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 اإلهداء
 اللذان بعثا فيا نور الحياة واللذان قال فيهما تعالى : إلى

 " وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا "
إلى التي غمرتني بحنانها وزرعت  في قلبي العطف والحنان ، إلى التي قال فيها عليه 

 الصالة  والسالم :"الجنة تحت أقدام األمهات " أمي الغالية .
 قي ولم يفرط في تعليمي حتى وصولي إلى هذا المستوى ،الدنيا ، تعب وش ىإلى الذي تحد

 أبي العزيز .
 وأوالده نور، و أشرف ، وندى د وزوجته و محم الوحيدإلى أخي 

لى كل األهل واألحباب إلى أخواتي و   .ا 
  من سأكمل معها نصف ديني إلى   
 .و لياس جبايلي صيد عبد الرزاق وسعيدي عبد الحقإلى كل األصدقاء 

 " ،  وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل . زموري بلقاسمالمشرف "  الدكتورإلى 
و" يونس  " فرطاس وليدالجامعية  "  اإلقامةفي  من تقاسمت معهم أجمل األوقات إلى 

 أونيسي " .
 ، زهير العايش ، و عبد الرزاق نوي  وليد و ، صالح ربيعإلى كل أصدقاء الجامعة : 

كل و زيدان ، الطاهر، ، ابراهيم،  عبد الحق،  السعيد، رشيد،  خالد،  سمير،  صالح حفرة 
 .خالل مشواري الدراسي من عرفتهم 

يحتاج إلى  إلى كل عزيز لم يذكر اسمه من خالل هذا اإلهداء، فاسمه منقوش في قلبي ال
 النقش بقلم قد يزول حبره بطوال الوقت  .
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وفقنا وأعاننا          الشكر اجلزيل واحلمد الكثري هلل العلي القدير الذي           

 لألستاذ املشرف  هذا العمل املتواضع، كما نتقدم بالشكر اجلزيل امتام على

"زموري بلقاسم"الدكتور   

على التوجيهات اليت مدنا بها طيلة حبثنا فكان نعم املشرف حيث وجهنا  

 حني اخلطأ وشجعنا عند الصواب 

كما نشكر كل من قدم لنا النصيحة من قريب أو من بعيد    

رسونا.وإىل كل املعلمني واألساتذة الذين دوكل أساتذة وعمال القسم   
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 مقدمة :

يعترب الطفل يف املناهج احلديثة هو احملور األساسي يف مجيع نشاطاهتا فهي تدعوه دائما إىل النشاطات  
ر نصوتنمي فيه ع هلادف ،حلر االذاتية ، وتنمي فيه عنصر التجريب واحملاولة واالكتشاف ، وتشجعه على اللعب ا

ز على مبدأ بل ترك إلجبارا، وترفض مبدأ التجريب واحملاولة واالكتشاف ، وتشجعه على اللعب احلر واهلادف 
فعت به نتائج دحدث ما أعلى  املرونة واإلبداع والتجديد والشمول ، وهذا كله يستوجب وجود نظام تربوي يستند

ركية رتبية احللحيث تعتمد ا الت ،من اجملاالبحث الرتبوي يف اجملاالت الرتبوية ، والرايضية وعلم النفس، وغريها 
 .ركة األساسية يها احللق علت احلركية الفطرية الطبيعية املتاحة من خالل جسم الطفل واليت يطعلى اإلمكاان

وترتكز أهداف الرتبية التحضريية ألطفال املرحلة التحضريية على احرتام ذاتيتهم وفرديتهم واستثارة  
 لعادات الصحيةاعويدهم ا وتيتفكريهم اإلبداعي املستقل وتشجيعهم على التغري دون خوف ، ورعاية األطفال بدن

م طبيعة وتعويدهمال الفن واجلعلى املعيشة والعمل واللعب مع اآلخرين وتذوق املوسيقى والالسليمة ومساعدهتم 
 التضحية ببعض رغباهتم يف سبيل صاحل اجلماعة .

نشطة احلركية فالرتبية احلركية هي املنعطف األساسي الذي تقوم عليه الرتبية احلديثة للطفل حيث أن  األ 
يم الطفل ، فعملية تعل التعليمعلم و تعترب من أهم األنشطة احملببة لدى الطفل ، وهي وسيلة فعالة جدا يف عملية الت
ملهمة ا يقوم هبذه اي خري مكية همن خالل ما حيب ومييل إليه ، هي إحدى وسائل التعلم والتعليم ، والرتبية احلر 

لتسلق شي واجلري وادته كاملذ وال، حيث أن النشاط احلركي نشأ مع اإلنسان من ابلنسبة ألطفال املرحلة التحضريية
 اعتل جسمه .مراض و مهته األ، أما إذا ركن إىل الراحة وعدم احلركة دااألساسية للحركة وخالفه من األشكال 

النادي وكذلك إن الرتبية الرايضية والنشاط احلركي ليست حكرا على مكان بعينه ، فاملدرسة هلا دورها ، و  
ذا النوع هيق هدف  حتقيفاملنزل والروضة ، كلهم مؤسسات تربوية ابختالف درجتهم فأقسام التحضريي تساهم 

 احليوي من الرتبية ،فالرتبية الرايضية واحلركية تقوم عن طريق املمارسة.
، سسات االبتدائية يف هذا البحث أردان أن نشخص واقع برانمج الرتبية احلركية يف أقسام التحضريي للمؤ  

ية الفكرية ماعية والثقافب االجتجلوانوتبيني ضرورة تكييف حمتوى هذا الربانمج ببعض املتغريات املعاصرة املرتبطة اب
قيق النمو ر تسعى إىل حتو األس تمعاتالدور اهلام والفعال اجتاه لبنة األجيال القادمة ، حيث أن مجيع اجمل وإبراز، 

وسيلتهم  ركيةلرايضية واحلا ةفتكون الرتبي،ئها من الناحية البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية ألبناالشامل واملتزن 
 يف حتقيق هذا اهلدف.

يشمل هذا البحث فصل متهيدي ميثل املدخل العام للموضوع ، وفيه مت صياغة اإلشكالية والفرضيات  
لتطرق املصطلحات وا ه حتديدمت في اختيار املوضوع ، كماوكذا إبراز أمهية وأهداف الدراسة ، ابإلضافة إىل أسباب 

 إىل أهم الدراسات السابقة واملشاهبة للموضوع .



 

 ب
 

اجلانب النظري والثاين يتضمن اجلانب التطبيقي ،أما اجلانب النظري : األول جانبنيكما حيتوي على  
 :فيحوي ثالث فصول 

ذي يتضمن مفهوم الرتبية وكذا أهداف الرتبية أوهلا يتكلم عن البعد الرتبوي للنشاط احلركي ، وال 
تفسريات أهم حلركي و انشاط التحضريية ألطفال األقسام التحضريية ،ابإلضافة إىل اللعب الرتبوي كجزء من ال

 طفال األقسامألحلركية ابية تعريف الرت النظرايت للعب ، وأهم التجارب يف جمال األلعاب الرتبوية ، كما حيوي 
 ة.لتحضرييارحلة يتها وأهدافها واالجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تربية طفل املالتحضريية وأمه

النمو واليت تتجسد يف والثاين يتضمن التعريف ابخلصائص اإلمنائية ومميزات طفل املرحلة التحضريية  
إلضافة إىل اب، لعقلي نمو ااجلسمي واحلسي/ احلركي ، وخصائص النمو االنفعايل واالجتماعي ، وكذا خصائص ال

 مساعدهتم على وأمهية حضرييةالنمو اللغوي ،كما يشمل املهارات اليت جيب إكساهبا ألطفال املرحلة التخصائص 
 ال على اكتسابب األطفتدري اكتساب املهارات خالل هذه الفرتة ، ابإلضافة إىل سرد أهم األخطاء الشائعة يف

 املهارات املختلفة.
حلة التحضريية لتمدرس طفل القسم التحضريي ،انطالقا من إعطاء مفهوم هلا وأما اثلثها فنتكلم عن املر  

هة لرتبوية املوجربامج ايف ال،وإبراز وظائفها وأهدافها وكذا أسس بناء منهاجها الرتبوي ، ابإلضافة إىل تصن
ية ، وكذا رتبية التحضري لامنهاج  تنفيذ)املستخدمة(لألطفال، وكذا الربامج املعاصرة هلم ، واالختيارات البيداغوجية ل

ملعمول هبا يف جيات التعلم ااسرتاتيهاج و إعطاء فكرة عن الرتبية املعرفية يف التعليم التحضريي ، كما قمنا بتقدمي املن
لنشاط  وايت املعتمدةا احملتة وكذاملنهاج ، إضافة إىل الكفاءات املرحلية الالزمة واملؤشرات والوضعيات التعلمي

 واإليقاعية وأنشطة املسرح والتمثيل.الرتبية البدنية 

اجلانب التطبيقي فيحتوي على ثالث فصول أوهلما جيسد منهجية البحث ، حيث نتكلم فيه عن أما  
 بحث ومتغرياتهاالت الىل جممنهج البحث وجمتمع البحث وعينة الدراسة ،وكذا الدراسة االستطالعية ، إضافة إ

 اسة ذه الدر ه لة يفاألدوات ، وكذا األدوات اإلحصائية املستعموأدواته ، مث مصداقية وصالحية هذه 
 ص دور الكفاءةىل تشخيهدف إأما الفصل الثاين قمنا فيه بتحليل نتائج البحث ، بداية ابحملور األول الذي ي

بنفس ،و ها وتفسريها  حتليلمثتائج والتكوين األكادميي والعلمي للمريب ، إبتباع طريقة متسلسلة متثلت يف عرض الن
 الطريقة ابلنسبة للمحورين الثاين والثالث.

ختمنا هذا البحث ابستنتاج عان تبعته خامتة شاملة للدراسة وكذا جمموعة من االقرتاحات اليت نرجو ويف األخري 
لبحوث جديدة.من املوىل عز وجل  أن تكون مفيدة ومنطلق 
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  اإلشكالية -1
االطفال هم نصف احلاضر وكل املستقبل واالهتمام هبم أمر حتمي ملستقبل حضارة عريقة ، حيث أن  

لنمو الشامل ى إىل حتقيق اكية تسعة احلر والرايضية و الرتبياحلركة ضرورية للنمو اجلسماين ، مما جعل الرتبية البدنية 
فل ام برتبية الطاالهتم ضرورةهلذا دعت بعض االجتاهات احلديثة بنيا ، عقليا ، نفسيا ، اجتماعيا ،املتزن بد

 والسيما يف املرحلة املبكرة .
التحضريية ،فهي تدعوه  دائما يعترب الطفل يف املناهج احلديثة احملور األساسي يف مجيع نشاطات االقسام  

رفض مبدأ حلر ،وتاللعب إىل النشاطات الذاتية وتنمي فيه عنصر التجريب وحماولة االكتشاف وتشجعه على ا
رب وسعة ليت حتتاج للصنته اهملحملب ااإلجبار وتركز على مبدأ املرونة واإلبداع والتجديد وهذا يستوجب وجود املريب 

 الصدر.
لذي محل معىن الرتبية احلركية أو من املفكرين والباحثني من بينهم " فروبل " أن اللعب اويرى مجاعة        

الرتبية من خالل اللعب هو أهم نشاط جيب أن يعتمد يف املنهاج املسطر ألطفال االقسام التحضريية ، حيث 
تبارها أن اللعب مظهر من مظاهر يظهر أمهية لعب االطفال وكيفية االستفادة منه يف العملية الرتبوية التعليمية ابع

نشاطهم وحياول استغالل هذه الظاهرة ، حيث كان يردد فروبل كثريا " مدرسيت بال كتب " " الطفل الذي يلعب 
 .1"هو عندي مقدس ، ألن اللعب هو برعم أنشطة اإلنسان 

ألعاهبم ويف استخدام كما أفادت "مونتيسيوري " أبمهية إعطاء االطفال حرية واسعة النطاق يف حركتهم ويف 
 2لعبهم.

ما يعرف بنشاط  أولقد ظهرت عدة أنواع للرتبية يف العصر احلديث من بينها الرتبية من خالل احلركة  
 ب موجهة .ة والعاحركي الرتبية احلركية ، وهي مبثابة اسرتاتيجيه أو منهجية للتعلم ،تعتمد على أنشطة

لثقافية االجتماعية واو لفكرية الت ام التحضريية يتغري حسب طبيعة التحو من هذا املنطلق تبني لنا أن برانمج االقسا
كية يف الرتبية احلر  صي جانبن تتقاليت يشهدها العامل املعاصر وابلرغم من هذه التحوالت ال ميكن هلذه الربامج أ

 حمتواها .
اإلطار التشريعي الذي إن االقسام التحضريية يف املدارس االبتدائية بكل ما حتمله من مميزات ، وحسب  

حيددها قد يهيمن عليه الطابع  التقليدي يف كل الظروف  وقد ال جيد فيها االطفال كل متطلبات منوهم وجماالت 
لتحرير طاقاهتم ،وهذا يرجع إىل عدة عوامل من بينها حمتوى الربانمج املسطر لألقسام التحضريية أو ظروف تطبيق 
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ي  واهتمامي ابملوضوع وذلك إلبراز واقع الرتبية احلركية ألطفال القسم التحضريي لفت انتباه هذا الربانمج وهذا ما
حيث أن الرتبية التحضريية مل تعتمد من طرف وزارة الرتبية بشكل إجباري إال يف اآلونة األخرية ،  سنوات(4-5)

قرار املتخذ بشأن الشروع يف م ، حيث مت اجناز العدو الرتبوية تزامنا مع ال2004ابملدارس االبتدائية  وذلك سنة 
للوصول إىل تعميمها ابلنسبة  2004/2005التوسيع التدرجيي للرتبية التحضريية بدءا من السنة الدراسية 

 1م . 2008/2009سنوات من العمر يف املوسم الدراسي  05لألطفال البالغني 
اول االرتقاء على مستوى التطلعات اليت إن املالحظة األولية لواقع االقسام التحضريية جيعلك تسلم أبهنا مل حت

تصبو إليها الرتبية احلديثة  واليت تعطي هلا مكانة مرموقة ، ومن بينها جند اهتمام دولة فرنسا هبذه املرحلة التعليمية 
  2، حيث أعدت العدة الالزمة هلذا النوع من الرتبية من تكوين للمربيات وإمكانيات مادية .

انتقاله  ض تفادية لغر ب ما يبدو مؤسسات حتضري الطفل لدخول املرحلة االبتدائيفأقسامنا التحضريية حس
الرتبية ج رانمبا واقع م :" بشكل مفاجئ من البيت إىل املدرسة ،فمن خالل ما تقدم ميكن طرح التساؤل التايل

 " احلركية على مستوى االقسام التحضريية ؟
 تساؤالت فرعية أمهها :كما ميكن أن يندرج حتت هذا التساؤل عدة 

 هل مستوى تكوين املريب يؤثر بشكل كبري على سري الربانمج . -أ 
 هل تؤثر األجهزة والوسائل يف إجناز برانمج الرتبية احلركية. -ب 
 هل يؤثر عدد التالميذ وتوزيع احلصص يف اجناز برانمج الرتبية احلركية. -ج 

 الفرضيات : -2
: العامة الفرضية  

 يف االقسام التحضريية .مطبق غري جل حمتوى برانمج الرتبية احلركية           
 الفرضيات اجلزئية :

 مستوى تكوين املريب يؤثر بشكل كبري على سري الربانمج . -أ 
 تؤثر األجهزة والوسائل يف إجناز برانمج الرتبية احلركية. -ب 
 الرتبية احلركية.يؤثر عدد التالميذ وتوزيع احلصص يف اجناز برانمج  -ج 

                                      
   الدليل التطبيقي ملنهاج الرتبية التحضريية )أطفال 5-6 سنوات ( ،اللجنة الوطنية للمناهج ، وزارة الرتبية الوطنية ، اجلزائر ،2004،ص1.3 
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 البحثأمهية  -3
 تكمن أمهية املوضوع أو البحث يف النقاط التالية :

  ين و من طرف املؤطر  ملواالةامهية الرتبية احلركية لألقسام التحضريية  ومعرفة مدى األبرانمج التعرف على واقع
ج الرتبية مبحتوايت برام هإهلامة ضرور و دور املريب  وإبرازية يف األقسام التحضريية , باملشرفني هبذا النوع من الرت 

 .ةضريياحلركية و حثهم على االهتمام هبا و ابلكفاءات احلركية ألطفال األقسام التح
 دائل يف حالة حث عن بالب أمهية الوسائل و األجهزة يف تطبيق برامج الرتبية احلركية و احلث على إظهار

 .نقصها أو انعدامها
 البحثأهداف  -4

 تتجلى يف النقاط التالية:
  لنمو أمهيتها يف ا ازوإبر ية جلزائر االرتبية احلركية أبقسام التحضريي ابملؤسسات االبتدائية برانمج حتديد واقع

 .اجلسمي و املعريف و االجتماعي و النفسي للطفل
 قسام التحضرييةألوية للرتباأمهية مراعاة دور التحوالت و االجتماعية و الثقافية يف ضبط الربامج  إبراز . 
  ورة االهتمام ية املوجهة وضر الرتبو  لعاباأل االجيابية للرتبية احلركية واليت تعتمد يف حمتواها على ابآلاثرالتوعية

 بكرة يف سنيف الطفولة امل ملتمثلةو ا ابملريب و تكوينه تكوينا جيدا لالعتماد عليه يف بناء لبنة األجيال القادمة
 .سنوات(  6 -4 )
 و اقرتاح وسائلؤسسات أامل ث على االجتهاد يف إجياد البدائل للوسائل املنعدمة أو قليلة الوفرة لدىاحل 

 .مشاهبة هلا من أجل حتقيق اهلدف املنشود منها
  احةحسب الوسائل و اإلمكاانت املت الرتبية احلركيةاحلث على أمهية تكييف برامج. 
 أسباب اختيار املوضوع : -5

 دفعتين الختيار املوضوع :من األسباب اليت 
 ساتنا الرتبوية رامج أقسام مؤسهة يف بملوجقلة االهتمام ابلرتبية احلركية اليت تعتمد على األلعاب الرتبوية احلركية ا 
  حلركية اهتمل الرتبية  وغريها  عية واليت تعتمد على  الرتبية املعرفية واالجتما ةألقسام التحضرييااعتماد نسبة

 . اليت أصبحت أساس للرتبية احلديثة يف الوقت الراهن
  ة من لنوع من الرتبيهبذا ا هتماموهذا يعين عدم اال الرتبية احلركيةنقص الوسائل و األجهزة املتاحة لربانمج

 . ية طرف مؤطري و مشريف سلك الرتب
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 الدراسات السابقة واملشاهبة : -6
 امعة اجلزائر.ج-هادة دكتوراه دولة ( لنيل ش2004-2003دراسة الباحثة شهد املال ) (1

ال أبعمار حلركي عند أطفحلسي اادراك : برانمج مقرتح يف الرتبية احلركية لتطوير القابلية الذهنية واإلبعنوان 
 (سنوات.5-6)

احلركي  اإلدراك احلسيذهنية و لية الاإلجيايب لربانمج الرتبية احلركية على تنمية القابمتحورت الدراسة حول أتثري 
الختصاص ااجة إىل كانية تطبيق الربانمج املقرتح من قبل معلمة الروضة دون احلسنوات ،وإبم5-4لألطفال بعمر

 الدقيق يف الرتبية البدنية.
ارست النشاط مة اليت موع جمموعة األطفال لصاحل اجملوأبرزت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني

 تجريبية .ابجملموعة ال مقارنة قدراتاحلركي ، أما اجملموعة اليت مل تشرتك يف النشاط احلركي فقد أظهرت ضعفا يف ال
البتدائية املرحلة ال واوقد أوصت الباحثة بضرورة إشباع حاجات األطفال احلركية خالل مرحلة رايض األطف

ت األطفال اف مشكالاكتش رورة إدخال مادة الرتبية احلركية ضمن املنهاج املدرسي لتلك املرحلتني لغرضوض
 اجلسمية )ضعف السمع ، ضعف البصر...(.

 ر .جامعة اجلزائ-( لنيل شهادة دكتوراه دولة2005دراسة الباحث بو مسجد عبد القادر ) (2
حبث ،فسية احلركية ية النالرتب ام برانمج مقرتح لنشاطتعزيز القدرات اإلدراكية احلركية ابستخد بعنوان :

 (سنوات.6-4مسحي جترييب على أطفال التعليم التحضريي )
على مستوى  لتحضرييعليم اتعليم نشاط حصص الرتبية النفسية احلركية ألطفال الت متحورت الدراسة حول واقع

دى طفل كية احلركية لاإلدرا  لقدراتايساعد على تعزيز املدارس االبتدائية وفق الربانمج املقرر الذي أفرتض أنه ال 
دراسة حلركية قيد الادراكية ت اإلالتعليم التحضريي ، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى حتقيق القدرا

القياس  يفهذه األخرية  ( لصاحلقرتحبني نتائج العينة الضابطة والعينة التجريبية ) األطفال الذين سيطبق عليهم امل
 البعدي.

 وأبرزت النتائج التالية :
  انمج املقرر.فق الرب و كية وجود صعوابت وعراقيل مجة أعاقت من السري احلسن لنشاط الرتبية النفسية احلر 
  جملموعة لبحث وااات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ما بني القياسني القبلي و البعدي يف متغري

ليت املتغريات ،عدا ا أغلب يفكية مفردات الربانمج املقرر لنشاط الرتبية احلر  الضابطة اليت كانت ختضع لتنفيذ
لى اللوح ، عألمامي اشي لوحظ هبا تقدم طفيف متثلت يف القدرات اليت تقيسها االختبارات التالية : امل

 الوثب ، تقليد احلركة ،رسم اخلط الرأسي.
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 لي ني القياس القببة فيما ريبيبحث ابلنسبة للعينة التجوجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية يف متغريات ال
 والقياس البعدي.

 ئر.جامعة اجلزا -( لنيل شهادة الدكتوراه 2007/2008دراسة الباحث حشمان عبد النور ) (3
سنوات( 3-5) حضرييةة التاملرحلبعنوان : اللعب الرتبوي ومدى انعكاسه على التوافق االجتماعي لطفل 

 ابجلزائر العاصمة)دراسة نفسية تربوية(.
لطفل يف لجتماعي ي االمتحورت الدراسة حول مدى انعكاس اللعب الرتبوي بشكل اجيايب على التوافق النفس

ليت اربات السارة راي ابخلاسع ثمرحلة املرحلة التحضريية السيما إذا كان النشاط احليوي ابملفهوم الشامل والو 
 طالب منو الطفلتستجيب وم

اللة رق حقيقي ذو دف وجود سة إىلوأبرزت النتائج بعدد حتليل نتائج االختبار واالستبيان املطبق على عينة الدرا
م ة وبني أقراهن الروضيفللعب إحصائية يف مستوى التوافق النفسي االجتماعي بني األطفال الذين استفادوا من ا

تحقيق لوجيه األطفال ربية وتالل تك الدور املهم الذي تلعبه املربية من خالذين التحقوا مباشرة ابملدرسة ، وكذل
من  بق ملا حيتويهمج املطلربانالتوافق النفسي االجتماعي عن طريق خربهتا و كفاءهتا يف هذا امليدان ، وكذا ا

 .الروضة ال يفنشاطات اللعب الذي يساهم بشكل كبري يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي لألطف
 ر.جامعة اجلزائ-( لنيل شهادة املاجستري 2009/2008دراسة الباحث بن ميصرة عبد الرمحن ) (4

 لتحضريي.اتعليم ال البعنوان : دور األلعاب الرتبوية املوجهة يف تنمية الكفاءات احلركية ألطف
ريي يف تنمية  حضم التلتعليوقد متحورت الدراسة حول مسامهة األلعاب الرتبوية املوجهة يف الروضة ألطفال ا

حل اجملموعة د العينة ولصاة ألفراجريبيكفاءهتم احلركية ، وحماولة إبراز الفروق بني اجملموعة الضابطة واجملموعة الت
جملموعتني اا الفروق بني ي ، وكذتحضري التجريبية ،فيما خيص تنمية األبعاد املكونة لألداء احلركي ألطفال التعليم ال

 د لإلدراك احلسي احلركي لدى طفل التعليم التحضريي.فيما خيص األبعاد اجملد
 وأبرزت الدراسة النتائج التالية :

 ية البدنية  برانمج الرتبيفاركتهم ملش تنمية األطفال املمارسني لأللعاب الرتبوية املوجهة لكفاءهتم احلركية نتيجة
 التعليمي املتبع يف الروضة .

 روضة.املوجهة يف ال لرتبويةاب اتهاج برانمج الرتبية بربانمج لأللعيتأثر مردود األطفال احلركي إجيابيا ابن 
 وية لأللعاب الرتب ارستهمممعدم عدم تطور الكفاءات احلركية لألداء احلركي ألطفال اجملموعة الضابطة نتيجة ل

 املوجهة يف الروضة.
  يه حلسي احلركي لداإلدراك لى اعممارسة األطفال لأللعاب الرتبوية املوجهة يساهم يف إجياد أتثريات إجيابية

 جتماعية.سية واالالنف،ابإلضافة إىل اآلاثر االجيابية على اجلوانب اجلسمية والبدنية والرتبوية و 
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 امعة اجلزائر .ج-( لنيل شهادة ماجستري 2005/2006) دراسة الباحث نقاز حممد (5
 ة.تحضريية الملرحلبعنوان : أثر األنشطة البدنية والرايضية يف تكوين شخصية الطفل يف ا

متحورت الدراسة حول مسامهة النشاط البدين الرايضي يف تكوين شخصية الطفل يف مرحلة التحضريي  
لبدين الرايضي اطفولة املبكرة ،وإنتاجية النشاط حركية يف ال -ثره يف تطوير الصفات النفس سنوات (،وأ 4-6)

 اعي للطفل.االجتم ندماجابإلضافة إىل أثره يف االللوظائف املعرفية من خالل مداومة املمارسة للنشاط ، 
 وأبرزت نتائج الدراسة مايلي :

ئيا ق الدالة إحصال الفرو ن خالمالرتبية البدنية والرايضية أثرت يف تكوين شخصية الطفل يف املرحلة التحضريية 
 ة.لعينة الضابطقارنة ابم تظاملصاحل اجملموعة التجريبية اليت اعتادت ممارسة األنشطة البدنية والرايضية ابن

 حتديد املفاهيم واملصطلحات : -7
 الرتبية احلركية : -1
" وهو من علماء الرتبية احلركية أهنا مدخل هام   Charles bucherيرى "تشارلز بوشر " " مفهومها : -

لتدريس الرتبية الرايضية ، حيث أهنا معنية ابحلركات األساسية لإلنسان مثل ) اجلري ، املشي ، الوثب ، التسلق ، 
 الدحرجة ...اخل ( ، وهذه احلركات هي األصل يف مجيع املهارات الرايضية اخلاصة ، كما أن الرتبية احلركية تعترب

 1مدخال أساسيا لتفجري طاقات األطفال و إاثرة دوافعهم حنو اإلبداع والتعلم واالبتكار .
 كر منهم مايلي :تعرض الكثري من العلماء لتعريف الرتبية احلركية نذ  تعريفها : -
لرايضية والرتبية " أبهنا : جانب من الرتبية ا God Frey & Kiphartفري و كيفارت " " عرفها " جود -أ

ية ملهارات احلركاتلف عن يث ختحساسية اليت تتعامل مع النمو والتدريب ألشكال احلركة الطبيعية األساسية ، األ
 املتعلقة ابألنشطة الرايضية .

 لتعلم."أبهنا تعليم احلركة والتحرك ل Deuer & Pangraziر و ابجنرازي " " عرفها " ديو  -ب
لى أهنا : نظام تربوي مبين بشكل أساسي على اإلمكانيات النفس ويعرفها أمني أنور اخلويل و أسامة راتب ع -ج

 2حركية الطبيعة املتاحة لدى الطفل .
ويعرفها عبد احلميد شرف أبهنا مظهر من مظاهر الرتبية الرايضية للمراحل األوىل من عمر الطفل هتدف  

 3إىل تعليم احلركة وتنميتها والتعلم من خالل هذه احلركة .

                                      
  عبد محيد شرف ، الرتبية الرايضية واحلركية لألطفال األسوايء ومتحدي اإلعاقة ،مركز الكتاب للنشر،ط1،القاهرة ،2005،ص1.39 

  فاطمة عوض صابر ، الرتبية احلركية وتطبيقاهتا ، دار الوفاء للطباعة والنشر ،ط1،اإلسكندرية ،،2006م ،ص2.17 
  عبد محيد شرف ،مرجع سابق،ص3.40 
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 ليت تتعامل معاألساسية البدنية والرايضية ، أو الرتبية اسم حسن حسني أبهنا جانب من الرتبية ويعرفها قا -ه
يات و خلاصة ابلفعالركية اات احلالنمو والتدريب ألمناط احلركية الطبيعية األساسية ابعتبارها ختتلف عن املهار 

 ملتاحة.اكية مكاانت احلر األلعاب الرايضية ، وتعترب نظاما تربواي تعتمد بشكل أساسي على اإل

 طفال األقسام التحضريية ) الطفولة املبكرة (:أ -2
 ملنتسبون إىل الروضة واألقسام التحضريية .( سنوات وا 5-4هم األطفال الذين ينتمون إىل الفئة العمرية ) 

 النمو للطفولة املبكرة :خصائص  -
 اجلانب البدين : -أ

ركة برفض ائم احلعله دجتالكثرية فإن وجود طاقة كبرية لدى الطفل يتميز طفل هذه املرحلة ابحلركة  .1
 االستكانة.

 أيخذ النمو يف ،بعدها ثالثةيف بداية هذه املرحلة نالحظ النمو السريع للطفل ويستمر حىت بلوغه سن ال .2
 البطء ويستمر هبذا املعدل حىت سن السادسة .

ب منو العضالت ولذلك جيب البعد عن احلركات يف هذه املرحلة جند أن منو اجلهاز العصيب ال يواك .3
 1الدقيقة ، وتكون حركات شاملة وبسيطة ال حتتاج إىل توافق عضلي عصيب كبري.

عال ، ثره الفأن له مييل الطفل يف البداية إىل مساع القصص وكل شيء يقدم له من خالل قصة يكو  .4
اية هذه ة يف بدخاص ل قصة حركيةفيجب أن نراعي أن يكون كل ما يقدم له من أنشطة رايضية من خال

 املرحلة السنية .
أداة بسيطة  ستخدامابايضي مييل الطفل يف هذه املرحلة الستخدام األداة إبعطاء جرعات من النشاط الر  .5

فعاال له أثره و مثمرا  لنشاطيؤثر فيها عامل األمان والسالمة ، حيمس فيها الطفل على التكرار وجتعل ا
 فل.االجيايب على منو الط

 معينة ،وقد ال مهارات أداء النمو العضلي العصيب غري متعادل يف مجيع أجزاء اجلسم ، فنجد الطفل جييد .6
كات ، ذه احلر داء هأجييد مهارات أخرى ،ويرجع ذلك ملدى منو العضالت واألعصاب اليت تشرتك يف 

 لذلك جيب أن نراعي مبدأ التنوع يف احلركات اليت نعلمها ألطفالنا .
 اجلانب النفسي : -ب 

كتشف يف ، أن ن يعر أتتميز هذه املرحلة بظهور واضح لسمة حب االستطالع عند الطفل ، فهو يريد  .1
 .بنفسه كل ما يدور حوله ، فنجد أنه يفكك لعبة ما ويقوم برتكها مرة أخرى 

                                      
  فاطمة عوض صابر ، الرتبية احلركية وتطبيقاهتا ، دار الوفاء للطباعة والنشر ،ط1،اإلسكندرية ،،2006م ،ص1.17 
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 ه .أخوت احملاكاة والتقليد أهم مظاهر هذه املرحلة ، فهو يقلد حركات أبيه وأمه و .2
 1يف هذه املرحلة حب الطفل لذاته ، ومييل إىل االنفرادية و األنشطة اإليقاعية .يظهر  .3

 اجلانب العقلي : -ج
 لها أبدا .ص وال ميالقص ينمو يف هذه املرحلة خيال الطفل ويتحسن ، وجتده مييل ابستمرار إىل مساع .1
ة أو لرايضية الطويلاحلركات اد عن عو لذلك يلزم البقدراته العقلية كاالنتباه واإلدراك ليست ابلنمو الكايف  .2

 املركبة.
 اجلانب االجتماعي : -د

 اعية.ية اجلملرايضمييل إىل الفردية يف بداية هذه املرحلة ،لذلك جيب اللجوء إىل األنشطة ا .1
 .ايضية اجلماعيةشطة الر األن يف هناية هذه املرحلة مييل إىل اجلماعية ، ومن هنا نراعي أن تستخدم معه .2
 2ن غري ظاهرة عند أطفال هذه املرحلة يتميز ابألاننية وحب االمتالك.صفة التعاو  .3

 التعليم التحضريي : -3
مؤسسة تربوية اجتماعية تقوم بتأهيل الطفل أتهيال سليما لدخول املرحلة االبتدائية ، وذلك لكي ال  

للممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وميوله يشعر ابالنتقال املفاجئ من البيت إىل املدرسة ، اتركا له احلرية التامة 
 3وإمكاانته ، وبذلك فهي تساعده على اكتساب خربات جديدة .

وجتدر اإلشارة إىل أن التعليم التحضريي يشمل كل الربامج واملناهج اليت تتوىل إعادة الناشئة الذين مل يبلغوا القبول 
لواقع االجتماعي ، حيث أن النصوص الرمسية تسمي هذه اإللزامي يف املدرسة ، وهتيئتهم للتكيف االجيايب مع ا

تسميات متعددة ، فتارة رايض األطفال واترة أخرى مدارس احلضانة ، واترة أقسام األوالد ، وأقسام املدارس 
 4التحضريي.

سن سنوات تعرف أبهنا " تربية خمصصة لألطفال الذين مل يبلغوا  (4-6)وحسب منهاج الرتبية التحضريية ألطفال 
،فهي تسمح لألطفال بتنمية كل إمكاانهتم ،  القبول اإللزامي يف املدرسة ،تعين خمتلف الربامج اليت توجه هلذه الفئة 

 5كما توفر هلم فرص النجاح يف املدرسة واحلياة .
 التعريف اإلجرائي ألقسام التحضريي : -4

                                      
  عبد محيد شرف ،مرجع نفسه ،ص1.88-87 
  عبد محيد شرف ،مرجع نفسه ،ص2.90-89 

  ساطان بلغيث ، مرجع سابق ،2007،ص3.127 
  املرجع نفسه ،ص4.127 

  الدليل التطبيقي ملنهاج الرتبية التحضريية ) أطفال 6-5 سنوات ( ،اللجنة الوطنية للمناهج ، وزارة الرتبية الوطنية ، اجلزائر ،2004،ص5.6 



 الفـــصــــــل التــمــــــــــــــــهـيـدي
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سية ، وهي أقسام جديدة العهد يف هي األقسام اليت تسبق القسم األول من املرحلة االبتدائية األسا 
مدارسنا اجلزائرية ، ومل تنتسب له إال يف اآلونة األخرية ،عندما مت إجناز العدة الرتبوية تزامنا مع القرار املتخذ بشأن 

(سنوات من العمر يف املوسم الدراسي 05الشروع يف التوسيع التدرجيي ابلنسبة لألطفال البالغني مخس)
2008/2009.1 

                                      
  املرجع نفسه ،ص 1.3 



 

 
 

 
 

 اجلانب النظري
 
 

  



 

 
 

 
 
 

:      األولالفصل 
البعد الرتبوي للنشاط 

ياحلرك
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 متهيد :
تعترب املالحظة األولية للتعليم التحضريي يف مدارسنا اجلزائرية ابلنسبة ألقسام التحضريي أبهنا ال تضمن  

شاطات الطفل رتبط بنال ي مجيع النشاطات اليت تتطلبه عملية إمناء شخصية الطفل ، و كان التعليم املدرسي
اط اللعب  " وهي من أمن...اخل ةيهاميواإلوالتمثيلية وخربته خارج املواد الدراسية اليت تتمثل يف " األلعاب احلركية 

سية رتبوية و النفاسات الالدر  معظم أناملمارسة من طرف الطفل يف أثناء التعليم املدرسي األساسي  وقبله ، مع 
بوي فولة ووسيط تر امل الطعي يف تؤكد ابن اللعب يعترب مقوما تربواي حيواي يف تربية األطفال  ألنه "مدخل وظيف

نشطة و مهية األأ برازإ"،وسنحاول يف هذا الفصل  األوىلفعال لتكوين شخصيات األطفال  يف سنوات عمرهم 
 سمية )بدنية (احي اجلالنو  األلعاب احلركية يف تربية الطفل و بناء شخصيتهم ودورها يف منو الطفل من مجيع

 والعقلية و االنفعالية و االجتماعية .
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 التحضريية : الرتبية -1

 مفهوم الرتبية :  -1-1
للداللة  على تربية النبات  الالتينيةم وهو مأخوذ من اللغة 1519ظهر مصطلح الرتبية يف معاجم عام  

ة جسد الطفل ة برايضلعناياواحليوان وعلى هتذيب اإلنسان  وتكوين جسده ونفسه ، وهبذا املفهوم مركزة على 
 ونفسه .
 تعاىلويف اللغة العربية ترجع الرتبية يف معناها اللغوي إىل مصدر الفعل " راب " أي مبعىن منا وزاد . قال  

 1.و يريب الصدقات " الراب"ميحق هللا 
 أما املعىن االصطالحي للرتبية فهو : 

 و التنمية . التنشئة-
 وراب الولد مبعىن نشا. -
 2 .ة و العقلية واخللقيةو راب الولد أي رعاه ومنى قواه اجلسدي -

،كما  وإمكاانتهالرتبية  يف جوهرها نفي عملية تشكيل اجتماعي للفرد ومساعدته على استثمار قدراته  
حد ممكن من النواحي  أقصىعملية تعديل السلوك اإلنسان ي بقصد التنمية الشاملة املتكاملة للفرد إىل  أهنا

 3.ية اجلسمية و العقلية واالنفعالية و االجتماع

 تعريف الرتبية :  -1-2
رد بعض سنويف مايلي س ،القائمني على التعريف  األشخاصللرتبية عدة تعريفات خمتلفة الختالف وجهة نظر 

 التعريفات املهمة :
  ال مج"الرتبية هي أن تضفي على اجلسم و النفس كل  يقول أن ق م (: 347-427) أفالطونتعريف

 وكمال ممكن هلا ".
  تعريف سبنسر"spencer"(1903-1820:) حياة متكاملة  حييان الفرد ألإعداد  يقول : " هي". 
  تعريف جون دوي"J-Dewey"(1905-1845: )  الرتبية هي احلياة ، وهي عملية تكيف بني "

 4الفرد وبيئته "

                                      
  القرآن الكرمي )سورة البقرة ،اآلية 1.279 

  مىن يونس حبري عبد احلليم القطيشات :مدخل تربية الطفل ،ط1،دار النشر والتوزيع ،عمان ،2008م،ص2.15 
  فاطمة عوض صابر ، الرتبية احلركية وتطبيقاهتا ،ط1،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،االسكندرية ،2006م،ص3.9 

  مىن يونس حبري ،نفس املرجع السابق،ص4.16 
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 االقسام التحضريية : ألطفالأهداف الرتبية التحضريية   -1-3
خمتلفة ، على  أقطار يف جرائهاإاالقسام التحضريية وعلى الرغم من  أطفالحول تربية  أجريتتتفق الدراسات اليت 

 عامة هلذه الرتبية ميكن تلخيصها اباليت : أهدافوجود 
سدية جلوتعبرياته ا ،وعلى اكتشاف قدراته احلركية  أجزائهمساعدة الطفل على تعرف صورة جسمه و  .1

من وعيه و بنفسه  ن ثقتهموابألشياء يف حميطه ، ومتكينه  ابآلخريناملتنوعة ، وعلى حتديد عالقاته 
 . ابلتمايز عن األشياء والغري لإلحساسابستقالليتها عن طريق الفعل املولد 

 . ملدرسة واحلياةاح يف ارص النج، كما توفر هلم ف إمكانياهتمبتنمية كل  لألطفالالرتبية التحضريية تسمح  .2
مجاعية ،  أنشطةاج االجتماعي عن طريق مشاركته الفعلية يف أسس االندم إرساءمساعدة الطفل على  .3

جمتمعه  أفرادوحتمله مسؤوليات داخلها ،وحتفزه على مالحظة الظواهر االجتماعية والعالقات السائدة بني 
 اإلسالميةسلوكية وقيم واجتاهات يرضى عنها جمتمعنا وحتددها ثقافتنا  أساليب، ومتكينه من تشرب 

 1وتوظيفها يف بناء فهمه للعامل . إلمكانياتهقيق التوافق مع احلياة املعاصرة ، واستكشافه العربية ، ومن حت
حيحة ، لوك الصل الستنشئة الطفل تدرجييا على مبادئ تساعده على تكوين العادات السليمة وأشكا .4

 الذات . ولمركزة حاملت وتنمية شعوره ابملسؤولية واالندماج والتعاون ، للتخلص ابلتدرج من نزعته
العمل على بناء شخصية الطفل ومنو مساهتا اجلسمية واملعرفية واالجتماعية والنفسية عن طريق توفري  .5

الفرص الرتبوية الالزمة خاصة اللعب لتأسيس قاعدة تربوية معرفية لديه ، حىت يصبح مستعدا للمدرسة 
 2االبتدائية .

 3: يف الوطن العريب  التحضرييةاملرحلة  ألطفالأهداف  الرتبية التحضريية   -1-4
 العقلية : األهداف -1-4-1

 تنمية حب االطالع والبحث والتقصي . .1
 . وإثرائهتنشيط خيال الطفل  .2
 . واإلبداعتنمية القدرة على االبتكار  .3
 تنمية قدرة الطفل على التعبري اللغوي. .4
 تنمية قدرة الطفل على املالحظة . .5
 اخلربات واملهارات العلمية  إكساب .6

                                      
  مىن يونس حبر ي ،نفس املرجع السابق،ص1.18 

احلركي يف رايض األطفال)دراسة ميدانية(،مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري،جامعة -خالد حدادي ،األنشطة الرتفيهية وبعدها النفسي 
 اجلزائر،2001م،ص2.38 

  مىن يونس حبري ،نفس املرجع السابق،ص3.19 
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 االنفعالية : األهداف -1-4-2
 تنمية القيم الروحية والدينية و اإلنسانية لدى الطفل . .1
 غرس وتنمية حب الوطن يف نفس الطفل . .2
 تنمية روح التعاون واملساعدة واملبادرة بني األطفال . .3
 تنمية ثقة الطفل بنفسه . .4
 هتذيب ذوق الطفل وشعوره اجلمايل. .5
 ل.تنمية الشعور ابملسؤولية عند الطف .6
 تنمية روح التسامح واالحرتام بني األطفال  . .7

 حركية ) املهارية (:-احلس األهداف -1-4-3
 تنمية حواس الطفل املختلفة. .1
 تنمية مهارات الطفل احلركية. .2
 تعويد الطفل على املمارسات العلمية. .3
 1متكني الطفل من حتسس حميطه واكتشافه. .4

 اللعب الرتبوي كجزء من النشاط احلركي : -2

 تعريف اللعب : -2-1
يعترب اللعب ابلنسبة للطفل احملرك الذي يدفعه بقوة الكتساب معارف متنوعة وغنية مهما كانت  

ضروري الزدهار شخصية الطفل مما يقتضي  أسلوبو  إسرتاتيجيةمبثابة  إذنالتعلمية املتبعة فهو  اإلسرتاتيجية
 2اقرتانه ابلتعلم.

، ويسهم  بقدر وافر من املساعدة على النمو  املرحلة التحضرييةاللعب هو النشاط السائد يف حياة طفل  
العقلي واخللقي و الصحي والبدين والنفسي واجلمايل واالجتماعي ، وهو عمل الطفل ووسيلته اليت ينمو هبا ويرتقي 

 العقلية . وميكن أن ننظر إىل نشاط اللعب على انه رمز للصحة 3بواسطتها .
 

                                      
  مىن يونس حبري ،نفس املرجع السابق،ص1.20 

  منهاج الرتبية التحضريية )أطفال 5-6 سنوات(،اللجنة الوطنية للمناهج،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلزائر ،2008م،ص2.12 
  املرجع نفسه ،ص3.87 
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امليل إىل السخرية بل هو نشاط ضد اجلد ، جاء  أوفعل يرتبط بعمل ال جيدي  أبنهتعرف املعاجم العربية اللعب 
 1يف القران الكرمي }} وذر اللذين اختذوا دينهم لعبا وهلوا وغرهتم احليوة الدنيا {{.

النشاط  إطاريف  إليهتباين ، فعندما نظر فاللعب يف اجملتمعات العربية اختلط فهمه عند العامة إىل درجة ال 
يف  لصغار والكبارله نشاط فان  فهم إذاالذي يقابل النشاط البدين لغاية التفاضل فانه يشكل نشاطا عبثيا ، أما 

 تقسيمي ال يفضل النشاط الديين فانه يقبل مع التحفظ .  إطار
اة ابلنسبة للطفل أنه حياته وليس جمرد " اللعب على انه : "أنفاس احلي Taylorويعرف " اتيلور " "  

الذات ، فاللعب للطفل هو كالرتبية واالستكشاف و التعبري الذايت و الرتويح  وأشغالطريقة لتمضية الوقت 
 2والعمل للكبار "

 ستغناء عنها ،كن االمييت ال األساسي ة للطفل ، و ال األموروهذا التعريف يوضح أمهية اللعب من وجهة أهنمن 
 الثانوية . األمورالرئيسية ال  األمورتساعد يف عملية النمو ، فهو من  األهن

 إعدادهاللعب هو وسيلة تنتجها الطبيعة يف تربية الفرد و  إنويعرفه " رمضان و شعالن وعلي " : "  
 3 للحياة "

تمتاع ودون أي أما قاموس علم النفس فيعرف اللعب أبنه :" نشاط ميارسه الناس أفرادا أو مجاعات بقصد االس
حر وخالص ، يؤدى  إنساين" ، وبتحليل مضمون هذا التعريف نستنتج أن اللعب عبارة عن نشاط  أخردافع 

 4لغاية االستمتاع وحسب ، وقد يكون هذا النشاط حركيا أو ذهنيا .

