
 2010جوان    (1)          األول:     العدد                                    جملة علمية حمكمة تصدر عن خمرب علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي

 - 35 - 
 

òšë‹Ûa@ÞbÐ�c@ô‡Û@òîš‹¾a@Òëbƒ¾a@åß@ÝîÜÔnÛa@À@êŠë†ë@ï±ë�Ûa@Âb“äÛa@ @
  جامعة المسيلة                    بن رجم أحمد 

  3.جامعة الجزائر                    حداب سليم 

 :مقدمة 

رجاله ولما كـان اإلنـسان أهـم        الطفولة هي أمل المستقبل ومع تقدم السنين يصبح أطفال اليوم عدة الوطن و            
 .القوى المنتجة في المجتمع فهو األداة والمحرك الفعلي لتطويره وتقدمه والدعاية اإلنسانية وحريته الدائمة

 إذا حكمنا على مستقبل ما يتوقف على مدى ما يهيأ ألطفال جيله في وقته الراهن من فرص التكوين العقلـي                    
 .ستقود في المستقبل لبناء المجتمع وتقدمهوالجسمي والوجداني وهذه بالتأكيد 

 شـديد    وتعد الطفولة من أهم المراحل في حياة اإلنسان أين يكون الطفل النواحي الجسمية والعقلية والنفـسية               
األمر الذي يبرز من أهمية السنوات األولى في تكوين شخصيته بـصورة     ،القابلية للتأثر بالعوامل المختلفة المحيطة به       

 .ها فيه طيلة حياته وتجعل تربيته أمرا يستحق العناية البالغةتترك طابع

والتي ينبغي أن تعتمد على أسـس وأصـول         ،وتعد رياض األطفال صورة من صور رعاية الطفولة المتعددة        
 إلى بداية القـرن  "فرويل"و" ستيالوري" ويرجع اسم رياض األطفال وفلسفتها إلى أيام     ،التربية وأساليب الصحة النفسية   

 وزاد ،)تربية اإلنـسان  (  أول معهد تربوي بألمانيا ثم نشر كتابه "فرويل" حيث أفتتح 1816، وبالضبط سنة ) م  19 (
 انـشأ  1877اهتمامه بدراسة األطفال وأكثر استخدام اللعب بالنشاط العضوي كوسيلة تربوية مع األطفال، وفي سـنة                

 بأنها مكان يجب أن يـتعلم       "فرويل"طفال والتي تعتبر في فلسفة      أول مؤسساته الجديدة التي سماها فيما بعد برياض األ        
فيه الطفل أشياء الحياة المهمة واألمور األساسية عن الحقيقة والعدالة والشخـصية الحـرة والمـسؤولية والعالقـات                  

 .االجتماعية التي ال يتعلمها الطفل عن طريق الدراسة بل عن طريق تطبيقها عمليا

 هذا الحد من السنوات المبكرة وتأثيرها على النمو العقلي بل أكدت أهميـة تحـديات                ولم تقف الدراسات عند   
البيئة في هذا النمو فقد دلت العديد من الدراسات على أن البيئة التي ينشا فيها الطفل لها أثرها الواجـب فـي تحديـد                        

فير التنشئة التربويـة المناسـبة التـي        ومن هذا نشا االهتمام الزائد بتو     ،مستوى الذكاء الذي يمكن أن يصل إليه الطفل       
تساعد الطفل على النمو والتي تزيد من فرص استغالله لقدراته الكامنة وتنميتها إلى أقصى حد ممكن فهناك حاجـات                   
أساسية يجب العمل على إشباعها لكي يتحقق النمو منها حاجة الطفل إلى اكتشاف العالم الذي من حوله فـدفع عمليـة                  

حد ممكن يتطلب تنشئة االهتمام من جانب الطفل لتوجيه الذاتي وتنمية حب االستطالع واالسـتمتاع               النمو إلى أقصى    
  .ية المناسبةحبممارسة األنشطة التروي

  وفي وقتنا الحاضر ما فتئ الخبراء والباحثون في ميدان الرياضة والترويح وغيرهم يمدون بأحدث الطـرق                
 جملة من العلوم واألبحاث الميدانية التي جعلت الفرد الممـارس لنـشاطاته             والمناهج الترويحية مستندين في ذلك إلى     

موضوعا لها وهذا ما جعل الدول المتقدمة تشهد تطورا مذهال في مجال الترويح وتلعب مستويات عالية، وأصبح اآلن                  
  .ي مجال الترويحيمكننا التعرف على حضارة المجتمعات من خالل التعرف على األدوات والوسائل التي تستخدمها ف

الحظنا أن هناك تقـصيرا       ومن خالل مالحظتنا الميدانية لواقع النشاط الترويحي في مراكز رياض األطفال            
كبيرا في حق فئة األطفال وهذا راجع إلى عدم إدراك األهمية الكبرى لألنشطة الترويحية في خلق التـوازن النفـسي                    

  .طرابات النفسية التي تظهر عند األطفالاالجتماعي وكذا تأثيره على التغلب على االض
وانطالقا من إيماننا بأهمية النشاط الترويحي وانعكاس ممارسته على التقليل من المخاوف المرضية المختلفـة               

  .الروضةعند أطفال 
جعلنا نقوم بهذا البحث في مراكز رياض األطفال والذي يتناول دور النـشاط الترويحـي فـي التقليـل مـن               

 وهو موضوع يكتسي أهمية بالغة ألننا نرى بـان االهتمـام بالطفـل يعنـي                الروضةمرضية عند أطفال    المخاوف ال 
  .االهتمام باألجيال وبمستقبل المجتمعات

   : اإلشكالية-1
م االجتماعية التي يتألف منها المجتمع وكأحد مظاهر السلوك الحضاري للفرد ،            نظلقد أصبحت ظاهرة الترويح من ال     

 لهاذين الظاهرتين  لذلك كانت أهميته كبيرة في الحياة          األساسياللب  أن اللعب هو    رياضة والترويح على    واتفق علماء ال  
 . الرياضية الترويحية باألنشطة اآلن ما يسمى إلىاالجتماعية، وال سيما بعد تنظيمه 

  يرى جون ديوي أن الترويح يعد نشاطا هاما وبناءا إذ يساهم في تنمية المهارات
و االتجاهات التربوية و المعرفية لدى الفرد الممارس لنشاطاته ، ومن ثمة فإنه يسهم فـي تنميـة و تطـوير              و القيم   

  .شخصية الفرد 
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 من خالل تنمية كفاءاته وتحسين مردوده مـن  األطفالإن للنشاط الرياضي الترويحي أهمية و أثر على نفسية           
 بهدف االرتقاء بقدراتهم في مواجهـة المـشكالت ،          األطفالخالل التخلص من المشاكل النفسية ، ويهدف إلى توجيه          

بالرجوع إلى العقبات التي قد تعترضهم كما يساعدهم على اكتساب خبرات و أنمـاط سـلوكية حميـدة  و التمـسك                      
  .بالعادات الحسنة ، ونمو العالقات االجتماعية الطيبة

، ريـاض األطفـال    مـن المراكـز الخاصـة ب       ومن خالل دراساتنا االستطالعية ، وزياراتنا الميدانية لعدد         
ومالحظاتنا لواقع النشاط الرياضي الترويحي داخل هذه المراكز ، الحظنا إهماال لرعاية هذا الجانـب ، فممارسـتهم                  

