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Abstract
This study aimed at recognizing the degree of difficulties of implementing
the motor education lesson in Kindergartens in Amman from the female
teachers' point of view. And getting familiar with the differences in the
degree of difficulties due to both variables of type of school and the number
of years of experience. And to achieve the objective of study , a sample of
female teachers of Kindergartens was chosen , their number was (132)
female teachers . Also the researcher did prepare a questionnaire to measure
the degree of difficulties of implementing the motor education lesson
including four fields, they are ( difficulties related to the teaching method,
difficulties related to the psychological factors , difficulties related to
possibilities, and difficulties related to public safety ) It was assured of its
validity and reliability by scientific methods .And by employing arithmetic
means and standard deviations, ranks and T-test , the results of study
indicated that the difficulties that female teachers face in motor education
lesson reached medium degree, as well, there are statistical differences
concerning the differences due to the variables of school type in favor of (
private school) and experience in favor of ( 5-less till 10 years).
Keywords: (Motor Education, Kindergarten)

1

الفصل االول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة:
تعد م حل الطفول المبك ة من أهم الم احل التي لدخل فلها الطفل م حل اإللمام بالعالم الذي
لحلط ب والتمللي بلن غبات وتوجهات والتف لق بلن ما لالةم تطلعات و غبات اآلنل  .ومن هنا فقد دأب
الباحثون والمتخصصون في مجاالت الطفول ظلى اإلهتمام بالطفل في هذه الم حل  ،والوقوف ظلى
األمو التي من كأنها أن توضح أط هذه الم حل وطبلعتها وخصاةصها وصفاتها .وتمثل م حل
الطفول المبك ة الم حل الممتدة من نهال العام الثاني حتى نهال العام الخام

من مولد الطفل ،اي

أنها الم حل التي لم فلها الطفل الى بدال العام ال ابع.
للت بل الح كل أهمل كبل ة في م حل الطفول من الناحل النفسل واالجتماظل  ،إضاف الى
الناحل الجسمانل فهي تصقل جسم الطفل ونفسلت بط لق تضمن خ وج الى المجتمع بصو ة صحل
سللم  ،بحلث لكون قاد ا ظلى التفاظل مع مف دات المجتمع المحلط ب بالتفاظل الح كي كبدال  ،ومن
ثم قد ت ظلى التنسلق بلن تفاظالت الح كل والنفسل في الوقت نفس بصو ة تضمن التفاظل والتناسق
والصال المعلوم للط ف اآلخ  .إن م حل الطفول المبك ة تعد من األهمل بمكان بحلث لكون الطفل
أكث للون للتأقلم البلةي واالجتماظي والنفسي مع الغل  ،ني ا ألهملتها الكبل ة في تكولن كخصل
الطفل وتحدلده وتطول ه وطبلعت وتوجل قد ات واستعداده ،إضاف إلى ذلك ،فإن هذه الم حل تعد
م حل تكولن الذات والكعو بالذنب ،والمسؤولل  ،والتعلق ،والقد ة وظدمها ،والحق الكخصي وحقوق
االخ لن (العتلبي والسوللم.)2002 ،
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لتأث مستوى النكاط البدني لدى األطفال في م حل الطفول المبك ة بككل كبل في التطبلقات
والمما سات التي تتبعها المعلمات في لاض األطفال ،وني ا لتبالن النكاط البدني بلن األطفال سعت
لاض األطفال إلى اظتماد ب امج تد ل

الت بل الح كل التي توف الف ص إلك اك أكب ظدد ممكن

من األطفال في م حل ما قبل المد س  ،وذلك للحفاي ظلى صحتهم البدنل ونكاطهم الح كي في وضع
سللم ،إضاف إلى تعيلي أهمل الت بل الح كل في بلة

لاض األطفال وتحسلن قد ات المعلم في

التعامل مع حاالت االختالف بلن األطفال في النكاط الح كي ،كما أن الت بل البدنل تسهم بككل كبل
في ضمان صح األطفال وسالمتهم و فاههم في داخل لاض األطفال الذي لنعك
بط لق إلجابل في خا ج ال لاض ،إذ إن الت بل الح كل تعمل ظلى تهذلب النف

ظلى ح كتهم

والسلوكلات واحت ام

الذات ويلادة الللاق البدنل التي تقي من ظوامل الخط وأم اض القلب والعيام وتساظد في تحسلن
الصح الدماغل  ،كما أن االهتمام بالنكاط الح كي لألطفال منذ ظم مبك لساظدهم في الت بل
الح كل نمطا لحلاتهم(.)Dunn-Carver, 2011: 5
وتع ف الت بل الح كل ظلى أنها ب امج إظداد وتعدلل النكاط الح كي لدى األطفال .حلث لعد
النكاط الح كي ظنص ا متغل ا لختلف من طفل آلخ  ،وتهدف الت بل الح كل إلى تعيلي التطو والنمو
الطبلعي للطفل لضمان سالم صحت البدنل ونكاط الح كي ،إضاف إلى أن الت بل الح كل توف
ٍ
نكاطات تعللمل مفلدة
ف صا لالستفادة من النكاط الح كي الياةد ظند األطفال بتف لغ طاقتهم في
(.)Dunn-Carver, 2011:4
وتتمثل صعوبات تطبلق د و
النكاطات البدنل وفق بلة

الت بل الح كل لألطفال في ظدم تواف بنل تحتل مناسب تالةم

لاض األطفال في وساةل وأدوات وألعاب لتعدلل نكاطهم البدني وتحسلن ،
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إضاف إلى صعوبات تواج مناهج الت بل الح كل  ،التي تحول دون تحقلق أهدافها في تعيلي صح
األطفال ،ونمو وتعدلل نكاطهم البدني والمتمثل في ظدم وجود أدل حقلقل مبنل ظلى م اقب وقلا
وتحللل لمع ف طبلعل وكلفل التعامل مع النكاط البدني لدى األطفال .وتعد التكلف المادل التي
لحتاجها األطفال من تجهليات ومعدات من أهم الصعوبات التي تفقد الت بل

الح كل

فاظللتها(.)Mackett&Brown, 2011
وني ا لما لحمل د

الت بل الح كل في لاض األطفال من صعوبات ومعلقات فإن الد اس

الحالل ستحاول الككف ظن صعوبات تطبلق د
وجه ني المعلمات من أجل تحدلد انعكا

الت بل الح كل في لاض األطفال في ظمان من

ذلك ظلى أداةهم الح كي وظلى تحقلق األهداف الت بول

المنكودة.

مشكلة الدراسة:
تسعى هذه الد اس للتوصل إلى حل لمككل الصعوبات التي تحول دون تطبلق المعلمات
لد

الت بل الح كل بالككل المناسب ،الذي لنتج ظن العدلد من المككالت الصحل والسلوكل

وانخفاض مستولات النكاط البدني لدى األطفال في لاض األطفال .فصعوبات تطبلق د

الت بل

الح كل ت جع إلى قل وظي المعلمات ألهمل مما سات النكاط الح كي وتعللمها لألطفال ،إضاف إلى
أن مناهج الت بل الح كل نفسها غل مجهية بككل ل اظي جملع اختالفات النكاط البدني بلن األطفال
الناتج ظن ظدم وجود تقللم وتحللل دقلق لحاالت النكاط الح كي لدى األطفال و طبلعت  .فضال ظدم
تواف

بنل تحتل صالح ومجهية لتطبلقات مناهج الت بل الح كل مثل المسابح وساحات اللعب

المالةم وغل ها.
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لذلك أوصت العدلد من الد اسات بض و ة معالج الصعوبات التي تحول دون تطبلق د
الت بل الح كل في لاض األطفال .كما في د اس الكوبكي ( )2013التي أوصت بض و ة تطول
دللل لمنهاج لاض األطفال وبصو ة دو ل مواكبا للتقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل في الدول
المتقدم .
ود اس الك لف واألملن واألخض ( )2011التي أوصت ظلى ض و ة استخدام األنكط
البدنل وال لاضل في مؤسسات لاض األطفال وفي مؤسسات ما قبل المد س وض و ة اكباع
احتلاجات الطفل الح كل  .من هنا جاءت مككل الد اس للككف ظن صعوبات تطبلق د

الت بل

الح كل في لاض األطفال في األ دن من وجه ني المعلمات.

هدف الدراسة وأسئلتها
تهدف هذه الد اس التع ف إلى إستقصاء صعوبات تطبلق د

الت بل الح كل في لاض

األطفال من وجه ني المعلمات ،وذلك باالجاب ظلى االسةل التالل :
السؤال األول :ما هي الصعوبات التي تواج المعلمات في د

الت بل الح كل في لاض األطفال

من وجه ني المعلمات؟
السؤال الثاني :هل توجد ف وق ذات دالل احصاةل ظند مستوى ( )a≥0.05في د ج الصعوبات تبعا
لمتغل ي نوع المد س (حكومي /خا ص) وسنوات الخب ة؟
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمل الد اس في النقاط االتل :
لاض األطفال في مع ف الصعوبات التي تواج المعلمات في تطبلق د

 -قد تفتح المجال لمدا

الت بل الح كل للتع ف إلى دو

ظال الطفل و لاض األطفال (ال وض ) وما لسمى بم حل ما قبل

المد س (.)Pre-School
 قد لساظد الككف ظن الصعوبات التي تواج تطبلق د ومساظدة المسؤوللن ظن مدا

الت بل الح كل في لاض األطفال في

لاض االطفال لتذللل تلك الصعوبات.

 -إغناء الملدان بد اس تهدف إلى تطبلق د و

الت بل الح كل في لاض األطفال في المدا

.

مصطلحات الدراسة:
تتمثل مصطلحات الد اس فلما للي:
التربية الحركية لألطفال :وهي الت بل التي تتعلق بخصاة ص النمو الح كي والنمو والتد لب ظلىالح كات األساسل للطفل ضمن م حل الطفول المبك ة ،وتكمل النمو الح كي وال لاضي وال ضا
الح كي(البد ي .)2002،وتعرف إجرائياً :بأنها استجابات المعلمات ظلى المجاالت والفق ات التي تقلسها
استبان صعوب تطبلق د

الت بل الح كل في لاض األطفال والتي طو تها الباحث ألغ اض هذه الد اس .