 تعريف اللعب الرتبوي :  -2-2
 املرحلة التحضريية أطفاليف تربية  وأمهيتهايقصد ابللعب الرتبوي أبنه عملية تربوية هلا اعتباراهتا و قوماهتا   

سنوات ( ، كأحد املطالب الضرورية لرتبية هؤالء األطفال  ، فاللعب له ادوار متشعبة تدفع جوانب  6-3من )
 5مو السريع .منو الطفل اجلسمي و العقلي و االجتماعي  واالنفعايل للن

" و  Jean Piaget" و " جون بياجيه " "  Fridic Fröbel أشار "فريديك فروبل " " 
الطفل يتعلم وينمو ، واللعب ميد الطفل  أناللعب للطفل حيث  أمهية"  إىل   Bastalotzziبسشالوتري " "

ل اللعب ، والطفل يعرب عن ابلقدرة على السيطرة والتحكم يف األشياء احمليطة به اليت يتعرف عليها من خال

                                      
  القرآن الكرمي ،سورة األنعام، اآلية 1.70 

  بلقيس أمحد  و مرعي توفيق ،امليسر يف سيكولوجية اللعب ،دار الفرقان ،ط1،عمان،1987م،ص2.14 
  حممد حممود احليلة،نفس املرجع السابق،ص3.34 

  املرجع نفسه ،ص4.34 
  ابتهاج حممود طلبة ، املهارات احلركية لطفل الروضة ،ط1،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،2009م،ص5.92 
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مشاعره من خالل اللعب عن طريق احلركات ، فان طفل هذه املرحلة ال يتعب وال ميل من احلركة ، وحركة الطفل 
 . اآلخرينتفقد الطابع العشوائي وهو يقلد ما يراه من حركات 

 دور األلعاب يف منو األطفال  :  -2-3
ولكال  األعمارتعترب األلعاب أحد األنشطة الرايضية العامة يف جمال الرتبية البدنية واملناسبة جلميع  

طبيعة  هنا قريبة منألكثريون ضلها البرانمج للرتبية البدنية ويف ألي الرئيسيةاجلنسني على السواء ، وهي املقومات 
ود على تماعي الذي يع واالجنفعايل واحلركي والعقلي واالإىل دورها اهلام يف النمو البدين ابإلضافةالفرد وميوله 

 قاط التالية :يف الن وضحهاالفرد من ممارسته هلا ، وهي جديرة ابهتمام كل طالب ملهنة الرتبية البدنية ون
 دور األلعاب يف النمو البدين : 2-3-1

 ،والعودة إىل احلالة الطبيعية ويتجسد دورها يف تنمية قدرة اجلسم على التكيف للمجهود ومقاومة التعب  
 اعد على حتسنيكلها تسثب ،و وتتضمن األلعاب العديد من احلركات مثل اجلري ،الرمي والقفز والرفع،الشد والو 

 العضوية املختلفة للجسم. األجهزة

 دور األلعاب يف النمو احلركي : 2-3-2
ممكن من الطاقة كما جتعل حركات  تعمل األلعاب على جعل اجلسم قادرا على احلركة مع بذل أقل قدر 

الطفل رشيقة ومجيلة ،وتعتمد احلركة الفعالة على العمل املنسق بني اجلهاز العضلي ،وتنمو هذه احلركات يف 
األلعاب اليت تتضمن مهارات توافقية مثل القدرة على التحكم يف رمي الكرة إىل مكان بعيد وإجادة ضرب الكرة 

دد ،وأـهم فرتة الكتساب هذه احلركات التوافقية مبهارة وتنميتها هي مرحلة الطفولة ابلقدم وتوجيهها إىل مكان حم
 1،إال أهنا حتتاج إىل سنوات عديدة من التدريب أو املران حىت يتمكن الطفل من اكتساهبا .

 دور األلعاب يف النمو العقلي :  -2-3-3
عاب جتعل الفرد يشعر ابملسؤولية واالعتماد الذات ابألل أفكارتعترب ممارسة األلعاب جمال خصب لتنمية  

عادة قة يف نفسه وسعر ابلثتر ويشاللعب يتحرر الفرد من التو  أثناءعلى نفسه أو يف كيفية مواجهة املنافس ، ويف 
أو  الفرح واحلزن فعة بنيسباب ان، كما أن مزاح الفرد يصبح أكثر ثباات فال يتذبذب ل أعماليقوم به من  ورضا ما
 حمس والفتور عند الفوز بنقطة أو فقد نقطة .بني الت

                                      
  ابتهاج حممود طلبة ،مرجع سابق،ص1.90 
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 دور األلعاب يف النمو االجتماعي : -2-3-4
الفرد أثناء اللعب يكتشف مسئوليته حنو اجلماعة واحلاجة إىل التبعية والقيادة وإىل ممارسة النجاح والشعور  

،وبذلك تنمو يف  اآلخرينام حقوق اللعب التعاون واحلب واإلخاء وحتقيق الذات واحرت  أثناءابالنتماء ،ويتحقق يف 
 1الفرد العالقات اإلنسانية القيمة والوعي اجلماعي واملعايشة التعاونية .

 نظرايت اللعب وتفسرياهتا : -3
لقد شغلت ظاهرة اللعب واألنشطة احلركية املرتبطة به لدى األطفال  العلماء والباحثني يف خمتلف العصور  

لك ، ذظرايت عدة يف وضعوا نوها فالظاهرة عند اإلنسان  واحليوان وحاولوا أن يفسر  وعلى مر األزمنة فتأملوا هذه
 ومن أهم هذه النظرايت :

 النظرية املعرفية يف تفسري اللعب : 3-1
 تفسري بياجيه للعب : 3-1-1

" يف اللعب ترتبط ارتباطا وثيقا بتفسريه لنمو الذكاء ،  Jean Piagetإن نظرية "جون بياجيه " "  
ل للتمثل هو بسط مثاي ،وأيعتقد بياجيه أن وجود عملييت " التمثل واملطابقة " ضروريتان لنمو كل كائن حو 

عامل ئن احلي مع الفق الكا"توا األكل ، فالطعام بعد ابتالعه يصبح جزءا من الكائن احلي ،بينما تعين املطابقة
باهر ، لضوء اليف ا قباض أعصاب العنياخلارجي " كتغري خط السري مثال لتجنب عقبة من العقبات أو ان

 فالعمليتان متكاملتان إذ تتم الواحدة تلو األخرى .
وبصيغة أخرى  2يعرف بياجيه اللعب أبنه "تنظيم الواقع على مستوى الفعل أو الفكر ،ال جمرد نسخه " 

حركي وكممارسة رمزية ، يعد استيعااب للواقع يف النشاط -يقول " اللعب إذن بتشكيله األساسي ، كتمرن حسي
 .3الذايت ، إذ يزود هذا النشاط بغذائه الضروري وحيول الواقع حسب االحتياجات املتعددة لالان "

ينطبق على العمليات العقلية ،فاملطابقة " كما يستعمل بياجيه عباريت التمثل واملطابقة يف معىن أعم ل 
تعديل يقوم به الكائن احلي إزاء العامل اخلارجي لتمثل املعلومات "،كما يرجع النمو العقلي إىل التبادل املستمر 

والنشط بني التمثل واملطابقة وحيدث التكيف الكي عندما تتعادل العمليتني فان املطابقة مع  الغاية قد تكون هلا 
ة على التمثل وهذا يؤدي إىل نشوء احملاكاة ،وقد تكون الغلبة على التعاقب للتمثل الذي يوائم بني االنطباع العلب

والتجربة السابقة ويطابق بينها وبني حاجات الفرد وهذا هو اللعب ، فاللعب والتمثل جزء مكمل لنمو الذكاء 
 4ويسريان يف املراحل نفسها .

                                      
 املرجع نفسه ،ص1.91 
  املرجع نفسه ،ص2.91 

  حممد حممود احليلة ،مرجع سابق ،ص3.69 
  سوزاان ميلر ، سيكولوجية اللعب ، سلسلة كتب عامل املعرفة ،الكويت ،ديسمرب1987،ص4.56 
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طفل يف موضع ابلغ األمهية ، فهو الذي يساعد عملية النمو العقلي إذن وضع بياجيه اللعب عند ال 
 للطفل ،وتطور هذه العملية ، وبدوهنا يصبح هذا النمو والتطور ضعيفا .

 تفسري برونر للعب :  -3-1-2
يعد برونر من قادة املدرسة النفسية املعرفية ،حيث أكد ما اندى إليه "بياجيه" قائال :" اللعب ميثل العمل  

جلاد الذي يقوم به اإلنسان  لتحقيق منو متكامل ومتوازن ، وهو العمل األهم للطفل لتطوير معارفه ومفاهيمه ا
 1،وهو أيضا أدلة النمو املعريف لدى الطفل وبناء شخصيته االجتماعية املتكاملة يف خمتلف مراحل منوه .

 نظرية التحليل النفسي : 3-2
-1856يد " ) د فرو وعة من الفرضيات اليت وضعها كل من "سيغمونتشري نظرية التحليل النفسي إىل جمم

 م.( و " اريكسون " و " هورين " على وجه اخلصوص وإتباع هذه النظرية بشكل عا1924
تركز نظرية مدرسة التحليل النفسي على العاب األطفال  خباصة ،إذ ترى أن اللعب يساعد الطفل على التخفيف 

حياول كل إنسان التخلص منه أبية طريقة ، واللعب إحدى هذه الطرق، واللعب عند مما يعانيه من القلق الذي 
مدرسة التحليل النفسي تعبري رمزي عن رغبات حمبطة أو متاعب ال شعورية ، وهو تعبري يساعد على خفض 

 2مستوى التوتر والقلق عند الطفل ،فهو يعترب اللعب كعالج حلالة اإلعاقة االنفعالية للطفل .
طفل الذي يكره أابه كراهية ال شعورية قد خيتار دمية من الدمى اليت ميثل فيها دور األب فيفقأ عينيها فال 

ليت اغار من أخته ي دوترى الولد قأو يدفنها يف األرض ،وهو هبذه احلالة يعرب عن مشاعره الدفينة بوساطة اللعب ،
أخته ، لذا  يها شخصفتوهم يوة على دميته اليت تقامسه حمبة والديه يضمر هلا عداء يعرب عنه دون قصد ابلقس

أو  هو يضرب دميتهيته ، فا دمهبفاألم ال تستطيع أن تعرف شيئا عن حالة طفلها النفسية من الطريقة اليت يعامل 
 .القلق  بب لهأيمرها بعدم الكالم ، أو يقذفها من الباب ، وهذه كلها رموز تدل على أشياء تس

) إن دمييت تنام مىت تشاء (، وبواسطته  3اللعب يصحح الطفل الواقع ويطوعه لرغباته، كما يقول أيضا " بواسطة
به يكتشف حوادث املستقبل  خيفف من أثر التجارب املؤملة ) عوقبت الدمية إذا أجريت هلا عملية اللوزتني (، و
رة هي عبارة عن نوع من اللعب ويتنبأ هبا ) ستعاقبني اي دمييت ألنكي مل تسمعي كالم ماما (، ورسوم األطفال  احل

وتؤدي وظيفة اللعب نفسها ، فالطفل قد يرسم عقراب ويقول هذه ) زوجة أيب ( والطفل الذي يشعر ابلوحدة قد 
 يرسم أفراد العائلة كلهم داخل املنزل ابستثناء طفل مرتوك خارجه.

                                      
  حممد حممود احليلة ،مرجع سابق ،ص1.72 

  ابتهاج حممود طلبة ،مرجع سابق،ص2.106 
  سوزاان ميلر ،مرجع سابق،ص3.106 
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يث يفرتض أن السلوك اإلنسان ي كما أن فرويد يؤكد على أمهية اللعب وعالقته ابلنشاط اخليايل للطفل ، ح
 1يقرره مدى السرور أو األمل الذي يرافقه أو يؤدي إليه .

والشك أن الطفل يتغلب على خماوفه عن طريق اللعب ، فالطفل الذي خياف أطباء األسنان يكثر من  
ن جيعل الفرد أن شانه وف ماأللعاب اليت ميثل فيها دور طبيب األسنان ، إذ أن تكرار املوقف الذي يسبب اخل

ري لتصرف خبالف غات هلذا الوق أيلفه ،واملألوف ال خييفنا ألننا نتصرف حياله التصرف املناسب ولدينا متسع من
الطبيب  وليمثلوا دور صوا هباليفح املألوف ، واألطفال  الذين خيافون من األطباء يعطون لعبة متثل املريض ومساعة

 خماوفهم من األطباء بواسطة ألعاهبم.أبنفسهم وبذلك يستطيعون التغلب على 
فل سية رمزاي : طبه النفمتاع ولنذكر ذلك على سبيل املثال حالة تظهر كيف يكون اللعب مسرحا ميثل عليه الطفل

 سك ببكرة يوجدي أن ميببة هيف منتصف الثانية من عمره كانت أمه ترتكه وحده فرتات طويلة فكانت لعبته احمل
 ،رحبا بظهورها معودهتا بيفرح فت السرير حىت ختتفي هنا ،ومها يصيح منزعجا مث جيذهبا عليها خيط فريمي هبا حت

دها هي ة مؤملة يكابهذا خرب  سلوكهبفالطفل لعبته املذكورة ميثل رمزاي املأساة واألحزان اليت يعاين منها ،ويصور 
 مأساة اختفاء أمه وعودهتا وبذلك كان خيفف من القلق الذي ينتابه .

 هي :و نفسي ل ما تقدم ميكن استخالص مبادئ اللعب اليت تؤكد عليها نظرية التحليل المن خال
 . الربط بني عملية اللعب والنشاط اخليايل واإليهامي للطفل 
 . يعرب عن رغباته ومشاعره من خالل اللعب 
 .خيفف اللعب من التوتر النفسي للطفل ويساعده يف حل مشكالته 
 خالل اللعب . ميكن دراسة نفسية الطفل من 
 احلر يهرب الطفل من خالل عملية اللعب من عامل الواقع إىل عامل الوهم واخليال. 
 .اللعب أداة تواصل بني الطفل والعامل احمليط به 

 النظرية التلخيصية : 3-3
" وخالصتها : إن اللعب هو تلخيص لضروب  Hullصاحب هذه النظرية هو "ستانلي هول " "  

اليت مر هبا اجلنس البشري عرب القرون و األجيال ،وليس إعدادا للتدريب على نشاط مقبل النشاطات املختلفة 
 2ومواجهة صعاب احلياة.

على أربع  ية يقومه النظر جاء يف كتاب " حممد حممود احليلة " ، أن تفسري اللعب من وجهة نظر هذ وحسب ما
 مبادئ وهي :

                                      
  حممد حممود احليلة ،مرجع سابق ،ص1.72 

  سوزاان ميلر ،مرجع سابق ،ص2.43 
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ون يف شكل حلالة يكنشاطات واحلركات ،واالختالف يف هذه اشرتاك اإلنسان  واحليوان يف جمموعة من الا  -أ
 اللعب واأللعاب وليس يف جوهرها .

طوره يف تن  عرب اتريخ ا اإلنسامنذ طفولته ويف أثناء منوه وتطوره ابألدوار واملراحل اليت مر هب  مير اإلنسان -ب
 ن  نفسه .اإلنسا تطور تصور مراحلرحلة احلياة ، واألطفال  يف ألعاهبم يقومون مبمارسة العاب تعبريية 

 لطفل حىت يصبحاناء منو ل  حلقة الوصل بني املرحلة اإلنسانية واملرحلة احليوانية ، ويف أثيشكل األطفا -ج
 مراهقا وراشدا فهو مير ابألدوار اليت مرت هبا احلضارة البشرية يف تطورها .

اليت تساعد على فهم األطفال  وألعاهبم ونشاطاهتم إن اتريخ اإلنسان  وماضيه يشمل على مجيع التفسريات  -د
 1وهم ينمون وينضجون .

إذن يوضح " هول " أن الطفل عبارة عن حلقة اتصال تطورية بني إنسان اليوم وكل املراحل الثقافية أو  
رجح احلضارة اليت سبقت اإلنسان  يف السمات السلوكية اليت جعلت البقاء ممكنا ألسالفه وهي التسلق و التأ

والرمي والصيد وغري ذلك، وهذا التلخيص ينظر له على انه نوع من التوازن بني مراحل النمو احلركي و أنواع 
 2النشاط اليت يستطيع الطفل ممارستها يف كل منها .

 نظرية اإلعداد للحياة )للعمل( يف تفسري اللعب : 3-4
على أساس أن اللعب ونشاطه ما هو " وتقوم هذه النظرية Karl Grossصاحبها " كارل جروس " "  

 إال مرحلة إعداد لوظائف احلياة املستقبلية أي إعداد لنشاط الكبار.
يرى واضع هذه النظرية " كارل غروس " أن اللعب للكائن احلي هو عبارة عن وظيفة بيولوجية هامة ، فاللعب 

 3ستعملها استعماال حرا يف املستقبل،ميرن األعضاء وبذلك يستطيع الطفل أن يسيطر سيطرة اتمة عليها و أن ي
فاللعب إذا إعداد للكائن احلي كي يعمل يف املستقبل األعمال اجلادة املفيدة ، ومثالنا على ذلك تناطح احلمالن 

يف لعبها هو مترين على القيام ابلتناطح اجلدي يف املستقبل والدفاع عن النفس ، وعض بعضهما بعضا كأهنا 
صغار الطري تضرب أبجنحتها مبا يشبه حركات الطريان وكذلك القطط اليت يطارد بعضها تتدرب على القتال ، و 

بعضا يف أثناء اللعب فهي تقوم حبركات تشبه احلركات اليت تقوم هبا يف املستقبل بقصد احلصول على الطعام 
 ومطاردة الفريسة .

                                      
  املرجع نفسه ،ص1.75 

  ابتهاج حممود طلبة ،مرجع سابق،ص2.104 
  مرجع نفسه،ص3.101 
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حني تضع لعبتها و هتدهدها كي تنام ، و الطفلة يف عامها الثالث تستعد بشكل ال شعوري لتقوم بدور األم 
وهكذا فإن مصدر اللعب هو الغرائز ، أي اآلليات البيولوجية ، ولقد أكد وجهة النظر البيولوجية هذه الكثري من 

 1العلماء مع إجراء تعديالت طفيفة عليها .
اع احليواانت ، ومما يثبت صحة هذه النظرية من األدلة أن اللعب أيخذ شكال خاصا عند كل نوع من أنو  

 مجيعها . يواانتند احلعولو أن اللعب كان جمرد ختلص من الطاقة الزائدة جلاءت احلركات بصورة عشوائية 
 يفدا ، وأعماله ثر تعقيمي أكوترى هذه النظرية أن اإلنسان  حيتاج أكثر من غريه إىل اللعب الن تركيبه اجلس

اللعب  ، كما نرى أن أعضاؤه تتمرنرتة طفولته أطول ليزداد لعبه و املستقبل أكثر أمهية واتساعا ، ومن هنا كانت ف
اجهة قادرة على مو  مو وغرية النمن خصائص احليوان الراقي ، بينما الكائنات احلية غري الراقية تولد غري مكتمل

و تقريبا لة النمغة مكتمولد ابلقية تصعوابت احلياة بنفسها من دون مساعدة كبارها ، بينما الكائنات احلية غري الرا
ها على ح تطبيقذه يص، وتكون مستقلة عن كبارها وهذا يغنيها عن اللعب ، وهكذا نرى أن نظرية جروس ه

جاهتا تفاعالهتا وحاو ناصرها نية بعغاحليوان مع احتفاظنا ابلفارق بني حيايت اإلنسان  واحليوان ، فحياة اإلنسان  
  طة و احملدودة .املختلفة إذا ما قورنت حبياة احليوان البسي

ويؤكد أنصار هذه النظرية وفالسفتها أن فرتة الطفولة الطويلة لإلنسان تساعد طفله التدريب من خالل اللعب 
على مجيع املهارات اليت تلزمه يف مرحلة الرشد ، وذلك من اجل حتقيق تكيفه واحملافظة على بقاؤه ، ولذلك فإن 

 2اللعب يرتبط بصراع البقاء .
رأي جروس هو إعداد للسلوك الغريزي إعداد صحيحا ، وجيب أن حيدث وأيخذ مكانه قبل  واللعب يف 

 3أن يتحقق النضج ، أي قبل أن يصل الشخص إىل مرحلة البلوغ .
ضمن شكال من لعمل يتاث أن ويف األخري ميكن القول ابن نظرية اإلعداد للحياة متيز بني اللعب والعمل ، حي

تند أصحاب ر ، ويسستمراأن اللعب هدف بيولوجي يرتبط ابحلفاظ على البقاء واالأشكال اللعب ، وتركز على 
 هذه النظرية إىل الكثري من األمثلة والرباهني منها :

لسيارة أو ا يلعب ابن الطفل حني يلعب ابألسلحة فانه يستعد للقيام بدور املقاتل ، وكذلك احلال عندمإ -
 القطار أو الطائرة .

ورها  د، فهي تتعلم  ونظافته ت صغري وهتتم برتبيتهلعب لعبة متثل دور العروس أو تقوم ببناء بيالطفلة عندما ت -
 كأم وربة بيت .

                                      
  ابتهاج حممود طلبة ،مرجع سابق،ص1.101 

  حممد حممود طبلة ،نفس املرجع السابق،ص2.75 
  ابتهاج حممود طبلة ،مرجع سابق ،ص3.102 
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 " : Supls Energieنظرية الطاقة الزائدة " 3-5
" الشاعر األملاين ، مث Schillerظهرت يف أواخر القرن املاضي هذه النظرية ووضع أساسها " شيلر " " 

" وخالصتها : أن اللعب مهمته التخلص من الطاقة الزائدة ،  Spencerسبنسر " "  الفيلسوف " هربرت
فاحليوان مثال إذا توفرت لديه طاقة تزيد عما حيتاجه منها للعمل فانه يصرف هذه الطاقة يف اللعب ، وتوجيهها 

 1م ال .وحتويلها إىل جماالت إبداعية أو ابتكارية ونشاطات هادفة سواءا أكانت الطاقة زائدة أ
وإذا ما طبقنا ذلك على األطفال  نرى أن األطفال  حياطون بعناية أوليائهم ورعايتهم ، فهؤالء األولياء يقدمون هلم 
الغذاء ويعتنون بنظافتهم وصحتهم دون أن يقوم األطفال  بعمل ما ، فتتولد لديهم طاقة زائدة يصرفوهنا يف اللعب 

 2هم يف مراكز األعصاب السليمة النشطة .للتقليل من تراكم الطاقة املوجودة لدي
ب مقتصر على ن اللعابسليم تإن هذا التفسري معقول إىل حد ما لكنه ال يفسر حقائق اللعب كلها ، فالقول به 

ن اللعب اقع ، فإذا كايف الو  ارسهالطفولة وهذا ال ينطبق على الواقع ، إذ انه للكبار أيضا ميل إىل اللعب بل ومي
  ك فيها قواه ،رجة تنهإىل د فضل الطاقة ، فكيف ميكن شرح كيفية لعب احليوان الصغري أو الطفلمرتبطا بوجود 

 كما نشاهد ذلك غالبا يف احلياة العادية ؟.
ال شك يف هذا املوقف جند اجتاها حيرم اللعب من دوره النشط املؤثر يف عملية النمو ، كما حيذف دور  

ا لصاحل ظيفها وتوجيههاقة وتو ه الطانية أتثري احمليط اإلنسان ي يف إاثرة هذالظروف االجتماعية واالقتصادية وإمك
 اإلنسان  .

 أهم التجارب يف جمال األلعاب الرتبوية : -4
لقد حاول جمموعة من علماء الرتبية أن يربهنوا على صحة فرضياهتم عندما اختذ بعضهم من ابنه برهاان  

ال ، يأة هدااي تقدم لألطف" ، ومنهم من اختذ األلعاب على ه kozenaإلثبات صحة نظريته ،أمثال " كوزنيه "
ري " " مثال " منتسو " ، ومنهم من أدرج جمموعة العاب يف رايض أطفاله ، أ Fröbelأمثال " فروبل " "
Montessori تهل هذهما سنس" واآلن سنتاول سواي جتارب كل عامل من هؤالء بنوع من التفصيل ، ك 
 إلسالم للعب .التجارب بتفسري ا

 اإلسالم وتفسريه للعب : -4-1
اهتمت الشريعة اإلسالمية ابللعب وإدراك أمهيته يف تربية اإلنسان  يف خمتلف مراحل منوه ، فقد عين  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يف جمالسه التعليمية بتوجيه اآلابء والكبار واملعلمني حنو تعليم األبناء ، حيث كان 

                                      
  حممد حممود طبلة ،نفس املرجع السابق،ص1.76 

  ابتهاج حممود طلبة ،مرجع سابق،ص2.100 
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صلى هللا عليه وسلم : " علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب اخليل " ، وهذا دليل على اهتمام الدين يقول هلم 
 اإلسالمي والرتبية اإلسالمية ابللعب وأمهيته يف تربية األجسام وهتذيب اخللق والوجدان .

ا ألمثال هلم ومرواية اة و سيكما روي عن "عمر بن اخلطاب "رضي هللا عنه قوله علموا أوالدكم السباحة والفرو 
ن ما متل األبداكوب متل  القل حسن من الشعر " ، أما اإلمام علي ابن طالب " كرم هللا وجهه " فقد قال : " إن
 ."ره عمى ذا اكإفابتغوا هلا طرائف " ، وقال أيضا " روحوا القلوب ساعة بعد ساعة ، فإن القلب 

بية الرايضية ، وهو يرى أن يف اللعب وسيلة هامة للتعلم والرقي ، ويؤكد ويؤكد اإلمام " الغزايل " على العناية ابلرت 
 1على اللعب اجلميل .

 هدااي فروبل : -4-2
لقد أحب " فروبل " األطفال  واهتم هبم ، ولعل حبه هذا يرجع إىل احلرمان الذي عايشه يف طفولته ،  

ايض األطفال  أنشا ر  ول منأاهنا ، ويعد فروبل فقد توفيت أمه وعمره تسعة أشهر فقط ، ومل جيد من يعوضه حن
ثناء تلقيهم دة يف أالسعا، وقد مساها ) حديقة األطفال  ( حيث حاول فيها أن يهيأ للطفل جوا من املرح و 
،  ما أراده هللاكهادائ   بيعياطللمعلومات ، ويقول فروبل " كل ما هندف إليه هو أن تتيح للطفل فرصة لنمو حرا 

ه ضد اما عنه ، ألننه وإحجمربما تأال جنرب الطفل على إتيان عمل مل ينبع منه تلقائيا ، أو وجدان  وهلذا فعلينا
 طبيعته وبعيد عن نظرته ".

ويرى فروبل أن أهم مسة مميزة للطفل هي رغبته الفطرية يف النشاط أو ما يسمى ابللعب ، وينصح بضرورة  
رايض األطفال  ، وهي بيئات ابمسة مرحة ، جيد فيها الطفل  استخدام اللعب والغناء يف التعلم ، ولذا انشأ

األلعاب واهلدااي واالرتياح ، وجيد يف لعب األطفال  مع بعضهم بعضا وتعليمهم عن طريق اللعب وسيلة لتقرهبم 
 2من بعضهم البعض ومن الطبيعة ومن هللا ، فينموا حبهم له وال يعصون له أمرا .

ستفادة من اللعب يف تعليم األطفال  داخل حديقة األطفال  ومع أي نوع من وفكر "فروبل " يف كيفية اال
األلعاب يبدأ معهم ، فرأى أن جيعل الكرة هي أول العاب الطفل ، مث املكعب مث االسطوانة ، وهبذه األشكال  

لعب هو كون " فروبل " أول هدية تقدم لألطفال ، حيث يعتمد يف منهجه على اللعب ويقول : " الطفل الذي ي
 3عندي مقدس ألن اللعب برعم اإلنسان  " .

،  صدق ، واجلمالهي : الال  و حيث يرى أن الكرة حتتوي  على ثالث فوائد أساسية البد أن تتوفر يف لعبة األطف
 والفائدة .

                                      
  عبد اللطيف خريي ،وآخرون ،سيكولوجية اللعب ،جامعة القدس املفتوحة ،عمان ،1995م،ص1.76-77 

  نفس املرجع السابق ،ص2.78 
  ساطان بلغيث،دليل املربيني يف التعامل مع الناشئني،دار قرطبة،ط1،اجلزائر،2007م،ص3.129 
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وأما الشكل الثاين الذي قدمه فروبل لألطفال وهو املكعب ، إذ اختار املكعب ألنه قريب من الشكل  
حيان كعب يف بعض األقسم املكان يو الكرة ( وهذا ما يرغب الطفل يف إجياد لعبة قريبة من لعبته األوىل ،  األول )

 ئل مادية أخرىضا بوساتم أيإىل مكعبا صغرية يستخدمها األطفال يف بناء املكعب الواحد فوق اآلخر ، وقد اه
م اهلدااي يف نت  تقدقد كااب التمثيل ، و مثل قص الورق وذلك ابستخدام أشكال معينة ، واللعب ابلعصا والع

 ساحة املدرسة أو يف حجرة األلعاب ، وتقدم معها العصري والبسكويت .
 إال أن بعض االنتقادات قد وجهت إىل هدااي " فروبل " وطريقته ومنه ما أييت :

ل طابع بطى فرو قد أعفإن الطبيعة مليئة أبشكال أخرى غري الكرة ، واملكعب واالسطوانة ، وبذلك  .1
 اهلندسة البحتة يف تطبيق طريقته .

ذابة بل وطريقته اجلااي فرو مة هدعدم اهتمام " فروبل " ابلكتابة والقراءة ،ولكن هذا النقد ال يقلل من قي .2
 لتعليم األطفال  .

 جتارب ماراي منتسوري : -4-3
درسة ، ورفضت مجود تقول " ليليان موريه " اثرت منتسوري ابسم طبيعة الطفل ضد بربرية مقعد امل 

قليد يف ن اجلمود والتريقته عني بطاألطفال  اإلجباري "، ومن هنا رأت من واجبها أن تقوم بتعليم األطفال  العادي
بع أسابيع ث إىل سن ثالم التعليم ففتحت دار احلضانة وأمستها " بيت األطفال  " ، استقطبت فيه األطفال 

أن و أ مع الوالدة بية تبدن الرت إىل القول " كانت ماراي منتسوري تعتقد أوهذا ما دفع " إليزابيث ج هيسنتوك " 
وق سداي وعقليا يفجنسان  ين اإلالسنوات األوىل القليلة من احلياة هي أكثر السنوات أمهية ، الن امسها يف تكو 

 أي فرتة أخرى .
 ي اليت حتدده ةو أن الوراث ،كاء وقد هاجم ذلك كثري من " الداروينيني " احملافظني الذين يعتقدون بثبات الذ 

 الذكاء .
وعلى الرغم من هذا فإن طريقة "منتسوري " القت جناحا تدرجييا ، و قد أدركت " منتسوري " أمهية اللعب 

ابلنسبة للطفل فقامت بتصميم العاب تربوية لدار حضانتها لتنمية احلواس عند الطفل ، وذلك إلدراكها من خالل 
ا يف الطب النفسي أن احلواس هي اليت تنقل املؤثرات اخلارجية إىل الدماغ فتزيد من دراستها للطب وختصصه

مدركات الطفل وذكائه ، وكانت هتدف من وراء ألعاهبا إىل انتقال الطفل من الفهم البدائي والتدرج إىل الفهم 
 1اجملرد.

ساب والقراءة والكتابة كما ترى منتسوري أن اللعب ميكن أن يدرب امللكات العقلية على مبادئ احل 
ومبادئ السلوك ، وعلى سبيل املثال فطريقة الكتابة عند منتسوري هتتم بتعليم احلركات قبل تنفيذها ، فقد 

                                      
  حممد حممود احليلة ،نفس املرجع السابق،ص1.80 
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استعملت مع األطفال  حروفا متحركة ، إذ يتعرف الطفل إىل احلروف فيضعها جبانب بعضها بعضا ، وهناك أيضا 
رر الطفل إصبعه على احلرف ، وبذلك يتعلم الكتابة ، )كما يتدرب األحرف  املصنوعة من ورق الزجاج ، لكي مي

األطفال  على احلساب من خالل الفرز ( وقد منحت منتسوري الطفل احلرية املطلقة تقريبا ، وكان دور املعلمة 
 للطفل تقدم املساعدة له إذا طلب منها ذلك .

ر املعلمة ، إذ جيب أال يكون هذا الدور حمدودا ولعل من احد اجلوانب السلبية يف الطريقة املنتسورية دو  
 1جدا كما رأته " منتسوري " وال متسلطا جدا كما يف املاضي .

 جتربة كوزنيه :  -4-4
حاول أن يطبق مبادئه على ابنه الصغري وانطلق يف " كوزنيه " أستاذ جامعي من جامعة " السوريون"  

 اللعب يفللطفل  حلريةاطي نتائج مضمونة مع ضرورة إعطاء ذلك من اعتقاده أبن التعلم من خالل اللعب يع
 والتعلم.

ومن خالل هذا املنطلق مل يدخل ابنه أية مدرسة ، بل اكتفى مبده ابلكتب اليت تتناسب مع طفل يف  
بيده املرحلة االبتدائية وأمده ابأللعاب الرتبوية ،وكان كوزنيه على أهبة االستعداد الن يليب له أي تساؤل ، وأيخذ 

ليعلمه كيف حيل املشكالت ، فرتك البنه احلرية يف أن يتعلم من خالل اكتشافاته و جتريبه بنفسه ، فتكون لدى 
ابنه حصيلة معرفية جيدة ، بسبب تراكم املعلومات الواحدة جبانب األخرى ، ومنت شخصيته وتفتحت مداركه ، 

 2أصبح ابنه عالمة ابرزة يف جماله.فتقدم المتحان املرحلة وتفوق فيه بدرجة ال مثيل هلا ، و 
 ولكن هلذه التجربة عيوب نذكر أمهها :

 .عدم تفرغ أولياء األمور مجيعهم لإلجابة على تساؤالت أبنائهم 
 .ليس ابلضرورة أن يكون أولياء األمور متعلمني مجيعهم 
 م.نائهعدم مقدرة األهل املادية على توفري األدوات والوسائل الالزمة لتعليم أب 
 3كن إرجاع جناح هذا االبن لقدراته العقلية املتقدمة .مي 

 جمال يفني والعاملني ع املربر مجيو ال يعين وجود هذه العيوب أن هذه التجربة عدمية اجلدوى وبال فائدة ، بل نذك
 الرتبية إىل ضرورة تغيري اجتاهاهتم وأساليب تعليمهم وتعاملهم مع األطفال  .

يتبني لنا مما سبق أن علماء الرتبية وعلم النفس حاولوا تفسري اللعب من خالل نظرة أحادية اجلانب ،  
فمنهم من رأى اللعب منفذا للطاقة الزائدة يف اجلسم كما وضحها " هربرت سبنسر " ، ومنهم من نظر إىل اللعب 

                                      
  املرجع نفسه، ص1.81 

سنة، رسالة ماجستري يف العلوم الرتبوية ،جامعة القدس 12-6عاشورة هالة ، األلعاب ووسائل التسلية وأثرها النفيس والرتبوي لطفل مابني 
 يوسف،بريوت،1998م،ص2.25 

  حممد حممود احليلة ،مرجع سابق،ص3.81 
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مثال " كار " ، يف حني نرى أن بياجيه على انه املساعد على منو أعضاء اجلسم عامة واملخ واألعصاب خاصة أ
يتعامل مع اللعب ابعتباره مظهرا للنمو العقلي ، ومنهم من درس العالقة بني سلوك اللعب واالنفعال أمثال فرويد، 

 أما نظراي التعلم فلم هتتم ابللعب إال ألنه يتضمن تعلما.

 : املرحلة التحضرييةالرتبية احلركية ألطفال  -5
ناء جمتمعات سليمة قادرة على اختاذ القرارات لذا فقد فكرت الدول مجيعا يف محاية الطفل لب  هتدف الدول

 الطفل يف حاجةليا ، و ا وعقوتوفري النمو السليم له حىت يكون األفراد أصحاء جسميا انضجني حركيا واجتماعي
 أساسية للحركة والتنقل ، والطفل السليم هو الطفل النشيط بطبيعته.

بية احلركية نظاما تربواي هادفا يصل ما بني الرتبية الرايضية والرتبية العامة ، وترى " ابتهاج طلبه " أن و تعترب الرت 
الرتبية احلركية نظاما يف هذه املرحلة فتوظفها الروضة إليصال املفاهيم املختلفة ، وربطها ابحلركة واللعب من خالل 

 1على تنمية واكتشاف إمكاانته وقدراته ومواهبه وإبداعاته. األنشطة احلركية املتكاملة للطفل ، و اليت تعمل
 تعريف الرتبية احلركية : 5-1

 تعرض الكثري من العلماء إىل تعريف الرتبية احلركية نذكر منها ما يلي : 
مل مع النمو يت تتعاة المن الرتبية الرايضية أو األساسي أبهنا : جانب "عرفها " جودفري " و " كيفارت  -

 .شطة الرايضية ة ابألنتعلقريب ألشكال احلركة الطبيعية األساسية حيث ختتلف عن املهارات احلركية املوالتد
يت ة املتخصصة املقصودة املوجهة ، وال" : جمموعة من األنشط Hay Woodوهي أيضا كما أشار "  -

 .ينظمها الفرد أو تنظم له ابلتعاون يف مواقف تعليمية داخل املدرسة أو خارجها 
ويعرفها أمني أنور اخلويل وأسامة راتب على أهنا : نظام تربوي مبني بشكل أساسي على اإلمكانيات النفس  -

 2حركية الطبيعية لدى الطفل .
ويعرفها عبد احلميد شرف أبهنا مظهر من مظاهر الرتبية الرايضية للمراحل األوىل من عمر الطفل هتدف إىل  -

 3 من خالل هذه احلركة.تعليم احلركة وتنميتها والتعلم 
ويعرفها قاسم حسن حسني أبهنا جانب من الرتبية البدنية أو الرتبية األساسية اليت تتعامل مع النمو والتدريب  -

ألمناط احلركة الطبيعية األساسي ة ابعتبارها ختتلف على املهارات احلركية اخلاصة ابلفعاليات واأللعاب الرايضية ، 
 4 تمد بشكل أساسي على اإلمكاانت احلركية املتاحة .وتعترب نظاما تربواي تع

                                      
  ابتهاج حممود طلبة ،مرجع سابق،ص1.148 

  فاطمة عوض اثبر،الرتبية احلركية وتطبيقاهتا ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،ط1،االسكندرية،2006م،ص2.48 
  عبد احلميد شرف ،الرتبية احلركية لألطفال األسوايء ومتحدي اإلعاقة ،مركز الكتاب للنشر ،ط2 ،2005م ،ص3.40 

  املرجع نفسه ،ص4.40 



بعد التربوي للنشاط الحركيال                                                      الفصل األول       

 

29 
 

الرتبية احلركية أو الرتبية من خالل احلركة " نظرية جديدة واجتاه جديد يف الرتبية ،مثلها مثل التعلم عن  
 لعقود األخريةخالل ا جناحهطريق اخلربة أو النشاط كلها ظهرت منذ ظهور الرتبية احلديثة خالل هذا القرن و 

تكوين  ية وفاعلية يفر اجيابيغ أكثصإخراج التعليم من الصيغة التقليدية العميقة يف مناهج وطرق التعليم إىل بقصد 
 الفرد وتنميته إىل أقصى ما تؤهله له إمكانياته وقدراته ومواهبه وإبداعاته.

 أمهية الرتبية احلركية : 5-2
،توصلوا إىل أن النشاط احلركي املنتظم 1996يف تقرير كثري من األطباء للصحة والنشاط البدين سنة  

راض القلب   كية ألمألمريميكن أن يقلل خطورة تطور أمراض القلب و ارتفاع ضغط الدم، حيث أوصت اجلمعية ا
 ة يوميا من النشاط احلركي.دقيق 30أن مجيع األطفال  يف سن مخس سنوات أو أكثر جيب أن ميارسوا على األقل 

د لتفكري ، وتعو اتستثري و مول تلعب دورا هاما يف تنمية ذكاء الطفل وتزيل الكسل واخل حيث أن الرتبية احلركية
إشباع حاجة و جلماعة اروح  األطفال  على النظام والطاعة وهتذيب اخللق من خالل املنافسة يف اللعب وتنمية

 الطفل للقيادة ، وتساهم يف توضيح مفاهيم األطفال  حول بيئتهم.
حلركية اجيابيا على اجلهاز العظمي والعضلي ابإلضافة إىل حتسني الكفاءة العامة للوظائف احليوية كما تؤثر الرتبية ا

يف اجلسم ،ويظهر ذلك يف حتسني كفاءة القلب والرئتني مما تزيد من مقدرة الطفل على أتدية النشاط حبيوية 
ة املختلفة دون أي ظهور لتعب ينعكس وممارسة احلياة عامة دون الشعور ابإلرهاق والتعب نتيجة القيام ابألنشط

هذا على تقبل األطفال  للحركة واللعب والنشاط واملمارسة املنتظمة مما جيعل وزنه مناسبا وشكل اجلسم متسقا 
وخايل من الزايدة يف الدهون املرتاكمة ،فيتقبل الطفل ذاته ويكون حمبا للحياة ومتفائال دائما ألنه يشعر ابلسعادة 

 1ارسة اللعب وتفريغ الشحنات املكبوتة داخله مما نتج له صحة نفسية عالية .والسرور عند مم
وتظهر هنا احلركة واللعب املنظم من خالل األنشطة احلركية املتكاملة واليت تساعد يف عملية إعداد الطفل  

لعضلية و اركية السمات نشطة احلي األثقافيا واجتماعيا ،وتعرفه على اجملتمع اخلارجي والبيئة احمليطة به ، كما تنم
داع وتبادل اإلتقان واإلبمارسة و وامل املهارية واالجتماعية مثل التذكر واالنتباه والتفكري وقوة املالحظة والتقليد

 اخلربات بني األقران والتعود على التفكري والعمل التعاوين وغريه.

 أهداف األنشطة احلركية : 5-3
 الطفل لتحقيق الذات .هتيئة املواقف اليت تشبع  حاجة  -1
 حتقيق السرور والسعادة للطفل من خالل إشباع ميوله للحركة . -2
 .نفسي إقامة املواقف الرتبوية لتفريغ انفعاالته املكبوتة للتخلص من التوتر ال -3
 تربية انفعاالته وحتقيق االتزان النفسي له . -4

                                      
  ابتهاج حممود طلبة ،نفس املرجع السابق،ص1.150 
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 تساعد على االسرتخاء العقلي العصيب . -5
القدرة ري املواقف ، و يل وتفسوحتل واإلدراك والتصور والتخيل واإلبداع واالبتكار تزيد القدرة على املالحظة -6

 على اختاذ القرارات .
ر والنظام وأفكا األمانةصدق و تساعد برامج الرتبية الرايضية على تنمية القيم االجتماعية كالتعاون وال -7

 نية .الذات واحرتام القانون والتكيف االجتماعي وتوطيد العالقات اإلنسا
فل من السنة تخذ الطلفة ماستثمار أوقات الفراغ ،وتنمو احلركة عند األطفال  يف سنوات العمر املخت -8

 در منه غريصأي احلركة ت ،يوية األوىل حىت الثالثة ، وتتميز حركات هذه الفرتة ابلتقطع والبطء وعدم احل
 بطيئة .و ضعيفة  ركاتتصدر احل صحيحة وغري كاملة ، ولعدم اكتمال قوة اجلسم والعضالت عند الطفل

أما طفل الرابعة واخلامسة من العمر جند أن احلركات ذات ديناميكية أفضل وتكون احلركة أسرع ويؤدي  
عة وال تتمتع ها متقطة جندالطفل كل حركاته بثقة وفهم ، وتكون أيضا هادفة ، أما ابلنسبة للحركات املعقد

 كة ابحليوية خبفة واستقامة .ابلتسلسل ، ويف سن السادسة متتاز احلر 
وهتدف الرتبية احلركية إىل تنمية قدرة الطفل على التفكري السليم وحل املشكالت وزايدة الثقة ابلنفس  

والرضا الكامل عن مستوى أدائه بصرف النظر عن مستوى أداء آلخرين ، وتعمل الرتبية احلركية على فهم وإدراك 
ذا الفهم الكامل للحركات انت ) انتقالية ، غري انتقالية ، مركبة ( مث يتطور هاملكوانت األساسي ة للحركة سواء ك

ة وأمهيتها يف حياة الطفل كما تساعده على تنمية اإلحساس ابملكان والزمان أي الفراغ احمليط والزمن األساسي
لتحرك يف البيئة إبيقاعاته املختلفة ) سريع ، بطيء ، عايل ، منخفض ، غليظ ، حاد (، وهذا يساعده على ا

 1احمليطة واكتشاف اجلديد والتعرف على اجملتمع اخلارجي مع سهولة التعامل .
 : املرحلة التحضرييةاالجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تربية طفل  -6
 حمور العملية  الروضة طفل ركزت هذه االجتاهات اهتمامها على دراسة خصائص الطفل وطبيعة تفكريه ابعتبار

 م الطفل ، حبيثطرق تعليو يم  وهدفها ، ومن مث تقوم املعلمة ابلتنظيم السيكولوجي حملتوى التعل التعليمية
 تتطابق مع الطرق تعلمه الذايت .