 يكاد يكون منعدما وهذا راجع إلى القائمين على رعاية هذه المراكز الذين ليـست لـديهم                  الترويحي للنشاط الرياضي 
  .نشاط الرياضي الترويحي دراية بأهمية ال

  :لتساؤالت التالية وقصد إنارة هذا الموضوع قمنا بطرح ا  
  :التساؤل العام 

  هل للنشاط الترويحي دور في التقليل من المخاوف المرضية لدى أطفال الروضة؟
  :والذي يمكن اإلجابة عليه من خالل اإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية 

   دور في التقليل من ظاهرة الخوف لدى أطفال الروضة؟هل للنشاط الترويحي* 
  هل للنشاط الترويحي دور في التقليل من ظاهرة االكتئاب لدى أطفال الروضة؟* 
  هل للنشاط الترويحي دور في التقليل من ظاهرة السلوك العدواني لدى أطفال الروضة؟* 

 : الفرضيات -2

 :الفرضية العامة 

 .تقليل من المخاوف المرضية لدى اطفال الروضةللنشاط الترويحي دور في ال

  : الجزئية اتالفرضي
  .للنشاط الترويحي دور في التقليل من ظاهرة الخوف لدى أطفال الروضة* 
  للنشاط الترويحي دور في التقليل من ظاهرة االكتئاب لدى أطفال الروضة* 
  . أطفال الروضةللنشاط الترويجي دور في القليل من ظاهرة السلوك العدواني لدى* 
  : أهداف البحث -3
يمكن حصر أهداف بحثنا هذا في كونه عبارة عن دراسة تحليلية تبين أهم المشاكل النفسية التي يتعرض لهـا                     

 و أهمية ممارسة  للنشاط الرياضي الترويحـي للـتخلص مـن هـذه               جهة مراكز رياض األطفال من   داخل  ألطفال  ا
   .ىخرأ جهةالمشاكل النفسية من 

  :وضيح أكثر فإن هذا البحث يهدف إلى وللت
  . إبراز أهمية ممارسة األنشطة الترفيهية والترويجية المختلفة في تكوين شخصية الطفل في سن ما قبل المدرسة*
 . سنوات6-4 لدى األطفال في سن من المخاوف المرضيةمعرفة دور النشاط الترويحي في التقليل من * 

ين على رياض األطفال إلى إعطاء األهمية و العناية الالزمة لهذه الفئة لتحقيـق نمـو                لفت انتباه المربين و المشرف    * 
  .متزن من جميع النواحي النفسية واالجتماعية والثقافية

 .رياض األطفالمعرفة واقع ممارسة النشاط الرياضي الترويحي داخل مراكز * 

  . داخل الروضةاألطفال التعرف على تصنيف مختلف المشاكل التي يتعرض لها *  
 إثبات أن لممارسة النشاط الرياضي الترويحي دور في التغلب على المشاكل* 

  .األطفال داخل الروضة النفسية التي يتعرض لها 
  : أهمية البحث -4

  :هذا البحث نسعى من خالله إلى ما يلي 
 لفائـدة  لمـربين  استيعاب ا -/.نفسية التعريف باألهمية البيولوجية للنشاط الرياضي الترويحي من لياقة بدنية صحية            -

  .النشاط الرياضي الترويحي 
  .األطفال في الروضة  دور النشاط الرياضي الترويحي في إزاحة الحواجز النفسية التي تعترض إبراز -
 ، باستعماله لمختلف األنـشطة      األطفال في التغلب على المخاوف المرضية      تبيين دور المربي التربوي في مساعدة        -
   .اضية  الترويحيةالري

   : أسباب اختيار الموضوع-5
 ، فهي الفئة الوحيـدة المعرضـة لمختلـف          المراحل تعرضا للمخاوف المرضية   أكثر  الطفولة   مرحلةتعتبر  
   . بطريقة سريعةالمشاكل النفسية

ـ      لدى أطفال الروضة    المشاكل النفسية   بومن خالل مالحظتنا لقلة االهتمام       ل للـتخلص أو    دفعتنا لالهتمام و إيجـاد ح
  لنشاط الرياضيلالتخفيف من هذه المشاكل فكان 
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بالخروج من العزلة والـتخلص     الطفل له داخل الروضة و ذلك       خالل ممارسة   من   الترويحي نصيب في هذا المجال      
 .من مختلف المشاكل النفسية 

  : تحديد المفاهيم والمصطلحات -6
 ب ،االنطواء ،العدوانرياض األطفال ، الترويح ،الطفولة ،الخوف،االكتئا

  إن مصطلح الترويح مشتق من األصل الالتيني ولق تم استخدامه في بـادئ األمـر لتعريـف النـشاط                     :الترويح* 
اإلنساني الذي يتم اختياره بدافع الشخص والذي يؤدي إلى تحديد حيوية الفرد ليكون قـادرا علـى ممارسـة عملـه                     

 .ونشاطاته المختلفة

ح إعادة الخلق وتشير أيضا إلى التجديد واالنتعاش ويعرفه بأنه نوع مـن أوجـع النـشاط                  كما عني مصطلح التروي   
  .التربوي يمارس في أوقات الفراغ والتي يختارها الفرد بدافع شخصي

إن االضطراب يعني لغويا الفساد والضعف أو الخلل وهو لفظ يستخدم في مجال علم الـنفس            :االضطرابات النفسية   * 
جال علم النفس اإلكلينيكي بصفة خاصة وكذلك في علـم الطـب النفـسي وهـو يطلـق علـى                    بصفة عامة وفي م   

االضطرابات التي تصيب الشخصية من ناحية التفكير أو االنفعال أو السلوك ويعني سوء توافق الفرد مع ذاتـه ومـع          
وفق للمـنهج التـصنيفي     الواقع االجتماعي الذي يصل األخصائي النفسي إلى أحد مسببات األمراض التي اتفق عليها              

  .لألمراض
المقصود بها تلك المؤسسة التربوية التي تقع بين بيت ودار الحضانة وبين المدرسة االبتدائية والتي               :رياض األطفال   * 

تعني بتربية الصغار فيما قبل المرحلة االبتدائية والعمل على استمرار تنشئتهم االجتماعية وتهذيب سلوكهم ورعـايتهم                
ا واجتماعيا وعقليا وروحيا وخلقيا والتي تقوم أساليب التربية والتعليم فيها على أساس منه النشاط واللعب                صحيا ونفسي 

 .المنظم والخبرة العملية واالستجابة لخصائص وحاجات وميول الطفل

الخوف المرضي موضوع أو شيء األول موقف ال يشير عادة الخوف لـدى عامـة النـاس                 :المخاوف المرضية   * 
اتهم ومن هذا اكتسب طابعه المرضي كالخوف من األماكن المفتوحة والذي يبدأ من خوف المريض من البقـاء                  واسوي

في األماكن المفتوحة فإذا دخل غرفة أو منزال ال يستريح إال إذا أغلق الباب خلفه حتى يغلق جميـع المنافـذ وهكـذا                       
  .وهناك مواقف ال حصر لها

 الفترة الممتدة من الميالد حتى البلوغ وتستخدم أحيانا لتشير إلى الفترة الزمنيـة           مرحلة من النمو تعبر عن     :الطفولة* 
مرحلـة  / مرحلـة الطفولـة المبكـرة       .الواقعة بين مرحلة المهد ومرحلة المراهقة وتنقسم مرحلة الطفولة إلى فترتين          