 صعوبة تطبيق درس التربية الحركية :وتع ف ظلى أنها المعوقات التي تحول دون تحقلق أهدافمناهج النكاط الح كي في داخل لاض األطفال المتمثل في صعوبات القلا
لطبق د

الدقلق الذي بناء ظلل

النكاط الح كي ،الذي من الض و ي أن ل اظي الف وقات الح كل

لدى األطفال

( .)California State Board of Education, 2009وتعرف إجرائيا بأنها:المعوقات التي تواجهها
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معلمات لاض األطفال في ظمان في أثناء تطبلقها للد و

المتعلق بالت بل الح كل التي تحول دون

انعكاسها اإللجابي ظلى صحتهم وسلوكهم سواء حاللا أو مستقبال.
 رياض األطفال :وهي م حل صفل لم فلها الطفل ضمن فت ة من األ بع سنوات إلى الخمسنوات وهي م حل تعللمل معت ف بها في معيم األنيم الت بول وتتم فلها تنمل األس

البدنل

والنفسل واالجتماظل في الطفل (أبو قدل  .)2011 ،وتعرف إجرائيا بأنه :ظبا ة ظن مكان لتفاظل فل
الطفل ولكتسب فل المع ف التي تعمل ظلى تأهلل لاللتحاق بم حل ما بعد لاض األطفال وهي
المد س .

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الد اس الحالل في اآلتي:
الحد المكاني :تم تطبلق هذه الد اس ظلى مد ا

لواء القولسم في العاصم ظمان.

الحد اليماني :تم تطبلق هذه الد اس في الفصل الثاني للعام2015م.
الحد البك ي :معلمات لاض األطفال في مد ا

لواء القولسم في العاصم ظمان.

محددات الدراسة:
لتم تعملم نتاةج هذه الد اس بد ج صدق األداة المستخدم لجمع البلانات وثباتها ودق
موضوظل إجاب أف اد العلن ظلى فق ات األداة ومدى تمثلل العلن لمجتمع الد اس
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الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة
مقدمة
تم في هذا الفصل الحدلث ظن األدب الني ي المتعلق بموضوع الد اس أوال ،ثم م اجع
البحوث والد اسات السابق ذات الصل ثانلا ،وذلك كاآلتي:

أوال :األدب النظري
تناول هذا الجيء الد اسات واألبحاث المتعلق بأهمل م حل الطفول المبك ة وخصاة ص الطفل
فلها واللعب والت بل الح كل ومجاالتها وتطبلقاتها ب لاض األطفال وأهملتها من حلث صعوب تطبلق
د

الت بل الح كل وتع لفها.

مرحلة الطفولة المبكرة
تعد م حل الطفول المبك ة من الم احل المهم في حلاة اإلنسان ،التي بدأها باالظتمادل
الكامل ظلى الغل ثم لت قى في النمو نحو االستقالل واالظتماد ظلى الذات ،ففي م حل الطفول المبك ة
لقل اظتماد الطفل ظلى الكبا وليلد اظتماده ظلى نفس وذات ولتم فلها االنتقال من بلة المنيل إلى
بلة الحضان و لاض األطفال ،حلث لبدأ في التفاظل مع البلة الخا جل والمحلط ب  ،مما لمكن من
التعامل بوضوح مع بلةت مقا ن بم حل المهد .وفي هذه الم حل تبدأ ظملل التنكة االجتماظل
واكساب القلم وتوجل السلوك ،والعادات االجتماظل ولتعلم فلها التمللي بلن الصواب والخطأ وان كان
ال لفهم لماذا هو صواب أو خطأ(ظالون .)2001،
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وتعد م حل الطفول المبك ة أكث تأث ا بالبلة المحلط بسلبلاتها والجابلاتها ،إذ لكون الطفل في
هذه الم حل حساسا جدا وقابل للتغل ولتقبل ما حول بس ظ  ،وذلك أن الطفل لكون ظلى فط ت الذي
لساظد في نكوء ظالق تبادلل بلن جلنات والبلة المحلط ب الذي لمكن من تكولن تصو ات بناءا ظلى

تجا ب ذات التأثل العملق طولل األمد (.)Center on the Developing Child, 2009
بلن ب ود ( )Bruder, 2010إن م حل الطفول المبك ة أهم م حل في حلاة الف د ،إذ إنها
األسا

الذي لعتمد ظلل في المستقبل ،وني ا ألهملتها البالغ في تحدلد كخصل الطفل وقد ات لجب

توفل جملع االحتلاجات التعللمل ومتطلبات الصح النفسل والجسدل  .وأكا هول ()Hoerr,2011
إلى أن م حل الطفول تعد الم حل التي لم بها الطفل من فت ة الحمل إلى دخول لاض األطفال وهي
الم حل التي تتطلب اهتماما كبل ا من الناحل الصحل والتعللمل .
لعد االهتمام في م حل الطفول المبك ة وتطو اتها أسا

ضمان مستقبل صحي ظقللا ونفسلا

للطفل ،ومن هنا تكمن أهمل تنمل م حل الطفول المبك ة بتعللم الطفل آلل حل المككالت واالظتماد
ظلى الذات ،فأي خلل في هذه الم حل لؤث سلبا ظلى نمو الطفل في المستقبل ،لذلك من األفضل
متابع األطفال في م احلهم المبك ة وتوجلههم وتصحلح سلوكهم للصبحوا أف ادا فاظللن ولتجنب حدوث
ضعف من جانب معلن .ومن أهم األمو التي لجب تعللمها واكسابها للطفل في م حلت المبك ة اللغ ،
واالظتماد ظلى الذات في األمو التي لستطلع أن لفعلها ،والمها ات االجتماظل والعاطفل والمع فل
والسلوكل (.)Woolfenden, et. al, 2013

9

تع ف الطفول المبك ة ظلى أنها الم حل التي لم فلها الطفل من الوالدة إلى دخول المد س
أي إلى ظم  6سنوات ،وهي الم حل التي تتطلب اهتماما كبل ا من الناحل الصحل والتعللمل
(.)Edwards, Taylor & Fiorini, 2011
فلما ظ فها ولفلدان ( )Woolfenden,et. al. 2013ظلى أنها أهم م حل في حلاة الطفل
لمتاي بها بعدة خصاة ص تتمثل في حب االستطالع واالكتكاف الذي لمكن ل الحصول ظلى المع ف
وتنمل قد ات الجسدل والعقلل بككل فعال من تقدلم ال ظال المناسب .
وت ى فلق ( )2014أن السنوات األولى من حلاة الطفل تعد من أهم م احل الحلاة وأكث ها
خطو ه وتأثل ا في مستقبل اإلنسان ،ني ا لكونها م حل تكولنل لوضع فلها األسا

لكخصل الف د،

ولكتسب فلها ظادات التفاظلل في بلةت االجتماظل والطبلعل  ،وهي ظادات تصف غالبا بالثبات ،وتعود
أهمل الطفول المبك ة إلى أنها تعد السنوات األولى من حلاة األطفال والحج األسا

لتطو هم ونماةهم

طول حلاتهم ،كما أنها تككل السنوات األولى من حلاة الطفل م حل أساسل في تكولن قد اتهم الذهنل
ونمط كخصلت وكذلك سلوك االجتماظي ،لذلك فإن األس ة هي معلم الطفل ،حلث لجب تدظلمها
وامدادها بالمع ف والمها ات لتمكلنها من توفل بلة صحل مللة بالعطف والحنان ،وتيه قد ات
األطفال وتنملتهم وتحقلق ذلك لكون ظن ط لق ب امج األطفال الموجه لتلبل احتلاجات األس ة وت كي
ظلى أهداف المجتمع.
ومن ذلك لتبلن لنا أهمل م حل الطفول المبك ة التي لحدث فلها تغلل ات هاةل في الدماغ في
فت ة قصل ة من اليمن ،إضاف إلى أن تككل بنل الدماغ تكون في الم احل األولى من العم .
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مؤسسات رياض األطفال
للتحق األطفال ب لاض األطفال وهم ميودون بالفعل بالصفات التي لسعى المعلمون إلى
إكسابهم إلاها ظند تخ جهم من الم حل الثانول  .وظادة ما لكع األطفال ظند بدال التحاقهم ب لاض
األطفال باإلثا ة المصحوب باأللم النفصالهم ظن أس هم ،ولتعلم هؤالء األطفال بحماس مع أق انهم،
ولتصفون ب وح المغام ة في استككافاتهم كما لحبون التعلم.
تع ف لاض األطفال بأنها مؤسس تعلمل تقدم ت بل للطفل قبل م حل التعللم األساسي
بسنتلن ظلى األكث ولحصل ظلى ت خل ص مياول المهن من و اي ة الت بل والتعللم ،وتقسم إلى م حتلن
م حل البستان ولكون األطفال فلها ظادة في سن ال ابع  ،وم حل التمهلدي ولكون األطفال فلها ظادة
في سن الخامس (نبهان.)2009 ،
وتع ف لاض األطفال بأنها المؤسسات التي ت ظى األطفال من أ بع سنوات وحتى ست
سنوات ،أو بدال االلتحاق بالمد س االبتداةل  ،وتعني لاض األطفال البستان أو "البقع الخض اء" التي
لجد فلها الطفل احت وجنت مع طفولت وأصدقاة (و اي ة الت بل والتعللم.)6116،
و لاض األطفال هي مؤسسات ت بول اجتماظل تهدف إلى تحقلق النمو المتكامل والمتواين لألطفال
من جملع النواحي الجسمل والعقلل والنفسل واالجتماظل  .إضاف إلى تدظلم وتنمل قد اتهم ظن ط لق
اللعب والنكاط الح

وتسمى هذه المؤسسات في معيم دول العالم " لاض األطفال"

(الخثلل .)2000 ،
وتع ف لاض األطفال بأنها الم حل التي تعتمد ظللها ما قبل المد س  ،وتعد في غال األهمل
وبها لمكن صقل مواهب األطفال وتعيلي قد اتهم لضمان نجاحهم في المستقبل ،وفلها لتعلم الطفل القلم
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واأل قام واألخالق واللغ وال سم والتعامل مع األكلاء واآلخ لن من حول وغل ها بط ق ممتع وجاذب
( .)Galindo & Sheldon, 2012وقد ظ ف كل من بل نستلن وولستونلوكام و لد( Bernstein,
 )West, Newsham & Reid, 2014لاض األطفال ظلى أنها بلة تعللمل تسبق م حل المد س
للتحق بها الطفل من ظم

 4إلى  5سنوات فلها لمكن اكتساب المها ات اللغول واالجتماظل

والسلوكل والعاطفل وتنمل قد ات الذهنل .
وتع ف بأنها المكان الذي فل لمكن للطفل أن لتعلم ولكتسب مها ات جدلدة ولكتكف ولتعلم
مها ات البحث للحصول ظلى المع ف باللعب واستخدام أدوات تالةم ظم ه وطبلعت  .وهي م حل مهم
تساظد