 لوجية والنفسيةه البيو اجاتتنمية إمكاانت الطفل الفطرية من خالل مواقف حياتية يعيشها ، تستخدم فيها ح  
 .اقفهأساسا الختيار موضوعات التعلم ومو  كدوافع للتعلم ، وتستخدم اهتمامات الطفل

 حركي كمنطق لكل تعلم إذ ينبثق عن هذا النشاط تكوين الطفل -تركيز االهتمام على نشاط الطفل النفس
صورا ذهنية بصرية ، مسعية حسية ، ذوقية ، مشية ، لألشياء اليت يتعامل معها يف بيئته ،كما يتكون لديه 

                                      
  1  ابتهاج حممود طلبة ،نفس مرجع سابق،ص151-150.
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ليت تنشأ من خالل تفاعله مع األشياء ، ومن مث ينتقل الطفل شيئا فشيئا إىل تصور واضح للعالقات املكانية ا
 التفكري ابلصور والرسوم والعالمات واإلشارات مث الرموز .

  ذ مببدأ حتليل صرة أتخملعااتنمية اجتماعية الطفل من خالل تطبيق األسس السيكولوجية للتعلم فاالجتاهات
هارة بعد ذلك لطفل املاودي يتها لتدريب الطفل كل عنصر على حده ، مث املهارة إىل عناصرها األولية وجتزئ

 يف صورهتا املتكاملة .
  ، فة أساسيات املعر  م الطفليتعلو الزم الرتبية اجلماعية والفردية معا ، فهي تبدأ برتبية الطفل من حيث هو

 بطريقة كلية .
 خالل استخدام الطرق اخلاصة ابلتعلم ، وهلذا  هتتم االجتاهات املعاصرة بتنمية تفكري الطفل االبتكاري من

تتباين طرق التلقني املتبعة يف الفلسفة التقليدية ، فتستخدم املعلمة الرتبية احلسية ، والرحالت والنشاط الذايت 
، واملمارسة اجلماعية والفردية ، واملشاهدة ،والتجريب واملالحظة ، واملناقشة لربط األسباب ابلنتائج ، لتكوين 

 1ملواطن املنتج املفكر .ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
  عواطف إبراهيم حممد ،الطرق اخلاصة برتبية الطفل وتعليمه يف الروضة ، القاهرة ،االجنلو ،1994م،ص14-13  . 1 
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 : خالصة
لقد ركزت معظم االجتاهات والتيارات الرتبوية اهتمامها على دراسة خصائص الطفل وطبيعة تفكريه  

ية حلاجاته، صائصه وامللبخلالئمة ية املابعتباره حمور العملية التعليمية وهدفها ، وذلك ابالعتماد على األنشطة احلرك
ق ث تطابق مع طر ل ، حبيالطف املعلمة أن تقوم ابلتنظيم السيكولوجي حملتوى التعليم وطرق تعليم حيث فرض على

 تعلمه الذايت .
كما أن معظم الدراسات والبحوث يف علوم الرتبية وعلم النفس الرتبوي تدعوا إىل االهتمام بنشاط الطفل  

عية ، حسية صرية ، مسالطفل صورا ذهنية ، ب ركي كمنطق لكل تعلم ، إذ ينبثق عن هذا النشاط تكوينح-النفس
 تنشأ من املكانية اليت لعالقاتاضح ل، ذوقية ، مشية، لألشياء اليت يتعامل معها يف بيئته ، كما يتكون لديه تصور و 

رات مث عالمات واإلشاسوم والوالر  خالل تفاعله مع األشياء ، ومن مث ينتقل الطفل شيئا فشيئا إىل التفكري ابلصور
 رموز .ال

ومن خالل فئة األلعاب احلركية فان الطفل يتعلم أشياء كثرية تعود ابلنفع على تكوين جسمه وذاته  
ووجدانه ، فيتعلم التعاون مع اجلماعة وتقدير حقوقهم ويكتسب قواعد اللعب وأحكامه وحيرتم القوانني ومعىن 

ا لتحقيق ذاته االجتماعية ، ويظهر ذلك من سلوك االلتزام ابلنظام وأمهية االنضمام إىل اجلماعة واالنتماء إليه
انضمام الطفل إىل كل مجاعة يتواجد فيها وينتمي إليها ويدافع عنها وميثلها ويضحي يف سبيلها لتحقيق ذاته وإبراز 

 قوته و شجاعته واستقالليته وانتمائه جلماعته واثبات دوره الفعال يف إطار اجلماعة أو الفريق.



 

 
 

 
الفصل الثاين : 

خصائص طفل القسم 
 التحضريي
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 متهيد :
زات ام جبميع مميلب اإلملة تتطإن عملية التكفل ابلطفولة الصغرى أو ابألحرى  أطفال  االقسام التحضريية  خاص

لبات هلم ومتطيت متثل لبنة بناء األجيال ، ومعرفة حاجاهتم وميو سنوات ( ال 6-4وخصائص هذه الفئة العمرية )
الشخصية ،  ع جوانبية مجي، ومساعدهتم على تنممنوهم ، حىت نستطيع توفري ما حيتاجون إليه من مطالب منو 

سم منائية لطفل قائص اإلاخلص فسنحاول يف هذا الفصل إبراز أهم اخلصائص املتعلقة بنمو الطفل وهي كاأليت : )
كما   للغوي (النمو االتحضريي ، خصائص النمو االنفعايل واالجتماعي ، خصائص النمو العقلي ، خصائص 

فال  ة مساعدة األطبراز أمهيإىل  إليت جيب إكساهبا ألطفال  االقسام التحضريية ، ابإلضافة سنبني بعض املهارات ا
عة يف تدريب ء الشائألخطا، ويف األخري ارأتينا أن نسرد أهم ا على اكتساب املهارات خالل فرتة التحضريي
 األطفال  على اكتساب املهارات املختلفة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



طفل القسم التحضيري الفصل الثاني                                                       خصائص  

 

35 
 

 لطفل القسم التحضريياخلصائص اإلمنائية 
 خصائص النمو اجلسمي واحلسي احلركي : -1

سن  )راحل السابقة يف امل لسريعيسري النمو اجلسمي خالل هذه املرحلة مبعدل أبطأ إذا ما قورن ابلنمو اجلسمي ا
 العمر قد وصل إىل  حوايل سنوات ( من 6-5املهد ( ، و مع ذلك فإن النمو اجلسمي للطفل يف هذه املرحلة (

ات الوراثية ف اجلينختالمن النمو النهائي ، ويتفاوت األطفال  فيما بينهم من حيث الطول والوزن اب 43%
 ته األوىل .اته حيا سنو يفواملستوى االقتصادي والثقايف لألسرة ، وأمناط التغذية واحلالة الصحية للطفل 

 ،فل إىل  عظام ظمي للطل العوجود يف اهليكيزداد منو اهليكل العظمي نضجا ويتحول جزء كبري من الغضاريف امل
ني ت الساقعضال وتزداد عظام اجلسم حجما وعددا وصالبة مع النمو للعضالت الكبرية من اجلسم مثل

 والفخذين والكتفني على العضالت الصغرية مثل أصابع اليد .
يف مرحلة الطفولة املبكرة ، لذلك ويسري النمو العضلي يف هذه املرحلة بسرعة أكرب من السرعة اليت كان يسري هبا 

فإن األطفال  يف هذه املرحلة يستطيعون املشي واجلري والقفز ، ويكون األوالد أقل وزان من البنات وأقوى 
 1عضالت لطبيعة أجسامهم وكثرة حركاهتم .

،  كما يزداد نضج اجلهاز العصيب وتقوى العضالت ، ويزداد حجم عظام اجلسم وصالحيتها بنسبة ملحوظة
 2ويرتتب على نضج العضالت واألعصاب حتسن واضح يف األداء احلركي للطفل .

ألشياء  يكتشف ايشم و و وجيد الطفل يف هذه املرحلة متعة يف استخدام حواسه ، فهو شغوف أن يرى ويتذوق 
ألشياء عرفة اغوفا مبطفل شليتعرف على العامل اخلارجي ، الذي كان جيعله يف بداية هذه املرحلة و يكون ال

 واكتشفها .
كما مييل الطفل يف هذه املرحلة إىل  النظرة الكلية لألشياء ، وحيتار يف إدراكه األشكال البسيطة غري املعقدة 
وتشهد هذه املرحلة حتسنا واضحا يف قدرة الطفل على اإلبصار والرتكيز البصري والتمييز بني املتغريات ويزداد 

 3.خاصا هبا لق على كل منها امسانصيب املثريات من التمايز كلما أط

                                      
  السيد عبد القادر شريف ، الرتبية االجتماعية و الدينية يف رايض األطفال  ، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع ، ط1،2007،ص1.38 

  املرجع نفسه ،ص 2.38 
 .293م ،ص 1990، االجنلو املصري ، القاهرة ، 1فؤاد أبو حطب ، كمال صادق ، منو اإلنسان من مرحلة اجلنني إىل  مرحلة املسنني ، ط 3
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عند سن اخلامسة أو السادسة يكون األطفال  يف مهارة تقارب سن الراشدين تقريبا من إحداث التآزر بني حواس 
والرؤية والسمع ، فأطفال  الثالثة والرابعة من العمر يفضلون أن يكتشفوا املوضوعات غري املألوفة ابللمس ، بينما 

 1مة اإلدراكية . يعتمد طفل اخلامسة و السادسة على الصرب يف أداء امله
مو لنلويظل السبق  ،الطفل   وزنيفأما النمو احلركي للطفل فيسري النمو العضلي مبعدل سريع مما يؤدي إىل  زايدة 

لك فالكفل ال يد ، لذبع الالعضالت الكبرية مثل الفخذين والذراعني على العضالت الصغرية مثل عضالت األصا
م  ابحلركات  القيابيا يفكات للعضالت الكبرية بكفاءة ، ويفشل نسيستطيع أن يؤدي األعمال اليت تتطلب حر 

 اليت تتطلب آتزرا عضليا دقيقا.
وع ستجابة والتنسرعة االو لشدة وتعترب هذه املرحلة مرحلة النشاط احلركي املستمر ، حيث متتاز حركات الطفل اب

ك حلة ، وبعد ذلية املر بدا  منسجمة يفوالتحسن املستمر ،وتكون هذه احلركات غري مرتابطة وغري متزامنة وغري
 يسيطر الكفل على حركاته ابلتدرج .

زو ه الرغبة يف غىت تعرية ، حكما يسيطر على عضالته الصغرية بفضل التدريب املتقدم بغزارهتا احلركية واحلسي
بل ق على انه ليس ،لرابعة سن ا الفراغ احمليط به ، ويف سن اخلامسة يصبح أكثر متعة بكثري من لعبها مع طفل يف
 كات الدقيقة .لى احلر عيطرة سن السادسة يستطيع الطفل أن حيقق آتزرا كافيا بني العني واليد والتوقيت والس
عة ،هي ة مراحل متتابة يف عدلكتابويف سن اخلامسة يكمن العبء يف تعليم الطفل الكتابة ، ومير التعبري احلركي اب

يلي ذلك  عد ، مثبصيلية ال يستطيع الطفل السيطرة على العضالت التفمرحلة اخلطوط الغري املوجهة ، حيث 
يف هذه السن  ما ميكنت ، كمرحلة احلروف مع التوقف عند االنتقال منحرف إىل  حرف ، مث أتيت مرحلة الكلما

 ل".تقليد رسم مثل مثلث أو مربع ، أو يشكل الطفل بعض األشكال ابستعمال "طني صلصا
 2طفل يف هذه املرحلة إىل  كل أصناف النشاط اليدوي .وبصفة عامة مييل ال

 عوامل النمو اجلسمي : -1-1 
 ما يلي :لنمو فيامل االنمو التغيري الكمي أو التكويين ، أما النضج النوعي أو الوظيفي ، وتتلخص عو 

 لنضج ) ويعين منو خصائص يرثها األبناء عن اآلابء أو األجداد (.ا -1
 التعلم .و نضج ابلتدريب التعلم : يتأثر ال -2

ومن أهم العوامل املؤثرة يف منو اإلنسان ،الوراثة والبيئة ، فاإلنسان يرث بعض الصفات النفسية والبدنية ، إال أن 
هذه الصفات تعدل وتتغري حبكم العوامل البيئية اليت يعيش فيها ،فميوله واجتاهاته ومعارفه ومهاراته تتأثر مبدى بعيد 

تفاعله مع البيئة اليت يعيش فيها أما النضج فهو من أهم العوامل املؤثرة يف عملية التعلم ،فهو  مما يتعلمه خالل
                                      

 . 232،ص 1997الدين كفايل ، علم النفس االرتقائي ) سيكولوجية الطفولة واملراهقة ( ، القاهرة ، مؤسسة األصالة ، عالء  1
  ابتهاج حممود طلبة ،املهارات احلركية لطفل الروضة،ط1،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،2009،ص2.22 



طفل القسم التحضيري الفصل الثاني                                                       خصائص  

 

37 
 

حيدد مدى ما يستطيع أن يقوم به الفرد من نشاط أو ما ميكن أن حيققه من نتائج خالل املواقف التعليمية 
 1املختلفة .

مني طفل خالل العامنو ال لم يفلية أكثر من التعوحيدث النمو نتيجة لكل من النضج والتعلم وإذا كان للنضج فاع
التعامل مع  كنه مننمو مياألولني ، فأن الطفل يف القسم التحضريي يكون قد وصل إىل  مستوى من النضج وال

سمي أي عن لطفل اجلشاط ابيئته أكثر من ذي قبل ، أي يصبح التعلم أكثر فاعلية ، ويتم التعلم عن طريق ن
ل وتفسح اجملا لتعلم ،اذلك  جل هذا حيتاج الطفل إىل  إمكانيات بيئية غنية تتيح له فرصطريق اللعب ، ومن أ

ة مليئة ملواقف البيئيتكون ا ا حىتلنموه وتتجه منو األفضل وحيتاج الطفل إىل  من حيسن تنظيم هذه البيئة وهتيئته
 مبصادر اخلربة املنظمة 

ضلية للطفل يف عمر القسم التحضريي متهيدا لتطور مهاراته يف ويعترب النضج املتزايد يف األنسجة العصبية والع
أوجه النشاط احلركي ، كما أن التعلم يلعب دورا متزايدا يف هذه التحسينات ، ومتطلبات منو األطفال  يف مرحلة 

 القسم التحضريي غري ميسورة على الدوام يف احمليط الطبيعي الذي ينشأ فيه الطفل وهو األسرة ، خاصة بعد
خروج إىل  ميادين العمل ،وضيق املساكن الذي حيد من نشاط وحركة الطفل مما أدى إىل  ضرورة إنشاء روضة 

 2األطفال .
ويرى " برونز أن أطفال  االقسام التحضريية يغلب أن يعمل على مستوى التمثيل االيقوين أي أن يتعلموا أساسا 

والتنظيم هلذه اخلربات ،كما يرى أيضا أن األطفال  يف هذه املرحلة من خالل األفعال اخلربة احلسية والبصرية ، 
جيدون من الصعب أن يؤخر إشباعهم حىت أمتوا العمل ؟ كما أن املضامني االنفعالية حنو التعليم تنشأ من عند هذا 

  3املستوى العمري وهكذا فإنه يفضل طريقة اللعب املسرتخية من جانب املعلم .

 : مطالب النمو  -1-2
رد دى حتقيق الفمبيعرفها بقا و هي عبارة عن املهمات النهائية اليت يتوجب على اإلنسان أن يتعلمها وحيققها مس
لب النمو هي لك فمطاه ولذحلاجاته وإشباعه لرغباته وفقا ملستوايت نضجه وتطور خرباته اليت تتناسب مع سن

لفرد ا ويعتمد جناح فراد ،يع األمجمعينة ويتوافق فيها عبارة عن جمموعة  من احلاجات اليت تظهر خالل فرتة زمنية 
  النجاح يولد يف حتقيقه ملهمة من مهمات النمو مشروطا بتحقيقه للمهمة السابقة أي أن النجاح

" أن مطالب النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة ميكن إجيازها يف تعلم   Hafgerestوقد ذكر " هافيجرست " "
عادات النظافة ،الكالم ، استعمال العضالت الصغرية ، التفريق بني اجلنسني ، مهارات بعض املهارات ومنها ) 

                                      
  نفس املرجع السابق،ص1.25 

  نفس املرجع ،ص2.25 
  إبراهيم عثمان ،سيكولوجية النمو عند األطفال ،دار أسامة +دار املشرف الثقايف،ط1،عمان 2006،ص3.120 
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القراءة والكتابة واحلساب ، استكشاف البيئة احمليطة به ، التمييز بني الصواب واخلطأ ، التفاعل مع اآلخرين ، 
عي ابإلضافة إىل  ممارسة االستقالل حتمل املسؤولية ،العادات االجتماعية السليمة ، القواعد والقوانني للعب اجلما

 1الشخصي ، واإلحساس ابلثقة ابلنفس وابآلخرين وتكوين مفهوم الذات االجيايب .

 مراحل منو جسم الطفل : -1-3
 يف تبلغ ال ألعضاءاوظائف  أنالبالغني كما  األجساماجلسم الطفل عن بعضها يف  أجزاءختتلف نسب بعض 

 سقة اليت تؤدياملتنا عضالتالطفل ذروهتا حىت  مع اكتمال تكوينها ابلرغم من اكتمال شكلها فان احلركات ال
لسكينة دام الشوكة والى استخقدرة عواليد مثال بطيئة وهلذا فان ال األصابعفيما بعد إىل  املهارة الدقيقة حلكات 

 املائدة .  وسه إىلند جلعة، كما يصبو الطفل القلق و التململ وامللعقة عند تناول الطعام تكون غري متقن
وصفون ييما سبق فألطفال  الطفل مسألة ذات أمهية ، فقد كان ا إابناجلسم  أجزاءكما جند أن اختالف منو  

 أنحنن نستطيع و الوصف  أ هذاأبهنم صورة مصغرة للكبار ويعاملون معاملتهم ،ولكننا مل نلبث أن حتققنا من خط
ولقد حلت  ،ل جسمه بة لطو اسرتجعنا يف ذاكرتنا رأس الطفل عند الوالدة ومدى ضخامتها ابلنس إذانبني ذلك 

 سرع منو أجزاءيبينما  تباطؤالعلمية على أن منو رأس الطفل الذي كان ضخما عند الوالدة أيخذ يف ال األحباث
 ني فالقدمني .اجلسم األخرى ويكون الذراعني أكثرها منوا ، مث اجلذع مث الساق

يف النمو يف مرحلة الطفولة ، كما تكون نسبة النمو   إسراعا أكثر األطرافمن اجلسم و  األسفلويكون النصف 
كبرية يف العضالت والساقني والذراعني واليدين والقدمني يف هذه املرحلة أيضا ويكون منوها أسرع من انحية احلجم 

 2عنها من انحية القوة ويزداد وزهنا .

 النمو اجلسمي واحلركي للطفل : -1-4
ل  فافرتبية األط ،تحضريي سم التعترب القدرة على منو الطفل من أهم القدرات اليت جيب أن تتميز هبا معلمة الق

ا قة اليت نرجوهابلطري يكربواسوى مساعدهتم على أن ينمو و  األمروتعليمهم يف هذه السن املبكرة ليست حبقيقة 
معىن  تعة إذا فهمناهلة وممسهنا ساعدة على النمو ليست ابلصعوبة اليت يتصوروها البعض أبهلم ، وعمل الرتبية امل

 .النمو ، ونظران إىل  الرتبية من منطلق أهنا تساعد الطفل على حتقيق منو سليم 
 لكي يسهل علينا فهم منو الطفل البد من أن نالحظ مايلي :

                                      
  ابتهاج حممد طلبة ،مرجع سابق،ص1.23+24

  ابتهاج حممود طلبة ،مرجع سابق ،ص2.22 
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وموجود عند الطفل منذ حلظة  موروثعداد الطفل للتطور والنمو أن النمو ابلنسبة للطفل مسألة طبيعية : است-أ
فالطفل إذا لديه استعدادا طبيعيا أبن يكرب وينمو ويتعلم ،ولكنه ال يستطيع أن حيقق هذا االستعداد  األوىلتكوينه 

 1من فراغ ، للنمو حاجاته والبد للطفل من احلصول عليها لكي ينمو .
د أن ي مثال جنا التسلسل يكون اثبت إىل  حد كبري ففي النمو اجلسممعروف : وهذ إن للنمو تسلسل -ب

سلق ، ويف ل أن يتري قبميشي ، وميشي قبل أن جيري ، وجي أنالطفل جيلس مستقيما قبل أن يقف ، ويقف قبل 
 منو الكالم جنده يردد مجلة ، ويتكلم قبل أن يقرأ.

ات السلسلة حدى حلقإقص يف دة أساسا لألخرى ، وأي نالنمو واخلطوات أتيت متتالية واح األموروهكذا يف كل 
لطفل وما ال استطيعه ير ما يؤدي إىل  نقص وضعف احللقات املتتالية وفهم هذا التسلسل مهم لكي يستطيع تقدي

 يستطيعه يف مرحلة معينة من منوه .
فإن التعقيب  لسل واحدلتسإن كان ا اآلخرن الفهم العام للنمو ال يكفي ، فاألطفال  خيتلفون الواحد عن أ -ج

، ولكن  اين عشرشهره الث يف حوايل يف حوايل األوىلالطفل ميشي خطوته  أن، يقال  آخرخيتلف من طفل إىل  
يطة تعقب طفل خر  إن لكلبعده ، فبالرغم من التسلسل ف اآلخربعض األطفال  ميشون قبل هذا العمر والبعض 

على  طفلل ساعدة كتسىن مه اخلرائط اخلاصة لألطفال  لكي يذهخاصة به وعلى املعلمة أو املريب أن يالحظ 
 حتقيق أعلى درجة منو ممكنة له .

تصرفات  الحظة تصرفات األطفال  كجماعات وكل طفل على حدا وذلك ليس هبدف نقدتدريب على م -د
ة ت النمو اخلاصجاها حاالحظتماألطفال  أو التعرف على العيوب واملشاكل و إمنا بغرض أن تتبني املعلمة خالل 

اعات رادى ومجفعدهم ابلطفل الذي تالحظه وهي عندما تتعرف على خصوصيات منو أطفال ها تستطيع أن تسا
 من منوه . إليهعلى أن يصلوا إىل  أقصى ما ميكنهم الوصول 

 تصنيف حاجات منو الطفل : -1-4-1
 نقدم له نوذلك هبدف أ فاته ،يعرب عنها بتصر لدينا طفل نريد أن نفهم منوه ونتعرف على حاجات هذا النمو كما 

ه ليم الذي نرجو نمو السيق اليف احلضانة والروضة ويف أقسام التحضريي ،برانجما يساند منوه ويساعده على حتق
 وتصنيف حاجات النمو لدى األطفال  كما يلي :

 جلسمي واحلركي.احاجات النمو  -1
 اجات النمو االجتماعي واالنفعايل .ح -2
 حاجات النمو الفكري واللغوي . -3

                                      
  ابتهاج حممد طلبة ،مرجع سابق،ص1.26 
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،  األخرىة عن الواحد ستقلةوهذا التصنيف ال يعين فقط أن عملية منو الطفل منفصلة أو أن هذه االحتياجات م
 وحاجات النمو ني أوجهامل ببل العكس هو الصحيح ، فالعملية الرتبوية عملية شاملة تنطلق من الرتابط والتك

 تمكن من الفصلعندما نها ، و صعوبة يف الفصل بين األحيانفال  جيدون يف بعض هذه ، والعاملون يف تنمية األط
 يدتسهيال لتحد ،لتحليل بيل اجند أهنا تؤثر على بعضها أتثريا كبريا ، ولذلك فإن هذا التصنيف ليس إال من ق

 الثالث . األوجهاملالمح الرئيسية واحلاجات اخلاصة لكل من هذه 
 اجلسمي واحلركي : تسلسل مالمح النمو -1-4-2

دراسة   ليت حتتاج إىللطبية اهن اسالمة النمو اجلسمي وحدها كافية ابلنسبة للمهن التعليمية ، عكس العاملني ابمل
حياته  هبا الطفل يف  يتقيدة اليتتسلسل منو الطفل من خالل تطور منو الطول والوزن ، هلذا البد من النظر للطريق

 مل ؟و متكامنتحقيق لاجلسمي أي ماذا يفعل الطفل جبسمه السليم ؟ هل يستغله اليومية من سالمة منوه 
ة حركة الطفل ا بدراساهتمو  أخربكيف يستعمل الطفل جسمه مع تطور عمره ، أو مبعىن  اهتموالذلك فإن املربني 

طور ات من خالل تسنو  6إىل   2، ويف مايلي نقدم ابختصار عرض مالمح النمو اجلسمي لدى الطفل من 
 ا .يم جسميالسل الذي نقدمه هنا هو تسلسل النمو احلركي ابلنسبة للطفل لاحلركة عنده ، والتسلس

 عرض تسلسل مالمح النمو احلركي : -
ذعه ختتلف طول ج  افه إىلبدقة لوجدان أن نسب حجم رأسه وطول أرد األوىلنظران إىل  الطفل يف أشهره  لو 

يبا إذا نضج دسة تقر نة الساوتتغري تدرجييا مع منو الطفل وذلك حىت السالناضج ،  اإلنسانعن هذه النسب يف 
 نسب جسم الطفل قريبة جدا من النسب اليت ستكون عليه يف سن النضج .

طفل  يف مقدرة الور متغرييل تطويسحب التغيري يف نسب جسم الطفل ، تغري يف نقطة االرتكاز احلركي لديه وابلتا
 ر متغري يف مهاراته احلركية املختلفة .على السيطرة على جسمه وتطو 

ا سب للحركة فيهاثث مناأذات  جيب على املعلمة أن تعتمد على احلركة كأداة للتعلم يف هذه الفرتة فتهيئ غرفة
خلو  تأكد منأن ن رفوف وضعت عليها الوسائل املختلفة اليت من شأهنا جذب الطفل لالستكشاف ، وبعد

م حبرية ، أن تسمح هل لربانمجات اترتك هلم احلرية يف النشاط يف فرتة معينة من فرت  املكان من املخاطر على الطفل
 استعمال احلركة اجلسمية للتعلم واالستكشاف .

ويستمر الطفل يف تطوير حركاته بنفسه يف السنة الثالثة من عمره ، ولكنه يف هذه العمر يصبح أكثر سيطرة على 
ما هو قابل للتذوق ،  إالما حيتاج النظر ، ويشم ما حيتاج للشم ، وال يذوق   حركته وأكثر فهم حلواسه ،فينظر إىل

يف فمه كما كان يفعل من قبل ، بل يسرع إىل  فكها ليتعرف   األشياءيف هذه السن ال يسرع الطفل إىل  وضع 
 1كان جيب أن يفككها ألنه ال يعرف كيف يعيد تركيبها .  كيف يركبها ،وطبعا فإنه يفك أشياء ما

                                      
  ابتهاج حممد طلبة ،نفس املرجع السابق،ص1.31 
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القمع بقسوة ...ولكن  إالوهنا قد يرى البعض أن الطفل قد أصبح  أكثر شقاوة وأنه مل يعد ينفع معه  
 ناحية العقلية من الا ل أيضالقمع هنا أيضا يضر ويقطع سلسلة تطوره ومنوه ، ليس فقط من الناحية اجلسمية ب

 .واالنفعالية
، يف هذه   قدرات احلركيةاهي ابلالتب كمال وتظهر معه الرغبة يفومن سن الرابعة تبدأ فرتة الرغبة يف الوصول إىل  ال

عجل دون يركب الو ميع ، غصن يف الشجرة وجيري بسرعة يسبق فيها اجل أعلىالفرتة حيب الطفل أن يصعد إىل  
 ما هنالك من مباهاة يف احلركة . أخرمسك اليد ...إىل  

، ليغذيه من خالل اللعب ثقته بنفسه ، فهو  اإليهاميويستعمل الطفل احلركة يف هذه السن كأداة للعب  
 أعلىفل يف ابل الطما تق افإذليصل إىل  السموات السبع  األرجوحة، وهو على  السياراتعلى دراجته يف سباق 

تداخل ادة ، وهكذا يهى السعمبنت شجرة مع زميل له يتميز مثله مبهارات حركية متطورة ، جند أن الطفلني يتفاعالن
 ليما .عايل تطويرا سواالنف تماعيو احلركي مع النمو االجتماعي واالنفعايل ، ويصبح أداة لتطوير النمو االجالنم

و ما مبعىن النمكن تفهمير ما كل هذا يعين أن املعلمة يف هذه الفرتة من فرتات النمو الطفل جيب أن تكون أكث
نفسهم يفذوا ثقتهم بحلركي لطهم اإذا ما استغلوا نشا اجلسمي واحلركي عند األطفال  ، وعليها أن جتاري أطفال ها

 وعالقاهتم ابلزمالء.
عندما يصل الطفل إىل  سن اخلامسة و السادسة يصبح قادر على جسمه وحركته ،وماهر يف استعمال  

وط هذه احلركة يف تطوير املهارات مرتبطة هبا ، كالنط ابحلبل ، والقفز فوق احلواجز الصغرية واملشي على اخلط
املوسيقي وغري ذلك من املهارات احلركية املتكاملة ، ويستمر الطفل يف  اإليقاعاملنعرجة واملشي على  املستقيمة و

، وتظهر لديه لألول مرة  األصابعاليت تنتمي قدراته اليدوية وعضالت  واأللعاب ابلنشاطاتهذه يف االستمتاع 
 1، استعدادا لتعلم الكتابة عند التحاقه ابملدرسة االبتدائية . بوادر التحكم يف رسم اخلطوط املستديرة واملستقيمة

  للطفلالسليم  ر النموختصاابومن الواجب علينا مساعدة الطفل على النمو السليم جسميا وحركيا بعد أن عرضنا 
جيب  ىل  ماإن ننظر البد أفليس ففقط عن سالمة احلركة بل أيضا عن سالمة الصحة ،  أوردان، الذي يعرب كما 

 حركيا سليما ،و جسميا  ا منواالتحضريية ، لكي نضمن ألطفالن واألقسامأن يتضمنه املنهج العميق يف احلضاانت 
 وتنمية صحية وحركية سليمة .

 خصائص النمو اجلسمي : -1-4-3
واضح يف تتميز هذه املرحلة ابلنمو السريع مث ببطء النمو نسبيا من الثالثة إىل  السادسة  ويرتكز النمو بشكل 

العضالت الكربى أمثال عضالت الرجلني و الصدر والكتفني ، ويتأثر النمو اجلسم يف احلالة  الصحية والتغذية 

                                      
  ابتهاج حممد طلبة ،نفس املرجع السابق،ص1.33 
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احتياجاته الغذاء الكامل  أهمللطفل ، كذلك أتثري احلركات النفسية واالنفعالية املفاجئة يف النمو اجلسمي ، ومن 
 كما وكيفا وحجما وشكال ووصفا وتكوينا .  لألنسجة احليوي والراحة والنوم ، ويتضمن النمو اجلسمي التغري

ن النمو ( ومع ذلك فإ ن املهدة ) سيف هذه املرحلة يسر مبعدل أبطأ ابملقارنة مع النمو السريع يف املرحلة السابق
ابملئة من النمو 43ايل اجلسمي يف هناية هذه املرحلة أي يف سن السادسة من العمر يكون قد وصل إىل  حو 

 ولطول و الوزن ن حيث انهم مالنهائي ويرتتب على هذا النمو تغري يف أجزاء اجلسم ويتفاوت األطفال  فيما بي
 . وىلاألنوات حياته فل يف سة للطاملستوى االقتصادي واالجتماعي والثقايف لألسرة وأمناط التغذية واحلالة الصحي

لنسبة اب" أنه Amelia.lee & R .Thomas Katherine يذكر " جريي توماس " و "اميليا يل ""
ابألنسجة  انثاإلتسم حني ت يتميز الذكور خبفة الوزن ومنو النسيج العضلي ، يف واإلانثللفروق بني الذكور 

 الدهنية والطول يف هذه املرحلة العمرية .
 . األطرافلطفل القسم التحضريي ببطء منو الرأس وسرعة منو  األوىلتتميز السنوات 

عامه السادس تكون نسب جسمه أشبه بنسب  إمتاممنو اجلذع متوسطا ... وحني يصل الطفل إىل   بينما يكون
  1.جسم الراشد ، وجند مالمح وجهه قد كادت تشرف على هناية مرحلة التغري

، ويستمتعون  أجسامهميف هذه املرحلة يتميزون بنشاط فائق ولديهم سيطرة على جيدة على   لفاألطفا 
ابلنشاط لذاته وعلو املريب واملعلم أن يزود األطفال  يف هذه املرحلة بفرص كثرية للجري والقفز والتسلق ، وأين 

وسيطرته على املوقف ، وإذا اتبع سياسة  إشرافهيف ظل  اإلمكانبقدر  األنشطةحبيث تتم هذه  األشياءيرتب 
اوح أعمارهم ما بني ثالث ومخس سنوات ميكن أن يتحول مع هذه احلرية التامة فقد يكتشف أن ثالثني طفال ترت 

،  اإلهناكالتجربة إىل  كابوس مزعج ، وينغمس األطفال  يف رايض األطفال  يف النشاط حبيوية ونشاط إىل  حد 
 2يف النشاط والتماس الراحة . اإلبطاءومن هنا فهم حباجة إىل  فرتات راحة وهم ال يدركون حاجتهم إىل  

ت للراحة ، اوأن خيصص فرت  ،الشاقة املضنية  األنشطةواجب املعلم أن يضع يف اجلدول أنشطة هادفة عقب   ومن
ثريين ه التالميذ املل انتبا يشغوالبد للمعلم أن يكون يقظا آلن االستشارة قد تصل إىل  مستوى من التمرد إذا مل

 أبعمال أخرى . وإتباعهمللشغب 
 ويديه ، ومن عهأصابلى عسيطر ت هذه املرحلة أكثر منوا من عضالته الدقيقة اليت تكون عضالت الطفل الكبرية يف

 لقمصان ... اخلتذرير او  ذيةاألحهنا فإن األطفال  قد يتعثرون أو حىت يعجزون جسميا عن القيام مبهارات ربط 
ج إىل  اليت حتتا  عمالواأل،  ةلبسيط، أي أن الطفل يف هذه املرحلة جييد احلركات اليت حتتاج إىل  القوة اليدوية ا
    . هاوالقفز وغري  اجلري،  مثلمهارة ودقة فإهنا رغم اهتمام الطفل هبا وممارسة هلا ال تزوده ابإلشباع الكايف

                                      
  نفس املرجع ،ص1.49 

  إبراهيم عثمان ،سيكولوجية النمو عند األطفال ،دراسة أسامة ودار املشرق الثقايف ،ط1،عمان،2006،ص2.97 



طفل القسم التحضيري الفصل الثاني                                                       خصائص  

 

43 
 

يصعب على أطفال  هذه املرحلة تركيز نظرهم لألشياء الصغرية وذلك فإن التآزر والوزن بني اليد والعني قد يكون 
الغريبة ، ويرى الكلمات  األشياء، فعلى املعلم أن يقل من حاجة األطفال  للنظر يف  غري ماهر أو غري متقن

  1الكبرية بسهولة وتصعب عليه رؤية الكلمات الصغرية .
يف هذه املرحلة جند أن منو اجلهاز التعصيب ال يواكب منو العضالت ولذلك جيب االبتعاد عن احلركات الدقيقة 

  2ال حتتاج إىل  توافق عضلي عصيب كبري.وتكون احلركات شاملة بسيطة 
ابة وسرعة االستج ابلشدة الطفل مرحلة النشاط احلركي املستمر حيث متتاز حركات املرحلة التحضرييةتعترب مرحلة 

وبعد  ،داية املرحلة مة يف بمنسج والتنوع والتحسن املستمر ، وتكون هذه احلركات غري مرتابطة وغري متزامنة وغري
 ذلك يسيطر الطفل على حركاته ابلتدرج .

الكتابة ومير التعبري احلركي ابلكتابة يف عدة مراحل متتابعة ، هي يف سن اخلامسة يكمن العبء يف تعليم الطفل 
مرحلة اخلطوط غري املوجهة ، حيث ال يستطيع الطفل السيطرة  على العضالت التفصيلية بعد ، مث يلي ذلك 
مرحلة احلروف مع التوقف عند االنتقال من حرف إىل  حرف ، مث أتيت مرحلة الكلمات ، كما ميكن يف هذه 

ابستعمال " طني صلصال " ، وبصفة عامة "  األشكالتقليد رسم مثلث أو مربع أو يشكل الطفل بعض   السن
 3مييل الطفل يف هذه املرحلة إىل  كل أصناف النشاط اليدوي ".

ويزداد الوزن مبعدل كيلو جرام واحد تقريبا يف السنة وعلى العموم هذه التغريات كلها أبطأ من املرحلة  
د عظام اجلسم حجما وعددا وصالبة مع النمو ، ويسري النمو العضلي مبعدل أسرع من ذي  قبل مما السابقة تزدا

يزيد الوزن وتنمو العضالت الكبرية بسرعة وتسبق العضالت الصغرية أو الدقيقة ، وهذا يفسر عدم متكن الطفل 
 4دقيق مثل الكتابة . من التحكم الطفل من التحكم يف القيام ابحلركات اليت حتتاج إىل  آتزر عضلي

 : النفس حركيتطور النمو  -1-4-4
حصيلة الطفل من املهارات احلركية البد وان يتأخر إىل  ما بعد النمو العصيب العضلي ...أنه  إشباعإن  

لزاوية ، ارة حول الستدابسهولة ، ويستطيع ا وببطءيف هذه املرحلة جيري يف سالسة ألكثر ويسرع يف جريه 
فز من فوق ع أن يقيستطيويتمكن من الوقوف فجأة ويصعد الدرج أو السلم بدون مساعدة وبتبديل أقدامه ، و 

صبح مهيأ يلثالثة ال يف الدرج إىل  األرض وقدماه ملتصقتان مث يقف على إحدى قدميه ابتزان مضطرب ، وطف
 عجالت بدل من السيارة .الستعمال الدراجة بثالث 

                                      
  إبراهيم عثمان ،مرجع سابق، ص1.98 

  عبد احلميد شرف ، الرتبية الرايضية واحلركية لألطفال األسوايء ومتحدي اإلعاقة ،مركز الكتاب للنشر ،ط2،2005،القاهرة،ص 882
  السيد عبد القادر شريف ،مرجع سابق،ص3.40 

 مروان عبد اجمليد إبراهيم ، النمو البدين والتعلم احلركي ،الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع،ط1، 2002م،ص4.32 
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ويف سن الرابعة ميزج الطفل  الوثب ابجلري ، أي يثب أثناء جريه ، وجند هنا أن مبدأ التفرد يقوم بعمله أي أن 
استجاابته ال تقع كما كانت يف صغره ، عند رمي الكرة جنده يلوح بذراعيه وحيصل على رمية قوية دون أن يقذف 

 1يف سن الثالثة .كما كان   األمامجبسمه كله إىل  

 .خصائص النمو االنفعايل واالجتماعي :2
يف هذه املرحلة يتميز الطفل بسرعة االنفعال وحدته نتيجة لزايدته القيود اليت تفرض على سلوكه من جراء تعامله 

أول هذه مع الكبار والصغار وكثرة املعوقات اليت حتول دون حتقيق رغباته ، حيث يبدأ الصدام بني الطفل وبيئته يف 
املرحلة  ، وتبلغ شدة انفعاالت الطفل كالفرح و اخلوف والغرية والكراهية واالنزعاج يف هناية السنة الثالثة بينما 

 2يشعر ابالستقرار يف حياته االنفعالية نسبيا يف سن اخلامسة ، فبالرغم من غلبة العناد واملقاومة على سلوكه .
 لتعبري اللفظيامهارة  ن تنموأيف التعامل مع اآلخرين ، وخصوصا قبل  ةاألساسيوتعترب انفعاالت الطفل وسيلته 

 يص تدرجييا .والتخص تمايزلديه ، ليعرب عن املطالب واحلاجات واملشاعر ، ويالحظ أن حيدث فيها نوع من ال
ظهر ابلذنب ، ويزداد اخلوف وت واإلحساسكذلك االنفعاالت املتمركزة حول ذات الطفل مثل اخلجل   كما تظهر

فسيولوجية ، فمعظم األطفال  يشعرون  أسبابنفسية وليس إىل   أسبابالغرية عند األطفال  يف هذه املرحلة إىل  
به ،ويثورون على هذه القيود اليت يفرضه عليه الوالدان ، مث  األداءأهنم يستطيعون القيام بكثري مما ال يسمح هلم 

 3ن ما يعتقدون أهنم قادرون على أدائه بسهولة وجناح .يغضبون مرة أخرى ألهنم جيدون أنفسهم عاجزين ع
مثل  األساسيةحاجاته النفسية  إشباعولكي حيقق الطفل االتزان والثبات االنفعايل يف هذه املرحلة فإنه حيتاج إىل  

الشعور مثقفة متعلمة واعية أو يف ظل مؤسسة تربوية ترعاه وحتميه من  أسرةواالطمئنان يف  واألمان ابألمنالشعور 
ابخلوف والقلق وتشبع لديه احلاجة إىل  احلب والعطف وتنمي لديه احلاجة إىل  االنتماء والتقدير واالحرتام 

حنو االتزان  تجه، وي ابألمانوالنجاح  فإذا ما شعر الطفل بكل ذلك فإن سريرته تشعر ابستقرار ونفسه تنعم 
   4جملتمع الذي يعيش فيه .والوائم والنضج لينشأ تنشئة سوية يف ظل قيم وعادات ا

 : املرحلة التحضرييةومن بني بعض أنواع االنفعاالت اليت يتعرض هلا طفل مرحلة 
 نفسي.ال اإلشباعالذين حيققون له الرضا أو  األفرادحلب : يتعلم الطفل الصغري أن حيب ا -أ 

 الغضب والعدوان : -ب 

                                      
  ابتهاج حممود طلبة ،املرجع السابق،ص1.51-50 

  مىن حممد علي جاد ،رايض األطفال نشأهتا وتطورها ، القاهرة ، اهليئة املصرية العامة للكتابة ، 1998،ص2.27 
  فؤاد حطب وأمال صادق ،منو اإلنسان يف مرحلة اجلنني إىل مرحلة املسنني،مرجع سابق ،ص3.42 

  السيد عبد القادر ، الرتبية االجتماعية والدينية يف رايض األطفال ،مرجع سابق،ص4.42 
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 يفسهلة وسريعة  ه طريقةسبة ليعترب الغضب أكثر االنفعاالت شيوعا يف مرحلة الطفولة املبكرة ألن الغضب ابلن
 يد.والوصول إىل  ما ير  اآلخرينرغباته وجذب انتباه  إشباعاحلصول على ما يريد يف 

يقية لفقدان تجابة حقنافس : الغرية هي الشعور ابلغضب واستياء موجه حنو أفراد آخرين واسالغرية والت -ج 
اعيا يتضمن ا اجتمة مثري حقيقي أو مفرتض ، أو هتديد بفقدان احلب ، وعادة ما يكون املوقف املثري للغري 

 شعر الطفل حبب حنوهم كوالديه أو معلمته .بأشخاصا آخرين خاصة من 
 . ى منوه العقلية ومستو قمد ما خييف الطفل على العديد من العوامل كعمر الطفل وخرباته الساباخلوف : يعت -د

لذي ال افة أما الطفل املألو  ظر غريواملثريات الفجائية والعقوبة واملنا األملوخياف الطفل يف القسم التحضريي من 
 تتطلب عية اليتالجتماامن املواقف  الكثريفيعترب طفال شاذا وغري طبيعي ، ألن هناك  اإلطالقخياف على 

 ة .ل غري أن اخلوف فيها يكون للمحافظة على احليااخلوف اليت جيب أن يتعلمها الطف
 وتتمثل حاجات النمو االنفعايل والوجداين للطفل يف حاجاته إىل  : 

 -، االستقالل ، سلطة ضابطة أ, مرشدة  النجاح ، أتكيد الذات   ، التقبل ، التقدير االجتماعي ، األمن"
 1.الرفاق "

لعب على نفسه وال الرتكيزو  نيةاألانمثل يف اهتمامه بذاته ومتيل إىل  ملا كانت طبيعة الطفل يف هذه املرحلة تت
  البكاء لطفل إىلايلجأ و الفردي ، فإنه سرعان ما تنشأ املشاكل نتيجة احتكاك الطفل ابألطفال  اآلخرين 

عاالته نفأتخذ اعندما  رحلة ،ذه املهوالصراخ ، ويستمر على هذا احلال وتظل انفعاالته هبذه القوة إىل  أقرب هناية 
 يف االستقرار نسبيا .

