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الةراقيل الي تواجه مارسة النشاط البدني و احركي الرياضي داخل رياض اأطفال
( دراسة ميدانية مدينة امسيلة )
جامةة امسيلة

د  .امد بن رجم

مقدمة :
شهدت اجزائر تطورا سريةا ي أواخر القرن اماضي وحتى إى يومنا هذا ي إنشاء مراكز
رياض اأطفال خاصة ي امدن وامناطق احضرية و بالرغم من ااهتمام الكبر الذي توليه الدولة
إى دور احضانة
( رياض ااطفال ) إا أننا نةلم جيدا ي جتمةنا أننا ازلنا بةيدين عن حقيق تلك اأهداف النبيلة
والشاملة ي الربية .
وقد يكون ذلك مفهوما بالنسبة لنا فما وصلت إى الدول الغربية من تطور و انسجام ي الرامج
الربوية لرياض اأطفال جاء بةد جهود تةود إى عصر التنوير ي أوربا  2814م إى 2644
وبداية ظهور مفاهيم جديدة للبحث ي طبيةة اانسان و امةرفة الةلمية وعاقة ذلك ببنية
اانسان(جون جاك روسو ).
لكن من امهم جدا ي بادنا اليوم التقدم مثل هذه امؤسسات ( دور اأطفال ) إى حو يتم من
خاها الوصول بالرقية إى ميع جااتها
ولةل التحدي الكبر الذي تةرفه دور اأطفال اليوم ي بادنا أن مهمة تلك امؤسسات تقتصر ي
جرد التخلص من الطفل لبضع ساعات أو لدوام عمل الوالدين .
بل إن امهمة النبيلة جب أن تتسع إى ما أكثر من ذلك ومن بن تلك اجاات ااهتمام بالنشاطات
الروحية الرياضية داخل ساحات اللةب برياض اأطفال .
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واماحظ ي بادنا هو عدم إعطاء هذا اجانب القدر الكاي من ااهتمام من جهة خصيص
مساحات و فضاءات للةب ومارسة اانشطة الروحية الرياضية .
ااشكالية
بفدر ما حاول الدولة الوصول اى ااكتفاء من عدد رياض ااطفال ومراكز الرعاية اا انها جد
نفسها ملزمة بالوقوف عند النقائص الي سرعان ما تظهر صةوبات التسير والتنظيم كثرا ما يلجا
ااولياء اى النقد فيها .
ان اهتمام الدولة برياض ااطفال ومراكز رعاية الطفولة جب ان يشمل ميع جوانب احياة
امختلفة
واننا من خال هذا البحث حاول ان نوجه القائمن على هذا القطاع اى ضرورة ااحاطة بهذه
امراكز احاطة جيدة وكاملة تفاديا اى ااخطاء الي قد جنيها من خال ااجيال امتاحقة  ،ولةل
اهتمامنا باجانب الروحي واللةب داخل رياض ااطفال احد تلك اجوانب الي ي نظرنا قد تساهم
فب بناء ااجيال اعرافا منا ميةا بضرورة مارسة اانشطة الروحية وميع اشكال اللةب
وااداء احركي داخل امؤسسات الي ترعي وتهتم بربية الطفل وفد اكدت الدكتورة ليلى السيد
فرحات إن للنشاط الرياضي الروحي أهمية و أثر على نفسية اأطفال من خال تنمية كفاءاته
وحسن مردوده من خال التخلص من امشاكل النفسية  ،ويهدف إى توجيه اأطفال بهدف
اارتقاء بقدراتهم ي مواجهة امشكات  ،بالرجوع إى الةقبات الي قد تةرضهم كما يساعدهم
على اكتساب خرات و أماط سلوكية ميدة  ،و التمسك بالةادات احسنة  ،ومو الةاقات
ااجتماعية الطيبة .وقال " عزوجل " ي اآية  22من سورة يوسف ارسله مةنا غدا يرتع ويلةب وانا
له حافظون( .ص) .
يؤكد الةلماء أن النشاط الرياضي هو مارسة عملية تظهر نتائجها ي اأداء الةملي التطبيقي
وحتاج إى تفكر مقرن بالتنفيذ وهذا ما يطلق عليه باإنتاج اإبداعي ي النشاط الرياضي ،حيث
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يؤكد "جروس" بأن اللةب ما هو إا إعداد الطفل للةمل اجدي للحياة امستقبلية ،أما "جوركن"
فرى ي اللةب طريق الطفل للتةرف على الةام الذي يةيش فيه.
واننا نرى ان ااهتمام مثل هذه اجوانب امر ضروري وا جال للهروب منه وعلينا فقط ان نوفر
اامكانيات امختلفة مواكبة هذا النهج وتوفر كل الوسائل البشرية وامادية والتشريةية ..اخ وحتى
نةرب اننا خلفنا عن هذا ااهتمام فان اماحظة السطحية والظاهرة للةيان ترز ذلك وان ا احد من
جتمةنا بنكر ذلك بالرغم من اجهودات اجبارة امبذولة ي هذا اجال لكننا نطمح دائما اى
امزيد من الرقي والتقدم ي شتى اجاات وخاصة ي كل ما تةلق بربية اطفالنا وااستةداد ها
وبقدر هذه ااماني نسةى ان نقدم ما خدم اطفالنا واجيالنا الصاعدة ي اقرب اآجال
وعلى كل ما ذكرنا نطرح التساؤل التالي
وبالرجوع اى كل ما ذكرناه نطرح التساؤل التالي:
التساؤل الةام
هل توجد عراقيل تواجه مارسة النشاط البدني احركي داخل رياض اأطفال ؟
التساؤات اجزئية :
هل أن ضيق مساحات اللةب من بن أهم الةراقيل الي تواجه مارسة النشاط البدني و
احركي ي امراكز ؟
هل الوسائل البيداغوجية غر امكيفة مع قدرات اأطفال تةتر من الةراقيل الي تواجه
مارسة النشاط البدني و احركي فى امراكز ؟
هل أن نقص امختصون ي النشاط الرياضي احركي أحد أهم الةراقيل الي تواجه مارسة
النشاط البدني و احركي ي امراكز ؟
الفرضية الةامة
توجد عراقيل تواجه مارسة النشاط البدني احركي داخل رياض ااطفال
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الفرضيات اجزئية
2

