كعةلى "بعض ادلشكالت اليت تواجو تنفيذ  بعنواف:  م2005دراس 
ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على و برنامج الًتبية احلركية مبرحلة رياض األطفاؿ بشعبية طرابلس"، 

بعض ادلشكالت، اليت تواجو تنفيذ برنامج الًتبية احلركية مبرحلة رياض األطفاؿ من وجهة نظر 
ادلعلمة بشعبية طرابلس، واستخدـ الباحث ادلنهج الوصفي واالستبياف كأداة جلمع البيانات 

ياض األطفاؿ بشعبية ( معلمة من معلمات ر 80وطبق على عينة من ادلعلمات بلغ قوامها )
 طرابلس، وتوصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كاف من أعلها: 

عدـ قدرة اإلمكانات البشرية بدور رياض األطفاؿ )مشرفُت ومعلمات( على فهم األىداؼ  -
يف ىذه ادلرحلة وترلتها إىل واقع عملي من خالؿ الربامج احلركية لتنمية قدرات ومهارات 

 األطفاؿ.
واالستفادة من  ةإشباع رغباهتم من اللعب واحلرك امج احلركية التتيح بدرجة كبَتة لألطفاؿالرب  -

 طاقاهتم الزائدة.
 عدـ مناسبة مبٌت دور رياض األطفاؿ وخاصة من حيث ادلساحة وعدد األطفاؿ. -
 مل تتلق ادلعلمات أية دورات إعدادية أو تأىيلية للتدريس واإلشراؼ على الربامج احلركية -

 (17)األطفاؿ.  واألنشطة بدور رياض
كالتعةلةقكعةلىكالدراساتكادلرجعة ك:

من خالؿ قراءات الباحث واطالعو على العديد من الدراسات ادلرجعية، أفادت        
الدراسات ادلرجعية الدراسة احلالية يف إلقاء الضوء على أعلية وأثر الًتبية احلركية وبرارلها يف تنمية 

د األطفاؿ يف سن مرحلة ما قبل ادلدرسة، وأشارت إىل وجود العديد من سلتلف اجلوانب عن
ادلشكالت يف رلاؿ برامج الًتبية احلركية واليت تعوؽ تنفيذىا بتلك ادلؤسسات بالشكل الصحيح 

ـ، وعبد السالـ إبراىيم، 1990والذي ينبغي أف تقدـ بو، كدراسة نادي عزيز وراشد القصيب
ـ، وعلى أبوعجيلة 2001ـ، وسعد عطية 1994ودالؿ فتحي  ـ،1991وزلمد حافظ 

 ـ. 2005
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ك:كبحثإجراءاتكال
كمنهجكا ك: ككالبحثأواًل استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي وذلك دلالئمة :
كطبيعة ادلشكلة. 
كال كرلتمع ك: : تألف رلتمع الدراسة من ليع معلمات رباض األطفاؿ مبؤسسات  بحثثانةًا

 ـ. 2015/ 2014( معلمة، للعاـ الدراسي 180طفاؿ مبدينة مصراتة وعددىن )رياض األ
كال كعةن  ك: وفقًا ألىداؼ الدراسة وطبيعتها، حرص الباحث على اختيار عينة :  بحثثالثًا

الدراسة من معلمات رياض األطفاؿ حبيث تكوف شلثلة للمجتمع األصلي للدراسة، وقد قاـ 
 ة( معلمة، موزع40غ عدد أفرادىا )وبلريقة العشوائية البسيطة، الباحث باختيار ىذه العينة بالط

 % ( من اجملتمع األصلي للدراسة. 22.2ن نسبة ) ( مؤسسة، ميثل14على )
ك(1جدولك)