وعندما يصل الطفل إىل  سن اخلامسة تبدأ بوادر امليل إىل  اللعب اجلماعي تظهر ، وعلى العموم فإن سلوك 
الطفل االجتماعي خالل هذه املرحلة ال تزال يف دور التكوين ، ومل أيخذ بعد شكل العادات الثابتة املستقرة أو 

، وحىت بعد أن يذهب إىل   ابألسرةة ، وعالقاته االجتماعية مازالت حمدودة ووثيقة الصلة شكل االجتاهات الراسخ
الروضة ويعيش فيها فرتة كبرية كل يوم ، يظل ينتظر اللحظة اليت ينتهي اليوم الدراسي ليسرع ابلرجوع إىل  املنزل 

 2ومصاحبة أفراد أسرته .
  : خصائص النمو العقلي -3

حركية تساعده يف متييز عناصر البيئة واكتشاف بعض خصائص -العقلي للطفل ابستجاابت حسية  يبدأ التطور
يف املقام األول حول اكتشافه للعامل االجتماعي والعامل املادي  املرحلة التحضرييةاألشياء ويرتكز النمو العقلي لطفل 

مراحل عمره من خالل حواسه ابعتبارها منافذ إىل  املعرفة  أولاحمليط به ، ويتعرف الطفل الصغري على بيئته يف 

                                      
 ابتهاج حممود طلبة ،مرجع سابق،ص60-59 . 1 
  مروان عبد اجمليد إبراهيم ،مرجع سابق،ص2.34 
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بعد ذلك مستوى العمليات االرتباطية ، ويقصد هبا قدرة الطفل على الرتكيز واسرتجاع الصور  أييتوالثقافة مث 
غريها ، وأخريا أييت مستوى العالقات اليت  أوبصرية  أوالذهنية اليت مرت به سواء أكانت هذه الصور مسعية 

إىل  حلول للمشكالت اليت تواجه الطفل مرورا بسلسلة متتابعة  والوصولنطوي على مهارات التفكري وعملياته ي
 1ملفاهيم رمزية أو معاين حمدودة .

عقليا من خالل تفاعله مع اآلخرين والبيئة الطبيعية من حوله ، ونفهم اخلربات اليت  املرحلة التحضرييةوينمو طفل 
ليت تكون لديه املعلومات املنطقية ، وابلتايل خيتلف األطفال  يف منوهم العقلي تبعا الختالف وا وإدراكهامير هبا 

جماالت تفاعلهم مع البيئة احمليطة هبم ، وتبعا للخربات اليت ميرون هبا واملعلومات  املنطقية اليت تكون لدى الطفل 
بطيء  أخرىغري منتظم فهو مرات سريع ومرات  املرحلة التحضرييةنتيجة لتلك التفاعالت ، النمو العقلي لطفل 

 2تبعا لتفاعالته وخرباته وظروف نضجه اجلسمي .
واخلدمات  واألنشطةواجب بقدر ما نستطيع من خالل تزويده ابلوسائل  أمرتوفري البيئة الثرية والغنية ابملثريات 

سن الرابعة واخلامسة يف سن الطفل  املختلفة اليت تزيد من تلك املهارات العقلية واملعرفية لدى الطفل ، ويف
، وشيئا فشيئا بفضل  األشياءيستطيع عمل سلسلة صحيحة من  أندون  األشياءمن  أزواجايكون  أنيستطيع 

بعده يف تسلسله  أو، تبعا ملا هو موضوع قبله  أخرشيئا  إضافة أوحماوالت التالمس املتكررة واملتتابعة حبذف شيئا 
السادسة  أوهيم مثال ) كبري ، صغري ، كثري ،قليل ، وغريها ...( أما طفل اخلامسة يتعرف الطفل على عدة مفا

فيكون تفكريه اقرب إىل  التخيل منه إىل  التفكري املنطقي ، فالتخيل يشغل حيزا كبريا من النشاط العقلي لألطفال  
 3الوضوح . ، وتصبح الصورة الذهنية اليت تتابع لديه يف عملية التخيل على درجة كبرية من

من  اإلعالموالبيئة واملدرسة ، ووسائل  لألسرةكذلك يتأثر النمو العقلي للطفل ابملستوى االجتماعي والثقايف 
والتخيل  واإلبداع، وما تقدمه من مثريات تساعد على التفكري  تليفزيونيةخالل ما يشاهده الطفل من برامج 

قدرته على الرتكيز وسعة انتباهه ما زالت  أن إالامل من حوله ، الطفل على التعلم واكتشاف الع إقبالوابلرغم من 
يهمه وميتعه ، وتتيح  ما قدمنا له من النشاط ما يعنيه و إذاحمدودة وميكن تنمية قدرة الطفل على االنتباه والرتكيز 

خيتار منها  أنكن متعددة له مي أنشطةله املشاركة بشكل فعال يف اجملاالت املختلفة ، وان يبتكر من خالل تقدمي 
 4. أخرىابتكارية  أنشطةالنشاط الذي يستمر فيه للنهاية ، ويزيد عليه وينطلق منه إىل  

هذه املرحلة يدرك انه يعيش يف عامل يسيطر عليه الراشدون  أواخروخاصة يف  املرحلة التحضرييةوالطفل يف سن  
 آمالهسحرية تتفق مع  ألوان إبضفاءوتعتمد على خياله ليخفف من ضغوط الراشدين وقيودهم وذلك  أبساليبهم

                                      
  هدى حممد فتاوى ، الطفل تنشئته وحاجاته،القاهرة ، االجنلو املصرية ،ط1، 1999،ص1.143 

  مىن حممد علي جاد ، رايض األطفال نشأهتا وتطورها ، حورس الطباعة والنشر ،القاهرة ،2003، ص2.28 
  مصطفى حممد عبد العزيز ،التعبري الفين عند األطفال، القاهرة،مكتبة االجنلو املصرية ، ط1، 1994،ص3.09 

  السيد عبد القادر الشريف،مرجع سابق،ص4.43 
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يدللها  أويثور عليها غاضبا ،  أو، فيلجأ إىل  املغامرات واملخاطرة هبا ، فيتحدث هبا شاكيا مشكالته ،  وأحكامه
وقائع من نتاج خياله ويبالغ  أوقصصا  يف العصا جوادا ميتطيه وحيكي طفل صغري ، ويرى كأهنايعطف عليها   أو

 يف تصوير الوقائع ليؤثر فيمن حوله .
 ويتجه معظم األطفال  إىل  فقدان هذه اهلبة الثمينة مع تقدمه يف السن  

تشجع يف تالميذها التخيل يف اللعب ويف حكاية القصص ويف  أنومن هنا فعلى معلمة يف القسم التحضريي 
  1الرسم .

 : اللغوي خصائص النمو -4
 . لتفكريابوثيق  اللغة مرتبطة ارتباطا أنالنمو اللغوي للطفل جزءا هاما من منوه العقلي ، حيث 

ماعي الشخصي االجت التوافقلنفس و قيمة كبرية يف التعبري على ا املرحلة التحضرييةوللنمو اللغوي لطفل يف مرحلة 
ا ملفردات وفهمهدد من اصيل عه املرحلة ، من حيث حت، يف ما عدا النمو العقلي من مطالب النمو اللغوي يف هذ

 واستخدامها وربطها مع بعضها البعض يف مجل ذات معىن .
الطفل عندما يكون صورة ذهنية بفعل املثريات احلسية األولية وحتديدها ومن مث يثبتها وينقلها للغري  إن 

مساع   أنبفضل العالقات االجتماعية ، حيث  عند تفاعله معهم ، وبذلك جند أن تفكري الطفل ينمو بسرعة كبرية
لتعبري االجتماعي يكون عادة كالم اآلخرين أو رؤيته مكتواب على التفكري ، والتفكري االجتماعي يتبعه تعبري ، وا

 2. بلغة
وميكن للقيم التحضريي أن يقوم بدور تنمية مهارات الطفل اللغوية ويف مقدمتها مهارات التحدث واالستماع ، 

 األكرب واإلخوة،ومن هنا تربز أمهية االستعانة ابلبالغني مثل املعلمات والوالدين  سليمةفلكي يتحدث الطفل بلغة 
 3طة يف نفس الوقت حىت يستطيع الطفل فهمها .سنا لكي تكون لغتهم املنطوقة سليمة ومسموعة جيدا وبسي

 :  املرحلة التحضرييةألطفال   إكساهبااملهارات اليت جيب  -5
يغلب على الطفل التعلق ابحملسوس ال ابجملرد فإدراكه قائم على احلواس ، وتكون قدرة  املرحلة التحضرييةيف مرحلة 

يسمع من الكلمات ولكل طفل مفاهيمه وتراكيبه  ماالطفل على الفهم تسبق إىل  حد بعيد قدرته على توظيف 
والنهي والرجاء والعتاب  واألمراخلاصة يف الكالم ولكل طريقته اخلاصة يف االستفهام والتعجب واالستغاثة 

 4 .والتهديد واالستنكار والقسم وغريها من املعاين

                                      
  ابراهيم عثمان ، مرجع سابق،ص1.116 

  هدى حممود الناشف ، اسرتاتيجيات التعلم والتعليم يف الطفولة املبكرة، القاهرة ،دار الفكر العربيني،2001،ص2.45 
  السيد عبد القادر شريف ، مرجع سابق،ص3.45 

  ابتهاج حممود طلبة ،مرجع سابق،ص4.58 
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ر ، فهي إذا ما مكتسبة ومت تعلمها ، املهارة هي حركات متتابعة يتم اكتساهبا عادة عن طريق التدريب املستم
 1وتصبح عادة متأصلة يف سلوك الطفل ، حيث يقوم هبا دون سابق تفكري يف خطواهتا أو مراحلها .

،  ة وال حصر هلاي متعدده ، وهاألساسية اليت حيتاجها الطفل يف توافقه مع جمتمع املتطلباتوتعد املهارات من 
 عينة إال أهنمملدرجة  العصيبملهارات املعقدة اليت تتطلب النضج اجلسمي و ا إتقانألن األطفال  ال يستطيعون 

 عقدة .كية املت احلر التام لبعض املهارات البسيطة اليت تعدهم الكتساب املهارا اإلتقانقادرون على 
تنميتها مما الرتبية يف االقسام التحضريية والروضة هو اكتساب الطفل جمموعة من املهارات و  إليهومن بني ما هتدف 

يتفق مع منو األطفال  ونضجهم يف هذه املرحلة ، وجيب أن يبدأ تدريب األطفال  على اكتساب مهارات أساسية 
للتعلم منذ بداية التحاقهم ابلروضة وبشكل متدرج يراعى فيه مستوى النمو والنضج والفروق الفردية بني األطفال  

  2وبعضهم البعض .
 إىل  : املرحلة التحضرييةيكتسبها الطفل  وميكن تصنيف املهارات اليت

 مهارات جسمية حركية . -1
 احلسي . اإلدراكمهارات  -2
 ية احلركية .املهارات العقل -3
 املهارات اللغوية . -4
 املهارات الرايضية . -5
  3املهارات االجتماعية . -6

 املهارات اجلسمية احلركية وتشمل :  -5-1
الت يطرة على العضازن والسيدوية : يستطيع الطفل يف هناية سن اخلامسة حتقيق قدر كبري من التو املهارات ال -أ

ن رسم ميتمكن  ا كماالدقيقة ، ويتمكن من ربط حذائه وتزرير مالبسه وتصفيف شعره ، رمي الكرة ولقطه
ب مهارات ن اكتساكنه ممتإىل   إلضافةاباخلطوط املتقاطعة ومناذج للدوائر من اللعب ابلصلصال وتشكيله ، 

 ينيهيديه وعركي بالقراءة والكتابة ، وحالة توافق عضالت أصابعه الدقيقة مع التوافق العصيب احل
مهارات استخدام األرجل : من خالل حتقيق التوافق العضلي بني حركات رجليه وحركة عينيه ، فطفل هذه  -ب

 4رجة أكرب من العضالت الصغرية .املرحلة تنمو لديه العضالت الكبرية بد

                                      
  سعدية هبادر ،املرجح يف الربامج تربية أطفال املرحلة التحضريية ،ط2، القاهرة ،1994،ص1.32 

  السيد عبد القادر الشريف ،مرجع سابق،ص2.46 
   سعدية هبادر ، نفس املرجع السابق،ص3.94 

  عبد اجمليد سيد منصور و آخرون، موسوعة تربية الطفل يف سيكولوجية الطفولة املبكرة ،ط1، القاهرة ،دار قباء،2003،ص4.36 



طفل القسم التحضيري الفصل الثاني                                                       خصائص  

 

49 
 

  احلسي : اإلدراكمهارات  -5-2
والتمييز  راكاإلدلى عريبها ميكن فيها استخدام حواس الطفل وتنشيطها وتد املرحلة التحضرييةيف فرتة الطفل 

 احلسي السليم ، ومن املهارات احلسية :
إن فهتا وابلتايل استخداماو وان وأشكال األشياء هارات التمييز البصري مثل متكن الطفل من التمييز بني األلم -أ

 من األنشطة اليت جيب أن تعد للطفل يف هذه املرحلة :
 * أنشطة املقارنة بني األطوال واألحجام واأللوان واألشكال.

 * أنشطة اإلشارة إىل  األشياء املتشاهبة واملختلفة والبيئة احمليطة ابلطفل .
 ليت يراها الطفل * أنشطة املقارنة بني األشياء ا

حتديد أوجه الشبه واالختالف  أومهارات التمييز السمعي : مثل التمييز بني بداايت الكلمات وهناايهتا ،  -ب
 1بني أصوات احلروف وخمارجها أو متديد الكلمات املتشاهبة يف الصوت والنطق .

 املهارات العقلية املعرفية : -5-3
 نذكر : الطفلبها من أهم املهارات العقلية اليت يكتس 
 مهارات االنتباه : -أ

اليت  عدد من احلواسبد مزود ل يولحيث أن احلواس هي نقطة البداية يف التعامل مع مواقف احلياة املختلفة ، فالطف
لكنه احمليطة به و  البيئة فة يفتستجيب للمؤثرات اخلارجية ،حيث يتأثر الطفل بعديد من املثريات احلسية املختل

 بعضها ويستجيب هلا ويرتك البعض اآلخر.يتفاعل مع 
مهارات احلفظ والتذكر : وهي تعد من أهم املهارات  اليت يتعلمها الطفل ، حيث تعترب عملية تذكر الطفل  -ب

للخربات واملواقف املختلفة اليت مر هبا ،أحد الركائز األساسية يف العمل الرتبوي لتنمية املهارات املعرفية لديه 
، تعترب من الدعامات  اخلبصري ... أوة الطفل على التذكر سواء كان تذكر عقلي أو مسعي ،لذلك فإن قدر 

األساسية للنمو املعريف للطفل يف هذه املرحلة ،لذلك جيب استغالهلا يف حفظ األطفال  للقرآن الكرمي واألانشيد 
  2.إليهمالوطنية وكذلك األوامر الصادرة 

جيد  اتإنصعلى  م السليم : لكي يتمكن الطفل من الفهم بشكل صحيح ال بد من أن يرتكزمهارات الفه -ج
 من تعليمات . إليهواستماع واضح ومتأن ملا يوجه 

عملية التفاعل والتطبيع االجتماعي للطفل ، فالبد  أساسمهارات التعبري اللفظي السليم : وتعد هذه املهارات  -د
قد متكن من السيطرة على لغته حىت يستطيع التحدث هبا بشكل سليم والتعبري عما يدور يف أن يكون الطفل 

                                      
  سعدية هبادر ، مرجع سابق،ص1.36 

  اندية حممود شريف ، األسس النفسية للخربات الرتبوية وتطبيقاهتا لتعلم وتعليم الطفل ،ط1،الكويت،دار القلم،1990،ص2.144 
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اجليد واالستماع الفاعل ملا يلقى عليه من  ابإلنصات إالوتعبري ومواقف ولن يتأتى ذلك  وأفكار أحداثذهنه من 
 يم للطفل بشكل واضح .تعليمات ، لذلك فإن مهارة التعبري اللفظي السليم تعتمد على مهارة الفهم السل

وحاجاته اخلاصة تعد من  وأحاسيسهمهارة التعبري عن الذات :ومتكن الطفل من التعبري عن مشاعره وعواطفه  -ه
لتكيفه مع البيئة احمليطة به ، وكلما تعرض األطفال  الستخدام التعبريات اللغوية املتعددة  األساسيةاملهارات 

هلذه املهارات يف عمر مبكر ،والتعزيز له دور  إتقاهنموالكلمات الصعبة زاد  لفاظاألواملناقشات املختلفة مع تفسري 
هام وفعال يف احملصول اللغوي للطفل وتوسيع دائرة عالقاته االجتماعية وتفاعالته اللفظية ،جيب تركيز املعلمة على 

 1استخدام جوانب التعزيز املختلفة للطفل يف القسم التحضريي .
، حيث تساعد املهارات اللغوية الطفل يف  املرحلة التحضرييةغوية : وهي من أهم املهارات لطفل املهارات الل -و

من خالل  إال، وال يتأتى ذلك  إليهم أفكارهويناقشهم ، وينقل  إليهمالتوجه حنو اآلخرين والتفاعل معهم ، يسمع 
  2التحدث واالستماع والقراءة والكتابة .

 املهارات الرايضية :  -5-4
من حيث العد واحلساب ، حيث  املرحلة التحضرييةهامة وأساسية ابلنسبة للطفل يف مرحلة  الرايضيةتعد املهارات 

ويوسع قدرته على التفكري املنطقي واملقارنة والرتتيب ، وتعد مهارة التصنيف  ابألشكالأن ذلك ينمي شعوره 
 3ومقارنة بعضها البعض . األشياءمن خالهلا جتميع  والرتتيب ، من أوىل املهارات اليت يكتسبها الطفل حيث يتم

 املهارات االجتماعية : -5-5
،  املرحلة التحضرييةمن الدعامات اليت ترتكز عليها شخصية الطفل  يف مرحلة  أساسيةتعد هذه املهارة دعامة 

ويتعاون معهم يف اجنازها  ألعاهبميتفاعل مع اآلخرين ويندمج معهم ، ويشاركهم  أنفمن خالهلا يستطيع الطفل 
واملهام  األعماليتعلم مفهوم االستقالل الذايت عن اآلخرين واالعتماد على النفس يف كثري من  أن،كما يستطيع 

يف اللعب وحل املشكالت واملشاركة الوجدانية...اخل ، وهذه  اقرأنهاليت يقوم هبا ، كذلك يتعلم مهارة املشاركة مع 
الطفل وتطلق عليه الصبغة االجتماعية مبا يقوم به من ادوار كذلك يعتمد على نفسه  نسانيةإاملهارة هي اليت تنمي 

 4. األعماليف كثري من 
 

                                      
  السيد عبد القادر شريف ، مرجع سابق،ص49- 50. 1 

  هدى حممد الناشف ،معلمة الروضة ،حورس الطباعة والنشر ، القاهرة ،2005،ص2.122 
  3  السيد عبد القادر شريف ، مرجع سابق،ص50.

  نفس املرجع السابق،ص. 504
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 : املرحلة التحضرييةأمهية مساعد األطفال  على اكتساب املهارات خالل فرتة  -6
 : املهارات املختلفة يساهم يف اآليت املرحلة التحضرييةأطفال   إكساب أنالواقع 

 قيق قدر كبري من االستقالل الذايت واالعتماد على النفس.حت -1
 لفراغ.االستمتاع أبوقات ا -2
 اكتساب الثقة ابلذات . -3
 فة املختل األعمالمشاركة اآلخرين يف -4
 لتمتع بشعبية والتفاعل اجليد مع الرفاق.ا -5
 . واإلبداعاالبتكار  -6
 الشائعة يف تدريب األطفال  على اكتساب املهارات املختلفة : األخطاء -7
 يكون معدا هلا. أنلبدء يف تدريب الطفل على اكتساب املهارة دون ا -1
 اولة اكتساب الطفل العديد من املهارات يف وقت واحد.حم -2
  1الطفل الكتساب مهارة ما . إليهإعقال الكبار لعملي الوقت والتدريب الذي حيتاج  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
  ابتهاج حممود طلبة ، مرجع سابق،ص114- 1.115 
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 خالصة : 
يت لة منوه ، والالل مرحخينها للطفل يف مرحلة ماقبل املدرسة جمموعة من اخلصائص املتنوعة واملتداخلة فيما ب

 اإلمنائية اخلصائصو ميزات يلم بكل امل أنيتوجب على كل من يشرف على تربية وتعليم هذه الفئة من األطفال  
نه حلركي ، حيث أحلسي واسمي واواملتمثلة يف جمملها يف : خصائص النمو اجل املرحلة التحضرييةللطفل يف مرحلة 

كذا النمو و النضج، نمو و البد من التعرف على مراحل تطور النمو اجلسمي للطفل واملطالب اليت حيتاجها ال
مو الن ص مبلمحل اخلاإىل  القدرة على تصنيف حاجات النمو والتسلس ابإلضافةاجلسمي واحلركي للطفل ، 
 اجلسمي واحلركي للطفل.

لي والنمو مو العقص النكما جيب أيضا مراعاة خصائص النمو االنفعايل واالجتماعي ، ابإلضافة إىل  خصائ
شخصية  متكامل لبناء عترب كلهنا تللطفل يف بناء مناهج الرتبية التحضريية ألطفال  األقسام التحضريية أل اللغوي

لطفل اصائص ومميزات ة على خعليميديثة أصبحت تركز يف حمتوايهتا الرتبوية التالطفل ، حيث أن منهاج الرتبية احل
 واحتياجات منوه املختلفة اجلوانب.

 



 

 
 

 
 

ية الفصل الثالث : املرحلة التحضري 
 لتمدرس طفل القسم التحضريي
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 متهيد 
ها قد ر األولياء منوانتظا دافهاتعترب املرحلة التحضريية لتمدرس الطفل مرحلة جوهرية يف حياة اإلنسان ،ألن أه

طلب مىل ذلك إضافة ومل ينظر إليها أهنا مطلب اجتماعي وتعويضي فقط ، بل أضحت ابإل تطورت كثريا ،
لنمو ن مرحلة اأ الرتبوية من -ة األوىل ، وهذا التصور يتماشى مع ما أظهرته البحوث النفسية نفسيا ابلدرج-تربواي

ا تبىن األسس ، ففيه طورهاوتاملمتدة ما بني الرابعة والسادسة من العمر مرحلة حيوية يف منو شخصية الطفل 
اللعب  طعن طريق نشا دفا ،األوىل للشخصية ، وفيها إمكاانت كبرية للتعلم إذا استغلت استغالال فعاال وها

 ينمو.املسيطر على حياة الطفل يف هذه املرحلة ، فالطفل يلعب ويف اآلن نفسه يتعلم و 
 رحلة التحضرييةاملفال لألط هاج الرتبية التحضرييةويف هذا الفصل سنركز على املرحلة التحضريية من خالل من

عتمد على رايضية الذي ينية والالبد ابملدارس اجلزائرية ، إلعطاء صورة شاملة عن حمتوايت الربانمج املسطر للرتبية
فري الوسائل ص له وتو ني موقعه من الربامج األخرى من حيث الوقت املخصحركية ، وتبي-أنشطة الرتبية النفس 

 ل.ألجيااجهزة الضرورية لتطبيقه ، وحتضري املريب الكفء املتمرس لإلشراف على لبنة واأل
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 مفهوم املرحلة التحضريية : -1
 القسم التحضريي :  -1-1

سنوات يف حجرات ختتلف عن غريها يف  5-4هو القسم الذي يقبل فيه األطفال الذين يرتاوح أعمارهم مابني 
ووسائلها البيداغوجية كما أهنا املكان املؤسسايت الذي تنظر فيه املربية للطفل على أنه مازال طفال وليس جتهيزاهتا 

تلميذا وهي بذلك استمرارية للرتبية األساسية وحتضريا للتمدرس يف املرحلة  املقبلة مكتسبا بذلك مبادئ القراءة 
 1والكتابة واحلساب.

 زائر :تطور املدرسة التحضريية يف اجل -1-2
 قبل االستقالل : -1-2-1

استمرت املدارس القرآنية والكتاتيب على أداء وظيفتها احلضارية ويف مواجهة مشروع املدرسة االستعمارية ذات 
الطابع التعليمي التبشريي وكذا املدارس النظامية العمومية اليت اعتمدت القسم التحضريي واملدمج قصد تقريب 

 2ألوىل ابتدائي .األطفال إىل قسم السنة ا
 بعد االستقالل : -1-2-2

وجدت اجلزائر نفسها بعد االستقالل يف مرحلة إعادة بناء شامل للمنظومة الرتبوية إلستعاب أكرب عدد من 
التالميذ وتوحيد التعليم العام حيث أممت املدارس وأدجمت التعليم القرآين يف النظام العام ، وما تبقى يف املؤسسات 

اليت  1976أفريل  16تحضريية تكفلت هبا قطاعات مهنية واجتماعية أخرى إىل أن صدرت أمرية الرتبوية ال
حددت اإلطار القانوين ومهام وأهداف التعليم التحضريي ،أما اجلانب البيداغوجي فقد تعارف صدور وثيقة 

ة مرجعية للتعليم التحضريي تؤكد على أمهية الرتبية التحضريية مث أتبعت بوثيقة تربوي 1984توجيهية تربوية سنة 
م حتدد أهداف النشاطات مللمح الطفل والربانمج املقرتح وكيفية تنظيم الفضاء املادي للقسم 1990سنة 

م املتمثلة يف " دليل املنهجي للتعليم املدرسي " وقد 1996التحضريي وبعد ذلك جاءت وثيقة منهجية سنة 
 مفهوم الرتبية ، حيث نصت الواثئق الرمسية التنظيمية و البيداغوجية تطور مفهوم هذه املرحلة من مفهوم التعليم إىل

سنوات( يستفيدون من التعليم التحضريي يؤهلهم إىل الدخول للسنة األوىل من التعليم  5-4على األطفال من ) 
على األساسي سابقا وإىل استدراك جوانب النقص ومعاجلتها ، بينما نص منهاج الرتبية التحضريية األخري 

 3االهتمام ابجلانب الرتبوي إلمناء شخصية الطفل قبل اجلانب املعريف .

                                      
 .08م ،ص2004( سنوات ( ، اللجنة الوطنية للمناهج ، وزارة الرتبية الوطنية ،5-6الدليل التطبيقي ملنهاج الرتبية التحضريية ،) أطفال يف سن )  1
 .08نفس املرجع السابق، ص  1

  نفس املرجع السابق، ص 3.08 
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 اإلطار التشريعي للرتبية التحضريية :  -1-3
ت التكفل لف مستواياليت تسبق التمدرس اإللزامي ، على خمت املرحلة التحضريية: تشتمل الرتبية  38املادة  -

 سنوات (. 6 -3ما بني )  االجتماعي والرتبوي لألطفال الذين يرتاوح سنهم
طفال الذين اليت حتضر األ وهي يةلتحضري املرحلة االرتبية التحضريية مبفهوم هذا القانون ،هي املرحلة األخرية للرتبية 

 سنوات( لاللتحاق ابلتعليم االبتدائي. 6-5ترتاوح أعمارهم مابني )
 : هتدف الرتبية التحضريية ابخلصوص إىل :39املادة 
 فتح شخصية األطفال بفضل أنشطة اللعب الرتبويالعمل على ت 
 ة.حركي توعيتهم بكياهنم اجلسمي ، السيما إبكساهبم عن طريق اللعب مهارات حسية و 
  العادات احلسنة لديهم بتدريبهم على احلياة اجلماعية. سغر 
 للعب.ا حة و منملقرت تطوير ممارستهم اللغوية من خالل وضعيات التواصل املنبثقة عن النشاطات ا 
 بة .اب مناسوالع إكساهبم العناصر األوىل للقراءة والكتابة واحلساب من خالل نشاطات مشوقة 

حلسية اإلعاقة اشكال أيتعني على مسؤويل املدارس التحضريية ابلتنسيق مع اهلياكل الصحية ، الكشف عن 
 .رة واحلركية أو العقلية لألطفال والعمل على معاجلتها قصد التكفل هبا بصفة مبك

دارس ة املفتوحة ابملقسام الطفول:متنح الرتبية التحضريية يف املدارس التحضريية ويف رايض األطفال يف أ 40ملادة ا -
 االبتدائية .

وير الرتبية دورة على تط:بغض النظر عن الطابع غري اإللزامي للرتبية ما قبل املدرسية ،تسهر ال 41ملادة ا -
عي لطابع االجتمات ذات امعيااعدة اهليئات واإلدارات واملؤسسات العمومية واجلالتحضريية وتواصل تعميمها مبس

لرتبية زير املكلف ابمن الو  رتخيصوالثقايف واملنظمات االجتماعية املهنية أن تفتح هياكل للرتبية التحضريية ، ب
 الوطنية .

كل للرتبية التحضريية بناءا على كما ميكن األشخاص الطبيعية واملعنوية اخلاضعة للقانون اخلاص من فتح هيا 
 1ترخيص من الوزير املكلف ابلرتبية الوطنية طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية السارية املفعول .

 لي :يوصا على ما : الوزير املكلف ابلرتبية الوطنية مسؤول يف جمال الرتبية التحضريية خص43ملادة ا -
 * إعداد الربامج الرتبوية .

 ة .تعليمياملقاييس املتعلقة ابهلياكل واألاثث املدرسي والتجهيزات والوسائل ال* حتديد 
 * حتديد شروط قبول التالميذ .
 * إعداد برامج تكوين املربيني .

                                      
  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية /العدد04،27 يناير ،سنة 2008م ،ص1.12 
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 * تنظيم التفتيش واملراقبة الرتبوية .
 1حتدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة ، عند االقتضاء عن طريق التنظيم .

 الرتبية التحضريية وأهدافها : وظائف  -2
املرحلة فال ة واحلياة )أطاملدرس مي يف* الرتبية التحضريية تربية متخصصة لألطفال الذين مل يبلغوا سن القبول اإللزا

 (. التحضريية
 * الرتبية تعين خمتلف الربامج اليت تواجه هلذه الفئة.

 .درسة واحلياة يف امل لنجاحام ، كما توفر هلم فرص * الرتبية التحضريية تسمح لألطفال بتنمية كل إمكانياهت
 ومن مهام الرتبية التحضريية حتقيق مايلي :

 * التنشئة االجتماعية .
 * استكشاف الطفل إلمكاانته وتوظيفها يف بناء فهمه للعامل .

 * كما تعمل على إدراك جوانب النقص يف الرتبية العائلية ومعاجلتها .
 ضريية :طفل املرحلة  التح -3

، فهي مرحلة حامسة يف تشكيل أساسيات منوه  املرحلة التحضرييةاملرحلة التحضريية من أهم املراحل الرتبوية للطفل 
من النواحي املختلفة ،اجلسمية منها والعقلية ، االجتماعية واالنفعالية من )وزن ، شكل ، مساحة ، املادة ، مجال 

 2، التوازن ، الصوت ...(.
 املنهاج  : أسس بناء -4

صميم تيت اعتمدت يف فسية الوالن يقصد ابألسس جمموعة األفكار و املبادئ الفلسفية و االجتماعية و الرتبوية    
 منهاج الرتبية التحضريية.

تؤمن بتطوير  وتكاملة منشئة تو املنهاج يتبىن كل األفكار و التوجهات الفلسفية اليت تؤمن بتنشئة الطفل    
 ياة.سمية، عقلية، اجتماعية، وجدانية( تساعد على تكيف الطفل مع احلالشخصية ككل )ج

 األساس الفلسفي/االجتماعي: -4-1
 ما يلي:لة فيحتدد الفلسفة الرتبوية للرتبية التحضريية من خالل التوجهات العامة املتمث   
 لتحضريية حلقة من حلقات النظام الرتبوي.اعتبار الرتبية ا -
 يم التدرجيي.التوجه حنو التعم -
 ية.وضع منهاج خاص بطفل الرتبية التحضري  -

                                      
  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية /العدد04،27 يناير ،سنة 2008م ،ص1.12 

  الدليل التطبيقي ملنهاج الرتبية التحضريية ، مرجع سابق ، ص 2.09 
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 ن املكلفني ابإلشراف على الرتبية التحضريية.االهتمام بتكوي -
 لتكفل هبذه الفئة يف سياق اإلصالح اجلاري.ابالتحول النوعي  -
 اخلاصة يف فتح فضاءات الرتبية التحضريية. تشجيع املبادرات -
التحضريية إىل املناطق شبه احلضرية و الريفية لتوفري تكافؤ الفرص و حتقيق العدالة توسيع مؤسسات الرتبية  -

 1االجتماعية.
، مبوجب أهدافها و بيئاهتا، و من أجل تصنيف الربامج املرحلة التحضرييةو ختتلف الربامج املوجهة ألطفال     

ة منو األطفال املوجه إليهم هذا الربانمج و بدقة، من الضروري حتديد الفلسفة اليت يتم النظر مبوجبها إىل طبيع
 2الظروف البيئية احمليطة بتطبيقه، و اجلوانب اليت يركز عليها والنقص الذي ينبغي تعويضه أو معاجلته.

ارات لقيم و االختيل على االطف إن اإلطار الفلسفي للمنهاج الرتبوي اجلزائري يعتمد على إعداد املواطن أو    
 : الوطنية التالية

تماع قدرة على االسغري و اليم اجلمهورية و الدميقراطية: و ذلك بتنمية معىن القانون و احرتامه و احرتام الق -
 لآلخر و احرتام سلطة األغلبية و حقوق األقليات.

قيم اهلوية : و تتمثل يف ضمان التحكم يف اللغات الوطنية و تثمني اإلرث احلضاري و الذي حتمله خاصة من  -
معرفة اتريخ الوطن و جغرافيته و االرتباط برموزه و الوعي ابهلوية و تعزيز املعامل اجلغرافية و التارخيية و  خالل

 3الروحية و الثقافية اليت جاء هبا اإلسالم و كذا ابلنسبة للرتاث الثقايف و احلضاري لألمة اجلزائرية.
تدعيم مواقف بن ، وذلك االجتماعية والتضامن والتعاو عي حنو تنمية معىن العدالة القيم االجتماعية : الس -

 واحد . ق العمل يف آنرة وتذو ملباداالنسجام االجتماعي واالستعداد خلدمة اجملتمع  ،وذلك بتنمية روح االلتزام وا
لسعي او وامل اإلنتاج ري أهم علقيم االقتصادية : تنمية حب العمل املنتج املكون للثروة واعتبار الرأمسال البشا -
 ترقيته واالستثمار فيه ابلتكوين والتدريب والتأهيل . إىل
ل لتحكم يف وسائلنقدي واالقيم العاملية : تتمثل يف تنمية الفكر العلمي والقدرة على االستدالل والتفكري ا -

ى لعتفتح وكذا ال حمليط ،اعلى  العصرنة واالستعداد حلماية حقوق اإلنسان مبختلف أشكاهلا والدفاع عنه واحلفاظ
 الثقافات واحلضارات العاملية .

                                      
  نفس املرجع السابق، ص1.19 

 . 144م ،ص2008، عمان ، 1مىن يونس حبري ، انزك عبد احلليم القطيشات ، مدخل إىل تربية الطفل ، دار صفا للنشر و التوزيع ، ط 2
  الدليل التطبيقي ملنهاج الرتبية التحضريية ، مرجع سابق ،ص19. 3 
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 األساس النفسي / الرتبوي : -4-2
لطفل ية الكافية لاء األمهن إعطميعد األساس النفسي من األمور اجلوهرية يف بناء املنهاج وتنفيذه ، هلذا البد 

ا تماعية انسجامالجة وافعاليالذي من أجله يعد املنهاج الذي ينسجم مع نواحي النمو اجلسمية والعقلية واالن
 ة :خلصائص التاليية مع التعلميتجسد فيه كل ما يلزم أطفال هذه املرحلة ، وهلذا ينبغي أن تتالءم النشاطات ا

ارسته لسرور أثناء ممللذة واابرهاف احلواس وأتمني احملبة والعطف والطمأنينة و بعث الشوق إىل التعلم والشعور إ -
 هلا .

ويال ، لذلك  تستمر طالقدرته على املتابعة  أنكما   ه املرحلة بذل جهد مدة طويلةال يستطيع الطفل يف هذ -
 يتوجب تنويع النشاطات واإلكثار من فرتات الراحة واللعب .

 ىل أقصى درجة ممكنة.إيوظف احلواس بطريقة عملية  -
ط كبري جدا دمة له خبتكون الكلمات  والعبارات املق أنالنظر مما يستدعي  يتميز طفل هذه املرحلة بطول -

 وكذلك األمر ابلنسبة للصور والرسوم .
 د االطفال علىرة لتعويتميز طفل هذه املرحلة بقدرته الكبرية على احلفظ ، لذا يستحسن استغالل هذه القدي -

 ولدى الطفل حن وب فيهاات مرغالشريفة واألانشيد اليت تعمل على تكوين اجتاه واألحاديثحفظ اآلايت القرآنية 
 أسرته وجمتمعه ووطنه .

طفل من ر فيها الالفرصة لألنشطة اليت يكث إاتحةحب االستطالع ، لذا جيب و يزداد لدى الطفل الفضول  -
 املالحظة واملمارسة مرفقة حبوار جييب عن التساؤالت اليت تدور يف ذهنه .

الوصول ابلطفل على حالة من  الفرص لضرورة إاتحةيزداد يف هذه املرحلة انتماء الطفل للجماعة ، وعليه  -
 1. واإلحباطاحلرج والتوتر  أشكالكل   وأبعادالتوازن النفسي واالنفعايل 

 يفه فكل فرد وحد ،ألطفال اة بني الفروق الفردية بني املتعلمني ألهنا حقيقة قائم مراعاةويقتضي تنفيذ املنهاج 
 اجه .ه وعواطفه ومز نفعاالتيف ا ن غريه ، وهو كذلكحد ذاته وهو يف استعداده وقدراته وميوله واجتاهاته خيتلف ع

ذلك ، واملنهاج الذي بني أيدينا يواجه هذه املشكلة  إىليف ذكائهم وقدراهتم وما  فليس كل األطفال متساوين
 2على النشاط والتعلم ومساعدهتم على بذل أقصى طاقاهتم . إقباالليجعل األطفال أكثر 

 : املرحلة التحضرييةاملوجهة )املستخدمة ( ألطفال  الرتبويةتصنيف الربامج  -5
معينة  ثقة عن فلسفاتا املنبهدافهتبعا أل املرحلة التحضرييةتصنف الربامج الرتبوية املوجهة )املستخدمة (ألطفال 

 وتتحدد تبعا هلذه األهداف :

                                      
  مين يونس حبري ، انزك عبد احلليم ، مرجع سابق،ص1.153 

  نفس املرجع السابق،ص2.154 
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 ما للمعلمة .هبدرجة التدخل والتوجيه املسموح -
 دام املواد واألجهزة.للطفل يف النشاط واستخدرجة احلرية املسموح هلا  -

 تصنيف الربامج تبعا ألهدافها : -5-1
 1الشكل التايل جيسد تصنيف الربامج تبعا ألهدافها .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تصنيف الربامج تبعا ألهدافها . 01شكل رقم 
 2من خالل الشكل جند أن الربامج تصنف تبعا ألهدافها على الوجه التايل :

 اري : حتقيق تكامل منو الطفل .برامج االغناء االختي -1
 لربامج املوجهة معرفيا : لتنمية القدرات املعرفية للطفل .ا -2
 ملعرفية واملعلومات .رامج التعليمات املوجهة :لتنمية القدرات اب -3
 سية .ات األساوجهة بيئيا : لتعويض احلرمان الثقايف البيئي للطفل إبكسابه املهار الربامج امل -4
 

                                      
  مين يونس حبري ، انزك عبد احلليم ، مرجع سابق ،ص1.154 

  نفس املرجع السابق ،ص2.153 

 
 تصنيف الربامج تبعا ألهدافها

الربامج املوجهة 
بيئيا:هتدف إىل 
تعويض القصور 

واحلرمان الثقايف البيئي 
وتزويد األطفال 
ابخلربات احلياتية 

 واالجتماعية

 

برامج التعليمات 
املوجهة : هتدف حنو 
تنمية القدرات العقلية 
واملعرفية لألطفال ، 

إىل إكساهبم  وهتدف
املعلومات الفردية و 
االجتماعية والبيئة 

 واحلياتية

 

الربامج املوجهة معرفيا 
: هتدف حنو تنمية 
القدرات العقلية 
واملعرفية لألطفال 

وتوجه حنو إكساب 
الطفل العديد من 

 .املفاهيم 

 

برانمج االغناء 
االحتياجي: يهدف 
إىل حتقيق تكامل منو 
الطفل جسداي وحركيا 
و حسيا واجتماعيا 

 .وانفعاليا وعقليا
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 تبعا لدور املعلمة والطفل : الربامجتصنيف  -5-2
 ميكن جتسيد هذا التصنيف على اجلدول اآليت : 

 1الطفل حسب ديكارت وديفي .جدول تصنيف الربامج تبعا لتدخل كل من املعلمة املشرفة / 
 

 أمثلة عليه  الطفل  املشرفة  الربامج 
برانمج بريتري و اجنلمان  دوره االستجابة للمشرفة  دورها املبادرة والتدخل  الربامج املربجمة 

 والديستار 
الربامج ذات األطر 

 املفتوحة 
يكون دورها اجيايب يف 

 املبادرة مع الطفل .
يكون دور الطفل   أيضا

 اجيايب مع املشرفة
برانمج سوزان جراي 

 ومرين وهري بريت 
الربامج املرتكزة حول 

 الطفل 
دورها االستجابة للطفل 

 يف تصرفاته وسلوكه 
يكون  أيدوره املبادرة 

 الطفل هو احملور االجيايب  
برانمج مدرسة احلضانة 
التقليدية وشارع بنك 

 واتكسون
ميون دور املشرفة  رعاية برامج احلضانة وال

 االستجابة للطفل
دورها يكون  أيضا

 للمشرفة  الستجابة
البيئة واحلياة الناجحة 
 والظروف االجتماعية 

 : تبعا لتدخل كل من املعلمة املشرفة / الطفل حسب ديكارت وديفي. 01جدول 
 يف هذا الطفل : أنواع أربعةيبني هذا اجلدول وجود 

 ت .للتعليما الطفل فهو املستجيب أمالربامج املربجمة : وفيها متسك املعلمة بزمام املبادرة ا -1
 املربجمة : وفيها يتصف دور الطفل واملعلمة ابالجيابية . الربامج -2
 لربامج املتمركزة  حول الطفل : وفيها يبادر الطفل واملعلمة تستجيب.ا -3
 
 
 
 
 
 
 

                                      
  نفس املرجع السابق ، ص 1.155 
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 1. رفية تبعا لألنشطةتصنيف الربامج املع  -5-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا ألهدافها .تبع يةلتحضري املرحلة ا: تصنيف الربامج الرتبوية املوجهة ) املستخدمة( ألطفال  02شكل 
 ويبني الشكل النقاط التالية :

 لربامج املعرفية اليت ترتكز على النشاط احلر للطفل كطرقة اكتساب املعرفة .ا -1
 عرفية اليت ترتكز على نشاط الطفل احلر كطريقة الكتساب املعرفة .الربامج امل -2
 لربامج املعرفية اليت تركز على النشاط اللفظي إلكساب الطفل املعرفة .ا -3
 فة .االستكشاف املوجه للطفل كوسيلة إلكسابه املعر مج املعرفية اليت تركز على الربا -4
 : املرحلة التحضرييةالربامج املعاصرة املوجهة ألطفال  -6

وهي برامج تقدمية على حتقيق النمو املعريف للطفل وعلى تطوير قدراته العقلية منها الربامج التعويضية املسماة بـ 
"Head Start "2 معاانته من احلرمان أو النقص البيئي وتركز على تعليم ، وهي تستهدف تعويض الطفل عن

 املهارات األساسية ) القراءة ، الكتابة ، احلساب (لألطفال حىت يتمكنوا من اللحاق أبقراهنم غري احملرومني ثقافيا.
ية ألطفال رتبها مناهج اليت عرفتثة اللكن هذا املفهوم يف وقتنا احلايل يعترب ضعيفا إذا ما قارانه ابلتطورات احلدي

ه املرحلة من طفل هذ رغباتو ، واليت أصبحت تعتمد على األنشطة احلركية امللبية حلاجات  املرحلة التحضريية
 األنشطة اليت تعتمد على السكون.