  الطفولة المتأخرة
ر خطر ويكون نزول للهـروب ، شـاع اسـتخدام           وجد أن غريزة الهروب باعتبار انفعال أويا نتيجة لمثي        :الخوف  * 

الخوف وجداول الخوف كمتغير عن المخاوف الشائعة في مجتمع من المجتمعات أو لدى أفراد هذا المجتمع أو الخوف                  
  .من هذا الشيء وذلك عموما

ون وضـوحا   يعتبر مرض االكتئاب عادة الذهاب الوظيفي وحالة من االضطراب النفسي تبدوا أكثر ما تك             :االكتئاب  * 
الحياة ووخز الضمير وتأنيبه، بـل يكـون    في الجانب االنفعالي لشخصية المريض حيث تمس حزن شديد واليأس من

متوهمة إلى حد يعتبر ويقوم المبدأ النفسي القائل أن النية تساوي الفعل دور كبير في تغذية اإلحساس ووخـز وتأنيبـه    
  .واستثارته

يل بالفرد إلى العزوف عن الحياة االجتماعية واالبتعاد عن اآلخـرين وضـعف          هو نمط في الشخصية يم     :االنطواء* 
صلته بهم وقلة اهتمامه بمشاكلهم وعدم االكتراث بمشاكلهم فالمنطوي يجد لذاته في العزلـة واالنكفـاء علـى ذاتـه                    

  .والتمركز حولها وعدم إقامة عالقات مع اآلخرين ونمط االنطواء عكس االنبساط
كل فعل يتسم العداء اتجاه الموضوع أو الذات ويهدف للهدم والتمييز للحياة في متصل من السبط إلـى            هو  :العدوان  * 

  .المركب القصوى
ويعرفه أدلر بأنه مظهر إلرادة القوة ويعرفه دوال رد أنه فعل يمثل استجابة تهدف إلى إلحاق األذى بكائن مـا                    

  .باطبينما يرى آخرون انه تلك االستجابة الناجمة عن اإلح
  :  الدراسات السابقة-7

  - دليل عمل–األنشطة التعليمية لرياض األطفال : الدراسة األولى تحت عنوان 
وهذه الدراسة هي أحد المرجع األساسية في مجال التعليم في الطفولة المبكرة كما نعتبر مجمـل المالحظـات                  

التدريس كمعلمة ومربية في أول األمـر ثـم         والتجارب التي خرجت بها المؤلفة من تجربتها الطويلة في مجال طرق            
  .كمديرة لرياض األطفال في بولونيا

بحيث أن التخطيط يجعل من مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة تحديد العالمات ترسم طريق الهدف الحق الـذي                  
ـ                 ذه المرحلـة   تهدف إلى تحقيقه بقية المراحل التربوية كما تحدد الموضوعات المعرفية التي يتعين أن تقودها خالل ه
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الحرجة التي يتكيف فيها الطفل أو يتأقلم مع دور الحضانة فقد اعتبرت هذه الموضوعات أمرا ال غنى عنه للوصـول                    
  :مجموعة من األهداف يجب الوصول إليها وأهمها’ دولوروس إمادي’االلى هذا الهدف ،وقد اقترحت 

الت العقلية للطفل واعتبـار الطفـل بطـال     منها تحقيق محطة لغوية من خالل خلق أكبر عدد ممكن من التخي           
كما أكدت على استشارة الخيـال عـن طريـق التـصورات واأللعـاب      .للموقف وليس مقترحا على المثير المعرفي    

  .والمواقف الدراسية وكذلك الحاسة الفضولية للطفل
  . اختيار استعالماتهكما ركزت أيضا على تحفيز استشارة الطفل في المعرفة والفهم وترك الحرية كاملة له في

 درسا تناولت األنشطة فيه برمجة أنشطة نظرية للمدرسـين    25وقد اقترحت دولوس إمادي برنامجا عمليا من        
  .وطرق التعامل مع األطفال وكيفية األداء المهني داخل الرياض

لعـب   حصة تنوعت فيها الدروس في آداب المائـدة وحـب الوالـدين وال             25ثم اقترحت برنامجا عمليا من      
  .الخ...والموسيقى والعاب الهواء الطلق واأللعاب الجماعية والنظافة

  "أوقات الفراغ والترويح" الدراسة الثانية تحت عنوان 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على رغبات التالميذ بالنسبة لألنشطة المفضلة في وقت الفراغ وبصفة خاصة                

' عطيات محمد خطاب  ' الممارسة ودوافعها وهي من إعداد الدكتورة        ممارسة النشاط الرياضي والتعرف على حجم هذه      
 مدارس للبنـين بمحافظـة      5 تتكون عينة البحث من      - جامعة حلوان  –أستاذة بكلية التربية الريا ضية للبنات بالقاهرة        

  القاهرة
 الكلـي   والجيزة وقد تم اختيار خمسين تلميذا من الصف الثاني لكل مدرسة من المدارس وأصـبح المجمـوع                

  : تلميذ وتلميذة حيث تم اختيار ها بالطرق العشوائية وتوصلت إلى النتائج التالية500للعينة 
أراد من خاللها الباحث معرفة تأثير النشاط الرياضي الترويحي على األطفال المختلفين عقليا تخلفا بسيطا في                

نشاط الرياضي الترويجي بالنظر إلـى الرعايـة         الحركي واالجتماعي العاطفي وكذا معالجة ال      –نمو المجالين الحسي    
االجتماعية التي تقدم له من مراكز التقنية التربوية وميوله ورغباته لممارسة هذا النشاط والفائدة التي تعود عليه مـن                   

  .خالل هذه الممارسة في نمو المجالين الحسي الحركي واالجتماعي العاطفي
 طفال ال تمارس هذا     20ال يمارسون النشاط الرياضي الترويحي و     واختار الباحث عينة متكونة من عشرين طف      

 سنة واستخدم الباحث في دراسته استمارات االستبيان موجهة للمـربين وأخـرى             12و9النشاط تتراوح أعمارهم بين     
لـى  موجهة لألولياء وكذا مقابلة مع األخصائي واعتمد كذلك على مقاييس السلوك التكيفي وقد أسفرت هذه الدراسة ع                

وجود فروق ذات داللة إحصائية بمستوى داللة االستبيان الموجه للمربين واألولياء بين المجموعة الممارسة في نمـو                 
  . العاطفي- الحركي والمجال االجتماعي–المجال الحسي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بمستوى داللة مقياس السلوك التكيفي بين أولياء المجموعة الممارسة للنشاط               
 العـاطفي   – الحركي والمجال االجتمـاعي      -الرياضي الترويحي والمجموعة غير الممارسة في نمو المجالين الحسي        

  .لصالح المجموعة الممارسة
انعكاسات ممارسة النشاط البدني الرياضي الترويحي على قيم العمل لدى متربـصي            "  :الدراسة الثالثة تحت عنوان     

   ".التكوين المهني والتمهين
مذكرة ماجستير،عهد التربيـة والرياضـية جامعـة الجزائـر، دفعـة             عمارة نور الدين،  : عداد الطالب   من إ 

أراد من خاللها الباحث معرفة انعكاسات ممارسة النشاط البدني الترويحي على قـيم العمـل داخـل                  .2003/2004
ين يأملون في االندماج المهني ،حيـث       مراكز التكوين المهني والتمهين، المتكلفة بتوفير فرص التكوين للمتربصين الذ         