في

أظداد

الطفل

لالنخ اط

في

جو

التعلم

ولكن

بككل

مس ٍل

وبسلط

(.)Bassok, Latham & Rorem, 2015
وتع ف الباحث

لاض األطفال قلاسا ظلى ما سبق بأنها مؤسس اجتماظل ت بول تقوم بتأهلل

الطفل تأهلال سللما لدخول م حل التعللم االبتداةي ولسمح ل بالح ل التام لمما س النكاطات
واكتكاف الذات والقد ات والملول وامكانل مساظدت الكتساب خب ات جدلدة في الم حل العم ل من
ال ابع إلى السادس .
أهمية رياض األطفال
تعد لاض األطفال م حل حاسم في إ ساء الكخصل السول وتككلل مسا نموها الجسمي
والعقلي واللغوي واالجتماظي والخلقي واالنفعالي وال وحي ،فهي م تع خصب ،ومختب طفولي فاظل،
ومدلن ألعاب مكوق لما لتواف فلها من أنكط مع فل وجسمل هادف وممليات ومحفيات ظقلل
نكط  ،وف  ص لغول في فنون الكالم وأجواء نفسل هادة ومواقف اجتماظل وانسانل فعال  ،ومما سات
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ظملل تسهم في تكولن المفاهلم العلمل المبسط وغ
واإلحسا

القلم الدلنل والوطنل والقومل وت قل الذوق

بالجمال ،بحلث لتم ذلك كل بعمللات التعللم والتعلم القاةم ظلى النكاط الح واللعب الموج

والتأكلد ظلى التعلم الذاتي واالستقاللل والعمل الف دي والجمعي(الخثلل .)2000،
ل ى ظبد ال ؤوف( )2008أن أهمل

لاض األطفال تأتي من أن ال لاض هي مستهل الحلاة،

فهي تكمل وامتداد لم حل الجنلن ولذلك فهي م حل قبلل  ،لما لتلوها من م احل النمو أو باألح ى هي
أولى هذه الم احل وبدالتها وبناء ظلى ذلك تكون األسا

الذي ت تكي ظلل حلاة الف د من المهد إلى أن

لصل كهال .إنها فت ة من الفت ات الحساس  ،وتأتي أهملتها لكونها فت ة الم ون والقابلل للتعلم وتطو
المها ات؛ فم حل الطفول فت ة النكاط األكب والنمو العقلي األكب  .وتنبع أهمل

لاض األطفال من

كونها م حل الخب ات واالنطباظات األولى ،فضال ظن أهمل م حل الحضان  ،م حل قبلل أساسل
وفت ة من الفت ات الحساس فت ات النمو والنكاط والقابلل للتعلم بككل لفوق الحدود العادل ؛ فإنها سنوات
الخب ة األولى واالنطباظات األولى وخب ات الطفل األولى من األهمل بمكان في حلاة الطفل ألضا،
ألنها تت ك آثا ها في جهايه العصبي وتيل تؤث في نفس ظلى جملع خب ت التالل .
فلما أكا ظثمان( )2010إلى أن لاض األطفال تهدف إلى تنمل كخصل الطفل من جملع
جوانبها ،وتهدف إلى التنمل الكامل لحوا

الطفل وقد ات ومها ات وملول واتجاهات وتمكن من

المبادئ الدولل لت بل صحل وذهنل وأخالقل ودلنل واجتماظل وجسدل وجمالل متكامل لتهلةت
للدخول إلى المد س االبتداةل .
وتتمثل أهمل

لاض األطفال في أنها المصد األساسي الذي لسهم في دظم وتنمل مها ات

الطفل وقد ات العاطفل والنفسل واالجتماظل ؛ إذ إن االست اتلجلات المتبع في لاض األطفال تالةم
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طبلعتهم ،واختالفاتهم التي تمنحهم الف ص

الكتكاف ذاتهم وتعيي ط ق تعاملهم مع األكلاء

واألكخا ص من حولهم ،وت كي لاض األطفال ظلى تعللم الطفل أساسلات مها ات اللغ والحساب
والتعامل ،وتهدف بككل أساسي إلى إظداد األطفال وتيولدهم بكل ما لحتاجون من أجل االنتقال إلى
م حل المد س (.)Bernstein, West, Newsham & Reid, 2014
في حلن أن باسوك والثام و و لم( )Bassok, Latham & Rorem, 2015لنادون بأن
أهمل

لاض األطفال تكمن في كونها الم حل التي لتمكن الطفل بها اكتساب المها ات األساسل

وتعيليها وتنمل قد ات اللغول ومسالك االجتماظل وتوجلهها بط لق ظلمل سهل تالةم قد ات
االستلعابل  ،إضاف إلى تجهلي الطفل معنولا ومع فلا لدخول المد س  ،ومن لاض األطفال لمكن
للطفل أن لما

أنكط جدلدة ألول م ة ولتعلم كلفل إنجاي األظمال واللعب في مجموظات متعاون

وتمنح الف ص للتغلب ظلى مخاوف من مثل االختالط مع األق ان والتعامل مع اآلخ لن وتساظد
لاض األطفال في توجل طاق الطفل وسلوكلاتها وتفكل ه بما لتناسب مع األخالق والقلم والمفاهلم
الحملدة.
وت ى الباحث بناء ظلى ما سبق أن أهمل ال لاض األطفال تأتي من كونها مؤسسات ت بول
واجتماظل  ،تقوم بتأهلل الطفل تأهلال سللما لدخول الم حل األساسل ؛ وذلك لكي ال لكع باالنتقال
المفاجئ من البلت إلى المد س  ،تا ك ل الح ل التام لمما س نكاطات واكتكاف قد ات وامكانات ،
وبذلك تساظده ظلى أن لكتسب خب ات جدلدة.
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خصائص الطفل في مرحلة الطفولة
تؤكد خصاة ص نمو الطفل في لاض األطفال ظلى أن النمو ظملل هادف  ،متداخل  ،تتم ظلى
م احل ،وتتناول الجوانب المختلف للكخصل  ،وأن النمو ظملل مستم ة ،ال تحدث فجأة ،بل تتبع نياما
واضحا ،ال تنفصل في سلاق أي م حل ظما لسبقها أو لللها ،فجملع الم احل تهدف إلى غ ض نهاةي
هو النضج .والنمو بهذا المعنى نوع من التغلل والنكاط لط أ ،أو ويلف أو قد ة فلنتقل من م حل إلى
م حل أظلى(ظلد.)2006 ،
وقد أضاف كل من كولي وهكا النلن وب لدلكت( )Cole, Hakkarainen & Bredikyte, 2010أن
الطفل في م حل الطفول لكون أكث تأث ا بالبلة التي تحلط ب من أكخا ص وأكلاء وأككال؛ إذ إن
البلة المحلط بالطفل تككل مصد ا كبل ا الكتساب مياه السلوك والمع ف وتككلل التصو ات حول
األكلاء فلحدد ظالقت باألكخا ص الذلن لحلطون ب  .لذلك فان الطفل في م حلت المبك ة لكون فضوللا
جدا بحلث تكث أسةلت ومياه سلوك التي تعد تخ لبل ولكنها في الحقلق تعد حال طبلعل منها
لتمكن الطفل من االستككاف والتوصل للمع ف  ،وان منع الطفل من مما س هذه المياه من السلوك
لؤث ظلل سلبا في المستقبل؛ حلث ممكن أن تيه ظلل ظالمات الخوف والقلق الكدلد ال داظي لها،
وبالعك

فإن إظطاء الطفل ف صت في االكتكاف واجابت ظن أسةلت بط لق ظلمل مناسب تجعل أكث

استق ا ا وأقل حدة وأكث تنيلما لعالقت بمن حول .
ومن أهم الخصاة ص التي تيه ظلى الطفل في الم احل المبك ة ملل الكدلد للعب ،حلث
لككل اللعب بالنسب ل ظالما قاةما بحد ذات لساظده بككل مباك وغل مباك التع ف إلى األكلاء
والتعامل معها ،وتنمل ذكاة وتطول

النيام السلوكي والمها ات اللغول واالجتماظل لدل  ،وني ا
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ألهمل اللعب تم تصنلف كإست اتلجل تعللمل فعال في لاض األطفال ت اظي خصاة ص الطفول
المبك ة الفضولل القابل اللتقاط أل معلوم وفعل أي سلوك .كما أن الحساسل المف ط تعد ألضا من
خصاة ص الطفل في م حلت المبك ة الناكة ظن خوض التج ب ألول م ة حلث ممكن أن تكون دة
فعل الطفل حادة جدا تملل إلى العصبل أو هادة  ،وممكن أن لعب الطفل بالبكاء أو الضحك
).(Mages, 2008
ولضاف إلى خصاة ص الطفول المبك ة ملول الطفل الواضح للتقللد حلث لبدأ الطفل ظادة
بالتأث بوالدل ومعلمت في الصف وتقللد سلوكهم و دود أفعالهم وط لق تعاملهم وتحدثهم مع اآلخ لن،
لذلك ظلى اآلباء تجنب أيها أي سلوك غل م ٍ
غوب فل لؤث ظلى أطفالهم بككل سلبي مثل التدخلن
(.)Gunnarssona, Udumyanb, Bahmanyar, Nilsagarde & Montgomery, 2015

ت ى الباحث مما سبق أن تسمل

لاض األطفال قد جاءت نتلج الحتلاج طفل هذه الم حل

إلى وض أو حدلق لج ي وللعب ولقفي في أنحاةها ولكون نموه من هذا اللعب ،فالطفل في هذه
الم حل لتملي بكث ة الح ك والنكاط من جه  ،وكث ة االستفسا وكدة االنفعال وس ظت من جه أخ ى
وفي أثناء نكاط واستفسا ات لستطلع إد اك ما حول  ،ولنمو من ذلك بعد أن لكتسب خب ات متنوظ
تسهم في نموه وتكولن كخصلت ولعتمد ظلى نفس إلى حد كبل في تص لف أمو ه ولعب ونكاط .
التربية الحركية
لقد أولى العلماء الكثل من األهمل ظلى البلة التعللمل التي لتلقى فلها الطفل األس