                                      
  نفس املرجع السابق ، ص 1561

  نفس املرجع السابق ، ص 2.157 

 تصنيف الربامج تبعا ألهدافها 

الربامج املوجهة 
بيئيا:هتدف إىل 
تعويض القصور 

 واحلرمان الثقايف البيئي
وتزويد األطفال 
ابخلربات احلياتية 

 واالجتماعية

برامج التعليمات املوجهة : 
هتدف حنو تنمية القدرات 
 العقلية واملعرفية لألطفال ،
وهتدف إىل إكساهبم 
املعلومات الفردية و 

 حلياتيةاالجتماعية والبيئة وا

الربامج املوجهة معرفيا : 
هتدف حنو تنمية القدرات 
العقلية واملعرفية لألطفال 

وتوجه حنو إكساب الطفل 

 .العديد من املفاهيم 

برانمج االغناء 
االحتياجي: يهدف 
إىل حتقيق تكامل 
منو الطفل جسداي 
وحركيا و حسيا 

واجتماعيا وانفعاليا 
 وعقليا.
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 " التعويضية :Head Start"  ــبرامج الـ -6-1
 Engelmannم "1975وفني ظهرت هذه الربامج يف الوالايت املتحدة األمريكية على أيدي العاملني املعر 

and beriether  وعلى اثر إصدار قانون فيدرايل أعطى احلق لكل والية ابقرتاح الربامج املناسبة ألطفاهلا ، "
وخاصة احملرومني ثقافيا منهم وتصميمها وإعدادها وفق مستو منو األطفال ومبا حيقق هذا النمو على وجه متكامل 

 مشروع حكومي ضد الفقر .وشامل ، وهذه الربامج هي جزء من 

 فلسفة الربامج : 6-2
تتلخص يف أن أطفال البيئات الفقرية ميكنهم االستفادة كثريا من الربامج احلسنة التخطيط ومبا يوجه منوهم وحيل 
مشاكلهم ، مع االستعانة بعوائلهم وابلشخصيات املؤثرة يف بيئتهم ، وكذا مبا يليب حاجاهتم من خالل خدمات 

 1) التعليمية ، الصحية ، االجتماعية ، الغذائية ،التدريبية آلابئهم مع االستفادة من خرباهتم . الربانمج :

 فرضيات الربامج : -6-3
لبيئة ا الطفل يف اهل يتعرض ن الطفل يف البيئة احملرومة ثقافيا معاق معرفيا ، وهذا لعدم تعرضه للخربات اليتإ-

 الغنية واملسببة لنجاحه يف الدراسة .
 من مشاكله . سنوات تقلل 5-4يف عمر  املرحلة التحضرييةإن الفرص التعليمية املبكرة عند أطفال  -
إن التدخل الرتبوي املبكر واملقصود ميتد أتثريه إىل أكثر من جيل ، حيث يساعد على نقل اجليل احلايل ، مث  -

 2حلرص على حتسينه.جيل أبنائه إىل مستوى اجتماعي أفضل مع احملافظة على هذا املستوى وا

 مزااي الربامج التعويضية : -6-4
 . املرحلة التحضرييةحدث االجتاهات املعاصرة يف تربية الطفل ألهو تطبيق تربوي  -
 من أكثر الربامج ذات التوجيهات خلطوات العمل احملددة يف واثئق شيوعا. هو -
 ثر البعيدة املدى .هم من أجنع الربامج ذات األ -
 .ر الربامج ابتعادا عن الطرق التقليدية يف تربية الطفلهو من أكث -
ناك مربر  يوجد هالسميه اآلابء ب ـ " التعليم يف قدر الضغط " الذي يسرع أو  يعجل تعلم الطفل حيث ي -

 لتأخري هذا التعلم حىت سن السابعة ، أي إىل  حني دخوله املدرسة االبتدائية.
ورة تغيري دور املشرفة من االكتفاء برتك الطفل األقل حظا يف التعليم يلعب هم من أكثر الربامج أتكيدا على ضر  -

يف الرمل وغريه من األلعاب التقليدية ،إىل االستغالل للمرحلة احلامسة يف طفولته وعدم تبديد الوقت فيها حىت ال 
                                      

  نفس املرجع السابق ، ص1.156 
  نفس املرجع السابق ، ص2.157 
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ملتجه حنو املدرسة االبتدائية يضيع حق الطفولة يف اكتساب اخلربات الغنية اليت تؤهله لركوب قطار املعرفة السريع ا
 مستقبال .

إن املشرفة يف الربامج من نوعية خاصة من حيث معرفتها للخربات املعرفية الالزمة للطفل وإدراكها ، فإن  -
مستقبله التعليمي ومنوه العقلي يعتمد على ما نقوم به يف قاعة الصف ، وعلى سرعتها من تعريضه للخربات 

 1وعة وعلى وعيها أبن ضعف الطفل يرتكز يف اللغة والتفكري .احلياتية لألنشطة املتن
 االختيارات البيداغوجية لتنفيذ منهاج الرتبية التحضريية :-7

ختبارات ابستوجب القيام يذه ، يد تنفإن العمل ابملقاربة ابلكفاءات سواءا عند بناء منهاج الرتبية التحضريية أو عن
يركز على  هب الذيى املذهذه املقاربة ، لذلك فإن االختيار وقع علبيداغوجية ومنهجية تتماشى ومتطلبات 

من وجهة نظر  لم وليسي يتعالتعلم ابعتباره ينظر إىل الفعل الرتبوي على انه ينطلق من خصوصيات الطفل الذ
 كه هلا .لى امتال فسه عاملربية ، وأن الغاية من التعلمات تتمثل يف مساعدة الطفل على بناء معارفه بن

ه جاته وإمكاانتعلى حا رتكيزمن خالل ذلك ينظر للطفل /املتعلم على أنه الصانع احلقيقي لتعلماته ويكون الو 
 التعلمية واألخذ بعني االعتبار منطقه ومساعيه الفكرية.

ناء باسي يف األس أما املربية فهي الشخص املساعد الذي يستجيب حلاجيات األطفال ،حيث يتمثل دوره
ذة التعليمية آخ لوضعياتاتنشط وتنظيم ظروف التعلم الفعال ، فاملربية تزود الطفل ابألدوات و  وضعيات تعليمية

 لتعلمية .االحمهم مل ومبعني االعتبار اقرتاحات و آراء ومبادرات األطفال ومتثالهتم وأساليبهم يف الع
 وهناك خصائص مشرتكة لبيداغوجيا التعلم نقدمها فيما يلي :

لنفس النمو وعلم ا لم النفسعلتعلم واليت ترتكز على لالنظرايت املعرفية والبنائية والتفاعلية أهنا تعتمد على  -
 املعريف .

مع  لية يف تفاعلهته الداخعتمد على االجتاه املعريف الذي يعرف التعلم من خالل نشاط التعلم ويشركه سريورات -
 حميطه .

 فه ، وعلى دوربناء معار ) متعلم/معرفة(وإىل نشاط الطفل لتمركز على العالقة أهنا خاضعة ملنطق التعلم وت -
 الوساطة الذي جيب أن تقوم به املربية بني املتعلم واملعرفة.

ة ، معرفية ،أدائي)ملتنوعة اهنا تسمح للمربية أبن تصبح خمتصة يف السريورة التعلمية منظما ومسريا للتعلمات أ -
 سلوكية ( وليس فقط مقدما للمعارف .
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 الرتبية املعرفية يف التعليم التحضريي : -8
تؤكد الرتبية املعرفية أن النمو عملية مستمرة ،حيث أن النمو العقلي مثال يف مرحلة ما يتوقف على ما يعرفه املتعلم 

يف مرحلة سابقة ويؤثر يف املرحلة الالحقة ،لذلك ينبغي ربط كل خربة آنية ابخلربات السابقة للطفل ، كما أن 
احلركي للطفل هو أساس منوه العقلي والتوافق احلسي احلركي هو أول خطوة من التفكري ، هلذا ينبغي النشاط 

 1مساعدة طفل الرتبية التحضريية على مايلي :
 ارسة أنواع من النشاط واللعب من شأهنا مساعدته على حتقيق التآزر احلركي.مم -
 قع الذي يعيش فيه .ه حىت يتمكن من تصور الوااإلفادة من حواسه وعضالت -
لصور احلسية ن خالل املنمو العقلي هو عملية تقدم متدرج للصور العقلية ،ويظهر ذلك من خالل احلركة مث ا -

 ،وعن طريق التمثيل الرمزي.
 ع خمتلفة من األنشطة احلركية ) الشاملة والدقيقة (.ممارسة أنوا  -
 تنوع .حلسي املاية ،ملسية ( من خالل التدريب ية ، مسعية ، بصرية ، ذوقتكوين مدركات حسية ) مشم -
 اللعب الرمزي والتقليد التخيلي لتتكامل األنشطة فيما بينها . ممارسة -

 وليكون الطفل بعض املفاهيم الرمزية البسيطة عن الواقع الذي حييط به جيب : 
 ام النشاط احلركي للجسم والنشاط اليدوي كبداية للتفكري الرمزي .استخد -
 نح الفرصة للطفل لتداول األشياء من أجل التعرف املوضوعي على خصائصها .م -
دوات أ ابلضد لتكوين،تميز األشياء للطفل أبضدادها مثل مقابلة األشياء واأللوان ،واألحجام واأللفاظ ت -

 ووسائل املعرفة .
 تقدمي املنهاج : -9

 جييب املنهاج يف مركباته املختلفة على األسئلة التالية :
 * ما الذي جيب أن نعلمه ؟

 سلوكات وتعلمات أساسية مستهدفة .
 * من املستفيدين منها ؟

 سنوات. 6-5أطفال سن 
 * ملاذا وضع املنهاج ؟

 .جتماعي واال إلمناء شخصية الطفل املتكاملة واملتوازية وهتيئته لالندماج يف الوسط املدرسي
 * ما هو التسلسل املتبع ؟

                                      
  الدليل التطبيقي ملنهاج الرتبية التحضريية ،نفس املرجع السابق،ص1.22 
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 يف تقدمي املنهاج يف توايل العناصر التالية :يتمثل التسلسل املتبع 
 مربرات إعداده )وضعه(. -
 خصائصه. -
 يات املتبناة .املقاربة واملساعي واالسرتاجت -
 1األنشطة التعلمية وكيفية التقومي . -

 خصائص املنهاج : 9-1
يداغوجية ابجلوانب الب ام أكثرتمالهمتاشيا مع روح اإلصالح للمنظومة الرتبوية ومتطلبات املرحلة التحضريية ، مت ا

 التالية :
 املقاربة ابلكفاءات . -

 التدرج.
 اسرتاتيجيات التعلم . -
 التقومي. -
 املستلزمات . -

 املقاربة ابلكفاءات : -9-2
علمية متنوعة االت تيف جم الكفاءة : " هي جمموعة منظمة ملعارف و أداءات وتصرفات ومساعي التفكري ، توظف

 معيشية." ومواقف 
خدامها يف كن استفية ميمتثل الكفاءة جمموعة متدرجة من شبكات املفاهيم وخمططات عمل واسرتاتيجيات معر 
سعا متنوعا عريف وال املجمال حمدد من الوضعيات أو لصنف معني من املشكالت املطروحة ، فكلما كان اجملا

 تعلم.،كلما كانت هذه اجملموعة أكثر تعقيدا واستوجبت وقتا أطول لل
 ومن الشروط األساسية اليت يستلزم توفريها للبناء الصحيح للكفاءة كما يلي :

 تنويع الوضعيات التعلمية .. -
 علمية .تمالئمة املدة الالزمة لكل وضعية  -

 ومن خصائص الكفاءة أهنا : 
 و عدد معني من احلصص .أال تكتسب خالل حصة واحدة  -
 اءات  ميكن تقوميها مباشرة إثر فعل تعلمي ، ولكن يكون تقومي نتائجها مبالحظات األدال -

                                      
  منهاج الرتبية التحضريية ،)أطفال يف سن 5-6 سنوات (اللجنة الوطنية للمناهج ،وزارة الرتبية الوطنية ،2004م،ص1.23 
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ابلنسبة للرتبية التحضريية ،إن قائمة الكفاءات اليت جيب تنميتها عند األطفال جتسد التوجهات األساسية لكل  -
 1الفضاءات املتخصصة كما حتدد امللمح القاعدي ألطفال هذه املرحلة .

 واعي املقاربة ابلكفاءات أهنا حتقق مايلي :ومن د
 بوي :ابلنسبة للنظام الرت  -1

 ،درسة وخارجها اخل املجاح دحتقق االنسجام الداخلي بني خمتلف املراحل التعليمية واخلارجية بتوفري فرص لن
 وإعداد فرد ابملواصفات اليت حتددها غاايت اجملتمع.

 ضريية :لنسبة ملختلف فضاءات الرتبية التحاب -2
 .ريية حتقق جمموعة الكفاءات املرجعية اليت حتدد امللمح القاعدي لطفل الرتبية التحض

 ابلنسبة للطفل : -3
 .قة هلذا الغرضة احملقتعلميتتناول تنمية شخصية الطفل يف مشوليتها وخصوصيتها ، كما تعين بكل اجملاالت ال

 تكون ذكاء الطفل . -
 . ملساعي املعرفيةتكون على التفكري واستعمال ا -
 تعطي معىن وداللة للتعلمات . -
 القابلية للتعلم لدى الطفل . تضمن التطور الذي يعكس -
 والفضاءات وخارجها . متنحه فرص النجاح يف خمتلف -
 رر التلقائية واإلبداع لديه. حت -
 2تضفي عليه اإلستقرارية وتسهل االندماج االجتماعي . -
 ابلنسبة للمربية : -4
 حملتوايت .اى أساس بين علثمني دورها وحتريرها من الضغوطات اليت يفرضها العمل ابلربانمج املوجه املت-
 ل والعشوائية يف اختيار الوضعيات التعلمية .جتنبها االرجتا -
قية وواقعية عيات حقيكنها من انتقاء التعلمات املناسبة إلمكاانت وحاجات األطفال واليت تقوم على وضمت -

 داللة ومنفعة للطفل .ذات 
يتماشى  لعمل مبااساعدها على اعتماد منهجية عمل وظيفية حتملها على املبادرة والتنويع يف أساليب ت -

 وخصائص الطفل وطبيعة الوضعية التعلمية .

                                      
  نفس املرجع السابق ،ص1.24 
  نفس املرجع السابق ،ص2.24 



ل القسم التحضيريالفصل الثالث                                 المرحلة التحضيرية لتمدرس طف  

 

68 
 

ه من حلنها ، وكل مرامملادية ية واإذا ، املقاربة ابلكفاءات مقاربة شاملة تعين مجيع عناصر الفعل الرتبوي البشر 
 تصور وإجناز وتقومي .

 التدرج :
يات إبجراءات عمل القيام ي إىلالتدرج هو مجيع اخلطوات واإلجراءات اليت تؤدي إىل بلورة مسار تعلم ، كما يؤد

 التعلم وتنظيمها.
 أييت : مهها ماأطيات يتضمن التدرج تسلسل وضعيات األنشطة يف املنهاج ويفرتض معاجلة جمموعة من املع

ات السابقة ية ابخلرب اخلربات اآلن انسجام األنشطة بكيفية حتل مشكل املقاطع التعلمية وذلك بربطحتقيق  -
 والقبلية يف النشاط الواحد ، وكذا بني األنشطة املختلفة .

 اج عن طريق القيام بتدرج متنوع لألنشطة املختلفة .حل مشكل إدم -
 لتعليمة.االتعلمية( ويتحقق ذلك أساسا يف فهم ه ) الوضعية تبين الطفل للنشاط املقرتح علي -
من البحث عن  كن الطفلسيري املربية لعملية إجناز النشاط مبعىن اختيار النص املناسب والتنظيم الذي ميت -

 …احلل
 ل ملكتسباته القبلية عند االنطالق يف اجناز العمل .استغالل الطف-
 احلل األجنع . عرض احللول ومناقشتها واختيار -
 الختيار للتصديق عليهقيام املربية بتربير هذا ا -

 اسرتاتيجيات التعلم : -10
ات عي واسرتاتيجيقاء مساة انتيقتضي تنفيذ املنهاج على أساس املقاربة ابلكفاءات يف مرحلة الرتبية التحضريي

عداد إبىن يف تلتنظيم املوا غرى ،مالئمة لطبيعة الكفاءات املستهدفة وخصائص سريورة التعلم اخلاصة ابلطفولة الص
 بنائها . مدها يف اعتالوضعيات التعلمية اليت يكون فيها الطفل صانعا لتعلماته ومكتشفا للمساعي اليت

وهذا يتطلب تنويع يف املساعي واالسرتاتيجيات عند إعداد وإجناز الوضعيات التعلمية من قبل املربية ، ألن 
  1ه الوضعية التعلمية نفسها.االطفال يتباينون يف مساعي تعلماهتم جتا

 اللعب : -10-1
 اإلسرتاتيجية ما كانتية مهيعترب اللعب ابلنسبة للطفل احملرك الذي يدفعه بقوة الكتساب معارف متنوعة وغن
 انه ابلتعلم .ضي اقرت ا يقتالتعلمية املتبعة ، فهو إذن إسرتاتيجية وأسلوب ضروري الزدهار شخصية الطفل مم

 أساسي يف :يقوم اللعب بدور 
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ل القسم التحضيريالفصل الثالث                                 المرحلة التحضيرية لتمدرس طف  

 

69 
 

 تنمية اجملاالت احلسية واحلركية واملعرفية والوجدانية .
 تنمية الوظيفة االجتماعية واإلبداعية .

 تنمية روح املبادرة .
 تدعيم اخلربات والتجارب واملكتسبات الثقافية االجتماعية .

 بناء شخصية الطفل وأتهيله إىل حتقيق أهداف الرتبية التحضريية .
 وحيقق ذاته ه للعاملل رؤيتالتلقائي ،يعرب الطفل وجيرب ويبين معارفه ويهيكل أفكاره ويشكابللعب والنشاط 

متالك لديه لفهم وا فضلتانان املويتفاعل مع اآلخرين وحيل املشكالت ويطور وينمي خياله وإبداعه ، ومها الوسيلت
 الواقع وهذا يربر املكانة اخلاصة للعب والنشاط التلقائي .

ة هي بية التحضرييحلة الرت كون مر تنظيم عامل الفضاء والزمن على أساس هذه النظرة أمر البد منه ، لوعليه ، فإن 
تنمية تغالل اللعب لنبغي اسايل يمرحلة اللعب، وعلى هذا األساس جيب احرتام هذه احلاجة الطبيعية للطفل ، وابلت

غرس فيه مية إبداعه وته من تنمتكن ستثارة بوسائللغته وذكائه وقدرته املعرفية وشخصيته ، ابعتباره حيتاج إىل اال
 روح املبادرة أبسلوب حر خال من كل ضغط .

 األلعاب الشعبية وأهدافها الرتبوية : -10-1-1
ا إشراف عفوية ، ودومن ة بصورةختلفاأللعاب الشعبية هي تلك األلعاب البيئية اليت ميارسها االطفال يف بيئاهتم امل

يال بعد جيل جألطفال عن ا أو شروط مسبقة ، وهي تراث ثقايف وتقليد اجتماعي يتناقل من أحد أو تعليم منظم
رات الشوارع واحلاو الطلق  هلواءا، بغض النظر عن مواقف الكبار من حوهلم ،إهنا جمرد ألعاب ميارسها األطفال يف 

 والساحات العمومية واحلقول ، بل وأمام بيوهتم وداخل ساحتها وغرفها .
انني ومبادئ ضع لقو ، وخت اب الشعبية ليست ألعااب فوضوية ،بل هي ألعاب عفوية تنظم بصورة ذاتيةإن األلع

ن األطفال الذي ئية بنيتلقا وشروط يلتزم ابلالعبني بعقد أخالقي ذايت غري مكتوب ،بل متفق على شروطه بصورة
جلزئية ارة واملشاركة باشرة مامل شاهداتميارسون اللعب داخل البيئة و هذه األلعاب تنقل غلى األجيال عن طريق امل

عب يع أنواع الليا يف مجا فعليف بداية األمر مرة أخرى ، وتستمر املشاركة تدرجييا إىل أن يصبح الطفل مشارك
 الشعيب اليت يرغب فيها ، أو مييل ملمارستها مع األطفال من أقرانه .

 األهداف التعليمية من األلعاب الشعبية : -10-1-2
لية لدراسة التحليخالل ا ية منأن نتصور جمموعة من األهداف اليت يتحقق من خالهلا ممارسة األلعاب الشعب ميكن

 لي :يعيب ومنها ما شاط الش النيفاجليدة والفامهة للمبادئ واألسس وقواعد األنشطة املمارسة واأللعاب املمارسة 
 .لعاب الشعبية أبنواعها وخصائصها التعرف إىل مفهوم األ -
 ستخالص الدالالت الرتبوية اليت تشمل عليها أنواع األلعاب الشعبية املختلفة .ا -
 لشعيب كمنهاج تربوي لتنشئة األطفال وتربيتهم .توظيف اللعب ا -
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 1تصنيف األلعاب الشعبية حسب النوع الذي تنتمي إليه . -
 األلعاب الشعبية احلركية : -10-1-3

عاب لعقلي واالستيالفهم او لنطق ال بديهي جلميع فئات اجملتمع اليت إبمكاهنا انستهل يف بداية هذا العنوان بسؤ 
 ؟". درسةالفكري ، أن جييبوا بنعم أال وهو "هل مارست األلعاب الشعبية يف احلارة أو امل

إن هذه األلعاب الشعبية احلركية عديدة ومتنوعة ،وممارسة األطفال بطرق خمتلفة تتفق مع خصائصهم النفسية 
 2سمية .اجل

كما أن الرقص الشعيب ميكن أن ميثل نوع من أنواع احلركة من خالل األلعاب الشعبية ،حيث أنه يكسب الطفل 
قيم اجتماعية ابشرتاكه يف مجاعة الرقص ، بينما يقبل مسؤولية اللعب واالنتماء للمجموعة ويشارك يف صنع 

 3العريقة .السعادة لآلخرين ، إضافة إىل احملافظة على تراث الشعوب 
 التسلق واجلريلقفز و تصل ابيإن معظم األلعاب الشعبية يف هذه الفئة تقع يف إطار أمناط اللعب احلركي الذي 
ون يف ة من العمر يكاملرحل  هذهوالرمي والشد والتسابق والتوازن واملهارات احلركية ،يرجع ذلك إىل أن الطفل يف

طار إاليت تقع يف  ملختلفةكية ااته اجلسدية عن طريق األلعاب احلر حاجة ماسة إىل إمناء جسمه وعضالته ووعيه لذ
بصورة فردية  الفئة ال تتم عاب هذهظم ألاأللعاب احلركية اجلسمية أو يف إطار األلعاب الرتكيبية أو البنائية ، وإن مع

 إثبات الذات يفو  لتغلبسة وابل جتري يف إطار من الصيغة اجلماعية اليت تفرض على الطفل شيئا من روح املناف
 احلالة الفردية أو اجلماعية .

ته ووجدانه ، سمه وذاجكوين تومن خالل فئة األتعاب احلركية فإن الطفل يتعلم أشياء كثرية تعود ابلنفع على 
ابلنظام  معىن االلتزاموانني و م القفيتعلم التعاون مع اجلماعة وتقدير حقوقهم ،ويكتسب قواعد اللعب وأحكامه وحيرت 

ىل  نضمام الطفل إان سلوك مذلك  ية االنضمام إىل اجلماعة واالنتماء إليها لتحقيق ذاته االجتماعية ،ويظهروأمه
عته راز قوته وشجااته وإبقيق ذكل مجاعة يتواجد فيها وينتمي إليها ويدافع عنها وميثلها ويضحي يف سبيلها لتح

 اجلماعة أو الفريق.واستقاللية انتمائه جلماعته وإثبات دوره الفعال يف إطار 
وتسهم األلعاب احلركية يف بناء البعد اجلسمي لألطفال ،كما تساهم يف بناء اجلانب العقلي واملعريف من خالل 
تفاعل االطفال النشط مع مكوانت البيئة وعناصرها املادية والبشرية وما ينتج عن ذلك من مهارات ومعارف 

الناحية االجتماعية والوجدانية للشخصية ،عن طريق ما يفرضه من واكتشافات ،ويسهم اللعب التعاوين يف بناء 
مشاركة وتنافس وقواعد وطاعة والتزام وحتمل للمسؤولية ، كما يدرك ذاته اجلسمية والبيئية وإمناء االجتاهات 

                                      
  حممد حممود احليلة ، مرجع سابق ، ص 1.373 

  نفس املرجع السابق ،ص2.273 
   كرميان بدير ، الرعاية املتكاملة لألطفال ، دار عامل الكتب ، ط1 ، القاهرة ،2004م ، ص3.73 
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التذكر األخالقية ، واللعب احلركي ينشط اجلانب اإلدراكي الذي يتمثل يف االنتباه والتخيل والتصور واإلدراك و 
والتفكري والتمييز والتصنيف والتحليل والرتكيب والتقومي واإلبداع ، وهذا كله يساعد الطفل على إمناء شخصية 

 1متوازنة ومتكاملة .

 املشروع : -10-2
كرة املشروع تطرح ف نذ أنماملشروع هو وسيلة لتنمية كفاءات الطفل بطريقة نشطة ، وبذلك فالطفل طرف فعال 

 زه .إىل غاية اجنا
 وتتمثل خصائص املشروع وإجنازه يف أنه :

 * نشاط تتفق عليه جمموعة من األطفال بعد تبادل اآلراء ووجهات النظر.
 * وضعية واقعية انبعة من حياة األطفال وجتارهبم.

 * ميثل مشكال حقيقيا دافعا للبحث والتفكري والتعلم .
 * ميثل حتداي ابلنظر إىل إمكاانت األطفال.

 فعليا وكليا يف مدة حمددة.* ينجز 
* قابل للتقومي إما يف جمال املكتسبات أو يف جمال املواقف الفردية أو اجلماعية أو يف كليهما ، مثل إجناز مزهرية 

 2وبساط .
 نشاط الرتبية البدنية واإليقاعية : -11

نمية يث يعمل على تحلطفل ، اية خصالرتبية البدنية نشاط هام يف الرتبية التحضريية ألنه يهتم ابلبناء الشامل بش
أجل  يل للحركات منفق األو التواوتطور قدراته ومهاراته احلركية الطبيعية ، كما يعتين بتنمية اجلهاز العضلي و 

تية ر موارده الذااستثما ن حسنإكسابه اللياقة البدنية ، كما يساهم يف حتقيق التوازن النفسي للطفل وميكنه م
ضية روح الرايلالتآزر ، وا اون ،عي القومي واألمناط السلوكية اخللقية السلمية مثل التعويكسبه السلوك االجتما

 والقيادة والتبعية .
لقوى ، مباز ،ألعاب اية )اجلس حركوتدور أنشطة الرتبية البدنية يف هذه املرحلة أساسا حول مترينات األنشطة النف

يات  خمتلف الوضعيفجلسمية ته االتالية :" استعمال إمكاان اليت أنمل منها حتقيق الكفاءة النهائية…(السباحة ،
 احلركية ".

 
 

                                      
   كرميان يدير ،املرجع السابق،ص 1.375 

  نفس املرجع السابق ،ص 2.26 
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واجلدولني التاليني يبينان الكفاءات املرحلية الالزمة واملؤشرات والوضعيات التعلمية وكذا احملتوايت املعتمدة من 
 1أجل حتقيق الكفاءة الواجب إكساهبا لطفل املرحلة التحضريية .

 وضعيات التعلم  احملتوايت  مؤشرات التعلم  الكفاءة املرحلية 

 سمه.يكتشف صورة ج- يكتشف إمكاانته اجلسمية 
 .يعرب ابجلسم  -
ني موضع جسمه يف يع -

 الفضاء

 ية.وضعيات طبيع -
 ركية عامة .حمتارين  -
 فس.متارين التن -
 

 .ألعاب فردية  -
 ة .ألعاب مجاعي -
 موجهة . ألعاب غري -
 ألعاب موجهة. -

 ةخيترب إمكاانته احلسية احلركي
 يف الفضاء والزمن 

دد اجتاهات جسمه حي -
 ابلنسبة ملعلم.

نجز حركات بتوجيهات ي -
 لفظية إشارية .

ز حركات أبدوات ينج-
 ووسائل.

حركات بسند  ينجز -
 موسيقى

نشطة ألعاب القوى) أ -
 …(.اجلري،القفز ،التسلق 

 ألعاب مائية. -
 از .ألعاب اجلمب -
 ألعاب حركية منظمة. -

 ية.وضعيات طبيع -
 فة.وضعيات مألو  -
 ري مألوفة.وضعيات غ -
 

يشارك يف أنشطة رايضية  يندمج يف مجاعة اللعب
 مجاعية .

طبق قواعد اللعب ي -
 اجلماعي.

قوم بدور القيادة أو ي -
 التبعية .

 ألعاب رايضية مجاعية .
ضعيات رايضية ) سباق و  -

 ،مشي ، تسلق،جري ،قفز ،
رمي أبدوات وبدوهنا،على 

 حلقات  - أساس تعليمات.
 بع.ألعاب التتا -

 ية.وضعيات طبيع -
 فة.وضعيات مألو  -
 ري مألوفة.وضعيات غ -
 

يؤدي أنشطة جسمية بسند 
 موسيقى

ينجز سلسلة من احلركات 
 املختلفة واملتناسقة .

نتقل على أساس إيقاعات ي-
 موسيقية أو غنائية متنوعة.

على  اعيةينجز رقصة مج-
 حلن إيقاعي .

ركات متناوبة حسب ح-
 السرعة واملدة والشدة .

لقات ، صفوف ح -
،وجتمعات متنوعة )حلزونية 

 ،موكبية (.
قصات ثنائية ر -

 ،رابعية،رقصات فلكلورية.

نشطة اللغة ،الرايضيات ، أ -
الرتبية االجتماعية ،املشروع 

،احلفالت واملناسبات 
 ،املسابقات املدرسية

 املعتمدة . توايتوكذا احمل : الكفاءات املرحلية الالزمة واملؤشرات والوضعيات التعلمية 02رقم جدول 
                                      

  نفس املرجع السابق، ص1.58-57 
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 أهداف الركن أو الورشة  1مميزات ركن األلعاب الرتبوية 
 هلدوء .ركن يتطلب التفكري وا -

 ركن غين ابللعب واألدوات املتنوعة .

 أن تكون اللعب يف متناول األطفال.
 اففردية حسب األهد هذا الركن تكون مجاعية أواألنشطة يف  -
 نظيم ووضع أمساء لألشياء .حيتاج إىل ت -

 اللعب خمتلفة نوعا وكما تراعي سن الطفل .
 فضاء مفروش بزربية.

 لبناء.العاب أصة األلعاب تطور املهارات احلسية ، احلركية والفكرية خا
 ركن يسمح بلعب األدوار .

 نشطة .ة أهذا الركن يسمح مبزج عد -
 

لل عند ل املعامترتيب األلعاب خيضع ملنهجية تناوبية حيرتم األهداف و 
 الطفل .

 
،  فاليشرتط أن تكون اللعب من مواد غري خطرية على صحة األط

 سهلة التنظيف.
 إثراء هذا الركن بلعب . -
 لعب يتناسب مع عدد األطفال.عدد ونوع ال -
 

يف جو  لتعلمات املتبادلة اليت تتماتشجيع  -
 التعاونيات بني األطفال.

 سيد خمتلف األنشطة ذات التعلمات اهلادفة.جت -
 ة .لتنشئة االجتماعية من تعاون ،مشاركة ،منافسا -
 اعي.علم بعض القواعد يف بعديها املعريف واالجتمت -
دماج مهارات جديدة وتوظيفها يف حل مشكالت إ -

 من جماالت أخرى.

 عاب الرتبوية :مميزات ركن األل 03جدول 
 أنشطة املسرح والتمثيل : -12

اخل والتكامل اس التدلى أسنذكر أبنه ينبغي النظر إىل جوانب الشخصية وتناول جماالت األنشطة التعليمية ع
ل شطة من استعماذه األنلبه هفيما بينها ، فقد ابت لزاما علينا التطرق إىل أنشطة املسرح والتمثيل ملا تتط

ذه األنشطة هئية ، حيث أن اإلميا لعابة واأللعاب الواقعية واإليهامية وكذا األلعاب التقليدية واألللحركات التمثيلي
 ". سرحية ودراميةضعيات مثيل و هتدف إىل حتقيق الكفاءة النهائية التالية :" أن يتواصل الطفل مع اآلخرين بتم

 
 

                                      
  الدليل التطبيقي ملنهاج الرتبية التحضريية ، مرجع سابق ،ص1.36 
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 وضعيات التعلم احملتوايت مؤشرات التعلم الكفاءات املرحلية

 
يتواصل مع اآلخرين 

 ابللفظ واحلركة واجلسم

 د أصوات لألشخاص وحيواانت وأشياء.يقل-
 قلد ابحلركة أشخاص وحيواانت وأشياء.ي -
ستعمل تعبريات الوجه واجلسم لتمثيل ي -

 أشخاص وحيواانت وأشياء.

 اللعب الواقعي.-
 ي .اللعب اإليهام -
 حركات تعبريية. -
 لوجه واجلسم.تغيريات ا -
 مياءات.اإل -

 اللعب ابلصوت.

 شطة اللغوية.وضعية األن-
 طة الفنية التشكيلية.األنش -
 سيقيةاألنشطة املو  -

 يصغي لنص التمثيل. - يؤدي أدوارا متنوعة
 وعا جزئيا .يردد نصا مسم -
 ا كامال .يردد نصا مسموع-

 يعايش النص املسرحي أو التمثيلي.
 واألحاسيس أدائه التمثيلي املشاعر يفيظهر  -

 املتعلقة ابلدور املؤدى.
 ل األدوار .ينوع يف متثي -
 ار.يتنكر للعب األدو  -

 نصوص حوارية. -
 أانشيد. -
 ألعاب التقليد -

 ألعاب إميائية.

 احملاكاة.-
 لعب األدوار.-
 متثيل لوحة حية.-
 .الظالل الصينية -
 صندوق العجائب. 

 العرائس والدمى.
 وط.العرائس ابخلي -
 ئس ابلقفاز.العرا -

 العرائس ابلقناع.
 سرحي.يكتشف اللعب امل - يشارك يف اللعب املسرحي 

 شف أنواع شخصيات اللعب املسرحي.يكت -
 يكتشف خصوصيات الفضاء املسرحي.
 يكتشف خصوصيات التعبري املسرحي.

 يندمج يف مجاعة اللعب املسرحي.
يثبت استقالليته إبظهار أسلوب شخصي يف 

 التمثيل .
 ميثل أدوار بطريقة عفوية. -
 طريقة موجهة.بميثل أدوار  -

 ص مسرحية .مشاهد ونصو  -
 .ثيلية،أوبريات ، متثيلية غنائيةمت -

 لعب رواية. -
ضعيات من الواقع ) يف الوسط و  -

 املدرسي،األسري ، االجتماعي (.

يساهم يف حتضري عرض 
 مسرحي 

 تيار الديكور.يساهم يف اخ -
 خيتار األلبسة .-
 خيتار املوسيقى. -
 خيتار اإليقاع .-

 .ية ثيليساهم يف اختيار موضوع املسرحية أو التم
 يتقبل دوره كممثل أو كمشاهد.

 يؤدي مهمته.

 تركيب مسرحي. -
 شروع لعرض مسرحي.إجناز م -

 حلر للدور .ااالختيار  -
عيني الوضعية :كممثل أو  ت-

 كمشاهد.
حياء مناسبات دينية ،وطنية ، إ -

 ...مدرسية 
 ية.مسابقات متثيل -
 زايرة مسرح. -
 .حضور عرض مسرحي -

طة ملعتمدة ألنشتوايت اكذا احملو : الكفاءات املرحلية الالزمة واملؤشرات والوضعيات التعلمية 04جدول رقم 
 املسرح والتمثيل.
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 توزيع احلجم الساعي األسبوعي على جماالت أنشطة التعلم : -13
 : سبوعي على جماالت أنشطة التعلم ابلكيفية التاليةميكن توزيع احلجم الساعي األ

 دقيقة(30حصص ذات 7د )30ساعات و 3نشاط الرتبية البدنية واإليقاعية :
 د.30حصص ذات  4نشاط الرتبية البدنية : 

 د.30حصص ذات 3نشاط الرتبية اإليقاعية :
 حصة(.16د ) 30ساعات و5نشاط الرتبية الفنية : 

 د. 20حصص ذات  8التشكيلية : نشاط الرتبية 
 د.20حصص ذات  6نشاط الرتبية املوسيقية :

 د. 25نشاط املسرح :حصتان ذات 
 1: مؤشرات التعلم ومضامني أنشطة الرتبية البدنية واإليقاعية -14

 احملتوايت  مؤشرات التعلم
 يكتشف صورة جسمه.

 يعرب ابجلسم.
 يعني موضع جسمه يف الفضاء.

 وضعيات طبيعية.
 متارين احلركة العامة.

 متارين التنفس.
 حيدد اجتاهات جسمه ابلنسبة ملعلم.

 ينجز حركات بتوجيهات لفظية /إشارية.
 ينجز حركات أبدوات ووسائل .

 ينجز حركات بسند موسيقي.

 أنشطة ألعاب القوى ) اجلري ،القفز ،التسلق...(
 ألعاب مائية.

 ألعاب اجلمباز.
 ألعاب حركية منظمة.

 يف أنشطة رايضية مجاعية .يشارك 
 يطبق قوانني اللعب اجلماعي.
 يقوم بدور القيادة أو التبعية.

 ألعاب رايضية مجاعية .
ضعيات رايضية ) سباق ،مشي ، تسلق،جري ،قفز ، رمي أبدوات و  -

 وبدوهنا،على أساس تعليمات.
 حلقات . -
 ألعاب التتابع. -

 ينجز سلسلة من حركات خمتلفة ومتناسقة.
 ل على أساس إيقاعات موسيقية أو غنائية متنوعة .ينتق

 ينجز رقصة مجاعية على حلن إيقاعي.

 سب السرعة واملدة والشدة .ححركات متناوبة -
 عات متنوعة )حلزونية ،موكبية (.حلقات وجممو  -
 ة،رقصات فلكلوريةرقصات ثنائية ،رابعي-

 البدنية واإليقاعية.:مؤشرات التعلم ومضامني أنشطة الرتبية  05جدول رقم 
 
 
 

                                      
  الدليل التطبيقي ملنهاج الرتبية التحضريية )أطفال 5-6سنوات(، اللجنة الوطنية للمنهاج ، وزارة الرتبية الوطنية،اجلزائر،2004م،ص1.58 
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 1: توزيع احلجم الساعي األسبوعي -15
 األنشطة اجملاالت الفرعية اجملال احلجم الساعي 

  سا  8
 

 التواصلي 

 التعبري الشفوي. اللغوي . -
 التخطيط.

 ألعاب القراءة.
 املدين. -
 اإلسالمي. -

 تربية مدنية.
 تربية إسالمية.

  سا5
 
 
 

 العلمي

 احلساب. الرايضي. -
 اهلندسة . 

 القياس .
 حل املشكالت.

 ي .إيقاظ بيولوج - لتكنولوجي.العلمي وا -
 .إيقاظ فيزايئي -
 جي.إيقاظ تكنولو  -

 دنية.الرتبية الب - البدين - البدين والفين سا 9
 .ألعاب إيقاعية -

 نشاد.املوسيقى واإل- الفين -
 .الرمي واألشغال-
 رائس.املسرح والع -

 الدخول واخلروج. - التنظيمي سا5
 الراحة. -

 ساعة 27اجملموع :

 :توزيع احلجم الساعي األسبوعي. 06جدول رقم 
 
 

                                      
  منهاج الرتبية التحضريية ، مرجع سابق،2008م،ص1.29 
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 خالصة : 
ية الطفل ء الشامل لشخصابلبنا يهتم الرتبية البدنية أو " الرتبية احلركية " نشاط هام يف الرتبية التحضريية ألنه

ق األويل لعضلي والتوافجلهاز انمية اومهاراته احلركية الطبيعية ،كما تعتين بت،حيث يعمل على تنمية وتطوير قدراته 
 ن حسن استثمارميكنه مو لطفل لحلركاته من أجل إكسابه اللياقة البدنية ،كما يساهم يف حتقيق التوازن النفسي 

ر والروح لتعاون والتآز ثل اة ملسلميموارده الذاتية ويكسبه السلوك االجتماعي القومي واألمناط السلوكية اخللقية ا
 الرايضية والقيادة والتبعية.

رامج طفل من خالل بركية للحلنفس فنالحظ من خالل اجلدول الزمين لربامج املنهاج أنه يهتم إىل حد ما ابلرتبية ا
 وكذا املسرح ة التشكيلية ،الرتبي ى مثلالرتبية البدنية واإليقاعية ،ابإلضافة إىل استعمال احلركات يف األنشطة األخر 

د على والقياس تعتم اهلندسةساب و والتمثيل ، ابإلضافة إىل الرتبية الرايضية وذلك ابستعمال أدوات صغرية يف احل
 العضالت الصغرية .

لكن السؤال الذي ميكن طرحه وسنحاول اإلجابة عليه يف اجلانب التطبيقي هو ما مدى تطبيق برانمج الرتبية 
دراستنا هذه برانجما للرتبية احلركية ،مع العلم أن نسبته من الوقت احملدد يف املنهاج   البدنية،والذي نعتربه حسب

ساعات مناصفة من اجلانب الفين الذي يتمثل  09من إمجايل الوقت وهذا بقسمة  16.66%ككل مل تتعدى 
 بوع.ساعة لألس 27يف الرسم واألشغال اليدوية واملسرح والعرائس واملوسيقى واإلنشاد ، من أصل 



 

 
 

 
اجلانب التطبيقي



 

 
 

 
 : األولالفصل 

امليدانية اإلجراءات 
للبحث
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 متهيد :
املعرفة العامة أمشل وأوسع من العلم ،ألهنا حتتوي على معارف علمية وأخرى غري علمية ، ويتم التفريق بينهما يف 

ضوء الطرائق أو املناهج أو األساليب املستخدمة يف اكتساب هذه املعارف،إذ أن استخدام املنهج العلمي هو 
املعرفة العلمية والبحث العلمي يقصد به االستقصاء الذي يتميز ابلتنظيم الدقيق الطريق الصحيح للتوصل إىل 

حملاولة التوصل إىل املعلومات أو معارف أو عالقات جديدة ، أو التحقق من املعلومات واملعارف والعالقات 
 1املوجودة وتطويرها ابستخدام طرائق أو مناهج موثوق يف مصداقيتها.

جب استخدام األساليب املوضوعية للتوصل إىل احلقائق والتأكد منها وإجياد حلول املشاكل الطريقة العلمية تستو 
اليت يواجهها الواقع امليداين ،وبناءا على اإلشكالية املطروحة واحملاور اليت حتدد فروض البحث،يتجه الباحث لوضع 

 2كد من الفروض احملددة ،ويتضمن املنهج املناسب لكل حمور ،ذلك جلمع وحتليل كل املعطيات اليت تسمح التأ
 املنهج املستعمل لكل حمور حتديد كل من العينة ،األدوات ،التصميم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
  حممد حسن عالوي ،وأسامة كامل راتب ،البحث العلمي يف اجملال الرايضي،دار الفكر العريب، القاهرة ،1987،ص1.19

 نفس املرجع السابق،ص2.42
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 الدراسة االستطالعية : -1
تدل على الشغل العلمي لالختبارات املرشحة من حيث معايري خمتلفة أمهها معامالت الصدق والثبات واملوضوعية 

،أو هي عبارة عن  1لالختبارات يف التوزيع الطبيعي ألفراد املختربين على االختبار .ومدى حتقيق املنحى الطبيعي 
 2دراسة أولية يقوم هبا الباحث على عينة صغرية قبل بدايته ببحثه هبدف اختيار أساليب البحث وأدواته ".

 ،وذلك يف شهرجتماعي مدارس ابتدائية يف بداية الدخول اال 03أجريت الدراسة االستطالعية على مستوى 
تاحة إلمكانيات املما هي اه ، و ديسمرب ، بطرح بعض التساؤالت حول برانمج الرتبية احلركية ومدى إمكانية تطبيق

 لذلك ...اخل .

 منهج البحث : -2
تعتمد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يتماشى وطبيعة املوضوع الذي يتطلب تقصي ومجع 

،أو مبعىن آخر تصوير الوضع الراهن و 3عرف املنهج الوصفي أبنه يعتمد على دراسة العالقة املتبادلة املعلومات ، وي
حتديد لعالقات اليت توجد بني الظواهر واالجتاهات ،كما ليس جماال وصف ملا هو ظاهر للعيان بل أنه يتضمن 

وصف العالقة بني بعض العناصر حيث أنه يساعدان على  4الكثري من التقصي ومعرفة األسباب واملسببات .
املشكلة للمناهج أال وهي املربيات وكفاءهتن ووجود األدوات والوسائل الالزمة لتطبيقه وكذا عدد التالميذ يف 

حركية اخلاص ابلرتبية  -القسم الواحد ،ابإلضافة إىل احلجم الساعي ،وأتثريها على تطبيق برانمج الرتبية النفس
 ( سنوات. 6 -4م التحضريية )التحضريية ألطفال األقسا

 جمتمع البحث -3
 60مربية مقسمني على   80متثل جمتمع حبثنا يف مربيات القسم التحضريي لبلدية خنشلة حيث متثل عددهن يف 

 . تراوح عدد املربيات  يف كل مدرسة بني مربية واحدة ومربيتنيابتدائية ، حيث 

                                      
  نفس املرجع السابق ،ص1.406 

  معجم علم النفس والرتبية ،جمتمع اللغة العربية ،ط1 ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية ،القاهرة ،1984م ،ص2.79 
ب خالص حممد عبد احلفيظ ومصطفى حسني ابهي ،طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي يف اجملاالت الرتبوية والنفسية والرايضية ،مركز الكتا 3

  .92،ص2002،القاهرة ،2للنشر ،ط
  نوال حممد عمر ، مناهج البحوث االجتماعية واإلعالمية ،مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة ،1986م ،ص4.108-107 
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 عينة البحث : -4
للباحث أن يتناول كل وحدات اجملتمع اإلحصائي ،هلذا ينبغي عليه اختبار بعض  يف كثري من الدراسات ال ميكن

ويعرفها قاسم حسن حسني أبهنا "عدد  1الوحدات املمثلة له ، فالعينة هي جمموعة صغرية نسبيا يف اجملتمع العام .
 2الظواهر املختلفة اليت هلا خواص مشرتكة اليت تكون جزءا من اجملتمع ".