 يبُت أعداد ادلعلمات مبؤسسات رياض األطفاؿ وعدد أفراد العينة من ادلعلمات.
كنوعكالرياضكعةن كالبحثكرلتمعكالبحثكإسمكالروض كم
 عامةك5 28 الشهيد 1
 عامةك3 15 شهداء احملجوب 2
 عامةك3 16 زىور احلياة 3
 خاصةك2 8 دلسات 4
 خاصةك3 15 لُت 5
 خاصةك2 06 مدارس مصراتو 6
 عامةك3 10 زىور طمينة 7
 خاصةك5 22 اجليل اجلديد 8
 عامةك2 10 أمل الغذ 9
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 عامةك2 06 أمل ليبيا 10
 عامةك4 18 شهداء قصر أمحد 11
 عامةك2 10 البساتُت 12
 خاصةك2 08 ادلعلم اللييب 13
 عامةك2 08 شهداء الزوايب 14

كك40ك180كاجملموع
 

ك كأداة ك: التعرؼ على معوقات ، ادلتضمنةانطالقًا من مشكلة الدراسة وأىدافها  :كالبحثرابعًا
الًتبية احلركية مبؤسسات رياض األطفاؿ مبدينة مصراتة من وجهة نظر  استخداـ أنشطة وبرامج

ادلعلمات، قاـ الباحث مبراجعة األدبيات ادلتعلقة بالدراسة، واالطالع على بعض الدراسات 
السابقة اليت تناولت معوقات استخداـ برامج الًتبية احلركية مؤسسات رياض األطفاؿ ببعض 

 ( فقرة. 42ببناء استبانة تكونت من زلور واحد وتضمنت )الدوؿ العربية.  وقاـ الباحث 

ك ك:كصدقكاألداة : اعتمد الباحث على الصدؽ الظاىري وىو ادلظهر العاـ لالستبانة، خامسًا
والصورة اخلارجية لو من حيث نوع ادلفردات، وكيفية صياغتها ومدى وضوحها، ودرجة ما تتمتع 

رلموعة من األساتذة بأقساـ الًتبية وعلم النفس بو من موضوعية. وقاـ بعرض االستبانة علي 
بكلييت اآلداب والًتبية، وأساتذة الًتبية البدنية بكلية الًتبية البدنية جامعة مصراتة، وطلب منهم 

 إبداء رأيهم يف مدى صالحية الفقرات ومدى مالئمتها للمحاور اليت تنتمي إليها. 

استخداـ معامل ارتباط بَتسوف وتصحيح معامل مت إستخراج التباث بسادسًاك:كثباتكاألداةك:ك
ك(.0.76الثبات عن طريق معادلة سبَتماف براوف، وبلغ معامل ثبات االستبانة )

 ىلثبات بدأ يف توزيع األستبانة علبعد أف حتقق الباحث من الصدؽ واسابعًاك:كتطبةقكاألداةك:ك
ـ(، 2015اسي الثاين )ربيع عينة من معلمات رياض األطفاؿ مبدينة مصراتة خالؿ الفصل الدر 
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وبعد إدتاـ عملية التطبيق قاـ بتصحيح االستبانة ورصد الدرجات، وحتليل النتائج إحصائيا يف 
كضوء ىدؼ وتساؤؿ الدراسة. 

مبا أف اإلجابة على االستبانة حتتوى على ثالثة بدائل فقط، لذلك ثامنًاك:كتصحةحكاالستبان ك:ك
( إذا كانت 1اإلجابة ب )تتحقق(، ودرجة واحدة )( إذا كانت 2أعطى الباحث درجتاف )
كإذا كانت اإلجابة ب )ال تتحقق(.كوصفركاإلجابة ب )إىل حد ما(،

كعرضكوتفسريكالنتائج
الًتبية احلركية  ما ادلعوقات اليت حتوؿ دوف تنفيذ أنشطة وبرامجلإلجابة عن سؤاؿ الدراسة : ككككك

مت استخداـ الوزف ادلئوي لكل فقرة من فقرات  مبؤسسات رياض األطفاؿ مبدينة مصراتة،
االستبانة، مث قاـ الباحث بًتتيب فقرات االستبانة تنازليًا من أعلى فقرة إىل أدىن فقرة. واعترب 

( فما فوؽ، فقرة زلققة. أما 66.67الباحث كل فقرة حصلت على ووزف مئوي مقداره )
تعد من ضمن الفقرات الغَت ( ف66.67الفقرات اليت حصلت على وزف مئوي أقل من )

 متحققة. وذلك بناء على رأي السادة اخلرباء. 