 -ضيق امساحات من اهم الةراقيل التب تواجه مارسة النشاط البدني داخل رياض

ااطفال
 1الوسائل البيداغوجية الغر مكيفة مع قدرات اأطفال من الةراقيل الي تواجه مارسة
النشاط البدني و احركي ي امراكز
 - 3نقص امختصن ي النشاط الرياضي احركي أحد الةراقيل الي تواجه مارسة
النشاط البدني و احركي ي امراكز.
اهمية الدراسة :لةل ان ااهتمام بالطفل وتربيته هما من اهتمامات الكثر من الةلماء
وااخصائين منذ الةصور ااوى لكن بالنسبة لنا وي جتمةنا نسةى ان نهتم مجال الطفل
والربية حسب بيئتنا وديننا وتشريةاتنا وحسب اامكانيات امتاحة ومكن ان نوضح هذه
ااهمية من خال النقاط التالية
ااهتمام بامساحات والفضاءات داخل رياض ااطفال الي تساعد على مارسة اانشطة
امختلفة
ااهتمام بتوفر برامج ووسائل مكيفة على حسب طبيةة هذا اجتمع
ااهتمام بالةنصر البشري الذي يهتم بكل صغرة وكبرة خص تطور الطفل كل ي جاله
اسباب اختيار هذه الدراسة :
من بن ااسباب الواضحة هي التجربة اميدانية من خال اني تطرقت موضوع الرويح داخل
رياض ااطفال ي مواضيع اماجستر والدكتوراه وكل مرة اجد اني م استطع اامام باموضوع
بصورة جيدة وهذا استدعى مي التطرق مرات عديدة اى مثل هذه امواضيع ثم ان جربة اجزائر
ككل ي هذا اجال تةتر حديثة مقرنة بالدول الغربية وحتى الدول اجاورة .
تقسيم الدراسة  :قسمت الدراسة اى قسمن نظري وتطبيقي
 2الفصل النظري
الدراسات السابقة
النصوص التشريةية "اجريدة الرمية "
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النظريات والدراسات امتةلقة
إسهامات اأنشطة الربوية لطفل الروضة
 1الفصل تطبيقي
 اجراءات التطبيق اميداني استمارة استبيان حليل ومناقشة النتائج 2الفصل ااول
 2- 2الدراسات السابقة
الدراسة ااوى :
 دراسة اأستاذ خالد حدادي بقسم الربية البدنية جامةة اجزائر مذكرة لنيل شهادة اماجستر1441
بةنوان  :اانشطة الروحية وبةدها النفسي – احركي ي رياض ااطفال دراسة ميدانية
وقد ملت دراسته  43مراكز لرياض ااطفال بالةاصمة ( اجزائر ) و  66مربي ومربية و 111
طفل .
 الفرضيات طبيةة اأنشطة امسخرة ي رياض اأطفال ا تلي حاجيات ااطفال من احركة و اللةب. الفرضية اأوى : غموض ااطار التشريةي جةل من وظائف رياض اأطفال اأساسية حضر الطفل للمرحلةاابتدائية .