قة رهن بطرياوقد مت اختي ية ،وتتمثل عينة حبثنا يف جمموعة من املربيات املشرفات على تربية األقسام التحضري 
ل متثيلها الحتما ساويةعشوائية ،وهي ابختصار تعين إعطاء كل وحدات العينة ضمن جمتمع الدراسة فرصة مت

 .ابستخدام العينة العشوائيةضمن عينة الدراسة 

 من االبتدائيات التالية : مت اختيارهن عشوائيا % 24 بنسبةمربية  30العينة يف حبثنا بـ ضبط عدد وقد مت 

 أمساء االبتدائيات اليت أجريت على مستواها الدراسة
 اسم املدرسة الرقم اسم املدرسة الرقم

 بن عمارة حلباسي  16 لغرور الصادق 01
 بلمكي علي 17 كرزاي السعدي 02
 حصاد الطيب 18 عمارة بومجعة 03
 خالف عبد احلفيظ 19 عالوي أمحد 04
 زروال حمبويب 20 فرحايت حممد  05
 قوارف خلضر 21 األمري عبد القادر  06
 طاليب عبيد 22 الشابور اجلديدة 07
 لغرور شعبان 23 حفيان مسعود  08
 02موسى رداح  24 -وحة الربيعيح   -القطب اجلديد  09
 مناصرية عمار بن امحد 25 نور الدين الوردي 10
 نصاييب بشري  26 عقون أمحد 11
 هزيل بوزيد 27 نوفمرب  01 12
 يوسفي عبد اجمليد 28 سعدي معمر  13
 بن عمارة املكي 29 الرتبية والتعليم 14
 بن عباس الغزايل 30 غربوري عمر 15

  ميثل املدارس االبتدائية اليت أجريت على مستواها الدراسة  جدول رقم  

 

                                      
  عبد الكرمي بوحفص، اإلحصاء املطبق يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط1، 2005م ،ص 191

توزيع قاسم حسن حسني، املوسوعة الرايضية والبدنية الشاملة يف األلعاب والفعاليات والعلوم الرايضية ،دار الفكر العريب للطباعة والنشر وال 2
  .871،ص1998ن ،،عما1،ط



جراءات الميدانية للبحثاإلالفصل األول                                                              

 

83 
 

 خصائص العينة :

 : من حيث العمر وسنوات العمل يف القسم التحضريي 

 

 العدد املتوسط احلسايب 
 30 42.6 العمر

 03 ( ربةعدد سنوات العمل يف القسم التحضريي ) التج مربية
 ( : معلومات عامة حول عمر املربيات ومدة جتربتهن يف اإلشراف على قسم التحضريي .07جدول رقم )

ملدارس حضريي ببعض ا( املعلومات اخلاصة بعينة من املشرفات على أقسام الت07يبني اجلدول رقم )حيث 
سنة ، أما عدد سنوات العمل  42.5االبتدائية ببلدية خنشلة ، فنالحظ أن متوسط العمر هلؤالء املربيات يقدر بـ 

وات كمتوسط هلذه سن 03 وايلا تقدر حبيف أقسام التحضريي الذي حيدد لنا مدة جتربتهن يف هذا املستوى جند أهن
 . املدة

 جمالت البحث : -5
 1هم املربيات املشاركات يف أداء االختبار أو القياس .اجملال البشري :  -5-1

 شلة .ية خنوتتمثل يف حبثنا هذا يف املربيات املشرفات على تدريس األقسام التحضريية لبلد

 .حىت هناية شهر ماي مرب بداية شهر نوف من اجملال الزماين : -5-2

 ويتمثل موقع دراستنا يف بعض املدارس االبتدائية لبلدية خنشلة . اجملال املكاين : -5-3

 أدوات البحث : -6
تعد أدوات البحث هي أساس اجلانب التطبيقي الذي يعطي مصداقية لإلشكالية ، " وتتم عادة حتديد األداة أو 

األدوات الالزمة جلمع البياانت يف مرحلة إعداد تصميم البحث ، يف ضوء األهداف والبياانت املتاحة ، وما مدى 
إىل مدى حتيز الباحث الستخدام احد مالئمة هذه األدوات لدراسة املشكلة موضوع البحث ،ابإلضافة 

                                      
  نفس املرجع السابق ،ص 1.698 
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األسلوبني الكمي أو الكيفي أو اجلمع بني األسلوبني هبدف زايدة توضيح الرؤية وتعميق النظرة الشمولية ، األمر 
 1الذي يساعد على دقة التحليل وضبط التفسري ".

 االستبيان : -6-1
وضعها يف استمارة ، هبدف احلصول هو عبارة عن جمموعة من األسئلة املرتبة حول موضوع معني يتم  

ض و موإال فإن الغ،على معلومات بظاهرة أو جمتمع البحث بشكل واضح حىت ميكن عرضها على شكل أسئلة 
  والتفسري اخلاطئ سيكون هلما أتثري على النتائج ومدى صحتها وفائدهتا.

  االستبيان : أسئلة -6-1-1
وافق( و ) ال ( ، )مأنعم (  يارات مثل ): وتكون اإلجابة فيه على األسئلة حمددة بعدد من اخل ةاملغلق األسئلة -أ

ى القيام يف النسبية لدالتكال وقلة أو ) غري موافق ( ، وميتاز االستبيان املغلق ابلبساطة وسرعة تفريغ املعلومات
دة روفة وحمدعة معاملوضو  ألجوبةاتكون خيارات بعملية حتليل املعلومات الواردة فيه ،كما أنه أكثر كفاءة عندما 

 العدد وواضحة متاما .
 : ةفتوحاألسئلة امل -ب

يتم تصميم هذا النوع حبيث يتيح اإلجابة للمستجيب على األسئلة الواردة يف االستبيان بدال من حصر  
ة أو يعطي أي إشار  لكنه الو  عيناإجابته يف عدد حمدد من اخليارات ، وهذا النوع من األسئلة يثري عادة موضوعا م

 .اقرتاح للمستجيب لكيفية اإلجابة 
 : ةاملفتوح ةاملغلقاألسئلة  -ج

نظرا للصعوابت اليت تنتج عن استخدام كل من االستبيان املغلق واملفتوح ، فإن بعض الدراسات تلجأ إىل  
وع الذي جترى معاجلته معقدا أسلوب األسئلة املغلقة واملفتوحة يف آن واحد ، ويتم ذلك عندما يكون املوض

ويتطلب معلومات معمقة ، ويتم بتوجيه سؤال مفتوح للمستجيب تتبعه جمموعة من األسئلة املغلقة اليت تصبح 
 2أكثر ختصيصا حول ما ذكره املستجيب .

إن وضع األسئلة لالستبياانت مبختلف أنواعها يتم حبيث تكون بنفس الصيغة والكلمات ونفس الرتتيب  
اق عليه بشكل  االتفمتة قد املستجوبني لضمان إجابتهم على نفس األسئلة وابلتايل فإن ترتيب األسئل  جلميع

 مسبق وال يسمح إبضافة أو حذف أي أسئلة .

                                      
م 2003جالل الدين عبد اخلالق ، مالمح رئيسية عن مناهج البحث يف اخلدمة االجتماعية ،املكتب اجلامعي احلديث ،األزريطة ، االسكندرية ، 1

  .221،ص
  سامي عريفج ، خالد حسني مصلح ، مناهج البحث العلمي وأساليبه ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع ،ط2، عمان ،1999م ، ص 2.68-67 
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 تصميم االستبيان : -6-1-2
 ة :ليالنقاط التا صرها يفكن حميهناك عدة مراحل مير هبا الباحث حينما يسعى إىل تصميم االستمارة االستبيانية 

يف :  يف حبثنا هذا ة وتتمثلاملعلومات املطلوبة : وهي غالبا ما تكون من نوع املعلومات الشخصي حتديد نوعية -1
 السن ، اجلنس ، التعليم ، التجربة ) عدد سنوات العمل يف القسم التحضريي (.

فتوحة يف آن واحد م-مغلقةالستبيان املستخدم :كل أسئلة سواءا أكانت مغلقة أو مفتوحة أو حتديد نوع ا -2
قبل  بيان الذي يتمل لالست جماهلا أهداف حمددة مرتبطة أساسا بنوع املشكلة والظاهرة املدروسة ، وابلتايل فال
قية جل إعطاء مصداذا من أهثنا حتديد الظاهرة أو اإلشكالية املدروسة بدقة ، وقد مزجنا أنواع االستبيان يف حب

 أكثر للبحث .

 و أهداف فرعيةأجزاء أ هلدف الرئيسي للبحث وتقسيمه إىلاوىل لالستبيان : ويتطلب هذا حتديد املسودة األ -3
يتم  سية ، وبعد أنحية نفانم من تعترب خطوطا عريضة ملواضيع االستبيان وكيفية ترتيبها سواء من انحية منطقية أ

  .حتديد املواضيع تتم املباشرة بكتابة األسئلة لكل موضوع أو حمور 

يف املنهجية للحكم  ( خمتصني يف املوضوع أو 5إىل  3يان بعدها على أساتذة حمكمني ) من يعرض االستب - 4
ن طرف مخس مستبيان م االعلى مدى توافق االستبيان مع اإلشكالية املطروحة وخدمته هلا ، فقد قمنا بتحكي

بية البدنية من معهد الرت  لرايضيةية وابية البدنحمكمني خمتصني يف النشاط البدين الرتبوي ونظرية ومنهجية الرت  أساتذة
توافق  الحظات اليتملابويتم األخذ  والرايضية ببسكرة ، بعدها مت تعديل االستبيان بناءا على املالحظات املقدمة ،

 عليها أكثر من أستاذ حمكم .

 : األسس العلمية ألداة البحث ) االستبيان ( -7
فيه أداة الدراسة متوافقة واثبتة يف قياسها ، ويعترب الصدق مظهرا أكثر أمهية من * الثبات : هو املدى الذي تكون 

ن صادقة دون أن الثبات آلن االفتقار إىل الصدق يتضمن افتقار املعىن ، وعلى أية حال ال ميكن لألداة أن تكو 
 1 تكون أوال اثبتة.

ابلرغم من تعدد الطرق املستعملة  1تبار ،ومن أجل التأكد من ثبات املقياس اعتمدان على طريقة إعادة االخ
للتأكد من ثبات أداة الدراسة نذكر منها : طريقة الصور املتكافئة ، طريقة حتليل التباين ، وطريقة التجزئة النصفية 
 ا.، واختياران هلذه الطريقة راجع لطبيعة حمتوايت األداة املعتمدة يف حبثنا أال وهي االستبيان ، ولسهولة ضبط بياانهت

                                      
املتحدة  دوانلد هاري وآخرون ، ترمجة سعد احلسيين ، مقدمة للبحث يف الرتبية ، الطبعة األوىل ، دار الكتاب اجلامعي ، العني اإلمارات العربية 1
  .298،ص2004،



جراءات الميدانية للبحثاإلالفصل األول                                                              

 

86 
 

أايم فما فوق ( و على نفس العينة  10وتتميز هذه الطريقة إبعادة االختبار بعد فرتة ليست بقليلة ) من  
كان معامل   ثانية ، وكلماوىل والة األالتجريبية، مث نقوم حبساب معامل االرتباط بني النتائج املتحصل عليها ابلتجرب

نا إىل صلوحتليلها تو  ، ستبيان ابال يع وتبويب البياانت املتعلقةاالرتباط مرتفع كان ثبات املقياس كبري .وبعد جتم
مقارنتها و هذه النتائج  معاجلة ن بعدمقادير االرتباطات ملعامل " برسن " ومعامل " ألفا كروم ابخ " لثبات االستبيا
 عن طريق النسب املئوية واملتوسطات احلسابية ، حتصلنا على النتائج التالية :

على  بيات ، حتصلناين املر ة وتكو الختبار احملور األول من االستبيان الذي يدرس املتغري املتعلق بكفاءابلنسبة 
 (.0.92( ومعامل ألفا للثبات ) 0.65معامل ارتباط قدره ) 

أما احملور الثاين املتعلق بتأثري الوسائل و األجهزة  ،حتصلنا بعد التحليل على حتصلنا على معامل ارتباط  
 (.0.90( ومعامل ألفا للثبات ) 0.72) قدره 

أما احملور الثالث املتعلق عدد التالميذ وتوزيع احلصص ،حتصلنا بعد التحليل على حتصلنا على معامل  
 (.0.82( ومعامل ألفا للثبات ) 0.81ارتباط قدره ) 

امالت ثبات عالية أعاله أن حماور االستبيان تتمتع مبع نالحظ من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها 
 ( ومجيعها قيم مرتفعة 0.88( ، كما أن القيمة العامة ملتوسط معامل الثبات )0.92-0.82تراوحت ما بني ) 

 . مما يدل على ثبات املقياس وصالحية تطبيقه وقدرته على حتقيق أهداف البحث

                                                                                                                    
  رجاء دويدري ، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية ،الطبعة األوىل ، دار الفكر املعاصر ، بريوت ،2000،ص 1.345 
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حيث 1* الصدق : ميكن تعريف صدق املقياس على أنه املدى الذي يقيس عنده اختبار معني ما يراد قياسه .
، مث نستعمل الطريقة اتذة من ذوي االختصاص أس 05دهم اعتمدان بدرجة أوىل على صدق احملكمني وعد

 اإلحصائية التالية لتأكيد ذلك :

الصدق =  الثبات√

 معامل الصدق معامل الثبات احملور 
 0.95 0.92 احملور األول
 0.94 0.90 احملور الثاين 
 0.90 0.82 احملور الثالث

 0.93 متوسط معامل الصدق
 ميثل معامل الصدقجدول رقم 

القيمة  ( كما أن0.95-0.90أعاله أن قيم معامل الصدق عالية حيث تراوحت ما بني )يتضح من اجلدول 
 .دق عاليةصان يتمتع بدرجة االستبيومجيعها قيم مرتفعة ، مما يدل على أن  0.93العامة ملتوسط معامل الصدق 

 متغريات البحث : -8
ي أمهية حىت حتديد ما يسمى جمال التغري إذا كان متغريا ( والذي ميكن أن أيخذ أ x y zوتدل على رمز مثل ) 

-اثبت )مستقل(،-، وتنقسم املتغريات إىل قسمان رئيسيان :  2ال أيخذ سوى قيمة وحيدة فإنه يسمى اثبتا .
 متحرك )اتبع(.

 وهو املتغري الذي يتحكم فيه الباحث ليغري من شدته أو أي خاصية أخرى ليعرف املتغري املستقل : -8-1
 ، ويف حبثنا هذا املتغري املستقل هو برانمج الرتبية احلركية. أتثريها على املتغري التابع

هو القياس اخلاص ابلسلوك الذي يالحظه الباحث دون أن تكون عليه مراقبة وإمكانية  تغري التابع :امل -8-2
ويف حبثنا هذا املتغري التابع هو األقسام  ،3تغيري ، فهو متغري يتوقف على املتغري املستقل ، ويتغري بتغري هذا األخري

 التحضريية .

                                      
  دوانلد هاري وآخرون ، مرجع سابق ،2004،ص 3241

  نفس املرجع السابق ،ص 2.695 
  عبد الكرمي بوحفص ، مرجع سابق، ص3.14 
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 األدوات اإلحصائية : -9
 .SPSSمت االعتماد على مفرغات برانمج 

(.2مل ارتباط برسون ، ألفا كرونباخ ، كا تربيع )كااملتوسط احلسايب ، معا



 

 
 

الفصل اخلامس : عرض 
 وحتليل نتائج االستبيان
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 عرض وحتليل نتائج احملور األول  -1
 ما هو نوع التكوين الذي تلقيتموه لتأطري أقسام التحضريي . السؤال األول :

 ية .ة احلركرتبيمعرفة مدى أتثري نوع التكوين على السري احلسن لربانمج ال الغرض من السؤال :

 

 أنواع التكوين

  

 التكرار 

النسبة 

 %المئوية 

 2كا  المحسوبة 2كا 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

دال / غير 

 دال
   % 0 0 مربي)ة(

 

 

 

22.53 

 

 

 

 

3.84 

 

 

 

 

0.05 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 دالة

مربي)ة( مختص)ة( 

 لألطفال
0 0 %  

  6.7 % 02 علم النفس التربوي
 93.3 % 28 معلم)ة( ابتدائي

 يبني نوع التكوين والشهادات املتحصل عليها لتدريس أقسام التحضريي.  08جدول رقم 

 

 
 يبني نوع التكوين والشهادات املتحصل عليها لتدريس أقسام التحضريي. 04شكل رقم 

 حتليل النتائج :
رقم .... أن نوع التكوين املتلقي من طرف املربيات ، املسيطر على تدريس  نالحظ من خالل اجلدول 

يف (  % 93.3ــ بسبته نأطفال القسم التحضريي هو التعليم االبتدائي كما هو مبني يف اجلدول حيث قدرت 
ة( )و مريبأ ، )ة(مريب ابلنسبة لتكوين علم النفس الرتبوي ، أما ابلنسبة لتكوين %  6.7حني جند نسبة 

 فنجد أهنا نسبة معدومة أي ليس هناك تكوين يف هذا اجلانب. خمتص)ة( لألطفال
 2أكرب من كا  22.53احملسوبة واليت تساوي  2من خالل النتائج املوضحة  يف اجلدول الذي يبني كا 

جود فروق ذات داللة مما يدل على و  1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  3.84اجلدولية واليت تساوي 
 إحصائية لصاحل معلمي االبتدائي .

0% 0% 6,7%

93,3%
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 النتائج :  تفسري
يظهر لنا أن معظم املربيات املشرفات على القسم التحضريي لديهن  08من خالل نتائج اجلدول رقم  

عتمد تيعين أن وزارة الرتبية  وهي نسبة كبرية ، مما(  % 93.3تدائي حيث مثلن نسبة تكوين خاص ابلتعليم االب
مام ابألقسام ن االهتؤكد أعلى معلمات الطور االبتدائي يف اإلشراف على األقسام التحضريية ، مما يبني وي

ستنا ، يت هي حمل درانشلة الخلدية التحضريية جديد العهد يف املدارس اجلزائرية ومن بينها املدارس االبتدائية لب
سنوات ( الذين هم  5-4حيث يالحظ غياب كلي للمربيات املتخصصات يف تربية أطفال األقسام التحضريية ) 

ة العامة اخلاص علوماتائج املومن بني النتائج اليت تؤكد حداثة االهتمام ابلقسم التحضريي نتهدف دراستنا ، 
يف حدها  ث سنواتوز ثالالعمل يف األقسام التحضريية اليت لت تتجاابملربيات من خالل متوسط عدد سنوات 

 تطبيق برامج ىلوهذا يؤثر ع األقصى ، وهذا يثبت لنا نقص اخلربة لدى املربيات يف جمال الرتبية التحضريي ،
 لة .ذه املرحعترب من أهم الربامج الرتبوية هلحركية الذي ي-املنهاج وخاصة برامج الرتبية النفس

 ركي (؟حب النفس جلاناخالل تكوينكم هل تطرقتم إىل معلومات هتتم ابلنمو احلركي )  ل الثاين :السؤا
ها الطفل كية اليت حيتاجية احلر لرتبمعرفة مدى إملام املربيات ابملعارف واملعلومات اخلاصة اب الغرض من السؤال :

 واملساعدة له على النمو.
 عرض النتائج :

التطرق إلى 

معلومات تهتم 

بالنمو الحركي  
 ) الجانب النفس

 حركي ( -

 

 التكرار

 

النسبة 

 %المئوية 

 

 2كا 

 المحسوبة

 

 2كا 

 الجدولية

 

مستوى 

 الداللة

 

درجة 

 الحرية

 

دال / غير 

 دال

 دالة 1 0.05 3.84 16.13 86.7 26 نعم

 13.3 04 ال

 ة (.ابلنمو احلركي ) الرتبية احلركي( يبني عدد املربيات اللوايت تطرقن إىل معلومات هتتم 09جدول رقم )
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 .يبني عدد املربيات اللوايت تطرقن إىل معلومات هتتم ابلنمو احلركي ) الرتبية احلركية ( 05شكل رقم 

 حتليل النتائج :
تطرق معظم املربيات ملعلومات هتتم ابلنمو احلركي ) اجلانب النفس  09يظهر من خالل اجلدول رقم  

مل يتطرقن  %  13.3سبةمربيات مقدرة بن 04مربية ، يف حني جند أن  26ممثلة يف   %86.7حركي ( بنسبة  
 ملعلومات حول الرتبية احلركية اخلاصة بنمو أطفال األقسام التحضريية.

اجلدولية واليت  2أكرب من كا  16.13احملسوبة واليت تساوي  2و من خالل اجلدول الذي يبني أن كا 
لة إحصائية لصاحل مما يدل على وجود فروق ذات دال 1ودرجة حرية  0.05لة عند مستوى دال 3.84تساوي 

 املربيات اللوايت تطرقن إىل معلومات هتتم ابلنمو احلركي.
 حتليل وتفسري النتائج :

توضح نتائج اجلدول أن معظم املربيات تطرقن خالل تكوينهن إىل معلومات هتتم ابلنمو احلركي  لألطفال  
حركي ( وابلعودة إىل نتائج السؤال األول الذي رأينا فيه نوع التكوين املتطرق له من قبل املربيات ) اجلانب النفس 

هو معلمات الطور االبتدائي ، يتبادر لنا أن املربيات على دراية بكم معترب من املعلومات حول خصائص ومميزات 
كما ميكن التطرق   1اسة للحركة عن طريق األلعاب .الطفولة واحتياجاهتم يف بداية مرحلة الطفولة مبا فيها احلاجة امل

للمعلومات حول النمو احلركي لألطفال من خالل الدورات التكوينية ودورات الرسكلة اليت تنظمها الوزارة ملربيات 
  القسم التحضريي.

أهنن من املربيات أما ابلنسبة للمربيات اللوايت أجنب بعدم التطرق إىل معلومات هتتم ابلنمو احلركي ، هذا يعين 
اللوايت مل يدرسن يف التخصصات اليت هتتم  بدراسة خصائص ومميزات األطفال ، أي أهنن املربيات ذو صفة 

األستاذات املوجزات واللوايت حيملن التخصصات التالية : " األدب العريب ، العلوم اإلسالمية ، الفلسفة " ، حيث 
كن إرجاع غياب املعلومات اخلاصة ابلنمو احلركي ألطفال كما مي،وهي نسبة ضئيلة  %13.3ميثلن نسبة 

املعلومات العامة نتائج األقسام التحضريية إىل أهنن مبتدءات يف إشرافهن على القسم التحضريي وهذا ما تبينه 

                                      
  حممد خليفة بركات ، علم النفس التعليمي ، دار القلم ، الطبعة األوىل ، الكويت ، 1979م، 1.166 
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سنوات  03ال يتجاوز اخلاصة ابملربيات ، حيث رأينا أن متوسط عدد سنوات العمل يف القسم التحضريي 
وهي فرتة قد تكون كافية للبعض بتكوين خربة حول طرق تربية    مدة سنة واحدة ومخس سنواتواحملصور بني

أطفال األقسام التحضريية ، وقد ال تكفي للبعض اآلخر من املربيات ، وهذا ما جيربهن على هنج طريقة التعليم 
 1االبتدائي املتعامل هبا مع أطفال هذا الطور .

 اذا يوفر القسم التحضريي للطفل .حسب رأيكم م السؤال الثالث :
طبيق تص مدى ستخالمعرفة اجلانب الذي حيظى ابهتمام أكثر من طرف املربيات ال الغرض من السؤال :

 برانمج الرتبية احلركية يف األقسام التحضريية ابملدارس االبتدائية.
 عرض النتائج:

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

مربع  كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االختيارات التكرار

 11.86 7.81 0.05 3 دالة

تحضير الطفل للمرحلة  15 50

 التحضيرية 

باللعب  السماح لألطفال 3 10

 بطريقة دائمة ومنتظمة

االهتمام بحاجات  4 13.3
 وميولهم

انفتاح قسم يؤهل عملية  8 26.7

 الطفل
  يبني اجلانب الذي يوفره القسم التحضريي للطفل. 10جدول رقم 

 
 يبني اجلانب الذي يوفره القسم التحضريي للطفل. 06شكل رقم 

 حتليل النتائج :

                                      
  عبد الرمحن بن سامل ، املرجع يف التشريع املدرسي اجلزائري ، مطابع عمار قريف ، الطبعة الثانية ، ابتنة ، اجلزائر ، 1994، ص1.64 
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و حتضري هللطفل  حضريينالحظ من خالل اجلدول أن املربيات أجنب  على أن اجلانب الذي يوفره القسم الت
عملية انفتاح الطفل حيث  ، مث انه قسم يؤهل % 50مربية بنسبة  15الطفل للمرحلة التحضريية حيث متثل يف 

لطفل تحضريي لوفره القسم اليانب الذي ، مث يليه إجابة املربيات على أن اجل % 26.7مربيات بنسبة  8متثل يف 
ا اجلانب املتمثل يف ، أم % 13.3مربيات بنسبة  04هو االهتمام حباجات األطفال وميوهلم حيث متثل يف 

 .%10مربيات بنسبة  03السماح لألطفال ابللعب بطريقة دائمة ومنتظمة فتمثل يف 
 7.81ية واليت تساوي اجلدول 2أكرب من كا  .8611احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا

بيات حصائية لصاحل املر مما يدل على وجود فروق ذات داللة إ 3ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة 
 لتحضريية.مرحلة افل للاللوايت تطرقن إىل  أن اجلانب الذي يوفره القسم التحضريي للطفل هو حتضري الط

 

 ي.ماهي اجلوانب األكثر أمهية ابلنسبة للطفل يف القسم التحضري  السؤال الرابع :
 ل .بة للطفابلنس معرفة ما اجلانب الذي تعتربه املربيات أنه األكثر أمهية الغرض من السؤال :

 عرض النتائج :

دال/غير 
 دال

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

كا مربع 
 الجدولية

كا مربع 
 المحسوبة

النسبة 
 المئوية

 االختيارات التكرار

 3.8 5.99 0.05 2 دالةغير 

الجانب  07 23.3

 المعرفي/العقلي 

الجانب  15 50

 االجتماعي/الوجداني

الجانب  08 26.7

 النفسي/الحركي
 يبني  اجلوانب األكثر أمهية ابلنسبة للطفل يف القسم التحضريي حسب اعتبارات املربيات. 11جدول رقم 

 
 اجلوانب األكثر أمهية ابلنسبة للطفل يف القسم التحضريي حسب اعتبارات املربيات. يبني 07شكل رقم 
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سبة ثر أمهية ابلننب األكاجلا نالحظ من خالل اجلدول أن املربيات اعتربن أن اجلانب االجتماعي / الوجداين هو
أن  فاملربيات أجنبرى أما اجلوانب األخ % 50مربية بنسبة  15للطفل يف القسم التحضريي ومتثل ذلك يف 

بة  مربيات بنس 07ي متثل يف واجلانب املعريف العقل % 26.7مربيات بنسبة  08اجلانب النفسي احلركي متثل يف 
23.3. %. 

عند  5.99واليت تساوي  اجلدولية 2أصغر  من كا 3.8احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا
نب حصائية بني اجلواإمما يدل على عدم  وجود فروق ذات داللة  2ي ودرجة حرية تساو  0.05مستوى داللة 

 األكثر أمهية ابلنسبة للطفل يف القسم التحضريي حسب اعتبارات املربيات.
 حتليل وتفسري النتائج : 

ل تبني نتائج اجلدول اختالف يف اعتبارات املربيات حول اجلانب األكثر أمهية الذي جيب أن هنتم به يف تربية الطف
يف األقسام التحضريية ، وهذا يعين وجود اختالف يف مؤهالت وكفاءة املربيات املشرفات على القسم التحضريي 
ويرجع ذلك إىل نقص التكوين املتخصص يف جمال الرتبية اخلاصة ألطفال األقسام التحضريية ، والذين حيتاجون  

"           ه العمر ميتازون ابلغزارة احلركية ،كما يشريإىل تربية نفس حركية أكثر من اجلوانب األخرى ،ألهنم يف هذ
إىل اعتبار الرتبية احلركية كنظام تربوي مبين بشكل أساسي على اإلمكاانت النفس حركية الطبيعية املتاحة  بوتشر"

 1لدى الطفل .
ثيقا ابجلانب النفس كما جتدر اإلشارة إىل أن اجلانبني املعريف العقلي واالجتماعي الوجداين مرتبطان ارتباط و 

لذلك أعطيت األمهية هلذا األخري ألنه األجنع يف مساعدة الطفل على النمو السريع والشامل يف خمتلف  2حركي .
 اجلوانب .حبيث أن التعلم عن طريق احلركة أفضل من التعلم ابلوضعيات الساكنة .

 هل لديكم برانمج عمل خاص ابلرتبية احلركية . السؤال اخلامس :
هاج الرتبية ر يف منملسطامعرفة ما إذا كان يوجد برانمج عمل خاص ابلرتبية احلركية  رض من السؤال :الغ

 التحضريية .

درجة  دال دال/غير
 الحرية

مستوى 
 الداللة

كا مربع 
 الجدولية

كا مربع 
 المحسوبة

 النسبة
 المئوية

 االختيارات التكرار

 1.2 3.84 0.05 1 دالة غير 
 نعم  18 60
 ال 12 40

 .يبني مدى  اهتمام املربيات بربانمج الرتبية احلركية املسطر يف منهاج الرتبية التحضريية  11جدول رقم

                                      
:bucher,charles,A 1  thacton,nolana,physical éducation for children , movement and experiences 

macmilan co,inc, NY,1979,P125.  
  أسامة كامل راتب ، النمو احلركي ،القاهرة ، دار الفكر العريب ،1990،ص2.251 
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 .ةيبني مدى  اهتمام املربيات بربانمج الرتبية احلركية املسطر يف منهاج الرتبية التحضريي 07شكل رقم 

 

 :حتليل النتائج 
مربية بنسبة  18ثلن يف ية يتماللوايت ميتلكن برانمج خاص ابلرتبية احلركنالحظ من خالل اجلدول أن املربيات 

 %40مربية بنسبة  12ثلن يف يتم أما املربيات اللوايت أجنب بعدم امتالكهن  لربانمج خاص ابلرتبية احلركية 60%
ة متثل وزارة الرتبي ى منهاجدن عل، وأن املربيات اللوايت ميتلكن برانمج خاص ابلرتبية احلركية أظهرن أهنن يعتم

 %22.22بيات بنسبة مر  04أما املربيات األخرايت متثل عددهن يف  %66.66مربية  بنسبة  12عددهن يف 
 . %11.11يعتمدن على مواقع االنرتنت بنسبة  02يعتمدن على املراجع والكتب ، و مربيتني 

عند  3.84واليت تساوي  اجلدولية 2كاأصغر  من   1.2احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا
  حصائية بني لصاحلإمما يدل على عدم  وجود فروق ذات داللة  1ودرجة حرية تساوي  0.05مستوى داللة 

 ية.تحضري املربيات اللوايت ميتلكن برانمج الرتبية احلركية املسطر يف منهاج الرتبية ال

 سب احتياجاهتم وخصائصهم.هل لديكم أنشطة تقدموهنا لألطفال ح :السادسالسؤال 
التعرف على أهم ميزة متتاز هبا األنشطة املقدمة من طرف املربيات لألطفال حسب  الغرض من السؤال :

 1خصائصهم واحتياجاهتم.
 عرض النتائج :

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 

 االختيارات

 22.53 3.84 0.05 1 دالة
 نعم 28 93.3

 ال 02 6.7

 .يبني وجود أو غياب األنشطة اخلاصة حسب احتياجات األطفال وخصائصهم وأهم مميزاهتا 12جدول رقم 

                                      
  طارق البدري ، مرجع سابق ، ص1.20 
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 .يبني وجود أو غياب األنشطة اخلاصة حسب احتياجات األطفال وخصائصهم وأهم مميزاهتا 08شكل رقم 

 

 النتائج :حتليل 
قدموهنا لألطفال يأجنب وجود أنشطة خاصة  % 93.3مربية بنسبة  28من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان 

فيهية بنسبة مث أهنا  تر  ، إجابة  16مبعدل  % 53حسب احتياجاهتم ومتثلت هذه األنشطة أهنا تربوية  بنسبة 
 16مبعدل    % 7ة ة ،مث حركية بنسبإجاب 16مبعدل  % 16إجاابت ،مث تعليمية بنسبة  07مبعدل  % 24

 إجابة.
 3.84لية واليت تساوي اجلدو  2أكرب   من كا 22.53احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا

بيات حصائية لصاحل املر مما يدل على وجود فروق ذات داللة إ 1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة 
 اليت تقدمن أنشطة لألطفال حسب خصائصهم واحتياجاهتم.

 تفسري النتائج :
املعطيات املعرفية ) أي التكوين يعين وجود اختالف يف الربامج املسطرة ألقسام التحضريي إىل االختالف يف 

والـتأهيل اخلاص ابملربيات ( وكذا اإلمكاانت املادية والبشرية والطبيعية ، فيظهر من خالل النتائج أن معظم 
املربيات تعتمدن على األنشطة الرتبوية ، مث على األنشطة الرتفيهية وبعدها أتيت األنشطة احلركية يف آخر 

ن تويل ابهتمام أكثر ، ألنه كما رأينا يف الفصل الثاين أن الطفل ميتاز ابلغزارة احلركية يف االهتمامات واليت يفرتض أ
هذا السن لذا جيب أن نليب حاجته إىل احلركة واللعب من خالل التعلم عن طريق احلركة ، فهذا النوع من الرتبية 

احلديثة ، ابعتبار أن الطفل هو حمور العملية  يف الرتبية 1أصبح أساس العملية التعليمية ألطفال األقسام التحضريية 
 الرتبوية .

شطة هن أكثر ابألناهتمام خالل تظهر النتائج أن معظم املربيات تقليدايت يف براجمهن املقدمة لألطفال وهذا من
 الرتبوية والتعليمية اليت تعتمد يف تطبيقها على الوضعيات الساكنة.

                                      
  عبد احلميد شرف ، مرجع سابق ، ص1.40 
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يف املنهاج  ج املسطرانمة( على قسم التحضريي هل ميكن تطبيق الرب بصفتك مريب)ة( مشرف) السؤال السابع :
 خاصة يف جمال الرتبية النفس حركية ؟.

لرتبية النفس ا جمال يفاصة حتديد مدى إمكانية تطبيق الربانمج املسطر يف املنهاج ، خ الغرض من السؤال :
 حركية وكذا أهم املعوقات اليت تؤدي إىل عدم تطبيقه .

 
 
 
 

 النتائج :عرض 

دال/غير 
 دال

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

كا مربع 
 الجدولية

كا مربع 
 المحسوبة

النسبة 
 التكرار المئوية

 االختيارات

غير 
 دالة

1 0.05 3.84 3.33 
 نعم  20 66.7
 ال 10 33.3

 ركية.حالرتبية النفس : يبني مدى إمكانية تطبيق الربانمج املسطر يف املنهاج ، خاصة يف جمال  13جدول رقم 

 
 : يبني نسبة املربيات اجمليبات إبمكانية تطبيق برانمج الرتبية احلركية 09جدول رقم 

5

15

00

5
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15

20

بنسبة كبيرة بنسبة متوسطة  بنسبة ضئيلة

في حالة إإلجابة ب نعم 
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 : يبني نسبة املربيات اجمليبات إبمكانية تطبيق برانمج الرتبية احلركية 10جدول رقم 

 حتليل اجلدول : 
املسطر خاصة جمال  أجنب إبمكانية تطبيق الربانمج %66.7مربية بنسبة  20نالحظ من خالل اجلدول أن 
مربيات أجنب بنسبة   05مربية أجابت أن ميكن ذلك بنسبة متوسطة ، و  15الرتبية النفس حركية ،حيث أن 

 كبرية ، يف حني مل يكن هناك إجاابت أبن تطبيقه ضئيل .
و  %33.3مربيات بنسبة  10عددهن يف أما املربيات اجمليبات ب عدم إمكانية تطبيق الربانمج املسطر فتمثل 

ربيات ، وكذلك م 07 أرجعن سبب ذلك هلا عالقة بغياب الوسائل واألجهزة الضرورية حيث متثل عددهن يف
عائق وأن كتماعية  بيئة االجأرجعن أهم املعوقات إىل صعوبته ،يف حني جند مربية واحدة أرجعت ال 02مربيتني 

 جابة املربيات.البيئة الطبيعية ليست معوق لعدم إ

اجلدولية واليت تساوي  2أصغر  من كا  3.33احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
ات داللة إحصائية مما يدل على عدم  وجود فروق ذ 1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  3.84

 ركية.لصاحل املربيات اجمليبات بعدم إمكانية تطبيق برانمج الرتبية احل

ات عملياألرقام وال -لغوية ف الهل تعتمد يف تقدمي النشاط التعليمي على ) املفاهيم واملعار  السؤال الثامن :
 اللعب اهلادف(. -احلسابية

مي من النشاط التعلي  تقدمييه يفالتعرف على احملتوى الرتبوي العلمي الذي يتم االعتماد عل الغرض من السؤال :
 طرف املربيات .

 النتائج :عرض 
دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االختيارات التكرار

المفاهيم  05 16.7 30.2 5.99 0.05 2 دالة

 والمعارف اللغوية

2

7

0 10

2

4

6

8

صعوبته  غياب الوسائل و
األجهزة 
الضرورية

يةالبيئة الطبيع يةالبيئة االجتماع

في حالة إإلجابة ب ال أهم 
المعوقات 
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األرقام والعمليات  01 3.3

 الحسابية

 اللعب الهادف 24 80

 .ف املربياتاحملتوى الرتبوي العلمي الذي يتم االعتماد عليه يف تقدمي النشاط التعليمي من طر يبني  14جدول رقم 

 
 ت.ف املربيايبني احملتوى الرتبوي العلمي الذي يتم االعتماد عليه يف تقدمي النشاط التعليمي من طر  11جدول رقم 

 حتليل النتائج : 
ف ، يمي على اللعب اهلاديعتمدن يف تقدمي النشاط التعل % 80مربية بنسبة   24نالحظ من خالل اجلدول أن 

،يف  % 16.70ة بنسبة للغويمربيات منهن يعتمدن يف تقدمي النشاط التعليمي على املفاهيم و املعارف ا 05و 
 . % 3.30حني هناك مربية واحدة تعتمد األرقام والعمليات احلسابية بنسبة 

 5.99ية واليت تساوي اجلدول 2أكرب  من كا  30.2احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا
بيات حصائية لصاحل املر مما يدل على وجود فروق ذات داللة إ 2ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة 

 املعتمدات على اللعب اهلادف.
 تفسري النتائج :

عب اهلادف وهذا يعطي صورة ابطالع املربيات يظهر من خالل النتائج اعتماد معظم املربيات على الل 
على كل ما هو جديد يف املنظومة الرتبوية احلديثة حيث أن املناهج احلديثة تدعو إىل تلبية حاجات الطفل اليت 

 1سنوات ( حول اللعب واحلركة والنشاط . 05تتمحور يف فرتة القسم التحضريي ) طفل 
ة ألطفال بية التحضرييال الرت ة يف جميف مواكبة املنظومات الرتبوية املعاصر وبذلك ميكن القول أبن املربيات جتتهدن 

 األقسام التحضريية .

                                      
  اجلريدة الرمسية للجمهورية / العدد 04-27 يناير ،سنة 2008،ص1.12 
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أما املربيات املعتمدات على املفاهيم واملعارف اللغوية ، وكذا األرقام والعمليات احلسابية ، فريجع ذلك  
تعتمد على تلقني املعارف واملفاهيم واألفكار من إىل الطريقة التقليدية اليت كن يعتمدهنا يف الطور االبتدائي ، اليت 

وضعيات ساكنة ، وهذا ما جعل الدكتورة " منتسوري "تثور ضد هذا الفكر الرتبوي ، فقد أفادت أبمهية إعطاء 
 1األطفال حرية واسعة النطاق يف حركتهم ويف ألعاهبم ويف استخدام لعبهم.

 ركي ؟ح -النفس لتقومي قدرات الطفل يف اجلانبهل تعتمدون على مقاييس علمية  السؤال التاسع :
طفل يف اجلانب درات المي قمعرفة مدى اهتمام املربيات ابملقاييس العلمية لعملية تقو  الغرض من السؤال :

 حركي.-النفس
 عرض النتائج :

دال/غير 
 دال

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

كا مربع 
 الجدولية

كا مربع 
 المحسوبة

 التكرار النسبة المئوية
 االختيارات

 13.33 3.84 0.05 1 دالة 
 نعم  25 83.3

 ال 05 16.7

 : يبني مدى اعتماد  املربيات على املقاييس العلمية لعملية التقومي. 15جدول رقم 

 

 
 يبني مدى اعتماد  املربيات على املقاييس العلمية لعملية التقومي. 12شكل رقم 

أجنب بوجود مقاييس علمية بتقومي   % 83.3مربية ممثلة يف نسبة  25أن 16يظهر من خال ل اجلدول  
قدرات الطفل يف اجلانب النفس حركي ، حيث أهنن وضحن يف السؤال التابع هلذا الشطر واملتمثل يف ماهية هذه 

املقاييس حيث اتفق معظمهن على :استعمال جدول الكفاءة القاعدية املوجود يف دليل للمقاييس اليت يتم 

                                      
  نفس املرجع السابق ، ص1.129 
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بواسطتها تشخيص املكتسبات والصعوابت ومصادرها  وكذلك استعمال التقومي التكويين ابعتباره أنه التقومي 
 األجنع لذلك وكذا استعمال أداة الشبكة التقوميية.

أما عن جمموعة املربيات اجمليبات بعدم االعتماد على مقاييس علمية لتقومي قدرات الطفل يف اجلانب  
 مربيات. 05مبعدل  % 16.7نسبة النفس حركي فيمثلن 

اجلدولية واليت تساوي  2أكرب  من كا  13.33احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
لة إحصائية لصاحل مما يدل على وجود فروق ذات دال 1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  3.84

 لتقومي.املربيات املهتمات ابملقاييس العلمية لعملية ا
 حتليل وتفسري النتائج :

من خالل النتائج املتوصل يظهر لنا اهتمام كبريا ابملقاييس العلمية لعملية تقومي قدرات الطفل يف اجلانب  
النفس حركي ، وهن يعتمدن يف ذلك على مؤشرات الكفاءة القاعدية املوجود يف الدليل التطبيقي املرافق ملنهاج 

ذي حيتوي على شبكات تقوميية ألنشطة الطفل، وهذا يعين أن املربيات حتاولن قدر وال 1الرتبية التحضريية .
اإلمكان تغطية برامج الرتبية التحضريية مبختلف الطرق العلمية ، لكن يبقى عامل اخلربة والتجربة ،ك حلقة ضعف 

 يف التعامل مع برامج الرتبية احلركية ، ابإلضافة إىل اإلمكاانت املادية والبشرية .
أما املربيات الغري معتمدات على مقاييس علمية فيمكن إرجاع ذلك إىل غياب العالقة ابلتخصص أو عدم 

االهتمام ابلتقومي الذي يعترب مكونة أساسية من مكوانت الفعل التعلمي، والذي يهدف إىل ضمان التقدم األمثل 
 2لكل طفل ، حسب وتريته التعلمية اخلاصة .

 هل ترى أبن الرتبية احلركية ضرورية ابلنسبة للطفل . السؤال العاشر :
 ل.بة للطفمدى إدراك املربيات ألمهية الرتبية احلركية ابلنسمعرفة الغرض من السؤال : 

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االختيارات التكرار

 7.2 5.99 0.05 2 دالة

 مقتنع 10 33.3

 مقتنع تماما 16 53.3

 غير مقتنع  04 13.3

 يبني مدى ضرورية الرتبية احلركية ابلنسبة للطفل . 16جدول رقم 

                                      
  الدليل التطبيقي ملنهاج الرتبية التحضريية،مرجع سابق ،ص1.73 

  منهاج الرتبية التحضريية، مرجع سابق،ص2.32 
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 يبني مدى ضرورية الرتبية احلركية ابلنسبة للطفل . 13شكل رقم  

الرتبية احلركية ابلنسبة للطفل وذلك من خالل اجلدول رقم نالحظ أن املربيات مقتنعات متاما مبدى ضرورية  
لطفل وذلك لنسبة لية احلركية ابمربية ، أما املربيات املقتنعات مبدى ضرورية الرتب 16متمثلة يف  %53.3بنسبة 
رورية الرتبية احلركية مربيات غري مقتنعات بض 04مربيات ، يف حني جند أن  10متمثلة يف   %33.3بنسبة 

 ابلنسبة للطفل.
اجلدولية واليت تساوي  2أكرب  من كا  7.2احملسوبة واليت تساوي  2نالحظ أن كا خالل اجلدولومن  
لة إحصائية لصاحل مما يدل على وجود فروق ذات دال 2ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  5.99

 إجاابت املربيات مبدى ضرورية الرتبية احلركية ابلنسبة للطفل.