ك(2جدولك)  

ابق
سااااااااا

ك
كقاااااااااالح

كالفقااااااااااارة
كتتحقق

تتحققكإىلكحدك
كما

الوزف كالكتتحقق
 ادلئوي

ك%ككك%ككك%كك

11 1 
كمفتوح ك كمالعب كبالروض  تتوافر

 %75ك2.5ك1ك45ك18ك52.5ك21 مغطاةكباحلشائشكوأخرىكرمةلة 

30 2 
كمنك كعدد كبالروض  تتوافر

 %57.5ك25ك10ك35ك14ك40ك16كادلراجةح.

كاألمنك 3 14 كعوامل كبادلالعب يتوافر
 %57.5ك20ك8ك45ك18ك35ك14كوالسالم .

17 4 
كمناسب ك كصحة  كمرافق تتوافر
كبعدك كاألطفال كالغتسال  %56.3ك20ك8ك55ك22ك25ك10وأمالن
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كشلارس كالنشاطكاحلرلي.

كيسجلك 5 42 كبطاقات كبالروض  تتوافر
 55%ك35ك14كك16ك25ك10كهباكمستوىكالطفلكاحلرلي

 

.12ك5ك62.5ك25ك25ك10كتتوافركبالروض كشرائطكمةلون ك. 6 38
 %53.8ك5

21 7 
تتوافركبالروض كمكتب كحتتويكعةلىكك
كخاص ك كمصورة كوأشرط  لتب

كبالرتبة كاحلرلة كوالنشاطكاحلرلي.
.12ك5ك65ك26ك22.5ك9

 %53.8ك5

كاألدواتك 8 22 كحلفظ كسلزن تتوافر
.12ك5ك57ك27ك20.5ك8كواألجهزة.

ك5
53.8% 

.32ك13ك40ك16ك27.5ك11كتتوافركبالروض كصوجلاناتك. 9 40
ك5

%52.5 

39 10 
كخفةف ك كمضارب كبالروض  تتوافر

ك7ك57.5ك23ك25ك10كالوزنك.
17.
ك5

%52.5 

24 11 

كوأدواتك كأجهزة كبالروض  يتوافر
كتكفيكلعددكاألطفالكبالدرس،ك

كوصاحل ككوأن كجةدة كحبال  تكون
كلالستخدام.

ك7ك62.5ك25ك20ك8
17.
ك5

51.3% 

10 12 
كمناسب ك كبالروض  ادلساحات
ك)منك كاحلرلي كالنشاط دلمارس 

كلكلكطفل(ك2م15-20
ك10ك4ك57.5ك23ك32.5ك13

%50 
ك

كمنك 13 33 كرلموع  كبالروض  تتوافر
 50%ك30ك12ك40ك16ك30ك12كألةاسكاحلبوب.

ك

20 14 
ك كألعضاء كغرف ىةئ كتتوافر

.17ك7ك65ك26ك17.5ك7كالتدريسكبالروض .
 50%ك5

36 15 
كمنك كرلموع  كبالروض  تتوافر
البالوناتكذاتكاأللوانكواألحجامك

كادلختةلف .
 50%ك15ك6ك70ك28ك15ك6

37 16 
كاختباراتك كأجهزة كبالروض  تتوافر

ك كايقاف كك-)ساع  كطيب ك-مةزان
كشريطكقةاس(.

.22ك9ك57.5ك23ك20ك8
ك5

48.8% 

 47.5%.27ك11ك45ك18ك27.5ك11كغرف كلإلسعافاتكاألولة .تتوافرك 17 18
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ك5
 %47.5ك25ك10ك55ك22ك20ك8كتتوافركبالروض كأحوضكرمل. 18 29

19 19 
كادلالبسك كلتبديل كغرف تتوافر

ك11ك52.5ك21ك20ك8كواالسرتخاءكوالراح ك.
27.
ك5

46.3% 

كمةلون ك 20 41 كمكعبات كبالروض  تتوافر
 %45ك20ك8ك55ك22ك25ك10كوبأحجامكسلتةلف ك.