األولى

لتعللم النفسي والبدني والعقلي ،وقد اهتموا بككل فاظل بالت بل البدنل ظلى اظتبا أنها الخطوة األولى
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نحو الوصول الى طفل صحلح بدنلا ونفسلا قاد ا ظلى إنجاي أبسط االحتلاجات الخاص ب ضمن
الم حل العم ل المبك ة التي لم فلها(البد ي.)2002 ،
ول ى حسن ( )2007أن األطفال لدلهم استعداد فط ي للعب المق ون بالح ك  ،لذا فإن إدخال
الت بل الح كل في لاض األطفال لعد من أهم الخطوات التي من كأنها أن تؤمن للطفل بلة تتناسب
وفط ت الح كل وقاد ة ظلى استلعاب تطو ات الح كل والذهنل .
وقد أكا ت العناني ( )2002إلى أن استخدام اللعب في تعللم األطفال في لاض األطفال
لل

مضلع للوقت كما لعتقد البعض ،بل هو أسلوب فعال وممتع لعلم الطفل أكلاء كثل ة ظن نفس

وظن اآلخ لن والبلة التي لعلش فلها.
وت ى اليه اني ( )2004أن الطفل لنتقل ضمن م حل الطفول المبك ة من البلت في الغالب
الى ال وض  ،التي تتملي ببلة كبله ٍ ببلة المد س من أجل تهلة الطفل الستقبال المد س في
الم حل االبتداةل  .إال أن في هذا العم لغلب ظلى جو ال وض اللعب وتوسلع العالقات االجتماظل
لتكمل أق ان الطفل ومعلمات من تعللمهم لمبادئ العالقات االجتماظل ومفهوم الصداق واللعب
الجماظي والمكت ك.
وتعتمد الت بل الح كل والنكاط البدني في م حل

لاض األطفال بككل أساسي ظلى اللعب،

لذلك ظملت العدلد من لاض األطفال ظلى إد اج وتطبلق است اتلجلات منهجل تقوم ظلى تعللم
األطفال واكسابهم المها ات االجتماظل واللغول والسلوكل باللعب الم افق للنكاطات البدنل التي تساظد
ظلى تنمل المها ات العقلل والبدنل ظلى حد سواء لدى الطفل في م حلت المبك ة ،وني ا ألهمل
الم حل المبك ة في تكولن كخصل الطفل وبناء تكولن العقلي والجسدي جاءت سلاس

لاض األطفال
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مناسب في إدخال اللعب الح كي كجيء ال لتج أي من ظملها في تنمل قد ات الطفل العقلل والبدنل وذلك
بدظم تطو هم واكتسابهم للمعلومات بط لق مسلل ت اظي طبلعتهم وملولهم وخصاةصهم( Fairclough,
.)Butchers & Stratton, 2008
ومن الناحل الصحل لعد اللعب والنكاط البدني ض و ة للطفل في م حلت المبك ة تجب
م اظاتها وذلك لعود ال تباطها الكبل في دظم صح الطفل البدنل والعقلل  ،إذ من النكاط الح كي
تتفتح األوظل الدمول التي تغذي الدماغ ،لذلك البد من تخصل ص وقت كبل لمما س األنكط البدنل
والتعلم باللعب في لاض األطفال ،حلث لمكن أن تكون هذه النكاطات ف دل أو جماظل تكا كل
تساظد الطفل ظلى التقللل من ت كلي الدهون في جسم الذي لقلل من نسب تع ض للسمن وأم اض
الكوللست ول ،إضاف إلى أن استلعاب الطفل واكتساب للمع ف والمعلومات من اللعب الح كي لكون
أس ع من التلقلن الني ي (.)Lester & Russell, 2010
كما أن اتباع نهج تعللمي قاةم ظلى اللعب الح كي في لاض األطفال لعيي المفاهلم االلجابل
مثل التعاون والتكا ك ولعيي القلم الجلدة مثل االلثا لدى األطفال ،وباظتماد اللعب الح كي كنموذج
ت بوي لمكن تنمل مها ات الطفل وادخال نيام الت بل الح كل إلى حلات كفلسف طولل األمد تضمن
ل مستقبال صحلا بدنلا وظقللا (.)Madsen, Hicks & Thompson, 2011
مفهوم التربية الحركية
تعد الت بل الح كل أو الت بل بالح ك مثلها مثل التعلم ظن ط لق الخب ة أو النكاط وكلها
يه ت منذ يهو الت بل الحدلث في غضون هذا الق ن بقصد إخ اج التعللم المد سي من صلغت
التقللدل في مناهج وط ق التعللم والتعلم إلى صلغ أكث إلجابل وفاظلل في تكولن الف د وتنملت إلى

18

أقصى ما تؤهل ل إمكانات وقد ات ومواهب  .وتعد الت بل الح كل أفضل األساللب التي تهدف إلى
تعللم األف اد وتد لبهم في الم احل التعللمل األولى ،خصوصا م حل

لاض األطفال والم حل

االبتداةل  ،فهي تعمل ظلى تيولد الطفل بكل المعلومات الخاص بالح ك  ،وتعضلد القد ة ظلى
االستككاف واالبتكا

وحل المككالت الح كل بما لتناسب مع القد ات واإلمكانات واالستعدادات

الف دل لألطفال ،كما لتماكى أسلوب الت بل الح كل مع م احل التطو الح كي والنمو الجسماني التي
لم فلها الطفل في أثناء تعلم واتقان للح كات المختلف بهدف مالحق قد ات الطفل وم اظاة إمكانات
الجسمانل والح كل (ظلد.)2006 ،
تع ف الت بل الح كل بأنها" أسلوب في مجال الت بل ال لاضل قاةم ظلى فك ة التج لب للمهم
الح كل باالظتماد ظلى إمكانات الطفل المختلف وبالتالي تنمل الطفل تنمل كامل (ظقللا وبدنلا وح كلا
واجتماظلا)"(المفتي.)2000،
فلما لع فها كل منجودباي ومولن( )Godbey & Mowen, 2010بأنها منهج صحي لعتمد
مما س األنكط البدنل في أثناء التعلم وتحسن من صح االنسان الجسدل وتعيي م ونت وتقل من
األم اض الناتج ظن تحسن المناظ ومحا ب أم اض السمن ويلادة الكوللست ول ،وتعد الت بل الح كل
فعال في تكولن أف ٍاد صحلحي البدن والعقل.
وظ فها هاالل واندل سلن وبول ( )Hallal, Andersen, & Bull, 2012بأنها منهج ت بوي
لجمع بلن الكفاءة البدنل والقلم والمها ات العقلل في تعللم وتوصلل المعلوم  ،وتساظد الت بل الح كل
ظلى تنمل المها ات المطلوب ليلادة فاظلل الف د وضمان متطلبات نجاح ظلى األصعدة كاف من هذه
المها ات السلوكل واالجتماظل المهم .
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أما ها لي وكالي وموسون ( )Harris, Cale, & Musson, 2012فقد ذك وا أن الت بل
الح كل هي مدخل لنهج حلاة صحل قاةم ظلى النكاط البدني ل افق تعلم للمها ات والمفاهلم والقلم،
ولنتج ظن الت بل الح كل تقللل نسب التع ض لألم اض الخطل ة الناكة ظن قل الح ك مثل أم اض
القلب والسكت الدماغل واألم اض التنفسل الميمن والسمن وغل ها.
تع ف الت بل الح كل بأنها مجموظ من األنكط المتخصص المقصودة الموجه التي تمتد
الى مقول الح كات البدنل بد و

الت بل البدنل إال أن تلك الد و

ال تكون قاص ة ظلى تعلم الح ك

بل إن الح ك هي الوسيلة التي لتم بها تحقلق النمو السللم المتكامل للطفل في جملع الجوانب
(النفسل  ،واالجتماظل  ،والعقلل  ،واالنفعالل )(الكوبكي.)2014،
فلم ل ى ستولي وبل( )Stolz & Pill, 2014أن الت بل الح كل تع ف بأنها منهج تعللمي قاةم
ظلى تنمل مدا ك الطفل المع فل والح كل وتوجل تفكل ه وتعيلي مها ات السلوكل واالجتماظل
والثقافل  ،وتهتم ب تعيلي القلم والمفاهلم الجلدة واكساب الطفل الوظي الكامل باستخدام النكاط الح كي
الذي لعيي استلعاب المعلوم واالستم ا باتخاذ نهج النكاط البدني كأسلوب حلاة.
ت ى الباحث مما سبق بأن الت بل الح كل تعمل ظلى تنمل الح كات األساسل للطفل بالتع ف
إلى المفاهلم الم تبط بالح ك مثل وظي الطفل بأجياء جسم وما الذي لستطلع الجسم ظمل  ،كذلك
الوظي بالف اغ وألن لتح ك الجسم في الف اغ المحلط ب  ،وكذلك العالقات التي تتكون في أثناء الح ك
سواء مع األكلاء أو مع اليمالء ،وبذلك تيلد مقد ة الطفل ظلى إدا ة جسم بكفاءة وفاظلل .
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أهمية التربية الحركية في رياض األطفال ومجاالت القصور فيها
من وجه ني أبو غنلم و اضي ( )2005فإنهم ل ون أن ضعف االهتمام باألنكط الح كل
والبدنل لل

فقط مقصو ا ظلى لاض األطفال ،وانما هناك قصو واضح في األنكط الح كل

ومنهجلتها ضمن المدا

المتوسط  ،التي لعيى سببها إلى قل الكاد الموجودالمتخص ص في الت بل

البدنل وضعف الت كلي ظلى الجوانب البدنل والمها ل بالنسب لألنكط الح كل ظلى اظتبا أنها
ستقوم بتكتلت الطالب ظن األنكط االكادلمل التي لما سها في المد س  .إضاف الى ذلك ،فإن د
الت بل البدنل في لاض األطفال والمدا

لعد من األنكط الثانول التي ال تلقى االهتمام المطلوب

سواء من اإلدا ة الت بول  ،أو الكاد التعللمي أو الطالب أنفسهم مما لؤدي إلى إهمال وظدم الني إلل
ظلى أن مساق د اسي مستقل.
ومن وجه ني أخ ى فان الخطوة األساسل نحو خلق بلة