أن هناك فرص التكوين للمتربصين الذين يأملون في االندماج المهني،حيث إن إهمال وإجحاف كبيرين في حق الفئـة                  
لممارسة هذا النشاط ،وهذا راجع إلى عدم اإلدراك ألهمية الكبرى لألنشطة الرياضية الترويحية في خلـق التـوازن                  

  .وكذلك تأثير ها على قيم العمل المختلفة لدى المتربصين- االجتماعي–النفسي 
اختار الباحث المنهج الوصفي واستخدم االستبيان للمؤطرين لمعرفة آراءهم حـول أهميـة النـشاط البـدني                 
الرياضي الترويحي على القيم اآلتية ،قيمة الفخر بالعمل واالندماجية في العمل ،االقتصادية واالجتماعية والدافعية في               

استمارة على مجموعة ممارسة النشاط الرياضي الترويحي داخل مراكـز التكـوين            20االنجاز على مجموعتين فوزع   
والتعليم المهني إن النشاط الرياضي،احتل المرتبة الثالثة عند التالميذ والمرتبة الخامسة عند التلميذات حيـث قارنـت                 

اني الديمقراطية، وقد تم التوصل إلـى إن النـشاط المفـضل            الباحثة نتائجها ببعض الدراسات المشابهة بجمهورية ألم      
الثاني لدى اإلناث هو النشاط الرياضي،وهذا يرجع إلى االهتمام البالغ الذي توليه الموصيات التربويـة إلـى النـشاط           

  .الرياضي التربوي في برامجها التعليمية
  

  "اضي في وقت الفراغاثر ممارسة النشاط البدني الري"  :الدراسة الرابعة تحت عنوان 
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بدراسة تهدف إلى التعرف على اثر ممارسة النشاط البدني الرياضي           ) 1992ماجدة محمد إسماعيل ،   ( قامت  
في وقت الفراغ على القلق كحالة وكسمة لدى طلبات جامعة الملك سعود، ودراسة الفروق بين الممارسـات للنـشاط                   

 .الرياضي في وقت الفراغ وغير الممارسات

 طالبة من كليات العلوم واإلدارة واألدب بجامعة الملك سعود بالرياض ،وقـد             80ت عينة البحث على     واشتمل
 .استخدمت الباحثة مقياس سبيلبرجر للقلق كحالة وكسمة، والذي اعد صورته للعربية محمد حسن عالوي

الرياضـي فـي وقـت      وقد بينت النتائج على إن مستوى سمة القلق وحالة القلق يقل لدى الممارسات للنشاط               
الفراغ من غير الممارسات ،وان الممارسة لألنشطة الرياضية في وقت الفراغ تساهم في خفض مستوى القلق كحالـة                  

  .وكسمة لدى كل من ذواتي القلق العالي والمنخفض
: الجانب التطبيقي   

:مجاالت الدراسة-2   

الشرق ، ( ض االطفال على المستوى الوطنيأجريت الدراسة الميدانية على عدة مراكز لريا :المجال المكاني
  ) الوسط ، الغرب ، المناطق الجنوبية 

بجاية ، برج بوعريرج ، سوق اهراس ، قسنطينة:  مراكز -  
الجزائر ، تيبازة ، بومرداس ، البويرة تمثل وسط الجزائر:  مراكز-  
.مستغانم ، تيارت ، وهران ، الشلف ، تمثل غرب الجزائر:  مراكز-  
.الجلفة ، بسكرة ، المدية ، المسيلة ، تمثل المناطق الداخلية  :  مركز-  
وادي سوف ، ورقلة ، غرداية ، بشار ، تمثل المناطق الجنوبية :  مركز -  

:عينة البحث وكيفية اختيارها-3  

 أحد إن اختيار العينة المناسبة للبحث من العناصر األساسية والمهمة في بداية العمل الميداني ، فالعينة هي
التقنيات المساعدة على جمع المعلومات من مجتمع الدراسة حيث يلجأ الباحث إليها عند استحالة أو صعوبة المسح 
الشامل للمجتمع األصلي للدراسة، كما يجب أن تحتوي العينة المختارة على مجموعة الشروط الموضوعة للعينة 

تائج المتحصل عليها من خالل العينة على مجتمع الدراسة الممثلة لمجتمع البحث، حتى يتمكن الباحث من تعميم الن
.كله  

دور النشاط الترويحي في التقليل من االضطرابات النفسية لدى االطفال في (وانطالقا من موضوع البحث  
مربي 100فقد تم اجراء الدراسة على عينة تتكون من مجموعتين ، المجموعة االولى تكونت من ) رياض االطفال

 مديرا لمراكز رياض االطفال موزعين على مناطق مختلفة حسب المراكز 20المجموعة الثانية تكونت من ومربية و
.التي هي قيد الدراسة ، تم سحب العينة بالطريقة عشوائية البسيطة ،  من المربين على مستوى هذه المراكز  . 

:ضبط المتغيرات ألفراد العينة-4  

وضمان عدم تدخل بعض المتغيرات . العمليات المساعدة على نتائج أكثر دقةإن ضبط المتغيرات ألفراد العينة من 
:الداخلة التي قد تغير من مسار نتائج البحث، ومن المتغيرات التي تم ضبطها نجد  

.تم اخيار المربين الذين تفوف أعمارهم ثالثين سنة من الجنسين  :  السن-1  
).إناث80ذكور،  20( شملت العينة على مربين من الجنسين:  الجنس-2  
.اليسانس في علم النفس وعلم التربية واالرطوفونيا :  المؤهل العلمي -3  
. سنوات 05اكثر من :  األقدمية -4  

 :  المنهج المتبع-5

  . إن طبيعة الموضوع هي التي تفرض على الباحث اختيار المنهج المناسب لبحثه
راسة مثل هذه المواضيع فالمنهج الوصفي يهدف إلى فقد استعنا بالمنهج الوصفي ألنه األكثر مالءمة لد

جمع بيانات دقيقة عن الظاهرة التي بصدد دراستها، في ظروفها الراهنة، ويحاول أحيانا تحديد العالقات بين هذه 
  .الظاهرة والظواهر التي يبدوا أنها في طريقها للتطور أو النمو ووضع تنبؤات عنها

 : أدوات البحث المستعملة-6

ي دراسة ميدانية تعتمد على مجموعة من األدوات التي تعين الباحث على إجراء هذه الدراسة الميدانية ، بحيـث                   إن أ 
 المعلومات وتقصي الحقائق عند نزوله إلى الميدان، ولهذا فإن دراسـتنا اعتمـدت حـسب طبيعـة                  يعتساعده في جم  

  : الموضوع على ما يلي
  . استمارة استبيان موجهة للمربين -
 . ة استبيان موجهة للمدراءاستمار -

 .مقابلة شخصية مع األخصائيين النفسانيين -
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  ) : للمربين ،والمدراء (  الشروط العلمية لالستبيانات -
( حتى يمكن االعتماد والوثوق بنتائج االداة المستخدمة في الدراسة ، البد من توفرها على الشروط العلميـة                    

  ) .الصدق ، الثبات ، الموضوعية 
  :ق  الصد-

الظاهرة المـراد   ) االستبيان  ( تعبر الصدق الشرط االساسي في اداة البحث ، وبقصد به ان تقيس االداة                      
يعد االختبار صادقا اذا كان يقيس ما اعذ لقيلسه فقط ـ اما اذا اعـد   " فحسب احمد سعاف صالح .قياسة دون غيرها 