ك

كبأحجامك 21 26 كصناديق كبالروض  تتوافر
ك11ك55ك22ك17.5ك7كوارتفاعاتكسلتةلف .

27.
ك5

45% 

 %45ك20ك8ك70ك28ك10ك4كتتوافركبالروض كمراتبكاسفنجة . 22 25

31 23 
كذاتك كلرات كبالروض  تتوافر

 %42.5ك35ك14ك62.5ك18ك20ك8كأحجامكسلتةلف .

 %41.3ك35ك14ك47.5ك19ك17.5ك7كتتوافركبالروض كمالعبكمظةلةل . 24 12

15 25 
كإضاءةك كادلغةلق  كبالصاالت يتوافر

 %41.3ك35ك14ك47.5ك19ك17.5ك7كوهتوي كجةدتان.

كاحلبالك 26 32 كمن كعدد كبالروض  تتوافر
.27ك11ك62.5ك25ك10ك4كوالشباككلةلتسةلق.

 %41.3ك5

16 27 
كمناسب ك كصال  كبالروض  يتوافر

 %40ك30ك12ك60ك24ك10ك4كلعرضكاألفالمكالتعةلةمة .

23 28 
كوأدواتك كأجهزة كبالروض  يتوافر
كبرنامجك كلتنفةذ كالالزم  الةلعب

كالرتبة كاحلرلة .
 %40ك30ك12ك60ك24ك10ك4

35 29 
كمنك كرلموع  كبالروض  تتوافر

 %40ك30ك12ك60ك24ك10ك4كاألطواقكذاتكأحجامكسلتةلف .

 %37.5ك40ك16ك45ك18ك15ك6كتتوافركبالروض كمقاعدكسويدي . 30 27

4 31 
أنشط كحرلة كلتعةلةمكتوجدكبرامجك

 %32.5ك45ك18ك45ك18ك10ك4كاألنشط كاألخرى.

 %32.5ك45ك18ك45ك18ك10ك4كتتوافركبالروض كسالملكخشبة كلةلتسةلق. 32 28

13 33 
كدلمارس ك كمغةلق  كصاالت تتوافر

.40ك16ك55ك22ك5ك2كالنشاطكاحلرلي.
 %32.5ك5

يتوافركبالروض كمعةلماتكمتخصصاتك 34 6
.42ك17ك52.5ك21ك5ك2كاحلرلة .لتنفةذكبرنامجكالرتبة ك

ك5
31.3% 
ك

كاألطفالك 35 8 كرياض كدلعةلمات  %52.28.8ك21ك37.5ك15ك10ك4يتوافر
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وىي )تتوافر بالروضة ( 11أف الفقرة رقم )(، 2يتضح من نتائج اجلدوؿ السابق رقم )      

(، قد تصدرت اجلدوؿ بوزف مئوي مقداره مالعب مفتوحة مغطاة باحلشائش وأخرى رملية
%(، وبالتايل فهي الفقرة الوحيدة باالستبانة اليت حتققت بدرجة متوسطة، أما باقي 75)

% وحتصلت عليو الفقرة 57.5ققة حيث تراوح الوزف ادلئوي ذلا ما بُت الفقرات فهي غَت متح
)يتوافر بادلالعب وىي  (14)تتوافر بالروضة عدد من ادلراجيح(، والفقرة رقم )( وىي 30رقم )

وىي  (3% وحتصلت عليو الفقرة رقم )22.5عوامل األمن والسالمة(، ووزف مئوي مقداره 
( وىي )تتوافر بالروضة عارضة 34لربامج(، والفقرة رقم ))توجد أىداؼ واضحة وزلددة ذلذه ا

توازف صغَتة(. وىذا يعٍت أنو يوجد نقص كبَت يف اإلمكانات وادلستلزمات الضرورية لتنفيذ 

كمتخصصك كتربوي كوتوجةو إشراف
كيفكتربة كالطفل.

ك5

كاألطفالك 36 9 كرياض كدلعةلمات يتوفر
 %27.5ك55ك22ك35ك14ك10ك4كفرصكالتدريبكأثناءكإخلدم .