حاجيات الطفل  ية تليبلتحضري ال ترون أن برامج الرتبية احلركية على مستوى االقسام ه السؤال احلادي عشر :
 من اجلانب النفسي احلركي؟

 .النفسي احلركي اجلانب لطفل منتليب حاجيات امعرفة ما إذا كانت برامج الرتبية احلركية  الغرض من السؤال :
 عرض النتائج :

دال/غير 
 دال

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

كا مربع 
 الجدولية

كا مربع 
 المحسوبة

النسبة 
 المئوية

 التكرار
 االختيارات

غير 

 دالة 
1 0.05 3.84 1.2 

 نعم  18 60

 ال 12 40

 مدى تلبية الرتبية احلركية حلاجات الطفل من اجلانب النفسي احلركي. 17جدول رقم يبني 
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 الطفل من اجلانب النفسي احلركي.مدى تلبية الرتبية احلركية حلاجات  14شكل رقم يبني 

 حتليل النتائج :
تليب  لتحضرييةستوى األقسام امربية يرون أبن برامج الرتبية احلركية على م 18نالحظ من خالل اجلدول رقم أن 

امج الرتبية احلركية على مربية أن بر  12يف حني ترى  % 60حاجيات الطفل من اجلانب النفسي احلركي بنسبة 
 . % 40ة تليب حاجيات الطفل من اجلانب النفسي احلركي بنسبال ام التحضريية مستوى األقس

عند  3.84واليت تساوي  اجلدولية 2أقل  من كا  1.2احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا
ابت حصائية لصاحل إجاإمما يدل على عدم  وجود فروق ذات داللة  1ودرجة حرية تساوي  0.05مستوى داللة 

جلانب النفسي فل من ات الطحلركية على مستوى األقسام التحضريية تليب حاجيااملربيات أبن برامج الرتبية ا
 .احلركي

 

 

  أتثري األجهزة  الوسائل يف تطبيق برانمج الرتبية احلركية ور الثاين :احملعرض وحتليل نتائج  -2

 مج هل الوسائل املتوفرة يف مدرستكم مالئمة لتطبيق الربان السؤال الثاين عشر :
 مالئمة الوسائل املتوفرة لتطبيق الربانمج . مدى معرفة الغرض من السؤال :

 عرض النتائج :
دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

 0.13 3.84 0.05 1 دالة 
 مالئمة  14 46.7

 غير مالئمة 16 53.3
 يبني مدى مالئمة الوسائل املتوفرة لتطبيق الربانمج .18جدول رقم يبني 
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 املتوفرة لتطبيق الربانمج .يبني مدى مالئمة الوسائل  15شكل رقم 

 حتليل النتائج :
مربية أجنب مبالئمة الوسائل املتوفرة لديهم يف تطبيق برانمج الرتبية  16نالحظ من خالل اجلدول أن  

بيق ملتوفرة لديهم يف تطمربية بعدم مالئمة الوسائل ا 14، يف حني أجنب   %53.3التحضريية وبذلك بنسبة 
 . % 46.7برانمج الرتبية التحضريية وبذلك بنسبة 

اجلدولية واليت تساوي  2أقل  من كا  0.13احملسوبة واليت تساوي 2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
ات داللة إحصائية على عدم  وجود فروق ذمما يدل  1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  3.84

 مج.الربان تطبيقلصاحل إجاابت املربيات اجمليبات بعدم  مالئمة الوسائل املتوفرة يف مدرستهم ل

 

ا (" ري متوفرة متاميبا ، غة تقر هل األجهزة و الوسائل : " متوفرة  ، غري كافية ،منعدم السؤال الثالث عشر :
 لربانمج .لاحلسن  لسريية الوسائل واألجهزة التعليمية  وأتثريها على اإبراز أمه الغرض من السؤال :

 عرض النتائج :
دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االختيارات التكرار

 25.8 5.99 0.05 2 دالة

 متوفرة 05 16.7

 غير كافية  23 76.7

 منعدمة تقريبا 02 6.7

00 00 
غير متوفرة 

 تماما
 : يبني مدى وفرة األجهزة والوسائل التعليمية. 19جدول رقم 
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 يبني مدى وفرة األجهزة والوسائل التعليمية. 16شكل رقم 

 حتليل :
لالزمة لتطبيق اجهزة ل واألمن خالل  النتائج  املوضحة ابجلدول أن معظم املربيات أجنب بعدم كفاية الوسائ

مربيات تقول أبن  05د أن ، يف حني جن %76.7مربية وذلك بنسبة  23برانمج الرتبية النفس حركية متمثلة يف 
تقلن أن الوسائل قريبة  02ويف األخري جند أن مربيتني  % 16.7الوسائل متوفرة وهي نسبة معتربة نوعا ما 

 االنعدام .
 5.99ة واليت تساوي اجلدولي 2أكرب  من كا 25.8بة واليت تساوي احملسو  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا

ت حصائية لصاحل إجاابمما يدل على وجود فروق ذات داللة إ 2ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة 
 املربيات بعدم كفاية األجهزة والوسائل التعليمية.

 

 تفسري النتائج :
بعدم كفاية الوسائل واألجهزة الالزمة لتطبيق برانمج الرتبية النفس تظهر النتائج أن معظم املربيات أجنب  

حركية ، وهذا يعين أن املؤسسات الرتبوية تفتقر إىل األجهزة و الوسائل الضرورية الالزمة لتطبيق برانمج الرتبية 
لرتبية ، ابلرغم من احلركية ، ويرجع ذلك إىل نقص االهتمام ابلقسم التحضريي من قبل اهليئات املشرفة على قطاع ا

إال أهنا تبقى حرب على ورق حسب ما تديل به النتائج  1من القانون اخلاص ابلرتبية التحضريية . 43وجود  املادة 
 املتوصل إليها .

كما نالحظ من خالل النتائج أن نسبة معتربة من املربيات أجنب بتوفر الوسائل الالزمة لربانمج الرتبية  
وجود بعض القطاعات أو بعض املدارس اليت حترص على توفري الوسائل الضرورية أو ابتكار احلركية ، وهذا يعين 

                                      
  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية / العدد04،27 يناير سنة 2008م ،ص 1.12 
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وسائل مشاهبة تساعدها على النشاط احلركي ، وهذا يرجع إىل مدى وعي هؤالء املشرفني على القسم التحضريي 
 أبمهية النشاط واللعب لدى الطفل.

 ؟ املستعملةوالوسائل  األدواتماهي طبيعة  السؤال الرابع عشر :
دهتا على عوما مدى مسا ،ئية معرفة طبيعة الوسائل واألدوات املتوفرة ابملدارس االبتدا الغرض من السؤال :

 تطبيق برانمج الرتبية احلركية .
 عرض النتائج :

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االختيارات كرارالت

 12.6 5.99 0.05 2 دالة

00 00 
قاعة خاصة مكيفة 

 لنشاط الطفل

63.3 19 

مساحة عادية 

مساعدة لألنشطة 

 الحركية

 ألعاب بيداغوجية 07 23.3

 كتب 04 13.3
 يبني طبيعة الوسائل واألدوات املتوفرة ابملدارس االبتدائية. 20جدول رقم 

 

 

  

 

 
 يبني طبيعة الوسائل واألدوات املتوفرة ابملدارس االبتدائية. 17شكل رقم 
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،أما  %63.3مربية بتوفر مساحة عادية لألنشطة احلركية بنسبة  19نالحظ من خالل اجلدول إجابة  
بتوفر الكتب ابملدارس  يف  مربيات أجنب 04أما  % 23.3مربيات فأجنب بتوفر األلعاب البيداغوجية بنسبة  07

 عدم توفر قاعة خاصة مكيفة لنشاط الطفل .حني جند 
اجلدولية واليت تساوي  2أكرب  من كا 12.6احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
لة إحصائية لصاحل مما يدل على وجود فروق ذات دال 2ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  5.99

 اعدة لألنشطة احلركية.إجاابت املربيات بوفرة مساحة عادية مس
 تفسري النتائج : حتليل و
تظهر النتائج املتحصل عليها وجود نقص واضح أو ابألحرى انعدام يف اهلياكل اخلاصة ابلرتبية التحضريية  

 نهاج الرتبيةملتطبيقي يل الواليت تساعد الطفل على تنمية قدراته ومهاراته النفس حركية ، حيث جاء يف الدل
ورية يشكل حلقة ضر  ية الذيتحضري الرتبية ال تنفيذ املنهاج يتطلب مجلة من االستلزامات أمهها فضاءالتحضريية أن 

ي لدليل التطبيقلراستنا الل ديف النظام الرتبوي ، وميكن القول أبنه فضاء مميز حىت ومل يكن إلزامي ، فمن خ
تظهر غياهبا  نية اإلجرائيةامليدا راسة، لكن الد للمنهاج يتبني لنا اهتمام وزارة الرتبية الوطنية ابهلياكل القاعدية

تقدمة يف كبة الدول املي وموا لتحضري ابملعايري املطروحة ابلدليل ، وهذا يعين اجتهد الوزارة ابالرتقاء ابلتعليم ا
 تطورها من انحية حمتوى املناهج الرتبوية .

 
 
 
 

 احلركية ؟هل توجد لديكم وسائل خاصة ابلرتبية  السؤال اخلامس عشر :
 لمربيات.لسبة : معرفة ما إذا كان هناك وسائل خاصة ابلرتبية احلركية ابلن الغرض من السؤال

 عرض النتائج :

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

 8.53 5.99 0.05 2 دالة 
 نعم 07 23.3

 ال 23 76.7
 يبني مدى توفر الوسائل واألدوات اخلاصة ابلرتبية احلركية ابلنسبة للمربيات. 21جدول رقم 
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 يبني مدى توفر الوسائل واألدوات اخلاصة ابلرتبية احلركية ابلنسبة للمربيات. 18شكل رقم 

 إبجابة معظم املربيات بغياب الوسائل واألدوات اخلاصة ابلرتبية احلركية ، 19تبني نتائج اجلدول رقم  
ت مربيا 07وعددهن  مربية ، يف حني جند أن ابقي املربيات 23ممثلة يف  % 76.7حيث قدرت نسبتهن بـ 

 أجنب بتوفر الوسائل واألدوات اخلاصة ابلرتبية احلركية. % 23.3بنسبة 
اجلدولية واليت تساوي  2أكرب  من كا 8.53احملسوبة واليت تساوي  2خالل اجلدول نالحظ أن كا ومن 
لة إحصائية لصاحل مما يدل على وجود فروق ذات دال 2ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  5.99

 إجاابت املربيات بوفرة الوسائل و األدوات اخلاصة ابلرتبية احلركية.
 لنتائج :حتليل وتفسري ا

ركية ، ابلرتبية احل ات خاصةوأدو  تظهر النتائج  املبينة يف اجلدول وجود عدد معترب من املدارس تتوفر هبا وسائل
يفسر  ل السابق وهذا السؤاينة يفوهذا يعين أن هذه املدارس هي من بني املدارس  اليت حتتوي على اإلمكاانت املب

املختلفة  لقطاعاتا فتشي ة ، حيث ميكن إرجاع ذلك إىل اجتهاد موجود فروق بني إمكاانت املؤسسات الرتبوي
 ية.التابعة ملديرية الرتبية ، يف توفري الوسائل واألدوات اخلاصة ابلرتبية احلرك

ت الغري ي إىل القطاعاا تنتملك أهنأما املدارس اليت ال تتوفر على وسائل و أدوات خاصة ابلرتبية احلركية فيعين ذ
 فعال للمفتشنيلدور الياب االتحضريية ، ويرجع ذلك رمبا إىل الضعف املادي للقطاعات أو لغ مهتمة ابلرتبية

 املشرفني على هذه القطاعات .

ية ، هل هناك نفس حركية اليف حال غياب األجهزة والوسائل املتعلقة بربانمج الرتب : عشر السؤال السادس
 أنشطة تعويضية تعتمد على وسائل بسيطة ؟

 . لرتبية احلركيةاربانمج لقة بحتديد جمموعة األنشطة التعويضية لألجهزة و الوسائل املتع السؤال :الغرض من 
 عرض النتائج :

دال/غير  درجة  مستوى  كا مربع  كا مربع  النسبة   االختيارات التكرار
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 المئوية المحسوبة الجدولية الداللة الحرية دال

 16.13 3.84 0.05 1 دالة 
  نعم 26 86.7

 ال 04 13.3
 يبني مدى االعتماد على األنشطة التعويضية. 22جدول رقم 

 
 يبني مدى االعتماد على األنشطة التعويضية. 19شكل رقم 

أن معظم املربيات تعتمدن على أنشطة تعويضية تعتمد على وسائل  20نالحظ من خالل اجلدول رقم  
فقد  % 13.3نسبة مربيات املتبقيات ب 04،أما   %86.7مربية بنسبة  26بسيطة ، حيث قدر عددهن بـ 

 نفني وجود تلك األنشطة وهي متثل نسبة معتربة .
اجلدولية واليت تساوي  2أكرب  من كا 16.13احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
إحصائية لصاحل لة مما يدل على وجود فروق ذات دال 1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  3.84

 ركية.بية احلج الرت إجاابت املربيات بتحديد األنشطة التعويضية لألجهزة والوسائل املتعلقة بربانم
تظهر نتائج اجلدول أن معظم املربيات جتتهدن يف إنشاء أنشطة تعويضية تعتمد على  حتليل وتفسري النتائج :

جه الطفل من أنشطة حركية ، وذلك لتفادي حرمان وسائل بسيطة ، وهذا يعين أهنن تعملن على توفري ما حيتا
كما ميكن   1الطفل يف سن القسم التحضريي من رغبته اجلاحنة للحركة واللعب اليت يتميز هبا يف هذه املرحلة .

إرجاع سبب اجتهاد املربيات يف استعمال األنشطة التعويضية إىل نقص إن مل نقل غياب اإلمكاانت الالزمة 
 حلركية .ألنشطة الرتبية ا

ي على كم ارس اليت حتتو ن ابملديدرس أما املربيات اللوايت أجنب بغياب األنشطة التعويضية فهن من املربيات اللوايت
ة الالزمة لكفاءة واخلرب  نقص الك إىلذمعني من الوسائل واألجهزة امللبية ألغراض الرتبية احلركية ، كما ميكن إرجاع 

 ية احلركية .ض الرتبأغرا أنشطة تعويضية ملبية حلاجات األطفال ، وكذا من طرف املربيات إلنشاء و ابتكار

                                      
  مىن يونس حبري ، انزك عبد احلليم ، مرجع سابق ،ص1.156 
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 ؟م الربانمج سسة ختدرف املؤ هل الوسائل واألجهزة واألدوات التعليمية املقدمة من طالسابع عشر : السؤال 
 طرف املؤسسة ، قدمة منامل معرفة مدى مالئمة الوسائل و األجهزة و األدوات التعليمية الغرض من السؤال :

 وإيضاح إذا ما كانت ختدم مقرر املنهاج .
 عرض النتائج :

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

 6.53 3.84 0.05 1 دالة 
 نعم 22 73.3

 ال 08 26.7
 .نهاج م مقرر امليبني نسبة مالئمة الوسائل و األجهزة و األدوات التعليمية املقدمة من طرف املؤسسة ختد 23جدول رقم 

 
 نهاج .املمقرر  يبني نسبة مالئمة الوسائل و األجهزة و األدوات التعليمية املقدمة من طرف املؤسسة ختدم 20شكل رقم 

حول مالئمة الوسائل واألجهزة املوفرة من قبل املشرفني على  23اجلدول رقم  املوضحة يف  تظهر النتائج 
تقلن أبن الوسائل  %73.3مربية بنسبة  22قطاع الرتبية مع الربانمج املسطر يف املنهاج ، حيث جند أن 
مربيات بنسبة  08ددهن ت وعن املربيات األخرايواألجهزة املتوفرة لديهن مالئمة وختدم الربانمج ، يف حني أ

 .حلركية ابية وهي نسبة معتربة ،فقد أجنب بعدم مالئمة الوسائل و األجهزة لربانمج الرت  26.7%
اجلدولية واليت تساوي  2أكرب  من كا 6.53احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
لة إحصائية لصاحل مما يدل على وجود فروق ذات دال 1ة تساوي ودرجة حري 0.05عند مستوى داللة  3.84

 سسة ختدم مقرررف املؤ من ط إجاابت املربيات مبدى مالئمة الوسائل و األجهزة و األدوات التعليمية املقدمة
 املنهاج .

 النتائج : وتفسري حتليل
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مؤسساهتن الوسائل واألجهزة من خالل النتائج املتوصل إليها ، يظهر لنا أن أكثر ثلثا املربيات هلن  
الالزمة ، وهذا يعين وجود اهتمام معترب لدى معظم املقاطعات يف توفري اإلمكاانت املادية الالزمة ألنشطة الرتبية 
احلركية ، ويرجع ذلك إىل مدى فهم املشرفني على املقاطعات أبمهية الرتبية احلركية و األلعاب الرتبوية املوجهة يف 

 1طفل يف مرحلة األقسام التحضريية وبناء شخصيته.النمو احلركي لل
أما فيما خيص املربيات اللوايت أجنب أبن األدوات والوسائل ال ختدم برانمج الرتبية احلركية ،هذا يرجع إىل  

ضعف اإلمكاانت املادية وكذا إمهال املشرفني ألقسام التحضريي ابعتبار أهنا أقسام اثنوية ال حتتاج إىل درجة كبرية 
من االهتمام ، وهذا يرجع للفكرة السائدة يف املنهج القدمي ابعتبار ان الرتبية التحضريية تعترب حتضري الطفل 

للمرحلة االبتدائية لتفادي االنتقال املفاجئ من املنزل إىل املدرسة ، بينما نص منهاج الرتبية التحضريية األخري على 
 2ل قبل اجلانب املعريف .االهتمام ابجلانب الرتبوي إلمناء شخصية الطف

 ؟ الاألطفواحتياجات  تتالءمالتعليمية  واألجهزةهل الوسائل  السؤال الثامن عشر :
رف ة املقدمة من طلتعليميا جهزة معرفة ما اعتبار املربيات اجمليبات بوجود الوسائل و األ الغرض من السؤال : 

 سنوات . 05املؤسسة من حيث تكيفها واحتياجات األطفال يف عمر 
 عرض النتائج :

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

 4.80 3.84 0.05 1 دالة 
 نعم 21 70

 ال 09 30
 يبني نسبة مالئمة الوسائل واألجهزة التعليمية مع احتياجات االطفال. 24جدول رقم 

 

 

                                      
  راتب أسامة كامل ، النمو احلركي ) الطفولة - املراهقة (، دار الفكر العريب ، ط2، القاهرة ،1994،ص1.23 

  الدليل التطبيقي ملنهاج الرتبية التحضريية ) أطفال يف سن )6-5سنوات (، اللجنة الوطنية للمناهج ، وزارة الرتبية الوطنية ،2004م،ص2.08 
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 يبني نسبة مالئمة الوسائل واألجهزة التعليمية مع احتياجات االطفال. 21شكل رقم 

مربية بتكيف الوسائل واألجهزة التعليمية مع احتياجات  21إجابة  21يظهر من خالل اجلدول رقم  
أجنب بعكس ذلك   %30مربيات بنسبة  09وأما املربيات األخرايت وهن  % 70االطفال ، وهن ميثلن نسبة 

. 
ية واليت تساوي اجلدول 2أكرب  من كا 4.80احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
لة إحصائية لصاحل مما يدل على وجود فروق ذات دال 1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  3.84

 .إجاابت املربيات مبدى مالئمة الوسائل و األجهزة التعليمية مع احتياجات الطفل
 حتليل وتفسري النتائج :

جهزة املتوفرة لدى املؤسسات تتالءم واحتياجات تظهر النتائج أن معظم املربيات تقول أبن الوسائل و األ 
 1األطفال ،وهذا يعين أن هاته املؤسسات يف إمكانياهتا تسعى لتوفري األجهزة والوسائل املالئمة لنشاط الطفل ،

 مبراعاة خصائصه و مميزاته اجلسمية والعقلية واالنفعالية .
تياجات األطفال ،فريجع ذلك إىل نقص املعرفة أما املربيات اللوايت أجنب بعدم مالئمة الوسائل مع اح 

بكيفية استغالل الوسائل البسيطة املوفرة من طرف مديرية الرتبية ، ألنه كما الحظنا يف املنهاج أن وزارة الرتبية تلح 
حبظوظ متساوية لكل  2على توفري ما أمكن توفريه للمدارس من أدوات و وسائل خاصة لألقسام التحضريية 

 تبقى طريقة استعماهلا ترجع إىل كفاءة وخربة املربيات يف ذلك .املدارس ، 
كما نؤكد ذلك من خالل زايرتنا امليدانية اخلاصة بتوزيع االستبيان ومالحظتنا لبعض األدوات اليت توفرها  

ا هلومدى استغال تعماهلاقى اسقطاعات الرتبية ، حيث وجدانها حتظى بنفس احلظوظ يف توفريها جلميع املدارس تب
 راجع خلربة املربية وكفاءهتا .

 ؟ ربانمجهل نقص الوسائل واألجهزة املستعملة يؤثر على تطبيق ال عشر : التاسعالسؤال 
 بية احلركية.مج الرت بران معرفة مدى أتثري الوسائل واألجهزة املستعملة على تطبيق الغرض من السؤال : 

 عرض النتائج :
دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

غير 

 دالة 
1 0.05 3.84 16.13 

 نعم 26 86.7

 ال 04 13.3
 يبني أتثري الوسائل واألجهزة املستعملة على تطبيق الربانمج. 25جدول رقم 

                                      
  نفس املرجع السابق ، ص1.31 

  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية /العدد04،27 يناير سنة 2008 ،ص 2.12 
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 على تطبيق الربانمج.يبني أتثري الوسائل واألجهزة املستعملة  22شكل رقم 

أجنب أبن نقص الوسائل واألجهزة يؤثر  % 86.7مربية بنسبة  26نتائج اجلدول نالحظ أن  من خالل 
سائل واألجهزة ال يؤثر أجنب أبن نقص الو  % 13.3مربيات بنسبة  04على تطبيق الربانمج ،يف حني جند أن 

 على تطبيق الربانمج.
اجلدولية واليت تساوي  2أكرب  من كا 16.13احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
لة إحصائية لصاحل مما يدل على وجود فروق ذات دال 1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  3.84

 إجاابت املربيات حول أتثري الوسائل واألجهزة املستعملة على تطبيق الربانمج.
 تفسري النتائج 

إىل استخدام  ذا راجع، وه بيات أجنب أبن نقص الوسائل واألجهزة يؤثر على تطبيق الربانمجنالحظ معظم املر 
نقص الوسائل واألجهزة ال  مربيات بنسبة أجنب أبن 04هذه املربيات هلذه األجهزة والوسائل يف حني جند أن 

 لوسائل.وا زةيؤثر على تطبيق الربانمج وهذا راجع إىل عدم استخدام هذه املربيات هلذه األجه
 
 

 هل معظم الوسائل واألجهزة املتاحة  يتم استخدامها السؤال العشرون :
 حلركية.بية اتطبيق برانمج الرت  يفالوسائل واألجهزة  استخداممعرفة مدى  الغرض من السؤال :

 عرض النتائج :
دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

 النسبة

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

غير 

 دالة 
1 0.05 3.84 6.53 

 نعم 22 73.3

 ال 08 26.7
 يبني مدى استخدام الوسائل واألجهزة يف تطبيق برانمج الرتبية احلركية. 26جدول رقم
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 يبني مدى استخدام الوسائل واألجهزة يف تطبيق برانمج الرتبية احلركية. 23شكل رقم 

أجنب أبن معظم الوسائل واألجهزة يتم   %73.3مربية بنسبة  22أن نالحظ من خالل اجلدول  
 حة.بعدم استعمال معظم الوسائل املتا  %26.7مربيات  08استخدامها ، يف حني أجابت 

 3.84ة واليت تساوي اجلدولي 2أكرب  من كا 6.53احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا
ت حصائية لصاحل إجاابمما يدل على وجود فروق ذات داللة إ 1ودرجة حرية تساوي  0.05مستوى داللة عند 

 .تطبيق برانمج الرتبية احلركية يفالوسائل واألجهزة  استخداممدى حول املربيات 

 هل الوسائل واألجهزة املستخدمة صاحلة لالستعمال .21لسؤال ا
 معرفة مدى صالحية الوسائل واألجهزة املستخدمة الغرض من السؤال :

 عرض النتائج :

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

غير 

 دالة 
1 0.05 3.84 1.2 

 نعم 18 60

 ال 12 40
 واألجهزة املستخدمة.يبني مدى صالحية الوسائل  27جدول رقم 
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 يبني مدى صالحية الوسائل واألجهزة املستخدمة. 24شكل رقم 

ائل املستخدمة ،يف حني بصالحية األجهزة والوس% 60مربية بنسبة  18من خالل نتائج اجلدول نالحظ إجابة 
 ة.أجنب بعدم صالحية هذه األجهزة والوسائل املستخدم % 40مربية بنسبة  12جند أن 

اجلدولية واليت تساوي  2من كا  أقل 1.2احملسوبة واليت تساوي  2خالل اجلدول نالحظ أن كاومن  
ت داللة إحصائية وجود فروق ذاعدم مما يدل على  1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  3.84

 صالحية الوسائل واألجهزة لالستعمال .مدى حول لصاحل إجاابت املربيات 

 مة ؟والسال شروط األمناحات والفضاءات اليت ميارس فيها األطفال نشاطهم مطابقة لهل الس : 22السؤال 
شروط األمن شاطهم لطفال نالساحات والفضاءات اليت ميارس فيها األ معرفة مدى مطابقة الغرض من السؤال :

 والسالمة.
 عرض النتائج :

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

مربع كا 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

 1.2 3.84 0.05 1 دالة 
 نعم 12 40

 ال 18 60
 المة.الساحات والفضاءات اليت ميارس فيها األطفال نشاطهم لشروط األمن والس يبني مدى مطابقة 28جدول رقم 

 

 

 

  

 

 
 ميارس فيها األطفال نشاطهم لشروط األمن والسالمة.الساحات والفضاءات اليت  يبني مدى مطابقة 25شكل رقم 
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الساحات والفضاءات اليت  مطابقةأجنب بعدم   % 60مربية بنسبة  18من خالل اجلدول نالحظ أن  
الساحات  طابقةد أجنب مبفق  %40مربية بنسبة  12ميارس فيها األطفال نشاطهم لشروط األمن والسالمة.،أما 

 األطفال نشاطهم لشروط األمن والسالمة. والفضاءات اليت ميارس فيها
اجلدولية واليت تساوي  2أقل  من كا 1.2احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
ت داللة إحصائية مما يدل على عدم وجود فروق ذا 1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  3.84

 ائل واألجهزة لالستعمال .صالحية الوس عدملصاحل إجاابت املربيات حول 
 تفسري النتائج 

ألمن الشروط  شاطهمنمعظم املربيات أجنب بعدم مطابقة الساحات والفضاءات اليت ميارس فيها األطفال 
د أن جندارس ،يف حني ذه املهلتشني والسالمة وهذا راجع إىل أقدمية املدارس اليت يدرسن هبا وكذا عدم مراقبة املف

ط ي موافقة لشرو بناء وهيثة الأجنب مبطابقة وهذا راجع إىل أن املدارس اليت يدرسن هبا حداملربيات األخرايت 
 األمن والسالمة.

 

 

 

 

 

 

 

عدد التالميذ وتوزيع احلصص يف اجناز برانمج  أتثري:  احملور الثالثعرض وحتليل نتائج  -3
 الرتبية احلركية.

 .، قليل (  ) معقول ، كبري ، كبري جدا إشرافكمهل عدد األطفال املوجود حتت  : 23السؤال 
بية ن لربانمج الرت تطبيقه على معرفة مدى أتثري عدد األطفال املوجود حتت إشراف املربيات الغرض من السؤال :

 احلركية وإجياد العالقة بينهما )التناسب(.
 عرض النتائج :

دال/غير  درجة  مستوى  كا مربع  كا مربع  النسبة   االختيارات التكرار



وتحليل نتائج الدراسة  عرض                              الفصل الثاني                             

118 
 

 المئوية المحسوبة الجدولية الداللة الحرية دال

 1.2 5.99 0.05 2 غير دالة

 معقول  17 56.7

 كبير  11 36.7

 كبير جدا  02 6.7

 قليل 00 00
 يبني مدى مناسبة عدد األطفال املوجود حتت إشراف املربيات . 29جدول رقم 

 
 األطفال املوجود حتت إشراف املربيات .يبني مدى مناسبة عدد  26شكل رقم 

 11و  أجنب بعقالنية عدد األطفال يف القسم ، % 56.7مربية بنسبة  17تظهر نتائج اجلدول أن  
قالتا أبن عدد األطفال  02تقول أبن عدد األطفال كبري يف حني جند أن مربيتني  % 36.7 مربية منهن بنسبة

 األطفال . ، كما ال جند أي إجابة بقلة عدد % 6.7 املوجودين حتت إشرافهن كبري جدا بنسبة

اجلدولية واليت تساوي  2أقل  من كا 1.2احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
ت داللة إحصائية مما يدل على عدم وجود فروق ذا 2ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  5.99

 .ناسبة عدد األطفال املوجود حتت إشرافهنمدى ملصاحل إجاابت املربيات حول 

 

 حتليل وتفسري النتائج :
معظم املربيات تقول بعقالنية عدد األطفال املوجود حتت إشرافهن ، هذا يعين أن اهليئات الرتبوية تراعي  

ابلرتبية لكن من خالل ما توصلنا إليه سابقا فيما خيص اهلياكل القاعدية اخلاصة  ، األطفال داخل القسمعدد 
التحضريية اليت ملسنا فيها نقص كبري ميكن اعتبار أن هذا العدد ابعتبار أن املساحة الالزمة اليت جيب أن حيظى هبا 

 1(،  2م2.7و  2م 2.3الطفل داخل القسم حسب املساحة املوصى هبا دوليا لكل طفل وهي تنحصر ما بني ) 

                                      
  هدى حممود الناشف ، رايض األطفال ، دار الفكر العريب ، الطبعة الثانية ، مصر ،1997، ص1.67 
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املربيات غري متوفرة  ، ألن متوسط مساحة أقسامنا الرتبوية  وهذه املساحة مقارنة مبتوسط العدد املوجود حبوزة
م ، فهذا يدل على أن 57.5يف حني يتطلب العدد املوجود لدينا مساحة قدرها  2م 42العادية ال تتجاوز 

 املربيات تستعملن  األسلوب التقليدي يف طريقة تعاملهن مع األنشطة الرتبوية مبا فيها أنشطة الرتبية احلركية.
 يسهل عملكم ؟ إشرافكمهل عدد األطفال املوجود حتت  : 24سؤال رقم ال

طبيق برانمج توره يف درفة حتديد مدى تسهيل عدد األطفال يف القسم لعمل املربيات ملع الغرض من السؤال :
 الرتبية احلركية.

 عرض النتائج :

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

 13.33 3.84 0.05 1 دالة 
 نعم 25 83.3

 ال 05 16.7
يبني مدى تسهيل عدد األطفال يف القسم لعمل املربيات. 30جدول رقم   

 
.يبني مدى تسهيل عدد األطفال يف القسم لعمل املربيات 27شكل رقم   

أجنب بتسهيل عدد األطفال  % 83.3مربية ممثلة يف نسبة  25نالحظ أن  24من خالل اجلدول رقم  
فقد قلن أبن   %16.7نسبة مربيات ب 05لعملهن ، وهي تشكل نسبة كبرية ، وأما املربيات املتبقيات وعددهن 

 عدد األطفال املوجود حتت إشرافهن ال يسهل عملهن .
اجلدولية واليت تساوي  2من كا  أكرب 13.33احملسوبة واليت تساوي  2كاومن خالل اجلدول نالحظ أن   
لة إحصائية لصاحل مما يدل على وجود فروق ذات دال 1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  3.84

 . تسهيل عدد األطفال لعمل املربياتإجاابت املربيات حول مدى 
 النتائج : تفسري
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املربيات يعتربن عدد األطفال املوجود حتت إشرافهن مناسب ، حيث انه يسهل تظهر النتائج أن معظم  
عملهن ،هذا يعين أن املربية تستطيع ان تطبق الربانمج على أكمل وجه هبذا الربانمج ، مما يدل على معظم هؤالء 

دخل بعض املربيات تعتمدن على الوضعيات الساكنة يف تطبيق حمتوايت برامج القسم التحضريي وهذا ما ي
التناقض على إجاابت بعض املربيات ، وهذا راجع إىل عدم اتضاح الرؤاي للمربيات حول أمهية برانمج الرتبية 

مkephart( "1979 )احلركية الذي يعتمد أساسا على احلركة يف مجيع األنشطة ، واليت يعتربها " كيفارت ""
 1التدريب ألمناط احلركة األساسية .أبهنا جانب من الرتبية األساسية اليت تتعامل مع النمو و 

رتبية رانمج البعلى تطبيق   للتالميذ يف القسم الواحد يساعدالعدد املثايل  هل حسب تقديركم  : 25السؤال 
 احلركية ؟

 .رتبية احلركية انمج البيق بر حتديد مدى مساعدة العدد املثايل يف القسم الواحد على تط الغرض من السؤال :
 عرض النتائج :

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

 16.33 3.84 0.05 1 دالة 
 نعم 26 86.7

 ال 04 13.3
 يبني مدى مساعدة العدد املثايل يف القسم الواحد على تطبيق برانمج الرتبية احلركية. 31جدول رقم 

 

 

 

  

 

                                      
  أمني أنور اخلويل ، الرتبية احلركية للطفل ،دار الفكر العريب ،ط2،القاهرة ،1982 ،ص 1.39 
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 يبني مدى مساعدة العدد املثايل يف القسم الواحد على تطبيق برانمج الرتبية احلركية. 28شكل رقم 

أجنب أبن العدد املثايل   %86.7مربية بنسبة  26نالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية املربيات متثلن يف  
مربيات بنسبة  04جابت أللتالميذ يف القسم الواحد يساعد على تطبيق برانمج الرتبية احلركية ، يف حني 

 حلركية.الرتبية مج اأبن العدد املثايل للتالميذ يف القسم الواحد  ال يساعد على تطبيق بران  13.3%
 3.84ية واليت تساوي اجلدول 2من كا  أكرب 16.33احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا

ت حصائية لصاحل إجاابمما يدل على وجود فروق ذات داللة إ 1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة 
 . حلركية بية امساعدة العدد املثايل يف القسم الواحد يف تطبيق برانمج الرت املربيات حول مدى 

 ري كاف (.غ -هل احلجم الساعي املخصص للحصة ) كاف  : 26السؤال 
 عرض النتائج :

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

 1.2 3.84 0.05 1 دالة غير 
 نعم 12 40

 ال 18 60
 احلجم الساعي للحصةيبني مدى كفاية  32جدول رقم 
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 يبني مدى كفاية احلجم الساعي للحصة. 29جدول رقم 

على أن احلجم الساعي املخصص للحصة   %60مربية أجنب بنسبة  18نالحظ من خالل اجلدول أن  
ايف لتطبيق برانمج أبن احلجم الساعي املخصص للحصة ك %40مربية بنسبة  12غري كايف ،يف حني أجابت 

 الرتبية احلركية.
اجلدولية واليت تساوي  2من كا  أقل 1.2احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
ت داللة إحصائية وجود فروق ذاعدم مما يدل على  1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  3.84

 .  ربانمجكفاية احلجم الساعي املخصص للحصة يف تطبيق الاملربيات حول مدى   لصاحل إجاابت

 ريية :ام التحضيف االقس ماهي املدة الزمنية املربجمة يف األسبوع للنشاط احلركي : 27السؤال 
تبيني مدى توظيف املربيات للوقت املخصص لألنشطة احلركية يف األقسام التحضريية ،  الغرض من السؤال :

 1ساعة. 27ساعات بني الرتبية البدنية والفنية من أصل  09ث أن اللجنة الوطنية خصصت حي
 عرض النتائج :

أسبوعيا لألنشطة  ساعات ونصف 03بتخصيص حوايل  مربية تقوم 21وجدان أن املربيات  من خالل إجاابت
 أجنب بتخصيص ثالث ساعات فقط . % 30مربيات بنسبة  09، يف حني جند أن احلركية 

 حتليل وتفسري :
ساعات لألنشطة احلركية وهو الوقت املقرر يف منهاج الرتبية  3.5-3معظم املربيات ختصصن مدة ما بني 

حيث أن هذه املدة تنقسم إىل قسمني ) شطر للنشاط البدين و شطر للنشاط اإليقاعي (  2التحضريية القدمي ،
 . %12.96ساعة ال متثل سوى  27،وهذه املدة مقارنة ابحلجم الساعي األسبوعي الذي يقدر بـ 

                                      
  منهاج الرتبية التحضريية ،2008،مرجع سابق ،ص1.29 

  الدليل التطبيقي ملنهاج الرتبية التحضريية ، 2004 ، مرجع سابق ،ص 2.46 
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يف  تعتمدنية اليت شطة الفاألن وهي نسبة قليلة مقارنة مبا حيتاجه الطفل من أنشطة حركية ، وهذا بغض النظر عن
 جمملها على العضالت الصغرية فإنه ميكن إدراجها ضمن أنشطة الرتبية احلركية .

حصص ،   ، ثالثالوقت املخصص لألنشطة احلركية موزع أسبوعيا ) حصة واحدة ، حصتني : 28السؤال 
 أكثر من ثالث حصص (.

ألسبوعي ومدى لزمين ااول ى اجلدإبراز أمهية توزيع الوقت املخصص لألنشطة احلركية عل الغرض من السؤال :
 05ل بعمر ريية ) األطفام التحضألقسااتطبيق التوزيع املقرتح يف الربانمج املسطر مبنهاج الرتبية التحضريية ألطفال 

 سنوات (.
 عرض النتائج :

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 االختيارات التكرار

 4.8 3.84 0.05 1 دالة

 حصة واحدة  00 00

 حصتين  00 00

 ثالث حصص  09 30

70 21 
أكثر من ثالث 

 حصص
 يبني توزيع املربيات حلصص الرتبية احلركية يف األسبوع . 34جدول رقم 

 
 يبني توزيع املربيات حلصص الرتبية احلركية يف األسبوع . 31شكل رقم 

أجنب ابستعمال أكثر من ثالث حصص ،يف  % 70مربية بنسبة  21نالحظ من خالل اجلدول أن  
 يف حني مل يكنقط بتوزيع الوقت احملدد على ثالث ساعات ف % 30مربيات أجنب بنسبة  09حني جند أن 

 .هناك من يستعمل حصة واحدة أو حصتني 
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عند  3.84واليت تساوي  اجلدولية 2من كا  أكرب 84.احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا
ربيات بني توزيع املية مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائ 1ودرجة حرية تساوي  0.05مستوى داللة 

 للحصص اخلاصة ابلرتبية احلركية.

 ركية ؟هل التوزيع الزمين املتبع يساعد على تطبيق  برانمج الرتبية احل : 29السؤال 
 ركية.مدى مساعدة التوزيع الزمين على تطبيق برانمج الرتبية احلالغرض من السؤال : 

 عرض النتائج :
دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

 0.13 3.84 0.05 1 دالة غير 
 نعم 16 53.3

 ال 14 46.7
 يبني مدى مساعدة التوزيع الزمين املتبع على تطبيق  برانمج الرتبية احلركية. 35جدول رقم 

 
 يبني مدى مساعدة التوزيع الزمين املتبع على تطبيق  برانمج الرتبية احلركية. 32شكل رقم 

تطبيق  خصص يساعد يفأجنب أبن التوزيع الزمين امل  %53.3مربية بنسبة  16من خالل اجلدول نالحظ أن 
 فقد أجنب عكس ذلك . % 46.7مربية بنسبة  14برانمج الرتبية احلركية ،أما  

اجلدولية واليت تساوي  2من كا  أقل  0.13احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
 ت داللة إحصائيةوجود فروق ذا عدم مما يدل على 1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  3.84

 التوزيع الزمين على تطبيق برانمج الرتبية احلركية.حول مدى مساعدة 
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 ؟حلركية امج الرتبية هل كثرة عدد التالميذ يف القسم الواحد يؤثر على تطبيق بران : 30السؤال رقم 
 الغرض من السؤال :

 عرض النتائج :
دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

 16.13 3.84 0.05 1 دالة 
 نعم 26 86.7

 ال 04 13.3
 يبني مدى أتثري عدد التالميذ يف القسم الواحد على تطبيق برانمج الرتبية احلركية. 36جدول رقم 

 
 برانمج الرتبية احلركية.يبني مدى أتثري عدد التالميذ يف القسم الواحد على تطبيق  33شكل رقم 

أجنب أبن كثرة عدد التالميذ يف القسم الواحد  % 86.7مربية بنسبة  26نالحظ من خالل اجلدول أن  
أجنب أبن كثرة عدد  % 13.3مربيات بنسبة  04يؤثر على تطبيق برانمج الرتبية احلركية ،يف حني جند أن 

 ج الرتبية احلركية.التالميذ يف القسم الواحد ال يؤثر على تطبيق برانم
اجلدولية واليت تساوي  2من كا أكرب 16.13احملسوبة واليت تساوي  2ومن خالل اجلدول نالحظ أن كا 
لصاحل  لة إحصائيةوجود فروق ذات دال مما يدل على 1ودرجة حرية تساوي  0.05عند مستوى داللة  3.84

 حلركية.الرتبية مج ااحد على تطبيق برانإجاابت املربيات حول أتثري كثرة عدد التالميذ يف القسم الو 

تعيق  ملربجمةزيع احلصص احسب رأيك هل هناك صعوابت وعراقيل متعلقة بعدد التالميذ وتو :  31السؤال رقم 
 تطبيق برانمج الرتبية احلركية ؟

املربجمة حلصص توزيع االميذ و هناك صعوابت وعراقيل متعلقة بعدد الت معرفة ما إذا كانت الغرض من السؤال :
 تعيق تطبيق برانمج الرتبية احلركية ابلنسبة للمربيات .
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 عرض النتائج :

دال/غير 

 دال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

كا مربع 

 الجدولية

كا مربع 

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرار

 االختيارات

 10.8 3.84 0.05 1 دالة 
 نعم 24 80

 ال 06 20
 ية .انمج الرتبية احلركى تطبيق بر ملربجمة علمواجهة املربيات للصعوابت والعراقيل املتعلقة بعدد التالميذ وتوزيع احلصص ايبني مدى  37جدول رقم 

 
 .ية رانمج الرتبية احلركى تطبيق بربجمة عليبني مدى مواجهة املربيات للصعوابت والعراقيل املتعلقة بعدد التالميذ وتوزيع احلصص امل 34شكل رقم 

أجنب أبنه هناك صعوابت وعراقيل  %80مربية بنسبة  24نالحظ من خالل اجلدول أن معظم املربيات  
ات بنسبة مربي 06 نيف حني جند أكية ،متعلقة بعدد التالميذ وتوزيع احلصص املربجمة تعيق تطبيق برانمج الرتبية احلر 

 أجنب عكس ذلك.  20%
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 سري الربانمج .مستوى تكوين املريب يؤثر بشكل كبري على   :  مناقشة الفرضية األوىل -1
وزارة الرتبية تعتمد على معلمات الطور ميكن القول أن  واملتعلقة ابلفرضية األوىل من خالل النتائج املتحصل عليها 

االبتدائي يف اإلشراف على األقسام التحضريية ، مما يبني ويؤكد أن االهتمام ابألقسام التحضريية جديد العهد يف 
 5-4غياب كلي للمربيات املتخصصات يف تربية أطفال األقسام التحضريية )  الحظنا،وكذلك املدارس اجلزائرية 

،ابعتبارهم اللبنة األساسية يف تكوين فرد كما رأينا يف نتائج السؤال األول سنوات ( الذين هم هدف دراستنا  
ص ومميزات صاحل انفع للمجتمع ذو شخصية متزنة ومتكاملة لذا جيب أن تكون املربية ملمة جبميع خصائ

 1واحتياجات الطفل يف هذه املرحلة ومتطلبات منوه األساسية.

النتائج على حداثة االهتمام ابلقسم التحضريي ، من خالل متوسط سنوات العمل يف األقسام  تكدوقد أ
كما ،   سنوات فقط03حيث بلغ متوسط مدة العمل يف حدها األقصى ،  سنوات 05التحضريية اليت مل تتجاوز 

وهذا يثبت لنا نقص اخلربة لدى املربيات يف جمال الرتبية التحضريية وهذا رأينا يف املعلومات العامة املتعلقة ابملربيات 
الربامج الرتبوية هلذه املرحلة   يؤثر سلبا على تطبيق برامج املنهاج وخاصة برانمج الرتبية احلركية الذي يعترب من أهم

ظم املربيات على دراية بكم معترب من املعلومات حول خصائص ومميزات الطفولة و لنا النتائج أن مع تظهر كما أ
 2احتياجاهتم يف بداية مرحلة الطفولة مبا فيها املاسة للحركة عن طريق األلعاب .

نقص اخلربة حول طرق تربية أطفال األقسام التحضريية لدى املربيات ،جيربهن على هنج طريقة كما الحظنا أن 
يوجد اختالف يف مؤهالت وكفاءة املربيات وكذا وأنه  3البتدائي املتعامل هبا مع أطفال هذا الطور.التعليم ا

إمكاانت املؤسسات االبتدائية يف توفري الوسائل واألجهزة الالزمة ملختلف األنشطة ويظهر ذلك من خالل 
 اختالف املربيات يف اعتباراهتن للقسم التحضريي .

ص التكوين إىل نق ي يرجعمؤهالت وكفاءة املربيات املشرفات على القسم التحضري  اختالفكما أكدت النتائج 
يعترب ة حيث لتحضرييألقسام ااخلاصة ألطفال ايف جمال الرتبية واخلربة املكتسبة عن طريق املمارسة املتخصص 

النرتنت علمية ومواقع االلكتب جع وااملنهاج هو املرجع الرئيسي للمربيات ،أما املصادر األخرى للربانمج وهي املرا
لعاب عتمدن على األيربيات ظم املمعنوية إلثراء براجمهن التعليمية كما أن فقد حظيت ابهتمام املربيات كمراجع اث

طفال بوية اخلاصة أبة والرت عرفياملنظمة يف براجمهن ، وهذا ما يؤكد اختالف املربيات يف كفاءهتن ومؤهالهتن امل
 األقسام التحضريية.

                                      
  منهاج الرتبية التحضريية، وزارة الرتبية الوطنية ،اللجنة الوطنية للمناهج ،اجلزائر،2008،ص1.05 

  حممد خليفة بركات ، علم النفس التعليمي ، دار القلم ، الطبعة األوىل ،الكويت، 1979 م ،ص2.166 
  عبد الرمحن بن سامل ، املرجع يف التشريع املدرسي اجلزائري ، مطابع عمار فرقي ، الطبعة الثانية ، ابتنة ، اجلزائر،1994،ص3.64 
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ربيات على  طالع املورة ابصيظهر من خالل النتائج اعتماد معظم املربيات على اللعب اهلادف وهذا يعطي  كما
 ات الطفل اليتبية حاجىل تلإكل ما هو جديد يف املنظومة الرتبوية احلديثة ، حيث أن املناهج احلديثة تدعو 

 ط حلركة والنشاسنوات ( حول اللعب وا 05تتمحور يف فرتة األقسام التحضريية ) طفل 

مدن ركي ، وهن يعتي حسلنفاجلانب يظهر لنا اهتمام كبريا ابملقاييس العلمية لعملية تقومي قدرات الطفل يف اكما 
لذي لتحضريية . واالرتبية هاج ايف ذلك على مؤشرات الكفاءة القاعدية املوجود يف الدليل التطبيقي املرافق ملن

ة برامج الرتبي ن تغطيةإلمكافل ، وهذا يعين أن املربيات حتاولن قدر احيتوي على شبكات تقوميية ألنشطة الط
 التحضريية مبختلف الطرق العلمية .