   "لسلوك ما وقاس غيره ال تنطبق عليه صفة الصدق
  .أنواع متعددة منها الصدق الفرضي ، صدق المحتوى ، الصدق الذاتي الصدق الظاهريللصدق 

بعد تصحيح وتعديل اسئلة االستبيان لكل من المربين والمدراء بناءا على نتـائج الدراسـة االسـتطالعية ،                  
  . وصياغة االستمارة االستبيانية في شكلها النهائي
نبيان الموجهة للمربين واالستبيان الموجه الى المدراء صدق المحكمـين ،           استخدم الباحث إليجاد معامل الصدق االست     

وهو من انواع الصدق االكثر استخداما في ايجاد صدق االستبيانات بصفة عامة ، حيث تم توزيعه على مجموعة من                   
شارت النتائج الى   االساتذة المختصين المشهود لهم بتجربة وخبرة كبيرين في ميدان البحث العلمي قصد تصديقه  وقد ا               

صدق مقبول لالستبيان لكل من المربين والمدراء ماعد تغيير بعض األسئلة التي رأوا انها غيـر مالئمـة لفـروض                    
  .البحث و استبدالها بأسئلة أخرى

  :الثبات *
  .هو مدى دقة او االتساق الذي يستقيه هذا االختبار لسمة ما "ثبات االختبار ) ليون اتليد(حسب

  "ار ثابتا اذا كانت الظروف المحيطة به والمختبر متماثلة في االختبارين ويعد االختب
هناك طرق عديدة لقياس معامل الثبات منها طريقة التجزئة النصفية لسبرمان وبراون ، طريقة االختبار واعـادة                 

  .االختبار 
 للمـدراء طريقـة االختبـار       استخدم الباحث في ايجاد معامل ثبات االستبيان الموجه للمربين واالستبيان الموجه          

واعادة االختبار التي تعتبر من احسن الطرق في ايجاد معامل الثبات حيث تم ذلك خالل اجراء الدراسة االسـتطالعية      
لتاكد من مالئمة االداة للميدان الدراسة ، وذلك على المراكز التي سبق ذكرها ، حيث قام بتوزيـع االسـتبيان وبعـد                      

  .س العملية وبنفس الطريقة التي تمت في توزيع االستبينات االولىجمعها باسبوعين اعاد نف
 عند مستوى الداللـة     0.73وبعد المعالجة اإلحصائية باستعمال معادلة بيرسون تم ايجاد معامل الثبات حيث  بلغ              

  )1-ن( وبدرجة حرية 0.05
  .و بالتالي يكون قد حقق الثبات بالنسبة لالستبيانات 

  : حدود البحث -
وانطالقا من مكان البحث يمكنا تحديد المدى الذي تعمم عليه          . ي بحث له حدود يمكن تعميم نتائجه عليها       إن أ   

  .نتائج هذه الدراسة سواءا على المستوى المحلي أو الوطني أم الدولي
شـرق ، غـرب ،      ( وبالنظر الى طبيعة الدراسة التي شملت مراكز بواليات مختلفة على المستوى الوطني               
 ،فان النتائج المتوصـل     ة بالمائ 28.65وانطالقا من العينة التي تم اعتمادها والتي تمثل حوالي          ) وسط جنوب   شمال،  

اليها يمكن تعميمها على المستوى الوطني على المراكز الحكومية  فقط  وال يمكن تعميم النتائج على االطفال  الـذين                     
  .سط والخدمات  التي يعيش فيها الفرد في المراكز الخاصة نظرا الحتمال تأثير الو. تقل أو تزيد أعمارهم عن ذلك

  تحليل و مناقشة النتائج
 :تحليل ومناقشة نتائج استبيان الخاص بالمدراء  -1

لقد كانت هذه االستمارة خير وسلم لالتصال بالمدراء لمعرفة واقع النشاط الترويحي بمراكز رياض األطفـال                
واإلمكانيات واألجهزة والمعدات،والبرامج المتبعة في المراكز ،ومـن جهـة        على المستوى الوطني من حيث الوسائل       

(  أخرى معرفة آرائهم واقتراحاتهم ووجهات نظرهم حول دور األنشطة الترويحية في التقليل من االضطرابات النفسية
 .) السلوك العدواني- االكتئاب-الخوف

ا وفرزها ثم تحليل ومناقشة األسـئلة وأجوبتهـا وثـم        وبعد توزيع االستمارات على المدراء قام الباحث بجمعه       
  : التوصل إلى ما يلي

  ؟في مراكز رياض األطفالبكثرة  االختصاص المطلوب  ماهو:01السؤال رقم 
  . هو معرفة االختصاص األكثر عجزا في المراكز:الهدف من السؤال

 . مراكز رياض األطفالبكثرة فييبين االختصاص المطلوب : 01الجدول رقم 

 مربي نفس حركي 
مربي مختص في 

 الترويح
 مربي تربوي
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 04 20 16 العدد

 %20 %100 %80 النسبة المئوية

  
من خالل الجدول المبين أعاله نجد أن هناك عجز كبير في كل االختصاصات خاصة في المربين المختـصين                  

 مـن   %20النفسي حركيا ،ونسبة     في المربي    %80بينما هناك عجز يقدر ب      %100في الترويح ويقدر هذا العجز ب       
  .العجز كانت في المربين التربويين

ة من حيث نموذج جميع النواحي النفسية الحركية واالجتماعية واالنفعاليـة           بينبناءا على خصائص هذه الفئة الم     
 ية لرعاية وتربية هذه الفئة داخل مركز ريـاض        ل عملية ضرورة وفع   يعتبر تهذه المجاال في   توظيف مختصين    يجب

  .األطفال
  : خالصة االستبيان الموجه إلى المدراء -2
يعتبر النشاط الترويحي من انجح الوسائل التي تهدف إلى إزالة االضطرابات النفسية التي تحول دون تحقيـق              

 ونظرا لما يحتاجه الترويح من وسائل ومعدات وتجهيزات للقيام بمـا  ،نمو متزن عند األطفال في سن ما قبل المدرسة        
ظر منه جعلنا نقوم بإجراء هذا االستبيان على مدراء مراكز رياض األطفال باعتبارهم المسئولون المباشرون على                ينت

 وهم على دراية كافية بكل المعدات والوسائل المتوفرة على مستوى المركز،ومن جهة أخرى النقـائص                ،هذه المراكز 
  .حقيق أهدافهوالصعوبات التي يعاني منها المركز وتقف عائقا في سبيل ت

  :ويمكن تلخيص أهم النتائج المتوصل إليها من خالل االستبيان الموجه للمدراء كما يلي
احتل الخوف المرتبة األولى والسلوك العدواني المرتبة الثانية بينما احتل االكتئاب المرتبـة الثالثـة،من بـين                 

  .االضطرابات المختلفة األكثر ظهورا داخل مراكز رياض األطفال
  .إلى األسرة والمعاملة داخل المركز %40 من المدراء يرجعون مصادر الخوف إلى المحيط و80%
 لكل من األسـرة والمعاملـة داخـل         %40 من المدراء يرجعون مصادر االكتئاب النفسي إلى المحيط و         75%
  .المركز

 .إلى األسرة %55 من المدراء يرجعون مصادر السلوك العدواني إلى المحيط و100%

منهم اجمعوا   %05ن المدراء اجمعوا على أن لألنشطة دور بدرجة كبيرة في التقليل من الخوف،بينما               م 85%
 .على أن لألنشطة الترويحية درجة ضعيفة في التقليل من الخوف