1 37 
كلةلنشاطك كمصمم  كبرامج تتوافر
كالرتبة ك كوزارة كقبل كمن احلرلي

كوالتعةلةم.
 %27.5ك50ك20ك45ك18ك5ك2

كادلرحةل ك 38 5 كتناسب كاحلرلة  الربامج
 %27.5ك50ك20ك45ك18ك5ك2كالسنة كادلقدم كذلا

7 39 

كتنفةذك كهبن كادلنوط كادلعةلمات عدد
كعددك كمع كيتناسب الربنامج
كلكلك كمعةلم  ك) كبالروض  األطفال

كطفالًك(ك15

.52ك21ك45ك18ك2.5ك1
ك5

25% 

2 40 
تتوافركبرامجكتربة كحرلة كمصمم ك

 %23.8ك60ك24ك32.5ك13ك7.5ك3كبواسط كادلعةلم .

كوزلددةك 41 3 كواضح  كأىداف توجد
 %22.5ك60ك24ك35ك14ك5ك2كذلذهكالربامج.

كتوازنك 42 34 كعارض  كبالروض  تتوافر
 %22.5ك60ك24ك35ك14ك5ك2كصغرية.
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أنشطة وبرامج الًتبية احلركية مبؤسسات رياض األطفاؿ مبدينة مصراتة، شلا يعٍت أف ىذه 
 لًتبية احلركية. ادلؤسسات غَت مهيئة لتنفيذ أنشطة وبرامج ا

: فيما يتعلق بربامج الًتبية احلركية وأىدافها فقد أجاب أفراد عينة الدراسة  أوالًك:  مناقش كالنتائج
% من 32.5وزف مئوي مقداره بعدـ توافر مثل ىذه الربامج حيث مل تتعدى نسبة توافرىا عن 

عينة الدراسة، ويرى الباحث أف توافر ىذه الربامج يساعد ادلعلمة على كيفية تقدًن  ةاستجاب
األنشطة احلركية لألطفاؿ، كما أف وجود أىداؼ واضحة وزلددة ذلذه الربامج ػلقق االستفاذة 
الكبَتة من تنفيذ ىذه األنشطة، كما يرى  الباحث أنو ميكن التغلب على مثل ىذا ادلعوؽ من 

اخلربات بُت اإلدارات التعليمية وادلؤسسات حىت تستطيع كل إدارة ومؤسسة من أف  خالؿ تبادؿ
تفيد وتستفيد من باقي اإلدارات وادلؤسسات، وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من نادي عزيز، 

 ـ.2001ـ ودراسة سعد زلجوب عطية 1990وراشد القصيب 
خصصة لتنفيذ أنشطة وبرامج الًتبية احلركية : فيما يتعلق بالساحات وادلالعب ادلظللة ادل ثانةاًك

مبؤسسات رياض األطفاؿ مبدينة مصراتة فقد أجاب أفراد العينة بتوافر ىذه الساحات وادلالعب 
%، وىذا العجز من شأنو أف ػلـر األطفاؿ من شلارسة 57.25بنسبة ضعيفة بوزف مئوي مقداره 

ى الباحث أنو ميكن التعويض عن ىذا العجز األنشطة احلركية اليت حتتاج إىل أماكن متسعة، وير 
يف الساحات وكذلك الصاالت ادلغلقة وادلالعب ادلعشبة بأف يتم اختيار رلموعة من األلعاب 
اليت ميكن تقدميها داخل الفصوؿ الدراسية، أو يف حجرات النشاط إف توافرت مبساحات صغَتة 

ـ، ودراسة سعد 1994ؿ فتحي نوعًا ما. وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من دراسة دال
 ـ.       2005ـ، ودراسة على أبوعجيلة 2001زلجوب عطية 

: فيما يتعلق بالعنصر البشري ادلسئوؿ عن تنفيذ برامج الًتبية احلركية من معلمات  ثالثاًك
ومشرفات فيالحظ أف أستجابات عينة الدراسة جاءت ضعيفة جدًا حيث مل يتعدى الوزف 