439

جامعة المسيلة

مجلة اإبداع الرياضي العدد  40أكتوبر 1422

 الفرضية الثانية  :عدم تلبية التجهيزات ووسائل التأطر لرغبات وحاجيات ااطفال ي التةبرعن نشاطهم احركي
 الفرضية الثالثة :عدم قدرة مربي ااطفال ي ااشراف على اانشطة البدنية واحركية وفق الشروط الةلمية امتةارف
عليها .
أدوات البحث :ااستبيان  ،واماحظة
الدراسة الثانية:
مذكرة ضمن متطلبات شهادة اماجستر للطالب بن رجم أمد سنة  1441حت عنوان
دور النشاط الروحي ي التقليل من ااضطرابات النفسية .
دراسة ملت  24وايات موزعة على القطر الوطي
 فرضيات البحث:
 للنشاط الروحي دور ي التقليل من اخوف للنشاط الروحي دور ي التقليل من ااكتئاب للنشاط الروحي دور ي التقليل من الةدوان أدوات البحث:
 استةمل الباحث استبيان ومقابلة .استنتاج الدراسات السابقة:
من أجل الوصول بالطفل إى حالة نفسية سوية جب ااهتمام باجانب الروحي كوسيلة من أجل
التقليل من ااضطرابات النفسية الي يةاني منها الطفل خاصة ي بداية التحاقه بالروض
مناقشة وحليل الدراسات السابقة من خال الدراسات السابقة مكن ان نلخص اجهد امبذول من
طرف ااصدقاء على انها ي نظرنا قليلة وهذا حسب ما توصلنا اليه من خال البحث ي امذكرات
والدراسات الي اهتمت موضوع تربية الطفل مع اقران هذه الدراسات بالنشاط البدني والرويح
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واللةب كما اننا ننصح بالتطرق اليها بالنظر اى الكم اهائل من امةلومات النظرية والتطبيقية حتى
نستشهد بها ي البحوث وننطلق اى دراسة مؤشرات اخرى قد تساهم دراستها ي اجاد بةض
احلول لبةض اازمات الي تةاني منها مؤسساتنا الربوية
ولةل اهم النتائج احصل اليها
ي لدراسا نذكر منها غموض ااطار التشريةي حسب ما توصل اليه ااستاذ خالد حدادي ي
دراسته
ا اقتناع بان للنشاط الروحي دور ي التقليل من ااضطرابات النفسية امختلفةا قران هذه الدراسات منطقة جغرافية حددة وم تةمم هذه الدراسات كما اننا م نستطع اامام جوانب اخرى من الةملية الربوية للطفل باستةمال واستغال النشاطالبدني ككل داخل رياض ااطفال وامراكز امهتمة بالطفل
 - 1النصوص التشريةية :
والدراسة امتواجدة بن أيدينا تثبت أن هناك فراغا قانونيا يساهم ي عدم ااهتمام مساحات
مارسة النشاطات البدنية واحركية فى مؤسسات ومراكز رياض اأطفال
وهذا بالرغم من وجود بةض النصوص التشريةية امنظمة لدور رياض اأطفال اسيما امادة 41
من امرسوم الرئاسي امؤرخ ي  21سبتمر . 1446
وامادة  :43من دفر الشروط النموذجي امطبق على مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغرة
وخاصة اجزء الثاني منه الذي حث على ان تكون امؤسسة مكيفة مع النشاطات ااجتماعية و
الربوية وان تتوافر احات و التجهيزات الازمة .
امادة  :40أن حدد مساحة احل بةدد ااطفال امستقبلن بـ  2.0م لكل طفل وأن يكون حجم
اهواء الضروري لأطفال بـ  0م3من اهواء لكل طفل .