 تـرى أن    %05نشطة الترويحية دور كبير في التقليل من االكتئاب بينما          لأل من المدراء اجمعوا على أن       80%
 .يحية دور بدرجة ضعيفة في ذلكلألنشطة الترو

 اجمعوا علـى األنـشطة      %10ألنشطة الترويحية دور بدرجة كبيرة بينما       ل من المدراء اجمعوا على أن       90%
 .الترويحية لها دور وبدرجة كبيرة جدا في التقليل من السلوكيات العدوانية داخل مراكز رياض األطفال

رويحي داخل مراكز رياض األطفال للتقليل من االضطرابات        اجمع كل المدراء على ضرورة اقتراح برنامج ت       
 .النفسية

 . من مدراء المراكز هم أصحاب شهادات تقني سامي75%

 . طفل كل موسم90و80 من المراكز مستقبل بين 50%

 . مقعد بيداغوجي60و50 من هذه المراكز قدرة استيعابها بين %45في حين نجد أن قدرة 

 أن األطفال يستعملون الحافالت العمومية لاللتحاق بمراكزهم ونفس النـسبة أي             من آراء المدراء أكدت    70%
 . يلتحقون بها مشيا على األقدام70%

 . من المراكز ال يتواجد بها أخصائي نفساني70%

 . من المراكز تعاني من نقص المربين100%

 . من المراكز تعاني من نقص في المربين المختصين في التربية حركية80%

 . من المراكز ال يوجد بها مربي مختص في الترويح100%

بينما تتوفر فيها العـاب فكريـة       ) تلفزيون وآالت موسيقية    (  من المراكز ال تتوفر فيها وسائل ترويحية         20%
 .وكرات للعب

بينما تحتوي على   ) عة مشاهدة التلفزيون  اق+ قاعات الرسم   (  من المراكز ال تتوفر على مرافق ترويحية         20%
 .ساحات خاصة للعبم

اجمع كل المدراء على أن هناك ميزانية مخصصة لشراء الوسائل الترويحية واجمعوا في نفس الوقت على أنها                 
 .غير كافية القتناء كل األجهزة والوسائل الترويجية

 . من المدراء أكدوا على وجود أطفال داخل مراكز الرياض يعانون من اضطرابات نفسية100%
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تنا، والتي تنص على أن للنشاط الترويحي دور في التقليـل           النتائج نكون قد  أثبتنا صحة فرضي      من خالل هذه ا   
  .و ظاهرة االكتئاب و السلوك العدواني لدى أطفال الروضة.من ظاهرة الخوف

  : تحليل و مناقشة االستبيان الخاص بالمربين - 
  ماهو الهدف من األنشطة الترويحية؟: 02السؤال رقم 
هناك عدة أهداف من تقديم األنشطة داخل مراكز رياض األطفال وهذا ما نريده من طـرح هـذا                  : لسؤالالهدف من ا  

  .السؤال
  . يبن أهداف االنشطة الترويحية :02الجدول رقم 

  اجتماعي عاطفي  الحسي الحركي  ترويحي  
  60  40  100  العدد

  %60  %40 %100  النسبة المئوية
 

 على توجيه   %100ن كانت تضم االقتراحات الثالث حيث أجاب المربون بنسبة          الجدول أعاله يوضح أن آراء المربي     
أهدافهم من ممارسة النشاط الترويحي إلى الهدف الترويحي وفي نفس الوقت هم لم يهملوا الجانب العـاطفي فكانـت                   

   .%40 إلى جانب أن بعضهم يوجه نشاطه إلى الجانب الحسي الحركي بنسبة %60إجابتهم بنسبة
 %40 من خالل هذه النتائج أن الهدف من األنشطة الترويحية داخل المركز هي هدف ترويحي،بينما هنـاك                   نالحظ

فقط من بين المربين الذين يهدفون إلى األنشطة الترويحية على الجانب الحسي الحركي والذي يعتبر جانب مهم جـدا                   
تائج والدراسات السابقة أن الترويح يعتبر عـامال  في تربية هذه الفئة حتى تحقق لهم نمو حركي متكامل،حيث أثبتت الن       

من عوامل التي تؤدي إلى االرتقاء بالمستوى الصحي للفرد إذ يكسبه القوام المجيد،ويمنح له الفرح والسرور وفـردا                  
انه يساهم في الجانب االجتماعي العاطفي من حيث التفاعـل بـين اإلفـراد     قادرا على العمل واإلنتاج باإلضافة إلى

  .لجماعات ولتوثيق العالقات والروابط بينهم في جو يتميز بالمرح والسروروا
  )المربين: (خالصة االستبيان-2

   إن رعاية األطفال بصورة عامة تتطلب من القائمين عليها بذل مجهودات جبارة خاصة إذا ما تعلق األمر بأطفـال                   
ما شغل اهتمام المفكرين والعلماء بداية من القـرن         مراكز الرياض،والذين يعنون من اضطرابات نفسية مختلفة،وهذا        

19.  
  إن النشاط الترويحي من المواضيع الحديثة التي نالت قسطا كبيرا من الدراسة في شتى الميادين وقد أحـدثت ثـورة        
كبيرة تمخضت عنها نتائج في منتهى األهمية بالنسبة لجميع الفئات،حيث أصبح يقاس تقـدم أو تـأخر األمـم بمـدى               

  .تمامها بالترويحاه
  إن أماننا القوي بأهمية النشاط الترويحي بالنسبة لألطفال داخل المراكز الذين يعانون اضطرابات نفسية جعلنا نقـوم                 
بهذا البحث إلثبات أو نفي هذه األهمية ،ولعل النتائج المتحصل عليها من خالل االستبيان الذي حصلنا على نتائجه من                   

  : لدليل على أهمية الدراسة التي قمنا بها حيث جاءت النتائج كالتاليطرف المربين لهذه الفئة
 من المربين الموجودين كما تتعمد      %80اعتماد مراكز رياض األطفال في تربية ورعاية األطفال على مربيات نسبة            

  . %60 سنوات وهذا بنسبة 5على من لهم خبرة أكثر من 
 يشكل عائقا فـي االهتمـام والمتابعـة    %33 أفواج أي بنسبة 5ثر من تبين لنا أن معظم المربين يقدمون خدمات ألك      

 .الحسنة لهذه الفئة
 . ساعة أسبوعيا25و20 من المربين يقدمون مجهودات وأعماال داخل مراكز رياض األطفال ما بين 68%

 ..........إن مصادر البرامج المقترحة
 . التكوينية لهذه الفئة من األطفال من المربين يرون أن البرامج المقترحة تراعي الفئات70%
 . من المربين يرون أن البرامج المقترحة تحتوي على نشاطات ترويجية مختلفة100%
 . ساعات داخل المراكز04 من المربين تقدمون نشاطات ترويحية لمدة تساوي 60%
 . من المربين يقدمون أنشطة ترويحية بصورة منتظمة ضمن البرنامج المقترح90%
 من المربين يرون أن الهدف من األنشطة الترويحية تهدف إلى الترويح على األطفال،بينما يرى بعـضهم أن                  100%

  .%60الهدف منها هو الجانب العاطفي االجتماعي وهذا بنسبة 
 . من المربين يرون أن الهدف من هذه األنشطة هو هدف حسي حركي40%
 يقدمون أنشطة تعتمد علـى      %80 الرياضية وبنفس النسبة أي       من المربين يقدمون أنشطة تعتمد على األلعاب       80%