ذا يؤكد النقص الشديد يف ادلعلمات ادلتخصصات لتنفيذ أنشطة %، وى31.5ادلئوي عن 
وبرامج الًتبية احلركية مبؤسسات رياض األطفاؿ مبدينة مصراتة، وكذلك غياب اإلشراؼ الًتبوي 

ىيل واليت يرى عليهن من قبل اإلدارات التعليمية، وكذلك افتقار ىذه ادلؤسسات إىل دورات التأ
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لى إدراؾ دور الًتبية احلركية ومدى أعليتها يف ىذه ادلرحلة. وتتفق كن أف تساعد عميالباحث أهنا 
 ـ.2001ـ، ودراسة سعد زلجوب عطية 1994ىذه النتائج مع دراسة دالؿ فتحي 

: فيما يتعلق باألدوات واألجهزة اخلاصة بأنشطة الًتبية احلركية فقد أتفقت عينة الدراسة  رابعاًك
ؤسسات رياض األطفاؿ مبدينة مصراتة حيث مل على ضعف ىذه ادلعدات وعدـ توافرىا مب
%، وىذا ال يعٍت عدـ توافرىا هنائيًا ولكن 53.75تتعدى نسبة توافرىا عن وزف مئوي مقداره 

حىت وإف توافرت بعض ىذه األدوات ف هنا بنسب بسيطة ال تفي بتنفيذ أنشطة وبرامج الًتبية 
باحث أنو توجد بعض األدوات واألجهزة احلركية بصورة جيدة حبيث حتقق الغرض منها. ويرى ال

قد ال تتطلب مبالغ مالية كبَتة لتوفَتىا مثل أكياس وأحواض الرمل واألطواؽ واليت ميكن 
تصنيعها داخل الروضة بأمكانيات بسيطة، وميكن التغلب على ىذا النقص يف األجهزة 

تنفيذىا مثل األلعاب  واألدوات من خالؿ اختيار أنشطة حركية ال حتتاج مثل ىذه األدوات عند
البسيطة والسهلة مثل ادلشي على خط مستقيم، وألعاب اجلري وتقليد حركة الطيور وبعض 
احليوانات، واستخداـ احلباؿ للوثب. وتتفق ىذه النتائج مع دراسة نادي عزيز، وراشد القصيب 

ـ، 1994ـ، ودراسة دالؿ فتحي 1991ـ، ودراسة عبدالسالـ إبراىيم، وزلمد حافظ 1990
 ـ.2005ـ، ودراسة على أبوعجيلة 2001ودراسة سعد زلجوب عطية 

: فيما يتعلق بتوافر عوامل األمن والسالمة بالساحات وادلالعب اليت تؤدى عليها أنشطة  خامساًك
تفقت عينة الدراسة على نقص ىذه اما يتبعها من مرافق صحية فقد وبرامج الًتبية احلركية و 

ية، وعدـ توافرىا مبؤسسات رياض األطفاؿ مبدينة مصراتة حيث مل العوامل وكذلك ادلرافق الصح
%، ويرى الباحث أف مثل ىذه ادلرافق )دورات 35تتعدى نسبة توافرىا عن وزف مئوي مقداره 

وصنابَت لالغتساؿ بعد النشاط(، ضرورية مبؤسسات رياض األطفاؿ حيث أف األطفاؿ  –مياه 
اًل، أما فيما يتعلق حبجرات تغيَت ادلالبس واالسًتخاء يف ىذا السن ال يستطيعوف االنتظار طوي

بعد النشاط فيمكن االستعانة بأحد الفصوؿ وعمل ستائر هبا وكذلك وضع عدد من األسرة 
لالسًتخاء، وكذلك يرى الباحث أنو غلب أف تتوافر داخل كل مؤسسة غرفة خاصة باالسعافات 

 دث فجأة لألطفاؿ اثناء تأدية النشاط. األولية حىت ميكن التعامل مع أي موقف ميكن أف ػل
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كاالستنتاجاتكوالتوصةاتكوادلقرتحات
كأواًلك:كاالستنتاجاتك:كك

ال توجد برامج سلططة من قبل الوزارة أو اإلدارات التعليمية أو حىت ادلؤسسات نفسها  -1
 للًتبية احلركية ذلذه ادلرحلة. 