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وأن تكون مساحة الواجهة من  24إى  %21حيث تتضمن ااضاءة و التهوية .
وبرغم من أن امشرع اجزائري قد اهتم بشكل وحجم امؤسسة امستقبلة إا أنه م يهتم بالفضاءات
اخارجية التابةة للروضة من مساحات خضراء ومساحات ترابية للةب .
خاصة :
تساهم التشريةية ي تنظيم احياة الةمة داخل رياض ااطفال وكل امةامات بن صاحب امؤسسة
وااولياء وامستخدمن وااطفال
لةل النصوص امذكورة اعاه هي اهم ما ينظم رياض ااطفال وبالرغم من اننا اخرناها بةناية
خدمتها موضوع الدراسة اا اننا م نستطع ان جد تلك النصوص والةبارات الي تتطرق اى النشاط
البدني او اللةب او الرحات وحتى الةاقة بن امربي والطفل الذي قد يلجا اى اللةب او كثرا ما
يفضل احركة والنشاط على التزام امكان واجلوس ي مكان واحد  ،واهم من هذا كله ان
هذه النصوص م تشر اى ااستةانة باصخاب التخصص ي اجاات امتةددة
- 3الدراسة النظرية
يوهان بستا لوزي  2611 – 2108وهو من بن امهتمن مفهوم الربية تأثر بفكر روسو
كثرا إا أنه حفظ على بةض أفكاره خاصة منها فيما يتةلق فقدان اأمان نتيجة احرية امفرطة
وقد شدد على ضرورة تدخل امةلم إى درجة أنه أكد أن تةلم ااطفال للخرات منذ الصغر أمر مهم
جدا فكان يأخذ اأطفال إى الوسط الزراعي وجتهد فى تةلمهم أساسيات الزراعة منذ الصغر .
 يةتر فرويل ويليام  2611- 2161من الذين شجةوا ااعمال اليدوية و ااغاني واانشطة وامهارات اابداعية داخل رياض ااطفال وكذا منح احرية لأطفال من اجل التةبر عن
انفةااتهم واحاسيسهم داحل الروضة.
 ماريا مونتسوري  2614- 2311ظهرت مستها الواضحة ي الكثر من جاات الربيةي رياض اأطفال وقد اهتمت بالتدريب احسي مكونا أساسيا ي طريقتها وقد احت ي برناجها
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على أهمية تنظيم احيط الذي يتةلم فيه تاميذها  2- 1- 1- 3 .إسهامات اأنشطة الربوية
ي تنمية اجانب ااجتماعي لطفل الروضة :
لقد تزايد ااهتمام باأنشطة الربوية الي مارس برياض اأطفال باعتبارها مؤسسات تربوية مهمة من
شأنها أن ترتقي باجانب التنموي لدى الطفل فهي تأخذ على عاتقها جموعة من اأنشطة ذات الطابع
ااجتماعي الي تهتم بإثراء الةاقات واارتقاء بةملية النضج ااجتماعي لدى الطفل على اعتبار أن هذا
النضج وهذا النمو ايأتي إا من خال القدرة على الةمل واللةب مع اأفراد اآخرين والقدرة على
ااستمتاع الكامل جميع أنواع النشاط .
وبناء على ذلك فان اأنشطة الربوية مكنها أن تلةب دور هام ي تنمية اجانب ااجتماعي للطفل
كما يلي :
تزيد من عملية التفاعل بن الطفل من ناحية واحيطن به من ناحية أخرى ما يزيد من فهمه
ما حوله وفهمه لنفسه مع زيادة خرته ي التةامل مع اآخرين
تةمل على مو السلوك ااجتماعي للطفل ي فرة مبكرة من خال نشاطه احركي
وصحبته لآخرين ومشاركته هم ي اللةب
 جةل الطفل أكثر مسايرة للكبار ي مراعاته لآداب ااجتماعية الةامة مثل الشكروااستئذان عند اخروج
 تساهم ي إجاد طفل قادر على التةامل مع اأطفال احيطن بصورة جيدة-