 .الموسيقى واالستمتاع بها
 . العاب فكرية%10 من المربين يقدمون نشاطات تعتمد على الرسم،بينما يقدم 40%
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 . من األنشطة المقترحة داخل مراكز رياض األطفال هي أنشطة تعتمد على اللعب حسب رأي المربين75%
 .شطة تفضل التلفزيون ومشاهدة برامجه من هذه األن63%
 . من هذه النسبة التي تفضل الرحالت والنزه50%
 . من المربين ترى أن األطفال يفضلون الموسيقى30%
 . هي النسبة األقل والتي اختارت الرسم لوسيلة للترويح15%
 . من االضطرابات النفسية داخل مراكز الرياض تعاني من الخوف90%
 .المضطربين نفسيا يعانون من االكتئاب من األطفال 70%
 . من األطفال المضطربين نفسيا يعانون من السلوك العدواني70%
 . من األطفال المضطربين نفسيا يعانون من القلق60%
 . من األطفال المضطربين نفسيا يعانون من الخجل50%
الـسلوك  (  بين األطفال الذين يعـانون      من المربين يرون أن الخوف وأول هذه االضطرابات النفسية المتواجدة          30%

  )العدواني
 . من المربين يرون أن االكتئاب هو ثاني هذه االضطرابات النفسية بين األطفال المضطربين نفسيا20%
 . أكدوا لنا أن القلق هو رابع هذه االضطرابات المنتشر بين األطفال المضطربين داخل المراكز15%
و اقل االضطرابات ظهورا بين األطفال وجاء خامسا من بـين االضـطرابات              من المربين يرون أن الخجل ه      05%

 .التي يعاني منها األطفال داخل المراكز
 . من مصادر الخوف يرجع إلى المحيط والبيئة التي يعيش فيها األطفال80%
 ).معاملة الوالدين(  من مصادر الخوف األسرة  60%
 .ل من مصادر الخوف تعود إلى مراكز األطفا10%
 . من مصادر السلوك العدواني يرجع إلى المحيط90%
 . من مصادر السلوك العدواني هي األسرة40%
 . من مصادر السلوك العدواني يعود إلى مراكز رياض األطفال10%
 . من مصادر االكتئاب النفسي عند الطفل يرجع إلى المحيط70%
 . من مصادر االكتئاب النفسي هي األسرة65%
 .االكتئاب النفسي هو المعاملة داخل المراكز من مصادر 05%
 من المربين يلجئون إلى الجلسات كوسيلة للتعامل مع األطفال في حالـة ظهـور احـد هـذه األنـواع مـن                       70%

 .االضطرابات النفسية
 . من األولياء يستنجدون باألولياء كوسيلة للتعامل مع الطفل الذي يعاني من االضطراب النفسي40%
 .ين يستنجدون باألخصائي النفسي أن تواجد داخل مراكز رياض األطفال من المرب10%
 . من المربين يلجئون إلى معاقبة األطفال رغم اضطرابهم نفسيا07%
 . من المربين يرون أن النشاطات الترويحية تقلل من االكتئاب النفسي بدرجة كبيرة40%
 .كتئاب النفسي بدرجة كبيرة جدا من المربين يرون أن النشاطات الترويحية تقلل من اال30%
 . من المربين يرون النشاط الترويحي يقلل من الخوف بدرجة كبيرة60%
 . من المربين يرون أن النشاط الترويحي يقلل من الخوف بدرجة كبيرة جدا20%
 . من آراء المربين يرى أن النشاط الترويحي يقلل من السلوك العدواني بدرجة كبيرة40%
 . أكدت أن النشاط الترويحي تقلل من السلوك العدواني بدرجة كبيرة جدا من اآلراء35%
 .  من المربين أكدوا على ضرورة إعداد برامج ترويحية تهدف إلى التخفيف من االضطرابات النفسية لألطفال100%

النظريـات  من خالل هذه النتائج الكمية المتحصل عليها في االستبيان الخاص بالمربين و بالرجوع الى مختلـف                 
المعتمد عليها في الخلفية النظرية لدراستنا الخاصة برياض االطفال  فقد تم اثبات فرضيات بحثنا و التـي كانـت           

  . تنص على ان للنشاط الترويحي دور في التقليل من االضطرابات النفسية لدى اطفال الروضة 
  : تحليل و مناقشة نتائج المقابلة -3

ائية النفسية لمركز رياض األطفال بالمسيلة،وذلك لمعرفة رأيها ووجهة نظرهـا بـصفتها     تم إجراء المقابلة مع األخص    
 المباشرة والمختصة التي تتابع فئة األطفال ما قبل المدرسة داخل المراكز حول دور النشاطات الترويحيـة                 ةالمسؤولي

عليها مجموعة من األسـئلة لهـا       بمختلف أنواعها في التقليل من ظاهرة االضطرابات النفسية ومن اجل ذلك طرحنا             
  . مباشرة بالموضوعةصل
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  :وبعد تسجيل اإلجابات وتدوينها قمنا بتحليل ومناقشة نتائجها وكانت كما يلي
   رياض األطفال؟زكيفية التحاق األطفال بمراك :01السؤال رقم 

ت من المحيط أو األقـارب      بصفة عامة يتم التحاق األطفال بمركز رياض األطفال عن طريق الولي بناءا على توجيها             
 بدورها تسجل معلومات عامـة عـن        يالذين هم على علم بهذه المراكز ودورها،حيث يتم االتصال بإدارة المركز الت           

  .الطفل والحالة االجتماعية لألسرة وفتح ملف إداري خاص بالطفل
  فال بالمركز؟ التحاق األطءهل تقومون بإجراء اختبارات تشخيصية أولية الستثنا:02السؤال رقم 

إن مثل هذه االختبارات التشخيصية مهمة جدا لألطفال ما قبل المدرسة قصد التأكيد من أنهم ال يشكون مـن بعـض                     
االضطرابات النفسية واالجتماعية أو أي عجز بدني أو سوء في السلوك التكيفي للطفل،لكن لألسف الشديد أن مراكـز                  

  . التشخصية التي نراها مهمة رياض األطفال ال تقوم بمثل هذه االختبارات
  .هذا وسمح لنا باكتشاف بعض العاهات لدى هؤالء األطفال

   األطفال حسب رأيكم؟ضما األهداف األساسية لريا:03السؤال رقم 
إن الطفل في البداية كما تعلمون يتعامل كليا مع أسرته ويكسب من خالل هذا التعامل خبرات وسلوكات متعددة،هـذه                   

ة تؤهله لتلقى خبرات عديدة من المحيط الخارجي،رياض األطفال يوفر الفرص ليتفاعـل الطفـل مـع                 الميزة والتجرب 
أفراده ويشاركهم من نشاطاتهم في شكل العاب منوعة ومنظمة والتي من المنتظر أن يكسب الطفل من خالل بعـض                   

على التخلص من بعض المخاوف      حركية جديدة تساعده     تالقيم االجتماعية والتكيف مع الوسط،وكذلك اكتساب سلوكيا      
  .وتكسبه الثقة بالنفس

  ما هي ميادين وأسس برنامج رياض األطفال؟ : 04السؤال رقم 
تعتبر األنشطة الترويحية بمختلف أشكالها وأنواعها أهم الميادين التي يعتمد على المربين فـي مركـز ريـاض                  

 ما قبل المدرسة فهو يمكن الطفل مـن إقامـة عالقـات           االطفال ،إذ يجسد اللعب مثال أساس العملية التربوية لألطفال        
  .اجتماعية والمشاركة االيجابية الفعالة وتقمص مختلف األدوار