 ال توجد أىداؼ واضحة للًتبية احلركية ومناسبة ذلذه ادلرحلة .         -2
ككككنقص كبَت يف أعداد ادلعلمات ادلؤىالت لتدريس الًتبية احلركية هبذه ادلرحلة . ك-3
 ال يتوافر إشراؼ وتوجيو تربوي متخصص دلعلمات ىذه ادلرحلة .    -4
 حلركية دلعلمات ىذه ادلرحلة.   قلة الدورات التدريبية يف رلاؿ الًتبية ا -5
عجز يف الساحات وادلالعب والصاالت اخلاصة بتنفيذ أنشطة وبرامج الًتبية احلركية ألطفاؿ  -6

 ىذه ادلرحلة.
 نقص يف األدوات واألجهزة اخلاصة بتنفيذ أنشطة وبرامج الًتبية مبؤسسات ىذه ادلرحلة. -7
ذ برامج الًتبية احلركية وخاصة فيما يتعلق نقص يف ادلواد واألجهزة ادلساعدة على تنفي -8

 بالكتب واألشرطة.

كثانةاًك:كالتوصةاتك:ك
االىتماـ بنمو النظرة الفلسفية جتاه النشاط احلركي واللعب لدى معلمات رياض األطفاؿ  -1

 وادلسئولُت عن مؤسسات رياض األطفاؿ الليبية.
ية احلركية دلرحلة رياض األطفاؿ أف تتوىل ىيئات علمية متخصصة التخطيط لربامج الًتب -2

 بليبيا مع توفَت إشراؼ تربوي متخصص دلتابعة سَت العمل مبؤسسات ىذه ادلرحلة.  
تطوير برامج إعداد معلمات رياض األطفاؿ قبل اخلدمة بأقساـ رياض األطفاؿ بكليات  -3

 الًتبية باجلامعات الليبية.
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 ة بعقد دورات تدريبية ذلن بصفة مستمرة.االىتماـ بتطوير أداء ادلعلمات أثناء اخلدم -4
مراعاة توافر مساحات مالئمة دلمارسة األنشطة احلركية عند إنشاء دور احلضانة ورياض  -5

 األطفاؿ أو التصريح بعملها، مع تزويدىا باإلمكانات الالزمة من أدوات وأجهزة.
 الًتبية احلركية .العمل على توفَت األدوات البديلة اليت تساعد على تنفيذ برامج  -6
تزويد دور احلضانة ورياض األطفاؿ بأدلة ادلعلم والنشرات وادلطبوعات، اليت تساعد معلمة  -7

 رياض األطفاؿ يف تنفيذ برامج الًتبية احلركية.

ك: كادلقرتحات ك: يف ضوء خطة وإجراءات ونتائج الدراسة احلالية يقًتح الباحث إجراء  ثالثًا
 البحوث التالية :

ة تقوميية دلقررات الًتبية احلركية بأقساـ تربية الطفل بكليات الًتبية باجلامعات الليبية يف دراس -1
 ضوء فلسفة وأىداؼ مرحلة رياض األطفاؿ. 

 دراسة االجتاىات الوالدية ضلو لعب الطفل يف مرحلة رياض األطفاؿ.      -2
إعداد برنامج مقًتح لتطوير كفايات تدريس األنشطة احلركية لدى معلمات رياض األطفاؿ  -3

 أثناء اخلدمة.  
إجراء دراسات شلاثلة للدراسة احلالية جلوانب أخرى غَت اليت استهدفتها الدراسة احلالية  -4

 مبرحلة رياض األطفاؿ مبدينة مصراتة.  
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كادلراجعك
كبالةلغ كالعربة ك:أواًلك:كادلراجعك

 ، دار4أمُت أنور اخلويل، وآخروف : دليل معلم الفصل وطالب الًتبية العملية، ط -1
 ـ. 1994الفكر العريب،     

 ، دار الفكر 5أمُت أنور اخلويل، أسامو كامل راتب : الًتبية احلركية للطفل، ط -2
 ـ.1998العريب، القاىرة،     