تدعم من عاقات الطفل مع أصدقائه وأسرته ومةلميه والةام الذي يةيش فيه

 جةل من الطفل فردا ناجحا قادرا على التةامل مع التغرات ااجتماعية الي تلحق به بةدمرحلة الروضة
 تنمي بداخل الطفل القيم واآداب وامةاير الةامة وااجتماعية الي تساعده على مارسةاإدراك ااجتماعي ما جةله قادرا على مييز اخر والشر
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اسهامات رياض ااطفال
 2 0إسهامات اأنشطة الربوية ي تنمية اجانب النفسي لطفل الروضة
باعتبار أن عملية الربية ترتبط ارتباطا وثيقا بةملية تنمية الطفل فهي تةمل على اارتقاء باجانب
النفسي وتدعيم انفةاات الطفل وضبطها فاستجابة الفرد اانفةالية من النواحي اأساسية الي
تساهم ي تكوين شخصيته وتتصل اتصاا وثيقا بسةادته وبؤسه وبسلوكه الةام الذي يتضمن
ميوله وعاداته وصحته الةقلية وقدرته على مائمة نفسه مع اجتمع ومن هنا فإن اأنشطة الي
مارس برياض اأطفال تةمل على تنمية اجانب النفسي لديه ويتضح ذلك من خال مايلي :
 تةمل على توفر نوع من اهدوء اانفةالي لدى الطفل ما يدعم من صلته بالبيئة الي يةيش فيهامع إحداث نوع من التةدد ي الةواطف الي تتكون لديه
 يتكون لدى الطفل اجاهات وجدانية اجابية حو البيئة احيطة كالرفاق وامدرسة واجراناخضوع للسلطة واحرام رأي اآخرين
 تساهم اأنشطة ي تدعيم الصحة النفسية لدى الطفل وتقوية مفهوم الذات لديه-

تكسبه القدرة على رؤية نفسه باأداء البارع واحاولة واخطأ حتى يصل مرحلة التفوق واإبداع

 تةمل على حقيق الشةور باأمن والثقة والسةادة وتةمل على إشباع حاجاته النفسية 1 0إسهامات اأنشطة الربوية ي تنمية اجانب الةقلي لطفل الروضة
يرى البةض أن مرحلة ما قبل امدرسة تتميز بالنمو السريع حيث يطلق عليها مرحلة السؤال  ،حاول
فيها الطفل ااستزادة الةقلية وامةرفية مع رغبته امستمرة ي مةرفة اأشياء الي تثر انتباهه وتشبع
رغبته ي حب ااطاع وتقوم اأنشطة امتاحة بأداء دور هام ي إحداث نوع من التنمية ي اجانب
الةقلي ويظهر هذا الدور فيما يلي
 تدريب الطفل على اماحظة اجيدة لأشياء وتداوها والتةرف عليها-

مساعدة الطفل على اكتساب امةلومات امناسبة بطريقة وظيفية مائمة مع إكسابه اأسلوب
الةلمي
ا لسليم ي التفكر من خال التساؤل والبحث والتجريب وااكتشاف

 استثارة الطفل ما حدث له ومن حوله من ظواهر طبيةية وتنمية حب ااستطاع لديه444
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 جةل الطفل قادرا على إدراك التسلسل الزمي لأفكار واأعمال امتةاقبة تساعد الطفل على إدراك اأشكال والتصنيف فيما بينها مع تدعيم قدرته على رسم اأشكالوتقليد النماذج
-

جةل الطفل قادرا على التمييز بن امفاهيم امختلفة مثل أسفل ،أعلى ،جاف  ،لن ،
كبر ،صغر...
 -جةله قادرا على ترتيب اأحداث من خال الصورة والربط بينها بصورة فةالة

 3 0إسهامات اأنشطة الربوية ي تنمية اجانب احركي للطفل
من الواضح أن هناك اهتمام باأنشطة الي تةتمد على احركة لدى طفل ما قبل امدرسة نظرا ما
مثله من مصدر للمتةة وااستمتاع باعتبارها طريقة لتنمية الةاقات مع اآخرين حيث يستمتع
اأطفال من خاها باألةاب التمثيلية وأخذ بةض امواقع للشخصيات احببة لديهم وكنتيجة هذا
ااهتمام امتزايد باأنشطة احركية فقد بات واضحا أن جمل ما يتاح من ألةاب للطفل ما هو إا
وسيلة مباشرة إثراء وتنمية اجانب احركي لديه والذي يظهر جليا ي اآتي:
 تساعد الطفل على تنشيط وتقوية عضاته مع إكسابه امهارات احركية تساعد الطفل على زياد ة التآزر احسي والةضلي بن اليد والةن ما يساعد ي الةمليةالتةليمية فيما بةد
 جةل الطفل قادرا على الوثب واجري والتزحلق لأمام واخلف مكنه من استكمال اأشكال والصور امرسومة والتةرف على القطع الناقصة منه-