لاض أطفال صالح الستقبال

الطفل وتنمل قد ات الذهنل والبدنل تنبع من المعلمات الالتي لتم اختلا هن لالنضمام إلى الكاد
التعللمي في لاض األطفال ،ظلما بأن نجاح وجود الطفل واستفادت من وقت في لاض األطفال لعتمد
أوال وأخل ا ظلى المعلم وخب تها في المجال وتوجهاتها الكخصل ونكاطها وحبها للعمل و غبتها في
المكاهدة لتكولن بلة جاذب للطفل في داخل ال وض (جعف .)2006 ،
وحول أهمل اللعب فقد أكا ت منكي ( )2007الى أهمل اللعب في اكساب الطفل المها ات
النفسل والكخصل التي تهدف أي مؤسس تعللمل الى خلقها في داخل إضاف الى المها ات الح كل
التي من الممكن ان لحصل ظللها الطفل باللعب بأككال كاف والمبني ظلى الح ك والتنقل واستخدام
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األط اف وتح لك العضالت وخالف من أساللب التنمل الفليلاةل الم جوة من أساللب التعلم باللعب
الح كي.
وتكمن أهمل تطبلق منهج الت بل الح كل في كونها توف ف ص كبل ة لمما س األنكط
الح كل واللعب وتعيلي م ون وقوة الجسم لجملع األطفال في لاض األطفال ،وني ا لذلك أظدت
العدلد من لاض األطفال ب امج لتطول مناهج الت بل الح كل  ،وذلك بتخصل ص ما ال لقل ظن
ساظتلن ونصف إلى ثالث ساظات من مما س أنواع متعددة من األنكط البدنل لوملا ،إضاف إلى
تطول سلاسات الت بل الح كل وتفعلل أنكطتها بككل ظملي في لاض األطفال الذي لنعك

بككل

الجابي ظلى الصح البدنل والعقلل (.)Carlson, Fulton & Lee, 2008
ولضاف إلى ذلك أن النكاط البدني مفلد لألطفال في م حل

لاض األطفال في جملع األوقات

بدال من الصباح الباك ومنتصف النها إلى آخ ه ،إذ إن استم ا ل النكاط البدني وجعل محو ا تقوم
ظلل العملل التعللمل لنعك

إلجابلا ظلى تحسلن صح األطفال البدنل بجعلهم أكث نكاطا واستعدادا

وأكث فاظلل واستلعابا للمعلومات والمع ف التي لتوصلون إللها ،كما أن الت بل البدنل تساظد ظلى
تنمل قد ات الطفل وتمكلن للنجاح الذهني واالجتماظي والسلوكي الذي لتطلب كاد ا تعلملا مؤهال لدظم
قد ات األطفال ومها اتهم وليلد من ثقتهم بأنفسهم

(.)Fedewa & Ahn, 2011

وال بد من االكا ة إلى أن األنكط الح كل الجماظل تساظد في تطول

قد ات الطلب

ٍ
هدف مكت ك لعلمهم الصب
االجتماظل ومها اتهم في التعامل مع اآلخ لن والتعاون من أجل تحقلق
واإللثا وحب الغل واالحت ام ،إضاف إلى أن فاظلل الت بل الح كل تكمن في قد تها ظلى تمكلن
األطفال من اجتلاي مخاوفهم في أثناء التعلم واظطاةهم ف ص البحث واكتكاف المع ف بأنفسهم تحت
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اك اف المعلم ،الذي للعب دو ا كبل ا في تعيلي مها ات األطفال وقد اتهم التي ستستم معهم لفت ة
طولل (.)Castelli, Centeio, Hwang, Barcelona, Glowacki, Calvert & Nicksic, 2014
صعوبات تطبيق درس التربية الحركية في رياض األطفال
تتمثل صعوبات تطبلق الت بل الح كل في لاض األطفال في قل االهتمام بتخصل ص أوقات
لمما س األنكط الح كل في أثناء تعلم األطفال ،إضاف إلى وجود معلمي ت بل ح كل ذوي مها ات
محدودة لحتاجون إلى ب امج تد لبل لتطول مها اتهم ،وتعيلي قد اتهم التد لسل لتمكلن األطفال وتعيلي
مها اتهم العقلل والبدنل باستخدام است اتلجلات تالةم أظما هم وتوفل معدات وأدوات قاةم ظلى تعللم
األطفال بمما س األنكط البدنل الذي لتطلب وجود بلة مناسب إلج اء مثل هذه النكاطات الح كل .
وتبلن أن لاض األطفال بحاج إلى دظم مناهج الت بل الح كل ني ا ألهملتها في تكولن وصقل
مها ات األطفال وقد اتهم البدنل والعقلل وتحفليهم التباع السلوكلات الصحل التي تنعك

إلجابلا ظلى

أداةهم الحالي والمستقبلي( .)Anmol,2015وفلما للي تبلان ألهم الصعوبات التي تتعلق في تطبلق
د

الت بل الح كل في لاض األطفال:

 - 1صعوبات متعلقة باستراتيجيات التدريس
تتمثل صعوبات است اتلجلات تد ل

الت بل الح كل في لاض األطفال في قل تواف معلمي

ت بل ح كل ذوي كفاءة ظالل قاد ة ظلى تعللم األطفال بمما س األنكط الح كل التي تنعك

سلبا

ظلى أداء األطفال البدني والعقلي ،إذ أن استخدام األساللب التقللدل لم لعد فعاال وال لساظد في تحقلق
الهدف الحقلقي من العملل التعللمل  ،وهي تمكلن الطفل في الم حل المبك ة من الخضوع للتج ب
واظطاة ف  ص البحث واالستككاف والتوصل للمع ف بنفس من النكاط الح كي(.)Anmol, 2015
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وتعاني لاض األطفال من وجود العدلد من معلمي الت بل الح كل ال لهتمون بتطول قد اتهم
ومها اتهم التد لسل وال تككل االست اتلجلات الت بول الحدلث أي مصد جذب بالنسب لهم متجاهللن
الفاةدة الناكة ظن تطبلق األنكط الح كل في أثناء التعلم واكتساب المفاهلم والمها ات ،الذي لعد
ظامال غل مساظد لحول دون تنمل وتطول القد ات البدنل والمها ات العقلل والسلوكل واالجتماظل
لدى األطفال ،وتكمن الصعوب في تعيلي ثقاف الت بل الح كل الحدلث كجيء ال لتج أي من العملل
التعللمل خصوصا في لاض األطفال(.)Frandkin, Zazryn & Smoliga, 2010
 -2صعوبات متعلقة بالعوامل النفسية
أما بالنسب للصعوبات المتعلق بالعوامل النفسل فإنها تتمثل في مدى تقبل الطفل الست اتلجلات
الت بل الح كل التي تعتمد ظلى اكتساب المها ات البدنل والعقلل بمما س األنكط البدنل ؛ إذ حلث
إن هنالك العدلد من األطفال الذلن ل فضون التعاون مع أق انهم في لاض األطفال في أثناء اللعب
والتعلم الذي لككل حاج اي بلنهم وبلن وصولهم للمع ف  ،ومن المهم للمعلم أن لهيء األطفال نفسلا قبل
إج اء النكاط البدني التعللمي ،كما أن هناك أطفاال آخ لن لملون بس ظ من مما س األنكط الح كل
التي تجعلهم لخ جون ظن اإلطا التعللمي وممكن أن ليه ذلك كمياه سلوك تخ لبلي ظند
البعض(.)Harun, Mohamad, & Zahidi, 2015
ومن أهم الصعوبات النفسل التي لعاني منها الطفل في لاض األطفال وتعلق تطول مها ات
أن بعض األنكط الح كل ال تتناسب مع وال لفضلها ولكون مجب ا ظلى مما ستها امتثاال لطلب
المعلم ،وذلك لؤدي إلى يهو نتاةج سلبل تجعل الطفل ال ل لد العودة ل وضت م ة ثانل  ،ومن أجل
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التغلب ظلى هذه الصعوب لفضل التنولع في المما سات واألنكط الح كل لتالةم األطفال كاف ظلى
اختالفاتهم وأحجامهم وقد اتهم العقلل والبدنل  ،وذلك لعد م اظاة لنفسلتهم وتكجلعهم ظلى اختلا ما
لالةمهم وما لفضلون القلام ب (.)Singh, 2015
 -3صعوبات متعلقة باإلمكانات
لمكن صلاغ صعوبات الت بل الح كل المتعلق باإلمكانات ظلى أنها قل األدوات والمعدات
التي تساظد األطفال ظلى إج اء ومما س األنكط الح كل التي تحد من تعيلي التعلم باللعب أو
النكاط الح كي ،وظدم م اظاة هذه األدوات لالختالفات وف وقات العم والجن

بلن األطفال ،إضاف

إلى ظدم جاهيل بلة بعض لاض األطفال التي تعلق األطفال في أثناء مما ستهم لألنكط الح كل
وأحلانا لع ضهم للخط  ،كما أن هنالك ظدم تنسلق بلن أوقات استخدام أدوات األنكط الح كل
التعللمل التي تضعف قد ة الطفل وتكتت انتباه (.)Singh, 2015
ولضاف إلى صعوبات تطبلق الت بل الح كل المتعلق باإلمكانات قل وجود أماكن مهلة
لمما س أنكط الت بل الح كل من غ ف المالب

ال لاضل إلى صاالت وقاظات ال لاض والوساةل

واألدوات ال لاضل مثل الك ات والمضا ب والمكعبات وغل ها ،إذ إن العدلد من لاض األطفال تعاني
من إهمال إدا ي في هذا السلاق ،وضعف الجهود في توفل مستليمات األنكط الح كل ينا بأنها
مكمالت وللست أساسلات (.)Jones, Lao, Lilly, & Waters, 2015
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-4صعوبات متعلقة بالسالمة العامة
لعد االهتمام بسالم األطفال وصحتهم من أولى أولولات لاض األطفال الذي لتطلب توفل
است اتلجلات وتطبلقات السالم العام التي تكمل سالم البلة التعللمل  ،والغذاء ،وسالم األدوات
التي لستخدمها األطفال لمما س األنكط الح كل التي لعد إهمالها في غال الخطو ة ولمكن أن لسبب
أض ا ا جسدل للطفل في حال ظدم تواف ك وط السالم العام في األدوات والوساةل التي لستخدمها
بككل لومي ولعتمد ظللها في تعلم  .وقد لوحي وجود ضعف في أنيم السالم العام في لاض
األطفال فلما لتعلق في استخدام أدوات النكاطات الح كل لتمثل في ظدم مالءمتها ألظما األطفال
وطبلعتهم المندفع  ،التي تتطلب جهدا لد اس ما لتناسب مع األطفال وال لعلق استخدامهم ألدوات
األنكط الح كل والتعامل معها بكل اح وأمان

( Jones,

.)Lao, Lilly, & Waters, 2015
ومن الصعوبات التي تواج تطبلق است اتلجلات السالم العام في مما س أنكط الت بل
الح كل في لاض األطفال قل م اظاة قواظد السالم العام وضعف التخطلط لألنكط الح كل التي
لنتج ظنها حدوث إصابات ولع ض األطفال للخط في أثناء مما ستهم األنكط الح كل ،ولعد مسؤولل
كبل ة تقع ظلى ظاتق الم بللن والت بوللن في لاض األطفال ،لذلك لجب العمل ظلى تفادي وقوع هذه
الحوادث واستخدام كل ما لمكن من أجل الحفاي ظلى سالم األطفال وضمان تعلمهم واستمتاظهم
بوقتهم من دون التع ض ألذى (.)Robert, Danuta & Danuta, 2015
ت ى الباحث مما سبق أن صعوبات تطبلق أنكط الت بل الح كل في لاض األطفال تتلخ ص
في صعوبات است اتلجلات التد ل

المتمثل في ضعف كفاءة المعلملن ،واألساللب التي لتبعونها في
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تعللم األطفال باستخدام األنكط الح كل واللعب ،إضاف إلى الصعوبات النفسل التي تعت ض الطفل
في أثناء مما س األنكط الح كل وتعلق تعلم  ،ولعد نق ص المعدات واإلمكانات صعوب أخ ى تم
التط ق إللها ني ا ألهملتها في توفل بلة مناسب وأدوات تالةم طبلع األطفال وت اظي الف وقات فلما
بلنهم ،وأخل ا صعوبات السالم العام التي لككل غلابها أض ا ا تصلب األطفال وتحول دون تطبلقهم
الست اتلجلات التعلم الح كي واالستفادة منها.