 مامدى اهتمام األطفال لممارسة مختلف األنشطة الترويحية؟ :05السؤال رقم 
 الترويح هو جزء من     حسب كل الدراسات سواء النظرية أو الميدانية التي اتخذت األطفال مجال لدراستها اثبت إن             

حياة الطفل وعمله اليومي ولغته وأدائه المقربة إليه والمحبة إليها بحيث تكون مشاركته فـي مختلـف األنـشطة                   
الترويحية بدافع من ذاته ومن احتياره،ومن جهة أخرى انه من خالل تجربتنا في التعامل مع هذه الفئـة يمكننـا                    

ية بمختلف أنواعها بشوق كبير جدا والتعبير عن ذواتهم فـي جـو             القول أن األطفال ينتظرون الحصص الترويح     
  .مفعم بالبهجة والسرور

  هل هناك بعض األطفال يعانون من بعض االضطرابات النفسية على مستوى مركزكم؟:06السؤال رقم 
،وانتقال يعتبر مركز رياض األطفال البنية األولى التي يتعامل معها الطفل ويتلقى فيها خبرات وسـلوكات جديـدة   

يختلف تمام االختالف عن الوسـط      .الطفل من الوسط األسري المتعود فيها بعض السلوكات والخبرات إلى وسط جديد           
األسري هذا االنتقال يشكل الطفل خاصة في األشهر األولى سوء تكيف نفسي اجتماعي،مما يؤدي بالطبع إلى حـدوث              

المركز،واالكتئاب النفسي،والخجل،وفي حـين نجـد عنـد    بعض االضطرابات النفسية خاصة الخوف من الذهاب إلى        
  . البعض اآلخر سلوكات عدوانية تجاه اقترانهم من األطفال 

  في رأيكم هل أن لألنشطة الترويحية دور في التقليل من المخاوف المدرسية لدى هذه الفئة؟ :07السؤال رقم 
 تحقيق التوافق والتكيف الشخصي لجميع األطفـال،        يعتبر الترويح من المجاالت الهامة واألساسية التي تستغل في        

والذي إذا تم برمجته بطريقة منظمة وبمتابعة من المربين في هذه الحالة يمكن أن تقول أن الترويح الوسيلة الوحيـدة                    
التي يمكن أن تقلل أو تنقص إلى مدى بعيد على بعض االضطرابات النفسية خاصة الخوف واالكتئاب والقلق والخجل                  

لخصوص السلوكات العدوانية بصفة عامة،وذلك لما يجربه الترويح وما يقدمه لهذه الفئة وتأييد المباشر على النمـو       وبا
  . من جميع المجاالت النفسية الحركية،االجتماعية،وحتى المجال المعرفي

  : مناقشة نتائج المقابلة على ضوء الدراسات النظرية و فرضيات البحث -4
ئج الكمية الخاصة بالمقابلة و بالرجوع الى التراث العلمي المذكور في الجانب النظري فقد تبـين                من خالل تحليل النتا   

  : لنا مايلي 
 رياض األطفال كانت طريقة التحاقهم متوافقة مع شروط انظمام و التحـاق             زفيما يخص كيفية التحاق األطفال بمراك     
  .االطفال بهاته المراكز المنصوص عليها 

ارات التشخيصية الخاصة باستثناء االطفال الذين هم بصدد االلتحاق بالمركز نجد ان معظم و إن لم نقل                 بالنسبة لالختب 
جل المراكز ال تقوم بمثل هذه االختبارات التي هي مهمة جدا لمعرفة الحالة الصحية و النفسية للطفل ، حتى يتـسنى                     

  .ة عن غيرهم للمربين التمييز بين االطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسي
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اما فيما يخص االهداف االساسية لرياض االطفال فقد كانت نتائج المقابلة تنص على انها تساعد الطفل على االنـدماج          
االجتماعي و خلق ديناميكية بينهم و كذا استعدادهم للدخول الى المدرسـة بـدون اضـطرابات نفـسية كـالخوف و                     

سبة لالسئلة المتعلقة باهتمام األطفال لممارسة مختلف األنشطة الترويحية و          السلوكات العدوانية و االكتئاب و كذلك بالن      
معاناتهم من بعض االضطرابات النفسية على مستوى مركزكم و كذا دور األنشطة الترويحية في التقليل من المخاوف                 

  .المدرسية لدى هذه الفئة 
لنشاط التروحي الذي يعتبر من ضمن أساسيات  كل هذه اإلجابات جاءت لتؤكد صحة فرضياتنا والتي تنادي بأن ل

  .  داخل الروضة)الخوف،السلوك العدواني ، االكتئاب(برامج رياض األطفال يقلل من هذه االضطرابات النفسية 
  

  :الخاتمة
ان النشاط الرياضي الترويحي من اهم النشاطات التي اعتنى بها كثيرا من الباحثين و المتخصصين لمـا لـه               

نفعة كبيرة لجميع شرائح المجتمع ، اطفال ، مراهقين  مسنين ، و تركيزا على مرحلة الطفولـة التـي                    من اهمية و م   
تتطلب منهم عناية كبيرة الخراج هذه الئة من ازماتهم و محاولة التغلب على مشاكلهم ، و بالطبع لن يتـأتى ذلـك اال            

  .بممارسة النشاط الترويحي بمختلف اشكاله 
ويحي أهمية كبيرة في حياة الطفل فله أثر ايجابي على الحياة االنفعالية له ، فهو يتغلغل                للنشاط الرياضي التر    

الى أعماق مستويات السلوك ، و يؤدي بالطفل إلى التخلص من مختلف العقبات التي تواجهه و أهم هذه العقبات هـي                     
  .مختلف المشاكل النفسية التي يتعرض لها

مرة جهد في حقل الرعاية باالطفال  المتواجدين داخل الروضة ، و الـذي              و ياتي هذا البحث المتواضع إال ث        
أردنا من خالله إظهار أهمية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي في التقليل من المشاكل النفسية التي يتعـرض لهـا                   

  .الطفل داخل الروضة 
وبالتحديد االضطرابات النفـسية    ومن أهداف البحث في كونه عبارة عن دراسة تحليلية للجانب النفسي للطفل               

  .التي تحدث  لالطفال داخل الروضة  
  . ولألهمية التي يلعبها النشاط الرياضي الترويحي على نفسية االطفال 

وقد قمنا بهذا البحث إلثبات أو نفي هذه األهمية، وذلك بوضع فرضيات كحلول مؤقتة واعتمدنا في ذلك على                    
  .باالضافة الى المقابلة . و اخرى موجهة لمدراء مراكز رياض االطفال .ناستمارة االستبيان موجهة للمربي

  :ونتائج بحثنا هذا يمكن تلخيصها في ما يلي
زيـادة الـشعور   :*  اإلجماع على أهمية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي الذي يساعد و يساهم بدرجة كبيرة في            -

  . بالثقة في النفس 
  . لدى االطفال التقليل من االكتئاب و الخوف* 

و تأتى ذلك جليا من خالل تحليل النتائج المتحصل عليها بعد عرضها على عينة البحث والتـي اكـدت لنـا صـحة                       
الخوف و الـسلوك    (فرضياتنا اال و هي ان للنشاط الرياضي الترويحي دور كبير في التقليل من االضطرابات النفسية                

  ). العدواني و االكتئاب 
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