جةل الطفل قادرا على لف جموعة من اخيط حول بةض اأعمدة اخشبية وبشكل
يوحي باابتكار والتجديد

تساعد الطفل على حفظ توازنه وحاواته البةد عن امخاطر الي تواجهه عند اجري
الفصل التطبيقي
 2 1امنهج امستخدم  :ان امنهج امناسب مثل هذه البحوث هو امنهج الوصفي وهو كل استقصاء
ينصب على ظاهرة من الظواهر التةليمية او النفسية كما هي قائمة ي احاضر قصد تشخيصها
445

جامعة المسيلة

مجلة اإبداع الرياضي العدد  40أكتوبر 1422

وكشف جوانبها وحديد الةاقات بن عناصرها (حمد عوض بسيوني .فيصل الشاطىء ص
148
 1 - 1ااستبيان :
استةملنا ي دراستنا استبيان موجه اى السادة امربون داخل مراكز رياض ااطفال مدينة امسيلة
وهو وسيلة من وسائل مع البيانات حسب تةريف بشر صاح الراشدي ي كتابه البحث الربوي
من اصدارات دار الكتاب احديث ،الكويت ،1444ص 13
وكانت ااسئلة متنوعة بن امفتوحة وامغلقة
اجال الزماني  :اجريت هذه الدراسة بن تاريخ سبتمر  1422و جانفي 1421
اجالي امكاني :اجريت هذه الدراسة ي حدود مدينة امسيلة وملت جموعة متكونة من
24مراكز رياض ااطفال مدينة امسيلة من اصل  21ناشطة وها حرة تتجاوز  41سنوات
الوسائل ااحصائية :النسبة امئوية .عدد التكرارات  /244جموع افراد الةينة
الةينة :عدد افراد الةينة  24مسرين مراكز رياض ااطفال مدينة امسيلة .
3 - 1اجراءات التطبيق اميداني:
ي اجراءاتنا للتطبيق اميداني موضوع دراستنا وامتمثل ي البحث عن عراقيل مارسة النشاط البدني
واحركي داخل رياض ااطفال قمنا باعداد استمارة استبيان مةتمدين على اسئلة بسيطة ومتدرجة
هدف الوصول اى اجابات كافية ودالة على موضوع دراستنا
وقد وزعت هذه ااستمارة على جموع مراكز رياض ااطفال مدينة امسيلة وتلقينا صةوبة ي اقناع
امربن بأهمية ااجابة على ااستمارة ما استدعى ي بغض ااحيان اانتظار حتى وصول صاحب
امؤسسة
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 0 – 1حليل ومناقشة النتائج :من خال ااستمارة اموزعة على مسري مراكز رياض ااطفال مدينة
امسيلة وبةد تفريغ النتائج وترمتها اى ارقام مكن ااعتماد عليها ي هذه الدراسة سنختار بةض
من هذه اأسئلة على شكل جداول وحاول مناقشتها وحليلها ثم ربطها بفرضيات الدراسة
احور ااول
ضيق امساحات من اهم الةراقيل التب تواجه مارسة النشاط البدني
داخل مراكز رياض ااطفال
اهدف من السؤال :مةرفة راي امسرين حول امساحات امتوفرة بامؤسسة
السؤال  :هل تتوفر مؤسستكم على مساحات خضراء فضاء خارجي ،مساحات ترابية

الةبارة

النسبة امئوية

عدم توفر مساحات خضراء

% 64

عدم توفر فضاء خارجي

% 64

عدم توفر مساحات ترابية

% 244

جدول رقم 42 :نقص ي مساحات اللةب
حليل ومناقشة نتائج اجدول رقم :42
جاءت ااجابات
عدم توفر مساحة خضراء بامؤسسة
عدم توفر فضاء خارجي
عدم توفر مساحات ترابية