ثانياً :الدراسات السابقة
فلما للي أب ي الد اسات الع بل واألجنبل التي تمكنت الباحث من اإلطالع ظللها:
قام البد ي ( )2002بد اس بعنوان" تأثير برنامج تربية حركية مقترح على تنمية بعض
المهارات الحركية األساسية والصفات البدنية ألطفال ما قبل المدرسة من ( )1-4سنوات"هدفت
التع ف إلى تأثل ب نامج ت بل ح كل مقت ح ظلى تنمل بعض المها ات الح كل األساسل والصفات
البدنل .أج لت الد اس ظلى أطفال ما قبل المد س من ( 4– 5سنوات) ،أيه ت نتاةج الد اس أن
مجال الت بل الح كل والبدنل في لاض األطفال لم للقا االهتمام المطلوب من مجتمع البحث العلمي
ظلما بأن مفهوم الت بل الح كل والبدنل لعب ظن اتجاه حدلث نوظا ما لمناهج الت بل ال لاضل في
الجهات التعللمل  ،ظلى اظتبا أن من ال وابط التي تؤس
انطلق منها ظلم النف

ال لاضي الذي لبحث في مناهج وأس

الت بل البدنل والعقلل في آن معا ،التي
تد ل

الت بل البدلن وأهملتها وط قها

في الم احل األولى من حلاة الطفل.
وجاءت د اس باويل ( )2008تهدف الى الوقوف ظلى أهمل الت بل البدنل والح كل في
لاض األطفال من وجه ني

الت بل االسالمل  .وقد تم استخدام المنهج االستنباطي الوصفي.
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وأيه ت نتاةج الد اس أن الح ك والطاق من الحاجات األساسل للطفل وقد أولى اإلسالم أهمل منف دة
وكبل ة للطفل و ظالت وصح نموه العقلي والجسدي واهتم بض و ة اكباع حاجات الطفل الجسدل
والعقلل واالجتماظل ألضا لما فل مصلحت ونموه السللم .وأوصت الد اس بض و ة توظل األهل حول
أهمل الت بل الح كل والبدنل للطفل في م حل الطفول المبك ة وأهمل أن تكون جيءا من حلاة الطفل
سواء في البلت او في ال وض .
قام السلمي ( )2008بد اس بعنوان" معوقات تدريس التربية البدنية في المدارس الحكومية
المستأجرة" ،هدفت الى الوقوف ظلى معوقات تد ل

مادة الت بل الح كل في المدا

االبتداةل .

وأج لت الد اس في مدلن جدة باستطالع آ اء المعلملن والمد سلن لمادة الت بل الح كل في هذه
المدا

 .وطبق الباحث د است ظلى الم حل االبتداةل  .وقد أيه ت نتاةج الد اس أن هناك الكثل من

المعوقات التي من كأنها إظاق ظملل تطبلق د و

الت بل البدنل في المدا

االبتداةل ومن أهمها

ظدم المام الت بوللن والمختصلن بأهمل الت بل البدنل منذ م احل الطفول المبك ة وصوال الى الم حل
االبتداةل  ،ظدا ظن أن طبلع المدا

الموجودة ال تخدم ظملل التطبلق من حلث المساح واألماكن

المخصص لمما س ال لاض بأككالها كاف .
وتناولت د اس أوللف ) (Oliver, 2008بعنوان" النشاط البدني ألطفال ما قبل المدرسة في
نيوزيلندا :االثار والعوائق" .هدفت إلى استع اض االدبلات السابق حول الت بل ال لاضل والح كل في
لاض األطفال في نلويلندا وتبلان مدى اهتمام دو

لاض األطفال واألجهية اإلدا ل في إدخال منهاج

ال لاض في مق اتها لسنوات الطفول المبك ة .وخل ص الباحث إلى أن هناك اهتماما جللا وواضحا من
الحكوم النلويلندل حول أهمل الت بل البدنل والح كل للطفل ألظما

ما قبل المد س (الطفول
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المبك ة) ودو ها في تنمل القد ات الجسدل والعقلل للطفل بط لق سللم  ،اضاف إلى أن أكا لوجود
ظدد من المعوقات التي من كأنها أن تعلق ظملل إد اج الت بل الح كل في لاض األطفال في نلويلندا
من ضمنها المعوقات االدا ل للجهات المعنل  ،التي تهتم ب فع سول االمان في دو

لاض األطفال

بككل أكث من اهتمامها بوجود مساح مكانل كبل ة تمكن الطفل من مما س اللعب مع أق ان .
د اس الخفاجي ( )2011بعنوان" األنشطة التربوية في دور الحضانات الحكومية وعالقتها
ببعض المتغيرات"الى قلا

الصعوبات والمعوقات التي تواج تطبلق األنكط الح كل في دو

الحضانات الحكومل ( لاض األطفال) ضمن ظدة متغل ات ذات ظالق بالهلة التعللمل (المعلمات).
وقد تكونت العلن من ( )18مدل ة و( )36معاون و( )46م بل – العلن الكامل ( )100مستجلب من
دو الحضان الحكومل في الع اق/بغداد.تم استخدام استبان األنكط الت بول .أيه ت النتاةج ضعف
اهتمام و اي ة الكؤون االجتماظل بطبلع وظدد الب امج الح كل لألطفال في لاض األطفال ودو
الحضان وأهدافها تعد من أهم المعوقات التي تقف ظاةقا في وج بناء مناهج ح كل وبدنل متخصص
لألطفال في هذا العم  .وأيه ت أن ضعف االهتمام هذا كان قد أدى إلى ضعف الدو ات التد لبل
الموجه للمعلمات ،مما أدى إلى أن تكون المعلم غل مؤهل إلظطاء هذه الد و

لقل الخب ة والد ال

فلها .أوصت الد اس بض و ة اختلا معلمات وم بلات مؤهالت أظلى من الموجودات حاللا .وأوصت
بض و ة اخضاع جملع المعلمات والم بلات العامالت في دو الحضان لدو ات تأهللل وتد لبل تتعلق
بآلل تصملم ب امج أنكط ح كل وبدنل تناسب األطفال .وض و ة محاول نك التوظل بما بتعلق
بالت بل البدنل وأهملتها لألطفال ضمن م حل الطفول المبك ة.
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اما د اس ظبدالك لم ( )2011بعنوان" واقع التربية الحركية لألطفال ما قبل المدرسة ()6-4
سنوات_دراسة ميدانية لألقسام التحضيرية بوالية ورقلة" هدفت إلى تبلان واقع ومدى أهمل الت بل
الح كل لألطفال في م حل الطفول .أيه ت نتاةج الد اس أن األلعاب الح كل بعمومها تساظد الطفل
ظلى تعلم أكلاء كثل ة تعود بالنفع ظلل مثل تقدل الذات ،والتعاون مع الجماظ واحت ام القوانلن وأهمل
االنضمام إلى الجماظ واالنتماء والتضحل في سبلل أهداف واب اي قوت واثبات دو ه بلن المجموظ .
اج ى دون-كا ف ) )Dunn-Carver, 2011د اس بعنوان " آلية زيادة التمرينات الجسدية
والحركية لطالب مرحلة الروضة (ماقبل المدرسة)" .هدفت إلى الوقوف ظلى أهمل إدخال الت بل
الح كل (الجسدل ) في مق ات لاض األطفال وآلل تطول ها .وقام الباحث بتطبلق د است ظلى أ بع
دو

لاض أطفال في فل مونت – الواللات المتحدة االم لكل ضمن فت ة الست أسابلع ،و أكا الباحث

في د است الى أن بغض الني ظن أهمل وجود مق
وم حل ما قبل المد س فإن لل

الت بل الح كل وال لاضل في لاض األطفال

من الصحلح االلتيام بمنهج واحد ظند تغل ه،بل لليم من المختصلن

الت بوللن يلادة هذا المنهاج وتطول ه بحلث لتناسب وتطو ات قد ات الطالب مع نموهم ويلادة أظما هم
وبالتالي لليم أن لكون المنهاج بط لق

تتناسب ط دلا مع ظم الطفل ونموه.