 الًتبية النفسحركية والبدنية والصحية يف رياض جوليانا برانتوين سافاريزي :  -3
 ـ.1991األطفاؿ، ترلة عبدالفتاح حسن عبدالفتاح، دار الفكر العريب، القاىرة،     

 دالؿ فتحي عيد عطية : تقوًن واقع الًتبية احلركية برياض األطفاؿ، رسالة  -4
 ـ.1994عة القاىرة، ماجستَت غَت منشورة، معهد الدراسات والبحوث الًتبوية، جام     

  -ادلفاىيم النظرية –: الًتبية احلركية يف رياض األطفاؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -5
  .2006الربامج والقياس، ادلكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية،  –ادلهارات األساسية     

 سعد إبراىيم زلجوب عطية : دراسة حتليلية لربامج النشاط احلركي لرياض األطفاؿ مبحافظة  -6
 ـ.2001اجليزة، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية الرياضية للبنُت، جامعة حلواف،    
 ادلصرية، القاىرة،  يف رلاؿ الطفولة، مكتبة األصللو سهاـ زلمد بدر : اجتاىات الفكر الًتبوي -7

 ـ .2002   
    عبد احلميد غريب شرؼ : الًتبية الرياضية واحلركية لألطفاؿ األسوياء ومتحدي اإلعاقة،  -8

 ـ.2001مركز الكتاب للنشر، القاىرة،   
 عبد السالـ إبراىيم، وزلمد حافظ : واقع برامج الًتبية يف رياض األطفاؿ مبصر يف ضوء  -9

  ـ.1991ية واألجنبية ادلعاصرة، رللة كلية الًتبية ببنها اخلربات العرب   
 .ـ1995اإلسكندرية، منشأة ادلعارؼ، والتدريس للصغار،: الربامج احلركية  عفاؼ عبد الكرًن -10
  على أبوعجيلة عبدهللا الزروؽ : "بعض ادلشكالت اليت تواجو تنفيذ برنامج الًتبية احلركية  – 11
 مبرحلة رياض األطفاؿ بشعبية طرابلس"، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية البدنية،    
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 ـ.2005جامعة طرابلس،    
 ، مكتبػػػػة2إنشػػػػاؤىا، وجتهيزىػػػػا، ونظػػػػاـ العمػػػػل فيهػػػػا، ط –: دور احلضػػػػانة  فوزيػػػػة ديػػػػاب -12

 ـ.1986النهضة ادلصرية، القاىرة، 
 ليلى عبدالعزيز زىراف :األصوؿ العلمية والفنية لبناء ادلناىج يف الًتبية الرياضية، دار زىراف،  -13
 ـ.1991القاىرة،    

 زلمد زلمد احلمامحي، أمُت اخلويل : اسس بناء برامج الًتبية الرياضية، دار الفكر العريب،  -14
 ـ. 1990القاىرة،    

 رنامج مقًتح للتغلب على معوقات استخداـ الًتبية احلركية مناؿ نبيل السيد العمَتي : ب -15
 يف منهج األنشطة يف مرحلة رياض األطفاؿ، رسالة ماجستَت، غَت منشورة، معهد الدراسات   
 ـ.2005الًتبوية، جامعة القاىرة،  

 مٌت أمحد األزىري ، مٌت سامح أبوىشيمة : الًتبية احلركية لطفل ما قبل ادلدرسة، مكتبة  -16
 ـ.2012األصللو ادلصرية، القاىرة،    

 نادي عزيز، وراشد القصيب : تقوًن رياض األطفاؿ يف ضوء األىداؼ احملددة ذلا، ادلؤدتر  -17
 مركز دراسات الطفولة،  مارس، 13 – 10السنوي الثالث للطفل ادلصري )تنشئتو ورعايتو(    
 ـ.1990جامعة عُت  س،    

 ـ.1993ىدى زلمد قناوي : الطفل ورياض األطفاؿ، مكتبة األصللو ادلصرية، القاىرة،  -18
كثانةاًك:كادلراجعكاألجنبة ك:ك
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