% 64
%64
%244

وهذه ااجابات تةر عن النقص الواضح للمساحات اخضراء والفضاءات اخارجية و الرابية
مؤسسات رياض ااطفال مدينة امسيلة .
447
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وقد ذكرنا ي الدراسة النظرية اهتمام عام الربية اايطالي بستالوزي بامساحة واستغاله مرحلة
الطفولة من أجل غرس روح الةمل و اوى التجارب لديهم ي سن مبكرة كما اكدت امراسيم
امذكورة ي اجانب النظري على ضرورة توفر مساحات لأنشطة التةليمية والربوية كافة خاصة
منها امادة . 40
وهذا ما يثبت صحة الفرضية امقرحة ااوى والي ترى ان ضيق امساحات من اهم الةراقيل الي
تواجه مارسة النشاط البدني داخل مراكز رياض ااطفال .
احور الثاني:
الوسائل البيداغوجية الغر مكيفة مع قدرات اأطفال من الةراقيل الي تواجه مارسة
النشاط البدني و احركي ي امراكز
مناقشة الفرضية الثانية
نقص الوسائل البيداغوجية وعدم تكييفها مع قدرات اأطفال من الةراقيل امساهمة ي عدم
مارسة النشاط البدني واحركي داخل الروضة
اهدف من السؤال :مةرفة راي مسري رياض ااطفال حول نقص الوسائل البيداغوجية وعدم
تكييفها مع قدرات اأطفال
السؤال  :هل تةاني مؤسستكم من نفص وعدم خصيص وسائل بيداغوجية لكل اطفال امؤسسة
النسبة امئوية

الةبارة
عدم وجود وسائل بيداغوجية كافية

% 64

لأطفال
استةمال نفس الوسائل لكل ااعمار
عدم تزويد امؤسسة بالوسائل لكل موسم

% 244
% 34

اجدول رقم 41:نقص الوسائل البيداغوجي
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حليا ومناقشة نتائج اجدول رقم : 41
% 64

عدم وجود وسائل بيداغوجية كافية لأطفال

% 244

استةمال نفس الوسائل لكل ااعمار

% 34

عدم تزويد امؤسسة بالوسائل لكل موسم
حليل ومناقشة نتائج اجدول رقم

ااجابات تؤكد على ان مؤسسات رياض ااطفال مدينة امسيلة تةاني من نقض ي اقتناء الوسائل
البيداغوجية وجد صةوبة ي اقتناء تلك الوسائل حسب الةمر والنشاط وقد كانت "ماريا
مونتيسوري" تكيف الوسائل والتجهيزات لصاح اأطفال من خال بةض االةاب واانشطة اليدوية
كاخياطة واللةب بالةجن و ااشكال اليدوية كما اكدت
النصوص التشريةية خاصة امادة  43من دفر الشروط امذكورة ي اجانب النظري على ضرورة
توفر ااجهزة والوسائل الربوية داخل امؤسسة واستخدامها كوسائل للوصول اى الغايات الةليا
لربية ااطفال والوصول اى استةدادهم لشتى جاات احياة
وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية والي ترى ان نقص الوسائل البيداغوجية وعدم تكييفها مع
قدرات اأطفال من الةراقيل امساهمة ي عدم مارسة النشاط البدني واحركي داخل الروضة .
احور الثالث
مناقشة نتائج الفرضية الثالثة
نقص امختصن ي النشاط الرياضي احركي من بن الةراقيل
الي تواجه مارسة النشاط البدني و احركي ي امراكز.
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اهدف من السؤال  :مةرفة راي امسرين حول تواجد ختصن ي النشاط البدني واحركي
بامؤسسات
السؤال  :هل تتوفر مؤسستكم على اخصائين
ي النشاط البدني واحركي ؟
النسبة امئوية

الةبارة
عدم وجود أخصائين

% 244

عدم وجود برنامج للنشاط احركي

% 64

اختيار اانشطة احركية عشوائي

% 244

اجدول رقم 43:نقص امختصون ي النشاط البدني واحركي
حليل ومناقشة النتائج :
عدم وجود أخصائين