وأج ى ظلي واليبلدي( )2012د اس هدفت التع ف الى أث نمط د

الت بل ال لاضل

البدني _ الح كي في تطول بعض الصفات البدنل والمها ات الح كل األساسل لدى تالملذ الصف
الثالث االبتداةي والتع ف الى الف وق بلن نتاةج أث نمط د
د

الت بل ال لاضل البدني الح كي ونتاةج

الت بل ال لاضل باألسلوب األم ي في تطول بعض الصفات البدنل والمها ات الح كل األساسل

في االختبا ات البعدل  .واستخدمت الد اس المنهج التج لبي .أيه ت نتاةج الد اس تأثل نمط الد
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البدني الح كي في تطول بعض الصفات البدنل والمها ات الح كل األساسل قلد الد اس الحالل  ،كما
أيه ت تفوق نمط الد

البدني الح كي ظلى األسلوب األم ي في تطول بعض الصفات والمها ات

الح كل األساسل (الوثب الطولل ،و مي الك ة ،والحجل ظلى القدم ،والج ي بلن الكاخ ص) .أوصت
الد اس بض و ة م اظاة استخدام ط اةق وأنماط تد لسل مختلف في د و
االقتصا ظلى ط لق واحدة أو نمط أو أسلوب لجملع الد و

الت بل ال لاضل وظدم

من أجل بلوغ األهداف الت بول

والتعللمل .
وقام الك لف ،أملن واألخض ( )2012بإج اء د اس في للبلا هدفت إلى الككف ظن واقع
مما س الت بل البدنل وال لاضل ألطفال ما قبل المد س " .واستخدمت الد اس المنهج التحلللي
الوصفي واالستبلان كأداة .وقد تكونت ظلن الد اس من ( )23معلم من لاض األطفال.وأيه ت
نتاةج الد اس أن سبب إهمال مما س الت بل البدنل والح كل في لاض األطفال في مدلن ال قل في
للبلا لعود إلى ظدم إد اج المنهج بككل ظام في مق ات و اي ة الت بل والمعا ف ضمن الب امج التعللمل
في ال وض  ،ولل

هناك أي إليام للجهات الخاص أو العام بتطبلق هذه المناهج ،ولل

هناك أي

نوع من ال قاب ظلى مما سات لاض األطفال لهذه المناهج .وأوصت الد اس بض و ة استخدام
النكاطات البدنل والح كل لطالب لاض األطفال ني ا لكفاءة هذه النكاطات في تنمل قد ات الطفل
ومها ات العقلل والبدنل بط لق تتناسب وتطو ات العص الحالي.
قامت الكوبكي بإج اء د اس ( )2013هدفت إلى تقولم دللل منهاح لاض األطفال للت بل
الح كل من وجه ني المعلمات في مدل ل الت بل والتعللم للواء القولسم  .استخدمت الد اس المنهج
الوصفي واالستبلان كأداة .وتكونت ظلن الد اس من ( )100معلم من معلمات لاض األطفال للعام
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الد اسي  .2013-2012وأيه ت نتاةج الد اس وجود ضعف ملحوي في منهاج الت بل الح كل في
لاض األطفال ،وظدم مواكب المناهج الموجودة حاللا مع التقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل حاللا،
إضاف إلى ظدم اإلهتمام بالخب ات السابق والمؤهالت العلمل لمعلمات لاض األطفال ،ومدى إلمامهن
بأساللب التد ل

والتعللم والتعامل مع طالب لاض األطفال .وقد أوصت الد اس بأن تكون المعلم

تتمتع بخب ة أقلها خم

سنوات للتعامل مع األطفال ضمن األظما الموجودة.وأوصت بأهمل ط ح

دو ات وو ش ظمل تد لبل للمعلمات والمدل ات العامالت في لاض األطفال ،التي لتم فلها تقدلم آخ
التطو ات العلمل والت بول في مجال ظال الطفول  ،التي من كأنها أن تطو الخلفل المع فل
للمعلمات وتقوم توجهاتهن في مجال تقدلم الخب ات العلمل المناسب .
د اس كو ومكنلي ولوي( )Chow, McKenzie & Louie, 2015بعنوان" النشاط البدني
لألطفال والمتغيرات المرتبطة بها في التربية الحركية لمرحلة ما قبل المدرسة" ،هدفت إلى تقللم
مستوى النكاط الح كي لألطفال في م حل ما قبل المد س في أثناء د
مع ف ؛ سلاق الد

الت بل الح كل الذي لتطلب

ومكان وسلوك المعلم وظدد األطفال وطبلع النكاط .أج لت الد اس في هونغ

كونغ واستخدمت المنهج التحلللي الوصفي ،حلث تكونت العلن من  25معلم ت بل ح كل  .وقد أكا ت
نتاةج الد اس إلى أن م حل ما قبل المد س تعد من أهم الم احل التي تبني كخصل األطفال وتسهم
في تنمل قد ات العقلل ومها ات االجتماظل واللغول  ،وبلنت الد اس أن تطبلقات الت بل الح كل
وأنكطتها فعال في تنمل مستولات األطفال من الناحل البدنل واالستلعابل  .وكانت توصلات الد اس
بأهمل اخضاع معلمي لاض األطفال إلى ب امج تد لبل واظدادهم لضمان فاظللتهم وتنمل قد اتهم في
استخدام تطبلقات الت بل الح كل ظلى األطفال.
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ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
تبالنت الد اسات السابق ذات العالق بصعوبات تطبلق د

الت بل الح كل في لاض

األطفال في األ دن من وجه ني المعلمات من حلث أهدافها والمجتمعات اإلحصاةل وأساللب اختلا
العلنات في كل د اس منها ،واألدوات المستخدم لجمع البلانات الخاص بتلك الد اسات .فمن حلث
األهداف فإنها قد تنوظت منها ما هدف إلى الككف ظن مستوى النكاط الح كي لألطفال في م حل ما
قبل المد س في أثناء د

الت بل الح كل  ،وهدف بعضها اآلخ إلى الككف ظن واقع مما س الت بل

البدنل وال لاضل ألطفال ما قبل المد س " كما في د اس كل من (الك لف ،أملن واألخض ،)2012،
ود اس (.)Chow, McKenzie & Louie, 2015
أما من ناحل المجتمعات اإلحصاةل التي تناولتها الد اسات فجملعها كي ظلى الملدان
الت بوي مثل د اس ) ،)Dunn-Carver, 2011ودراسة ظلي واليبلدي ( ،)2012ود اس الكوبكي
(.)2013
وت اوح ظدد أف اد العلن ما بلن ( )23كحد أدنى كما في د اس (الك لف ،أملن واألخض )2012 ،
وكحد أظلى ( )225كما في د اس

( )Chow, McKenzie & Louie,2015أما األدوات

المستخدم فكانت االستبان كأداة ةلسل لجمع البلانات مثل د اس الخفاجي (.)2011
وتتملي هذه الد اس بأن هدفها كان مع ف د ج صعوبات تطبلق د

الت بل الح كل في

لاض األطفال في األ دن من وجه ني المعلمات .وقد استفادت الد اس الحالل من هذه الد اسات
في تحدلد المنهجل ومتغل ات الد اس  ،كما تختلف هذه الد اس ظن الد اسات السابق في حداثتها
ومجتمعها.
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
تمهيد
لتضمن هذا الفصل ظ ضا لمنهجل الد اس ومجتمعها ،وظلنتها ،وكلفل اختلا ها والمصاد
المستخدم لجمع البلانات والمعلومات وكلفل إظدادها وتطول ها ،واج اءات التأكد من صدق األداة
وثباتها ،وتوضلحا إلج اءات التطبلق والمعالج اإلحصاةل التي استخدمت لمعالج البلانات.

منهجية الدراسة
استخدمت الد اس المنهج الوصفي المسحي لمالءمت ألغ اض هذه الد اس .

مجتمع الدراسة
لتكون مجتمع الد اس من جملع معلمات الت بل الح كل في مدا

لاض أطفال في مدل لات

الت بل والتعللم في ظمان؛ حلث بلغ ظدد المعلمات في العام  2015ما لعادل ( )3279معلم في
ال لاض الحكومل والخاص  ،منهن ( )307في المدا

الحكومل  ،و( )2972في المدا

الخاص

وفق ما أكا ت إلل سجالت م كي الملك انلا للتطول في العام (.)2015

عينة الدراسة
تم استخدام أسلوب ط لق العلن العكواةل البسلط ني ا لمالءمتها لتحقلق هدف الد اس ؛
حلث تم تويلع ( )161استبان ظلى ظلن الد اس وهي معلمات في لاض األطفال وتم است داد
( )132أي بنسب )  )%1.33من اجمالي االستبانات المويظ  .وذلك وفقا لجدول تحدلد حجم العلن
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في الد اسات المسحل لمو قان وك جك ( .)Krejcie &Morgan,1970والجدول ( )1لبلن التك ا ات
والنسب المةول لوصف ظلن الد اس :
الجدول ()1
خصائص عينة الدراسة
المتغير

نوع المدرسة

الخبرة

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

حكومية

30

%...2

خاصة

102

%22.3

الكلي

13.

%111

اقل من  1سنوات

56

%4..4

من  1الى اقل من 11
سنوات
الكلي

76

%12.6

13.

%111

لتضح من الجدول ( )1أن بلغت نسب من لعملن في لاض أطفال حكومل من ظلن الد اس
( )% 66.7في حلن بلغت نسب من لعملن في لاض أطفال خاص من ظلن الد اس (.)% 77.3
ولتضح من الجدول ( )1أن نسب من خب تهن (اقل من  5سنوات) بلغت ( ،)% 46.4في
حلن بلغت نسب من ظم هن ( )%66.7( )%57.6من ظلن الد اس .
وظند تفح ص النتاةج المكا إللها في الجدول ( )1بخصو ص الخصاة ص الدلمغ افل لعلن
الد اس  ،لمكن االستنتاج أن تلك النتاةج في مجملها توف مؤك ا لمكن االظتماد ظلل بكأن أهلل أف اد
العلن

لإلجاب

ظلى األسةل

المط وح

الستخال ص النتاةج المستهدف من الد اس .

في االستبان  ،ومن ثم االظتماد ظلى إجاباتهم أساسا
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أداة الدراسة
تم بناء استبان لقلا

الصعوبات التي تواج المعلمات في د

الت بل الح كل في مدا

لاض األطفال من وجه ني المعلمات ،وتكونت االستبان في صو تها النهاةل من جيألن :الجيء
األول لتعلق بالمعلومات األساسل (الدلمغ افل ) للعلن  ،ممثل في (نوع المد س و الخب ة) ،أما الجيء
الثاني من اإلستبان فلتكون من أ بع مجاالت هي:
المجال األول :صعوبات متعلق باست اتلجلات التد ل  ،ولكتمل ظلى ( )11فق ات (.)11-1
المجال الثاني :صعوبات متعلق بالعوامل النفسل  ،ولكمل ظلى ( )3فق ات (.)13-11
المجال الثالث :صعوبات متعلق باالمكانات ،ولكتمل ظلى ( )3فق ات (.)63-61
المجال ال ابع :صعوبات متعلق بالسالم العام  ،ولكتمل ظلى ( )7فق ات (.)35-63
وتم استخدام سلم للك ت الخماسي وظلى النحو اآلتي :داةما ( )5د جات ،غالبا ( )4د جات ،أحلانا
( )3د جات ،ناد ا ( )6د جتان ،أبدا ( )1د ج واحدة.
وتم تحدلد األهمل للعامل وفق المعادل اآلتل :
من ( )6.33 -1منخفض.
من ( )3.67-6.34متوسط.
من ( )5-3.63م تفع.
ولتحقلق الغ ض من الد اس الحالل الهادف إلى قلا
د

الت بل الح كل في مدا

الصعوبات التي تواج المعلمات في

لاض األطفال من وجه ني المعلمات ،اظتمدت الباحث ظلى

مصد لن لجمع البلانات لتحقلق أهداف الد اس  ،وهما:
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 -1المصادر الثانوية :وهي البلانات التي تم الحصول ظللها من المصاد المكتبل والم اجع
األدبل للد اسات ذات الصل  ،وذلك لوضع األس

العلمل واإلطا الني ي مثل:

 الم اجع والمصاد المتعلق بالصعوبات التي تواج المعلمات في دمدا

الت بل الح كل في

لاض األطفال.