ركية على ج الرتبية احلد برانمعتماابإذن يف ضوء نتائج البحث ويف حدود عينته نستنتج أن الفرضية األوىل واملتعلقة 
يات مؤهالت ت املربما كانعالقة بينهما طردية ) فكلأن ال وكفاءة يف تطبيقه حمققة بشكل نسيب حيثمؤهالت 

بيق ن القول أن تطقة ميكه العال( ، فمن خالل هذ ةكبري   حمقق بدرجةوذات كفاءة عالية كلما كان تطبيق الربانمج 
ات ن أغلب املربيأوجدان  ، حيث حسب النتائج املتوصل إليها يتوقف على مستوى املربياتبرانمج الرتبية احلركية 

أهنن مل  بني علىيلذي ااألمر شرفات على األقسام التحضريية هن عبارة عن معلمات ابلطور االبتدائي ،امل
 تربية تدريب يفسة والابإلضافة إىل نقص املمار  يتحصلن على تكوين متخصص لتأطري األقسام التحضريية ،

يف تكليفهن سبب ال يعود  وفقط ( سنوات  03أطفال األقسام التحضريية ) اخلربة والتجربة اليت قدرت مبتوسط 
 طفال القسم التحضريي .غياب املربية املتخصصة  ألهو املهمة هبذه  

 تؤثر األجهزة والوسائل يف إجناز برانمج الرتبية احلركية. : مناقشة الفرضية الثانية -2
والوسائل  األجهزة إىلقر رتبوية تفتاملؤسسات الاملتحصل عليها يف هذا الفصل الحظنا أن من خالل النتائج 

 هلياكل اخلاصةااضح يف و نقص  وجود، كما ال حظنا  الالزمة لتطبيق برانمج الرتبية احلركية يف القسم التحضريي
 ة .ابلرتبية التحضريية واليت تساعد الطفل على تنمية قدراته ومهاراته النفس حركي

قطاعات فتشي التهاد مإرجاع ذلك إىل اج وجود فروق بني إمكاانت املؤسسات الرتبوية ، حيث ميكن وكذلك
 .حلركية بية ااملختلفة التابعة ملديرية الرتبية ، يف توفري الوسائل واألدوات اخلاصة ابلرت 

يف  هحظناال ذا ماوهسيطة ،نشاء أنشطة تعويضية تعتمد على وسائل بمن بعض املربيات يف إ يوجد اجتهاد  كما
ل يف ان الطفلتفادي حرم  ما حيتاجه الطفل من أنشطة حركية ، وذلكعملن على توفريأبهنن ي 16السؤال رقم 

 سنوات من رغبته اجلاحنة للحركة واللعب اليت يتميز هبا يف هذه املرحلة . 5سن 
راعاة مبلطفل ، نشاط التسعى بعض املؤسسات يف حدود إمكانياهتا توفري األجهزة والوسائل املالئمة كما 

ت وفري اإلمكاانتعات يف املقاط وجود اهتمام معترب لدى معظم ،العقلية واالنفعالية خصائصه ومميزاته اجلسمية و 
 املادية الالزمة ألنشطة الرتبية احلركية.
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عتمدن على الوسائل ت يستعملن ويبيامن املر  73,3%حيث أن نسبة  20ال نتائج السؤ  نالحظ من خاللكما 
 . لربانمجريورة استلعبه هذه الوسائل يف  ذيال الدورو املتاحة يف املؤسسة مما يدل على األمهية 

كية، حيث بية احلر ق برانمج الرت كجواب صريح ملدى أتثري الوسائل البيداغوجية على تطبي  19وتعترب نتائج السؤال 
 مج.ر على تطبيق الربانعلى أن نقص الوسائل البيداغوجية يؤث %86.7أمجعت املربيات وبنسبة كبرية بلغت 

كد انب النظري يؤ الل اجلخ، فمن ذلك إىل العالقة االرتباطية بني الطفل والوسيلة يف هذه املرحلةويعزي الباحث 
صوص، واللعب وجه اخل ة علىأن اللعب هو السائد يف حياة الطفل بشكل عام ويف حمتوى برانمج الرتبية احلركي

 هنا هو عمل الطفل ووسيلته اليت ينمو هبا ويرتقي هبا يف مجيع النواحي.
بتأثري الوسائل  نستنتج أن الفرضية الثانية حمققة واملتعلقةإذن يف ضوء نتائج البحث ويف حدود عينته  

يق من ية ضعيف التطبة احلركلرتبياواألجهزة على السري احلسن للربانمج املسطر للرتبية احلركية ، حيث أن برانمج 
 دوات املالئمةكذا األية ، و يف الوسائل الضرور حيث الوسائل واألدوات التعليمية ، وهذا راجع للنقص الكبري 

 خلصائص الطفل .
 يؤثر عدد التالميذ وتوزيع احلصص يف اجناز برانمج الرتبية احلركية. :الفرضية الثالثةمناقشة  -3

واملتعلق مبدى مساعدة التوزيع الزمين املتبع على تطبيق برانمج الرتبية احلركية  29من خالل نتائج السؤال  
 مج.طبيق الربانتمين يساعد على ز ملربيات اتفقن على أن التوزيع المن ا %55.3بينت أن نسبة حيث 

واملتعلق بكثرة عدد التالميذ يؤثر على تطبيق برانمج الرتبية احلركية، واليت  30وعلى ضوء نتائج السؤال  
 انمج. طبيق الرب التأثري على ت نهمن املربيات يرون أن عدد التالميذ إبمكا %86.7بينت أن نسبة كبرية جدا بلغت 

عدد بت وعراقيل متعلقة هناك صعواب معرفة ما إذا كانتالرامي إىل  31وهو ما أتكد من خالل نتائج السؤال 
أن  أظهرت نتائجه ات، حيثلمربيلالتالميذ وتوزيع احلصص املربجمة تعيق تطبيق برانمج الرتبية احلركية ابلنسبة 

ق قد تعي توزيع احلصصو على أن هناك صعوابت وعراقيل ترتبط بعدد التالميذ  نأمجع 80%نسبة كبرية بلغت 
 تطبيق الربانمج.

دد احلصص و عدد التالميذ واهلادف إىل املشاركة اجلماعية عالباحث ذلك إىل الدور الكبري ل ويعزو 
 وقت كايف للتالميذ للممارسة والتعلم. وإعطاء

لغ ا ساعي هاما بية حجملتحضري عطت الوزارة الوصية يف منهاج الرتبية اوهذا ماجاء يف الدراسة النظرية، حيث أ
 ساعة يف األسبوع. 27

إذن يف ضوء نتائج احملور الثالث نستنتج أن الفرضية الثالثة حمققة واملتعلقة بتأثري عدد التالميذ  وتوزيع  
 .احلركية  رانمج الرتبيةجناز بالسن ري احلاحلصص يف اجناز برانمج الرتبية احلركية ، حيث يؤثر عدد التالميذ على الس

إضافة إىل ذلك تؤثر املدة املخصصة لربانمج الرتبية احلركية بطريقة توزيعها الزمين يف اجلدول األسبوعي واملدة 
املخصصة للحصة حيث جند أن جل املربيات تعتمدن على املنهاج يف تقسيم حصصهن ، وبذلك ميكن القول أن 
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ا تساعد إىل حد معترب يف تطبيق برانمج الرتبية احلركية بفرض أنه وزع بشكل علمي من توزيع احلصص ومدهت
 طرف اللجنة الوطنية للمناهج .

 بعيد . ىل حدإإذن الفرضية حمققة من انحية الوقت املخصص للربانمج  وعدد التالميذ يف القسم 
 مناقشة الفرضية العامة -4

ج الرتبية حمتوى برانم" :نأتقول  اليت نستنتج أن الفرضية العامة والثالث األول و الثاين من خالل نتائج احملاور    
غري ة احلركية الرتبي برانمج جل حمتوى، حيث ميكن القول أن  حمققة "ام التحضرييةمطبق يف األقسغري  احلركية 

،حيث نتائج  ألول مناحملور اعنه  وما أسفراألوىل يف األقسام التحضريية ،ويرجع ذلك إىل حتقق الفرضية  مطبق
ذ ،إهذا اجملال  صصات يفاملتخ يعتمد على مستوى تكوين املربياتتوصلنا إىل أن تطبيق برانمج الرتبية احلركية 

 ومل يتلقنيائي ،اإلبتد لطورابوجدان أن أغلب املربيات املشرفات على األقسام التحضريية هن عبارة عن معلمات 
 . خصصة يف جمال األقسام التحضريية أي تكوين أو شهادة مت

الضرورية  هزة و الوسائلىل األجبوية إاملؤسسات الرت  افتقاروكذلك يرجع نقص تطبيق برانمج الرتبية احلركية إىل      
لتابعة اعات املختلفة ي القطامفتش اجتهادالالزمة لتطبيق برانمج الرتبية احلركية يف القسم التحضريي ، ابلرغم من 

شاء أنشطة ملربيات يف إنابعض  هاداجتا ملديرية الرتبية ، يف توفري الوسائل و األدوات اخلاصة ابلرتبية احلركية ،وكذ
    ة .قد ال تؤدي الدور الالزم يف العملية التعليمي تعويضية تعتمد على وسائل بسيطة

اعات ثالث س احلركي هو الحظنا أن متوسط احلجم الساعي حلصص النشاطومن خالل نتائج احملور الثالث     
حلركية بصفة  شاطات الى النعساعة( الذي يعترب غري كايف ،خاصة ابعتماد برانمج الرتبية احلركية  3.5ونصف )

رض ية بفبية احلركمج الرت ق برانأن عدد احلصص وتوزيعها ومدهتا تساعد إىل حد معترب على تطبيكبرية ،ومنه ميكن 
 أنه وضع بشكل علمي من طرف اللجنة الوطنية للمناهج.

وي،من عترب نشاط اثنضريية تالتح يف أقسامنا املرحلة التحضرييةإذن ميكن القول أن الرتبية احلركية ألطفال      
يف  ة أوىلمثل بدرجاليت تتو ها ، خالل ما رأيناه من غياب للعوامل الضرورية املساعدة على تطبيق حمتوايت برانجم
ورية األدوات الضر  جهزة وو األ تكوين املربية املتخصصة املدربة لإلشراف على القسم التحضريي، وتوفري الوسائل

ملرافق اىل نقص إلراجع اوكذا عدد األطفال الكبري لألنشطة احلركية املالئمة خلصائص الطفل و حاجاته ، 
حضريية ل الرتبية التيف جما قليديةاملدرسة اجلزائرية الزالت تيعين أن  واملساحات داخل املؤسسات التعليمية ،مما

 .    املرحلة التحضرييةألطفال 
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 استنتاجات:
تمام يؤكد أن االه ريية ،مماعلى االقسام التحض اإلشرافزارة الرتبية تعتمد على معلمات الطور االبتدائي يف و  -1

 التحضريية جديد العهد يف املدارس اجلزائرية . ابألقسام
ة للبنة األساسيتبارهم ابه اتم للمربيات املتخصصات يف تربية أطفال األقسام  التحضريية ابعشيالحظ غياب  -2

لمة جبميع تكون م بية أنلذا جيب على املر يف تكوين فرد صاحل انفع للمجتمع ذو شخصية متزنة ومتكاملة ، 
 خصائص ومميزات واحتياجات الطفل يف هذه املرحلة ومتطلبات منوه األساسية.

 ة .الرتبي النفس وعلوم جيب على املربية أن تلم بكل العلوم املتعلقة ابلطفل يف مقدمتها علم -3
خصص يف ين املت نقص التكو ي يرجع إىلمؤهالت وكفاءة املربيات املشرفات على القسم التحضري  اختالف -4

 بية اخلاصة أبطفال القسم التحضريي.رت جمال ال
لقسم ة احلركية يف االرتبي برانمج املؤسسات الرتبوية تفتقر إىل األجهزة والوسائل الضرورية الالزمة لتطبيق -5

 التحضريي ،وخاصة اهلياكل القاعدية منها .
لطفل يف لنمو احلركي لجهة يف الرتبية احلركية واأللعاب الرتبوية املو اأبمهية فهم بعض املشرفني على املقاطعات  -6

 مرحلة ما قبل املدرسة وبناء شخصيته .
ته ومهاراته مية قدراجود نقص واضح يف اهلياكل اخلاصة ابلرتبية التحضريية واليت تساعد الطفل على تنو  -7

 النفس حركية .
ات املختلفة ي القطاع،حيث ميكن إرجاع ذلك إىل اجتهاد مفتش لرتبويةوجود فروق بني إمكاانت املؤسسة ا -8

 ة.التابعة ملديرية الرتبية ،يف توفري الوسائل واألدوات اخلاصة ابلرتبية احلركي
أهنن تعملن  هذا يعينوجد اجتهاد من بعض املربيات يف إنشاء أنشطة تعويضية تعتمد على وسائل بسيطة ،و ي -9

رسة من رغبته بل املدقن ما سالطفل من األنشطة احلركية ،وذلك لتفادي حرمان الطفل يف  على توفري ما حيتاجه
 اجلاحنة واللعب اليت يتميز هبا يف هذه املرحلة .

قتباس بعض هبة أو ابعض املربيات تسعني يف تعويض أنشطة الرتبية احلركية من خالل ابتكار ألعاب مشاب -10
 عية .لبيئة االجتماذة من املأخو رات التكوينية أو من خالل األلعاب الشعبية ااألنشطة املتطرق إليها خالل الدو 

 بية احلركية.نشطة الرت جود اهتمام معترب لدى معظم املقاطعات يف توفري اإلمكاانت املادية الالزمة ألو  -11
مبراعاة  ،الطفل ط سعى بعض املؤسسات ،يف حدود إمكانياهتا توفري األجهزة والوسائل املالئمة لنشات -12

 خصائصه ومميزاته اجلسمية والعقلية واالنفعالية.
ا يعين أن ملهن، هذعظم املربيات يعتربن عدد األطفال املوجود حتت إشرافهن مناسب ،حيث أنه يسهل عم -13

مدن املربيات تعت م هؤالءن معظاملربية تستطيع أن تطبق الربانمج على أكمل وجه هبذا الربانمج، مما يدل على أ
 على الوضعيات الساكنة يف تطبيق حمتوايت برانمج القسم التحضريي.
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نشطة احلركية وهو الوقت املقرر يف منهاج الرتبية ( ساعة لأل3.5-3عظم املربيات ختصصن مدة ما بني )م -14
 التحضريية القدمي.

ذا يعين ن الرتبوية وهق براجمهتطبيعظم املربيات تعتمدن على منهاج الرتبية التحضريية والدليل املرافق له يف م -15
الرتبية  )ضية والفنية ة والرايلبدنياتقيد اتم يف حدود اإلمكاانت املتاحة لكل نشاط تربوي مبا فيها نشاطي الرتبية 

 احلركية (.
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 خامتة
ه فكريه ابعتبار طبيعة تو لطفل لقد ركزت معظم التيارات و االجتاهات الرتبوية اهتمامها على دراسة خصائص ا   

ه ،حيث مللبية حلاجاتائصه واة خلصحمور العملية التعليمية وهدفها، وذلك ابالعتماد على األنشطة احلركية املالئم
ع مل حيث تتطابق يم الطفق تعللوجي حملتوى التعليم وطر فرض على املعلمة ) املربية( أن تقوم ابلتنظيم السيكو 

 طرق تعلمه الذايت .
( 1979كما أن معظم الدراسات والبحوث يف علوم الرتبية وعلم النفس الرتبوي ،من بينها دراسة "كيفارت" )    

ط الطفل النفس االهتمام بنشا إىل. حيث تدعوا 1الذي قال عن الرتبية احلركية أبان جانب من الرتبية األساسية
ينبثق عن هذا النشاط تكوين الطفل صورا ذهنية بصرية ،مسعية،حسية، ذوقية، مشية،  إذحركي كمنطق لكل علم، 

لألشياء اليت يتعامل معها يف بيته، كما يتكون لديه تصور واضح للعالقات املكانية اليت تنشأ من خالل تفاعله مع 
 مث الرموز. اإلشاراتالتفكري ابلصور و الرسوم و العالمات  ىلإاألشياء ومن ثن ينتقل الطفل شيئا فشيئا 

ل القسم طفربية تختصة يف للمربية امل كليحبثنا هذا جند غياب  يف  إليهالكن من خالل النتائج املتوصل   
ذي لبية احلركية امج الرت بران تنقص يف تطبيق مجيع حمتواي إىلوتعويضها مبعلمة االبتدائية ، مما أدى التحضريي 

ملعاش ،وقدرهتا ليها الواقع اعيفرضه  ت اليتاملربية املدربة ذات الكفاءة العالية يف التعامل مع مجيع املتغريا إىلحيتاج 
 رتبوي عن طريقلبعد الاقيق على تكييف كل املعطيات املتاحة لديها من أجل تلبية حاجات األطفال وميوهلم وحت

 الفصل األول من اجلانب النظري. يف إليهما رمينا  األنشطة احلركية، وهذا
تعلم ه وواجباته فيوين جسملى تكومن خالل قلة األلعاب احلركية فان الطفل يتعلم أشياء كثرية تعود ابلنفع ع   

ابلنظام  لتزاماالعىن مني و وحيرتم القوان التجاوب مع اجلماعة وتقدير حقوقهم ويكسب قواعد اللعب و أحكامه
الطفل  نضمامان سلوك ر ذلك م، ويظه االجتماعيةإليها لتحقيق ذاته  االنتماءماعة و إىل اجل االنضماموأمهية 

 و إبراز قوته يق ذاتهلتحق لكل مجاعة يتواجد فيها وينتمي إليها و يدافع عنها و ميثلها و يضحي يف سبيلها
 فريق.ة أو الجلماعته و إثبات دوره الفعال يف إطار اجلماع انتمائهو  استقالليتهوشجاعته و 

 طفل القسميزات ائص وممراز خص، تطرقنا إىل إب القسم التحضرييومن أجل هذه املميزات اليت ميتاز هبا طفل    
ا يف تنمية و دوره لحركةليف الفصل الثاين ، وذلك من أجل إعطاء صورة أكثر وضوحا حلاجة الطفل  التحضريي

 يع جوانب الشخصية .    مج
جمموعة من اخلصائص املتنوعة واملتداخلة فيما بينها خالل مرحلة منوه ، و اليت  التحضرييللطفل يف مرحلة     

يتوجب على كل من يشرف تربية و تعليم هذه الفئة من األطفال ان يلم بكل املميزات و اخلصائص اإلمنائية 
ة يف جمملها يف : خصائص النمو اجلسمي   و احلسي و احلركي ، حيث ، و املتمثل التحضرييللطفل يف مرحلة 

أنه البد من التعرف على مراحل تطور اجلسمي للطفل و املطالب اليت حيتاجها النمو و النضج ، وكذا النمو 

                                      
  أمني أنور اخلويل ، الرتبية احلركية للطفل ، دار الفكر العريب ،ط2، القاهرة ،1982، ص1.39 
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اجلسمي واحلركي للطفل ، ابإلضافة إىل القدرة على تصنيف حاجات النمو و التسلسل اخلاص مبلمح النمو 
 ي و احلركي للطفل .اجلسم

قلي و النمو نمو العصائص الخ، ابإلضافة إىل  االجتماعيو  االنفعايلكما جيب أيضا مراعاة خصائص النمو      
 ل لبناء شخصيةل متكامكعترب  تألهنا  القسم التحضريي،اللغوي للطفل يف بناء مناهج الرتبية التحضريية ألطفال 

لطفل اصائص ومميزات ة على خعليمية أصبحت تركز يف حمتوايهتا الرتبوية التالطفل ، حيث أن مناهج الرتبية احلديث
 منوه املختلفة اجلوانب .  واحتياجات

لقد بينت نتائج احملور الثاين أن املؤسسات الرتبوية تفتقر إىل األجهزة و الوسائل الضرورية الالزمة لتطبيق برانمج 
ابلقسم التحضريي من قبل اهليئات املشرفة على  االهتماملك نقص ويعين ذ الرتبية احلركية يف القسم التحضريي ،
و اليت تقول إبلزامية توفري الوسائل 1من القانون اخلاص ابلرتبية التحضريية  43قطاع الرتبية ابلرغم من وجود املادة 

 ا تديل به النتائج احملصل عليها.و املستلزمات الضرورية إال أهنا تبقى حرب على ورق حسب م
كية للطفل من لنفس حر لرتبية اابفنالحظ من خالل اجلدول الزمين لربامج املنهاج انه يتهم  إىل حد ما          

التشكيلية  ى مثل الرتبيةة األخر ألنشطخالل برامج الرتبية البدنية و اإليقاعية ابإلضافة  إىل استعمال احلركات يف ا
ة و ساب و اهلندسة يف احلصغري  لرايضية وذلك ابستعمال أدوات, وكذا املسرح و التمثيل ابإلضافة إىل الرتبية ا

 القياس تعتمد على العضالت الصغرية.

إن الواقع احلايل يف جمال الرتبية التحضريية و خاصة املتعلق بتعيني املؤطرين املؤهلني لإلشراف على تربية         
وتكوينهم و حتضريهم ليكونوا جيل املستقبل ولبنة اجملتمع الناجح والقوي بدنيا ونفسيا  و  املرحلة التحضرييةأطفال 

عقليا و اجتماعيا ال يسري يف االجتاه  املرغوب ابعتبار انه يوجد برانمج يتطلب وسائل و أجهزة  وتكوين خاص 
ن برانمج الرتبية احلركية أهذا يعين للمربيات و عدد حمدد من األطفال إال إن هذه املتطلبات كلها حرب على ورق ف

خيضع للتبعية العلمية )النظرية ( للغرب و غياب التبعية التطبيقية اليت تتطلب اإلمكاانت املادية  )  الوسائل و 
األجهزة  ( و البشرية ) التأهيل و الكفاءة ( و هذا ما يعرف ابلتقليد األعمى إىل كل ما يستخدم و يطبق يف 

ونظرا المتالك هذه الدول اإلمكاانت و الوسائل املادية فال ميكن استدراك التقهقر و التأخر الذي  الدول املتقدمة 
 2ه الرتبية التحضريية اجلزائرية إال إذا حبثنا عن الوسائل البديلة ) الربامج التعويضية (.تشهد

و األجهزة  البسيطة اليت ميكن بعد كل ما توصلنا إليه من نتائج ابت لزاما علينا البحث عن بدائل للوسائل    
بواسطتها حتقيق غرض الوسيلة املنعدمة و خاصة يف جمال  الرتبية البدنية و الرايضية اليت يعتربها بعض املشرفني 

أبهنا  مادة اثنوية ليس هلا أتثري  على العملية التعليمية وهذا مبراعاة البيئة االجتماعية و الثقافية و الطبيعية ابإلضافة 

                                      
  مىن يونس حبري ، انزك عبد احلليم، مرجع سابق ،ص1.156 

  نفس املرجع،ص2.156 
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العمل على التكوين اجليد للمربني املختصني يف جمال الرتبية التحضريية إىل جانب ضبط العدد املثايل املناسب إىل 
حسب املساحات املتوفرة ابملؤسسة و حماولة تكييف الربامج الرتبوية  حسب املتغريات  املعاصرة وحسب تعاليم 

عتبارها رأمسال اإلنسان يف احلياة الدنيا وهذه الدين اإلسالمي احلديث الذي يوصي برتبية النفس و البدن اب
بل ينبغي البحث يف أعماق املعرفة األساسية اليت  ،احلقيقة ال تتطلب الغوص يف حبر املعرفة التطبيقية فحسب

 مشولية و تفكري فلسفي  وهذا ما نسعى لتحقيقه يف الدراسات املستقبلية ان شاء هللا. أكثرمقاربة  إىلتستدعي 
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 االقرتاحات :

 ته.قدراته وإمكاان ناسب معيت تتاعتماد املناهج املوحدة واحلديثة والثابتة واملستمدة من حميط الطفل وال .1
دة استخدام إىل زاي مارسة النشاط ابإلضافةالقاعات ( مل-األدوات -هتيئة كافة املستلزمات )األجهزة  .2

 .الرسوم والصور لتطوير قدرات الطفل احلركية واملعرفية 
راعاة مي ، مع لتحضري ااملشرفة على أقسام الرتبية التحضريية ألطفال القسم  ابإلطاراتاالهتمام  .3

 االختصاص الدقيق يف التعيني .
حضريية ( ال األقسام الت) أطف شءالنة ضرورة االهتمام بربامج الرتبية البدنية واحلركية نظرا ألمهيتها يف تربي .4

 تربية بدنية حركية سليمة.
 لسنية.رحلة اذه املالتأهيل ملريب الرتبية التحضريية هلة الرتبية احلركية ضمن برامج وضع ماد .5
احل عمرية لكن مبر و لبحث ااالهتمام بوضع برامج للرتبية احلركية من قبل الباحثني يف نفس جمال هذا  .6

 خمتلفة .
الدمى املصنعة و لعاب ألية واإجراء دورات متقدمة للمربيات يف موضوع إعداد و استخدام الوسائل التعليم .7

 من البيئة .
دد شكل مناسب مع عضريية بالتح توفري املواد الرتبوية الالزمة واأللعاب الداخلية واخلارجية يف األقسام .8

 يف القسم مع توفري صيانة هلا بشكل دوري .األطفال 
ابلطفولة  قةت عاللة ذاجتهيز كل مؤسسة حتوي قسم التحضريي مبكتبة للمربيات فيها مراجع وكتب وأد .9

 املبكرة .
 توفري أجهزة وأدوات تراعي ذو االحتياجات اخلاصة . .10
دوات املتاحة مار األع استثمواأللعاب االجتماعية ) الشعبية ( التنوع ابستخدام األلعاب احلركية  .11

 يوهلم.م وميف تنفيذ هذه األلعاب مبا جيذب انتباه األطفال وحيثهم إلظهار استعداداهت
ام التحضريية ل األقسألطفا مماثلة أو مكملة تتناول برامج مقرتحة للرتبية احلركيةت ساإجراء درا .12

 مبنية على أساس األنشطة التعويضية لألنشطة املكلفة ماداي.
ملعلومات ربات واة اخلهبدف زايدالعمل على إقامة دورات تطويرية ملربيات األقسام التحضريية  .13

 ماعيا من خالل األلعاب.اخلاصة برتبية الطفل نفسيا وتنشئته اجت

 

 

 



 

 
 

 
 

  قائمة املراجع واملالحق

  



 

 
 

 املراجع واملصادر :
 القرآن الكرمي . -أ

 الكتب ابللغة العربية : -ب
 م.2009وزيع والطباعة ، عمان ،،دار املسرية للنشر والت1حممود طلبة ، املهارات احلركية لطفل الروضة ، ط ابتهاج .1
 م.2006، عمان 1ط،إبراهيم عثمان ، سيكولوجية النمو عند األطفال ،دار أسامة + دار املشرف الثقايف  .2
رتبوية االت اليف اجمل ليل اإلحصائيحممد عبد احلفيظ ، مصطفى حسني ابهي ، طرق البحث العلمي والتحإخالص  .3

 م.2002والنفسية والرايضية ، مركز الكتاب للنشر ، الطبعة الثانية ، القاهرة ،
 .1990أسامة كامل راتب ، النمو احلركي ،دار الفكر العريب ، القاهرة ، .4
،  1ط،توزيع والطباعة لنشر واللسرية السيد عبد القادر شريف ، الرتبية االجتماعية والدينية يف رايض األطفال ، دار امل .5

 م.2007عمان ،
 .1982، القاهرة ، 2أمني أنور اخلويل ،الرتبية احلركية للطفل ، دار الفكر العريب ،ط .6
 م.1987ن ، ، عما 1بلقيس أمحد ، مرعي توفيق ، امليسر يف سيكولوجية اللعب ، دار الفرقان ، ط .7
حلديث جلامعي املكتب االبحث يف اخلدمة االجتماعية ، اجالل الدين عبد اخلالق ، مالمح رئيسية عن مناهج  .8

 م.2003اإلسكندرية ، -،األزريطة 
 م.1999خري الدين علي عويس ،دليل البحث العلمي ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، .9

 ي ، العنيب اجلامعار الكتادوىل ، دوانلد هاري وآخرون ، ترمجة سعد احلسيين ، مقدمة للبحث يف الرتبية ، الطبعة األ .10
 .2004اإلمارات العربية املتحدة ،

 .1994هرة ،، القا 2لعريب ،طدار الفكر ا ،املراهقة (  -راتب أسامة كامل ، النمو احلركي ) الطفولة  .11
ر عريب املعاصلدار الفكر ا وىل ،رجاء وحيد دويدري ، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية ،الطبعة األ .12

 م.2000،بريوت ،
 م.2007،اجلزائر ،1ط،، دليل املربني يف التعامل مع الناشئني ،دار قرطبة للنشر والتوزيع بلغيث  ساطان .13
، عمان 2ط ،توزيع سامي عريفج ، خالد حسني ، مناهج البحث العلمي و أساليبه ،دار جمدالوي للنشر وال .14

 م.1999،
 م.2005، القاهرة ، 2، ط التحضرييةاملرحلة هبادر ، املرجع يف برامج تربية أطفال سعدية  .15
 .م1987سوزاان ميلر ،سيكولوجية اللعب ،سلسلة كتب عامل املعرفة ، الكويت ،ديسمرب ، .16
 ،القاهرة1نشر ،طلل مركز الكتاب ،عبد احلميد شرف ، الرتبية الرايضية و احلركية لألطفال األسوايء ومتحدي اإلعاقة  .17

 م.2005،
ابتنة ،  لثانية ،الطبعة  التشريع املدرسي اجلزائري، مطابع عمار فرقي ، اعبد الرمحن بن سامل ، املرجع يف .18

 م.1994اجلزائر،
 .م2005، 1عية ، طات اجلامملطبوععبد الكرمي بوحفص ، اإلحصاء املطبق يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ، ديوان ا  .19
 م.1995،عمان ،عبد اللطيف خريي و آخرون ، سيكولوجية اللعب ،جامعة القدس املفتوحة .20
ر القاهرة ، دا، 1طرة ،موسوعة تربية الطفل يف سيكولوجية الطفولة املبك، و آخرون  عبد اجمليد سيد منصور .21

 م.2003اء،قب



 

 
 

 م.1997صالة ، ؤسسة األرة ، معالء الدين كفايف ، علم النفس االرتقائي ) سيكولوجية الطفولة واملراهقة (،القاه .22
 م.1994، ألجنلوخلاصة برتبية الطفل وتعليمه يف الروضة،القاهرة ، اعواطف إبراهيم حممد ، الطرق ا .23
 م.2006، 1،ط سكندريةر ، اإلفاطمة عوض صابر ، الرتبية احلركية وتطبيقاهتا ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنش .24
 .1990املصري،القاهرة ،لو ،األجن2فؤاد حطب ، كمال صادق ،منو اإلنسان من مرحلة اجلنني إىل مرحلة املسنني ،ط .25
 لعريبدار الفكر ا ،لرايضية علوم اقاسم حسن حسني ، املوسوعة الرايضية والبدنية الشاملة يف األلعاب والفعاليات وال .26

 م.1998،عمان ،  1للطباعة والنشر والتوزيع ، ط
 م.2004، القاهرة ، 1كرميان بدير ، الرعاية املتكاملة لألطفال ، دار عامل الكتب ، ط .27
 م.1987القاهرة ، ،لعريب امد حسن عالوي وأسامة كامل راتب ،البحث العلمي يف اجملال الرايضي ، دار الفكر حم .28
 .166م،ص1979حممد خليفة بركات ، علم النفس التعليمي ، دار القلم ، الطبعة األوىل،الكويت ، .29
، 1ع ،طة للنشر والتوزير الثقافة وداالدولي مروان عبد اجمليد إبراهيم ، النمو البدين والتعلم احلركي ، الدار العلمية .30

 م.2002
 م.1994،  1ية ،طمصطفى عبد العزيز ، التعبري الفين عند األطفال ، القاهرة ، مكتبة األجنلو املصر  .31
 م.1984ع األمريية ،القاهرة ،، اهليئة العامة لشؤون املطاب1معجم علم النفس والرتبية ،جممع اللغة العربية ، ط .32
 م.1998 لكتابة ،عامة لي جاد ، رايض األطفال نشأهتا وتطورها ، القاهرة ، اهليئة املصرية المىن حممد عل .33
 م.2008عمان ،، 1، طعمىن يونس حبري ،انزك عبد احلليم القطيشات ،مدخل تربية الطفل ،دار النشر والتوزي .34
، الكويت 1طالقلم ، ل ،دارالطفاندية حممود شريف ،األسس النفسية للخربات الرتبوية وتطبيقاهتا لتعلم وتعليم  .35

 م.1990،
 م.1986، نوال حممد عمر ، مناهج البحوث االجتماعية واإلعالمية ، مكتبة األجنلو ، القاهرة .36
 م.2005طباعة والنشر ، القاهرة ، الناشف ، معلمة الروضة ، حورس لل هدى حممد .37
 م.2001، ر العريبر الفك، القاهرة ، داهدى حممد الناشف اسرتاتيجيات التعلم والتعليم يف الطفولة املبكرة .38
 م.1،1999هدى حممد فتاوى ، الطفل تنشئته وحاجاته ، القاهرة ، األجنلو املصرية ،ط .39
 .67م ، ص1997هدى حممد الناشف ، رايض األطفال ،دار الفكر العريب ،الطبعة الثانية ، مصر ، .40

 الكتب ابللغة األجنبية : -ج
Bucher, Charles ; Thacton , Nolana, Physical Education For Children, Mevement And 
Experiences , Macmilan , Co, Inc ,NY.1979. 

 املذكرات : -د
كرة خترج لنيل نية (، مذ ايض األطفال ) دراسة ميدااحلركي يف ر  -خالد حدادي ، األنشطة الرتفيهية وبعدها النفسي .1

 م. 2001شهادة املاجستري ، جامعة اجلزائر ،
مذكرة  ،نموذج اإلسالمي غريب والوذج البن النية أحالم ، اخلدمات االجتماعية املقدمة برايض األطفال اجلزائرية بني النم .2

 م.2004، جامعة املسيلة ، االجتماعمكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم 
ل ت البدنية ألطفاة والصفاألساسياطارق البدري ، أتثري برانمج تربية حركية مقرتح على تنمية بعض املهارات احلركية  .3

م،جامعة 2002- العدد األول -دي عشر اجمللد احلا -لة الرتبية الرايضية سنوات(، جم 5-4من )  املرحلة التحضريية
 بغداد ، العراق .



 

 
 

ات لصفة األساسية وات احلركيملهاراطارق عبد الرمحن حممود درويش ، أتثري برانمج تربية حركية مقرتح على تنمية بعض ا .4
امعة بغداد، ج -الرتبية الرايضية ، كليةرسالة ماجستري سنوات(، 5-4من )  املرحلة التحضرييةالبدنية ألطفال 

 م.2002
ة ماجستري يف العلوم سنة، رسال 12-6عاشورة هالة ، األلعاب ووسائل التسلية وأثرها النفيس والرتبوي لطفل ما بني  .5

 م.1998الرتبوية ، جامعة القدس يوسف، بريوت ،
 لرمسية :ااجلرائد والواثئق  -د

 م.2008يناير04،27الرمسية للجمهورية اجلزائرية/العدداجلريدة  .1
نية ، لجنة الوطنية للمناهج ، وزارة الرتبية الوطسنوات(، ال 6-5الدليل التطبيقي ملنهاج الرتبية التحضريية ) أطفال  .2

 .م 2004اجلزائر ، 
 م.2008لوطنية للمناهج ، وزارة الرتبية الوطنية ، اجلزائر ،ا( ، اللجنة 6-5منهاج الرتبية التحضريية ) أطفال  .3

 مواقع األنرتنت :-و
http//www.education.gouv.hr/personnel/enseignant/carriere.htm=sail
aire. 
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 الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
 العلميوزارة التعليم العايل والبحث 

 -بســـــكرة -جامعة حممد خيذر 
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 عند الطفل واملراهق ختصص : تربية حركية
 
 
 
 

  
 السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته ، وبعد :

ارس ريية يف املدالتحض ساماألق " واقع برانمج الرتبية احلركية على مستوىيف إطار دراسة بعنوان 
 االبتدائية ".

قياس لألسئلة امن  أطلب من سيادتكم املوقرة اإلجابة على هذا االستبيان املكون من جمموعة
 يف االختيار املناسب.(  ×) متغريات الدراسة بوضع العالمة 

 .مع العلم انه لألمانة العلمية ال يطلب منك كتابة امسك على االستبيان 
 .العلمي لبحثامين أمسى عبارات الشكر والتقدير على تعاونكم معنا من أجل إثراء  ولكم

 :إعداد الطالب :                                                                  إشراف الدكتور 
 موري بلقاسم ز                              حفطاري حسان                             

 
 معلومات عامة :

 كم عمرك : 
 ذكر                         أنثىاجلنس :  

 
 التحضريي ) التجربة ( : أقسامعدد سنوات العمل يف 

  التعليم االبتدائي 
  التحضريي  أقسام 

 استــــــــــــبيان

 



 

 
 

 التحضريي : أقسامنوع التكون الذي تلقيتموه لتأطري  ما هو -1س
                 مريب )ة(خمتص)ة( لألطفال                                    مريب)ة(           

                             معلم )ة(  ابتدائي                                علم النفس الرتبوي 

 حركي ( ؟ -معلومات هتتم ابلنمو احلركي ) اجلانب النفس إىلرقتم خالل تكوينكم هل تط - 2س

 ال             نعم    

 سب رأيكم ماذا يوفر القسم التحضريي :ح - 3س
 حتضري الطفل للمرحلة التحضريية  -
 ابللعب بطريقة دائمة ومنتظمة  لألطفالالسماح  -
 وميوهلم  األطفالاالهتمام حباجات  -
 نفتاح الطفل قسم يؤهل عملية ا -

 ابلنسبة للطفل يف قسم التحضريي : أمهية األكثر اجلوانب ماهي - 4س
 اجلانب املعريف  / العقلي  -
 اجلانب االجتماعي / الوجداين  -
 اجلانب النفسي / حركي  -

 ل لديكم برانمج عمل خاص ابلرتبية النفس حركية :ه - 5س
 ال              نعم          

 :ه مصدر  أينكان اجلواب بـ نعم من   إذا
 مراجع وكتب الرتبية                مواقع االنرتنت              منهاج وزارة الرتبية     -

 ل هناك أنشطة تقدموهنا لألطفال حسب احتياجاهتم:ه -6س
 نعم                               ال 

 النشطة :اذا كان اجلواب بنعم ماهي أهم ميزة هلذه ا
 حركية يف الغالب           -تربوية يف الغالب         -ترفيهية يف الغالب           -تعليمية يف الغالب            -

ية النفس ال الرتبشرف على قسم التحضريي هل ميكن تطبيق الربانمج املسطر خاصة يف جممبصفتك مريب  - 7س
 حركية : 

 ال  -                          نعم  -



 

 
 

 مدى ميكن ذلك :  أي إىلاجلواب بنعم  إذا -أ
 بنسبة ضئيلة                             بنسبة متوسطة                         بنسبة كبرية 

 املعوقات :  أهمكان اجلواب بـ )ال( ما   إذا -ب
                                           الضرورية واألجهزةغياب الوسائل                            صعوبته 

 البيئة االجتماعية                       البيئة الطبيعية 

 ل تعتمد يف تقدمي النشاط التعليمي على :ه - 8س
 اللعب اهلادف                والعمليات احلسابية األرقام                  املفاهيم واملعارف اللغوية 

 ركي ؟ ح -لى مقاييس علمية لتقومي قدرات الطفل يف اجلانب النفسعهل تعتمدون  - 9س
 ال                          نعم      

 كان اجلواب بنعم :ما هي هذه املقاييس ؟  إذا
.................................................................................................. 

 ل ترى أبن الرتبية احلركية ضرورية ابلنسبة للطفل ؟ه - 10س
 مقتنع                          مقتنع متاما                        غري مقتنع                

ن اجلانب فل مالط رامج الرتبية احلركية على مستوى االقسام التحضريية تليب حاجياتبهل ترون أن  -11س
 النفسي احلركي؟

 ال                         نعم

 ل الوسائل املتوفرة يف مدرستكم مالئمة لتطبيق الربانمج ه - 12س
 مالئمة                                          غري مالئمة 

 والوسائل التعليمية : األجهزةهل - 13س
 غري متوفرة متاما                   منعدمة تقريبا                       غري كافية                 متوفرة 

 :  املستعملةوالوسائل  األدواتماهي طبيعة  - 14س
             احلركية  لألنشطة ةمساحة عادية مساعد       ة خاصة مكيفة لنشاط الطفل        عقا -
 كتب                                العاب بيداغوجية   -

 احلركية : ابلرتبيةوسائل خاصة  هل توجد لديكم - 15س
 ال                           نعم      



 

 
 

 ؟ عويضية تعتمد على وسائل بسيطة ت  أنشطةوالوسائل ، هل هناك  األجهزةيف  غياب  - 16س
 ال                            نعم     

 دم الربانمج ؟التعليمية املقدمة من طرف املؤسسة خت واألدوات األجهزةهل  - 17س
 ال                      نعم       

 ؟ األطفالتياجات واح تتالءمالتعليمية  واألجهزةهل الوسائل  - 18س
 ال                      نعم       

 مج ؟ل نقص الوسائل واألجهزة املستعملة يؤثر على تطبيق الربانه - 19س
 نعم                               ال

 ل معظم الوسائل واألجهزة املتاحة  يتم استخدامها ؟ه - 20س
 نعم                            ال

 ل الوسائل واألجهزة املستخدمة صاحلة لالستعمال ؟ه - 21س
 نعم                           ال 

 ؟السالمة و ميارس فيها األطفال نشاطهم مطابقة لشروط األمن  الفضاءات اليتهل الساحات و  -22س
 نعم                           ال 

 : إشرافكمطفال املوجود حتت هل عدد األ - 23س
 قليل                     كبري جدا                     كبري                       معقول      

 يسهل عملكم ؟ إشرافكمت جود حتهل عدد األطفال املو  - 24س
 ال  -                           نعم -   

 بية احلركية ؟انمج الرت يف القسم الواحد يساعد على تطبيق  بر  للتالميذالعدد املثايل  هل حسب تقديركم  - 25س
 ال  -                           نعم -   

 ل احلجم الزمين املخصص للحصة :ه - 26س 
 كاف                           غري كاف

 يف االقسام التحضريية : ماهي املدة الزمنية املربجمة يف األسبوع للنشاط احلركي - 27س



 

 
 

 يف : أسبوعيالوقت املخصص لألنشطة احلركية موزع ا - 28س
 حصتني  -حصة واحدة                                      -
 أكثر من ثالث حصص -                          ثالث حصص          -

 ل التوزيع الزمين املتبع يساعد على تطبيق  برانمج الرتبية احلركية ؟ه -29س
 نعم                        ال

 كية ؟التالميذ يف القسم الواحد يؤثر على تطبيق برانمج الرتبية احلر  هل كثرة عدد -30س
 ال    نعم                    

تطبيق  جمة تعيقهناك صعوابت وعراقيل متعلقة بعدد التالميذ وتوزيع احلصص املرب  حسب رأيك هل -31س
 برانمج الرتبية احلركية ؟

 نعم                        ال
 

 
  



 

 
 

 : ملخص البحث

 

 دائية.االبترس ملداواقع برانمج الرتبية احلركية على مستوى األقسام التحضريية اب: عنوان الدراسة

 النمو يفوإبراز أمهيتها  جلزائريةائية احتديد واقع برانمج الرتبية احلركية أبقسام التحضريي ابملؤسسات االبتد هدف الدراسة:

 .اجلسمي و املعريف و االجتماعي و النفسي للطفل

 ما واقع برانمج الرتبية احلركية على مستوى االقسام التحضريية ؟ مشكلة الدراسة:

 ية .األقسام التحضري  حمتوى برانمج الرتبية احلركية غري مطبق يف  الدراسة: فرضية

 اجراءات الدراسة امليدانية: 

من  لدية خنشلةدائيات بض ابتمربيات القسم التحضريي لبععينة الدراسة كانت قصدية تتمثل يف  عينة الدراسة:

 .مربية 30عينة قدرها 

 اجملال الزماين واملكاين:

  بعض ابتدائيات بلدية خنشلة.الدراسة امليدانية يف  إجراءمت  اين:اجملال املك

 .2016ر أفريل وشه 2015اجري هذا البحث يف الفرتة املمتدة بني شهر نوفمرب  اجملال الزماين:

 املنهج الوصفي . املنهج املتبع:

 (.2اكا تربيع )ك  ،رونباخ كلفا  أاملتوسط احلسايب ، ، معامل ارتباط برسون ،  األدوات املستعملة يف الدراسة:

 SPSSاالعتماد على خمرجات برانمج 

 : إليهاالنتائج املتوصل 

 . ائيةالبتدبرانمج الرتبية احلركية غري مطبق  على مستوى األقسام التحضريية يف املدارس ا

 