% 244

عدم وجود برنامج للنشاط احركي

% 64

اختيار اانشطة احركية عشوائي

% 244

ااجابات تؤكد ان كل امؤسسات امتواجدة مدينة امسيلة ا يتوجد بها ختصون يهتمون
بالنشاطات البدنية واحركية وهدا راجع وهدا دليل اخر على عدم اهتمام اصحاب مؤسسات رياض
ااطفال بالنشاطات البدنية واحركية وحتى ان مةظم االةاب امقرحة تكون بشكل عشوائي وا
تةتمد على اساليب للتةلم والرويح وحتى ان الرامج امقرحة هي من اقراح امربون .
ان اراء امسرين مؤسسات رياض ااطفال مدينة امسيلة تؤكد صحة الفرضية الثالثة الي ترى بان
نقص امختصن ي النشاط البدني واحركي من الةراقيل الي تواجه مارسة النشاط البدني
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واحركي داخل مؤسسات رياض ااطفال وهذا ما م تنص عليه النصوص التشريةية بوضوح
والي اكدت على ضرورة الرعاية التامة وااهتمام يالطفل داخل مراكز رياض ااطفال .
استنتاج :
النتائج امتحصل عليها تؤكد وجود عراقيل تواجه مارسة النشاط البدني واحركي داخل مؤسسة
رياض ااطفال .
وتةتر كذلك دعما اى ما توصلت اليه دراسة اأستاذ خالد حدادي
الذي اكد عدم ااهتمام بالنشاطات الروحية داخل الروضة وكذا عدم التقيد بالنصوص
التشريةية وكذا عدم امام النصوص التشريةية جزئيات كثرة نرى أنها مهمة داخل مؤسسة
الروضة
كما مكن الرجوع إى دراسة ااستاذ بن رجم أمد من خال عدم استغال اانشطة الروحية
امختلفة داخل الروضة من أجل التنفيس والتقليل من بةض ااضطرابات الي تكون مصاحبة
التحاق الطفل بالروضة
ان رياض اأطفال ي اجزائر تواجه غموضا تشريةيا جةلها حيد ي كثر من اأحيان عن دورها
اأساسي امتمثل ي حقيق اأهداف اخاصة بالطفل
 يةتر الكثر من الناس أن رياض اأطفال هو تكوين أكادمي وحضري للمرحلة اابتدائية نقص الوسائل التةليمية اخاصة بامرحلة ساهم بشكل كبر ي عدم حقيق اأهداف امرجوة عدم وجود أخصائين ي جال رياض اأطفال ي اجزائر ساهم ي التخلي واحياد عن دورهااحقيقي .
 نقص التكوين امتخصص وشح امةلومات الةلمية للمكونن سبب رئيسي ي تراجع دور رياضاأطفال.
 عدم حديد اأدوار وامسؤوليات ي تسير رياض اأطفال جةلها عرضة لإهمال عدم وعي القائمن على رياض اأطفال بالدور احقيقي ومتطلبات امرحلة الةمرية جةلها .451
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خاصة :
من امهم جدا ااهتمام بأطفالنا اليوم داخل رياض ااطفال ومن امهم جدا استغال كل امؤسسات
من اجل اامام بكل اجوانب ااجتماعية والنفسية لأطفال وحسب راينا فااهم هو ي استغال
النشاط البدني واحركي داخل رياض ااطفال
ونوصي ي ااخر باحرام ميع امدراء و اهيئات الرمية بالتقيد بشروط فتح وانشاء مثل هذه
امؤسسات ومراقبتها وكذا مراقبة الرامج الربوية وااجتماعية وطرق مةاجتها داخل مؤسسات
رياض اأطفال وبااستنجاد خرجي امةاهد اجامةية امتخصصة ي النشاطات البدنية والرياضية .
اقراحات
ااهتمام اكثر مراكز رياض ااطفال .تةديل النصوص التشريةية باستمرار ما يواكب التطور السريع للحياة الةمة .-ااهتمام بتكوين امربي وتأطر امراكز مربي الربية احركية
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امراجع :
 .2اانشطة الرفيهية وبةدها النفسي احركي ي رياض ااطفال من اعداد الطالب خالد خالدي
سنة .1442
 .1اجريدة الرمية للجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشةبية الةدد  11امؤرخ ي  21سبتمر
.1446
 .3جودة سةادة أمد وآخرون  " :أثر مستوى تةليم اأب واأم والرتيب الوادي ي قدرات
التفكر للنشر ،ط ،2مصر .1440
 .0ملي إبراهيم  ،ليلى السيد فرحات  ،الربية البدنية و الرويح للمةاقن  ،ط ، 2دار الفكر
الةربي  ،القاهرة .2366 ،
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