الوثاةق المتعلق بالبلانات والمعلومات التي تخ ص الد اس . المجالت والمؤلفات الع بل واألجنبل المحكم لتغطل الجانب الني ي. المعلومات المتواف ة ظلى الكبك العنكبوتل (االنت نت). -6المصادر األولية :وهي البلانات التي تم الحصول ظللها من:
 -االستبان كأداة قلا .

صدق األداة
تم التأكد من الصدق الياه ي ألداة الد اس  ،إذ ويظت الباحث األداة بصو تها األولل ظلى
( ) 8محكملن من أظضاء هلة التد ل

والمختصلن في ظدد من الجامعات األ دنل الملحق ( .)1في

تخصصات اإلدا ة الت بول والمناهج من ذوي الخب ة والكفاءة ،للوقوف ظلى تحقلق الغال الم جوة منها
وذلك للتأكد من وضوح الفق ات وسالم صلاغتها وصالحلتها لقلا

ما أظدت لقلاس  ،واج اء أي

تعدلل من حذف أو إضاف  ،وبناء ظلى تعدلالت المحكملن ظلى محتوى كل فق ة من األداة تم األخذ
بمالحياتهم ،وظدت نسب الموافق ظلى الفق ة ( )%85فأكث مؤك ا ظلى صدقها وقد تم حذف ()3
فق ات وتصولب األخطاء اللغول والطباظل واظادة صلاغ بعض الفق ات وبهذا أصبحت أداة الد اس
مكون من ( )44فق ة ،الملحق ( )4لوضح أداة الد اس بصو تها النهاةل .
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ثبات األداة
للتأكد من ثبات أداة الد اس  ،تم استخدام ط لق االختبا واظادة االختبا ))test – retest؛
وطبقت األداة ظلى ظلن استطالظل مكون من ( )41من خا ج ظلن الد اس بفاصل يمني مدت
أسبوظان بلن م تي التطبلق وتم حساب معامل الثبات باستخدام معامل ا تباط بل سون ،كما استخدمت
ط لق االتساق الداخلي ك ونباخ الفا ) ،(Cronbach Alphaوالجدول( )6لبلن معامالت ثبات
االستبان ظلى النحو اآلتي:
الجدول ().

معامالت ثبات أداة الصعوبات التي تواجه المعلمات في درس التربية الحركية في مدارس رياض
األطفال من وجهة نظر المعلمات

الرقم

المجال

معامل ارتباط
بيرسون

كرونباخ الفا

1

صعوبات متعلقة باستراتيجيات التدريس

0.88

0.86

2

صعوبات متعلقة بالعوامل النفسية

0.85

1.31

3

صعوبات متعلقة باالمكانات

0.83

1.33

4

صعوبات متعلقة بالسالمة العامة

0.81

1 .30

الدرجة الكلية

0.89

1.36
.

لالحي معامالت ثبات أداة الصعوبات التي تواج المعلمات في د

الت بل الح كل في مدا

لاض األطفال من وجه ني المعلمات ،كان معامل ا تباط بل سون الفا ( ،)0.89للد ج الكلل ،
ومعامل ك ونباخ الفا بلغ ( )1.36وتعد هذه القلم مقبول ألغ اض الد اس الحالل .
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متغيرات الدراسة:
اكتملت الد اس ظلى المتغل ات التالل :
المتغل ات المستقل  :نوع المد س (خاص  ،حكومل )،ظدد سنوات الخب ة (أقل من خم
(من خم

سنوات)،

سنوات الى أقل من ظك سنوات).

المتغل التابع :صعوبات تطبلق د

الت بل الح كل وهي صعوبات في (مجال صعوبات متعلق

بط لق التد ل  ،ومجال صعوبات متعلق بالعوامل النفسل  ،ومجال صعوبات متعلق باإلمكانات ،و
مجال صعوبات متعلق بالسالم العام ).
المعالجة اإلحصائية
 لإلجاب ظلى السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابل واالنح افات المعلا ل وال تب. لإلجاب ظن السؤال الثاني تم استخدام المتوسطات الحسابل واالنح افات المعلا ل واختبا(.)t-test – retest
 لحساب معامل الثبات تم استخدام معامل ا تباط بل سون ومعادل ك ونباخ ألفا.اجراءات الدراسة:
قامت الباحث باإلج اءات التالل :
 .1تم االطالع ظلى األدبلات والد اسات ذات العالق بالد اس .
 .6تم تطول أداة الد اس والتأكد من مدى صدقها وثباتها.
 .3تم أخذ الموافقات الاليم للقلام بالد اس الملدانل من جملع الجهات ذات العالق .
 .4تم تحدلد مجتمع الد اس ( معلمات لاض األطفال في ظمان).
 .5قامت الباحث باختلا أف اد العلن بككل ظكواةي.
 .6تم تف لغ البلانات وتحلللها إحصاةلا باستخدام ال يم اإلحصاةل .SPSS
 .7تم تحللل النتاةج وكتاب المناقكت والتوصلات.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
لتضمن هذا الفصل ظ ضا للنتاةج التي توصلت إللها هذه الد اس باإلجاب ظلى أسةلتها ،ظلى
النحو اآلتي:
السؤال األول :ما الصعوبات التي تواجه المعلمات في درس التربية الحركية في مدارس رياض
األطفال من وجهة نظر المعلمات؟
لإلجاب ظلى هذا السؤال تم حساب االوساط الحسابل واالنح افات المعلا ل للصعوبات التي
تواج المعلمات في د

الت بل الح كل في مدا

لاض األطفال من وجه ني المعلمات بككل

ظام ولكل مجال من مجاالت أداة الد اس  ،وليه الجدول ( )3ذلك.
الجدول ()3
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب للصعوبات التي تواجه المعلمات في درس التربية
الحركية في مدارس رياض األطفال من وجهة نظر المعلمات مرتبة تنازلياً
الرقم

المجال

3

صعوبات متعلق باإلمكانات

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الصعوبات

2.85

0.88

1

متوسط

1

صعوبات متعلق باست اتلجلات التد ل

2.71

0.78

6

متوسط

4

صعوبات متعلق بالسالم العام

2.60

0.95

3

متوسط

2

صعوبات متعلق بالعوامل النفسل

2.56

1.08

4

متوسط

2.68

0.77

الدرجة الكلية

لالحي من الجدول ( )3أن الصعوبات التي تواج المعلمات في د
مدا

الرتبة

درجة

متوسطة

الت بل الح كل في

لاض األطفال من وجه ني المعلمات كانت بد ج متوسط  ،إذ بلغ الموسط الحسابي
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( )6.63بانح اف معلا ي ( ،)1.77وجاءت مجاالت األداة جملعها في الد ج المتوسط ؛ إذ ت اوحت
األوساط الحسابل بلن ( ،)2.56 -2.85وجاء في ال تب األولى مجال" صعوبات متعلق باالمكانات"،
بوسط حسابي ( )2.85بانح اف معلا ي ( ،)0.88وفي ال تب الثانل جاء مجال "صعوبات متعلق
باست اتلجلات التد ل " بوسط حسابي ( )2.71بانح اف معلا ي ( ،)0.78وجاء في ال تب قبل األخل ة
مجال "صعوبات متعلق بالسالم العام " بوسط حسابي ( )2.60بانح اف معلا ي ( ،)0.95وجاء في
ال تب األخل ة مجال "صعوبات متعلق بالعوامل النفسل " بوسط حسابي ( )2.56بانح اف معلا ي
(.)0.77
أما بالنسب لفق ات كل مجال فكانت النتاةج ظلى النحو اآلتي:
 .1مجال الصعوبات المتعلقة باإلمكانات:
تم حساب األوساط الحسابل واالنح افات المعلا ل وال تب للصعوبات التي تواج المعلمات في
د

الت بل الح كل في مدا

والجدول ( )4لوضح ذلك.

لاض األطفال من وجه ني المعلمات ،لفق ات هذا المجال،
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الجدول ()4
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب للصعوبات التي تواجه المعلمات في درس التربية
الحركية في مدارس رياض األطفال من وجهة نظر المعلمات في مجال الصعوبات المتعلقة
باإلمكانات مرتبة تنازلياً
الرقم

25.

الفقرة
قل

اهتمام ادا ة ال وض

بتوفل

ال لاضل

المالب

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
الصعوبات

3.69

1.15

1

م تفع

26.

ضعف الب امج التي تقدمها ال وض لمما س أنكط

3.31

1.47

2

متوسط

23.

الت بل الح كل .
صعوب تواف اماكن خاص لتبدلل المالب

ظند مما س

2.81

22.

أنكط الت بل الح كل .
قل تواف صاالت مخصص لمما س أنكط الت بل

2.80

24.
20.
27.
21.

28.

الاليم لمما س أنكط الت بل الح كل .

الح كل .
ند ة وجود أماكن لالغتسال في ال وض ظند االنتهاء من
مما س أنكط الت بل الح كل .
صعوب توفل

متخصصلن في األنكط الح كل في

داخل المد س .
ند ة االستعان بمعلمي المواد األخ ى لتد ل

أنكط

الت بل الح كل .
قل تواف األجهية ال لاضل المناسب ألطفال ال وض .
ضعف االستعان

بالتكنولوجلا الحدلث

أنكط الت بل الح كل .
الدرجة الكلية

ظند مما س

1.28
1.31

3
4

متوسط
متوسط

2.79

1.25

5

متوسط

2.74

1.79

6

متوسط

2.55

1.17

7

متوسط

2.53

1.22

8

متوسط

2.39

1.22

9

متوسط

2.85

0.88

متوسط
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لالحي من الجدول ( )4أن الصعوبات التي تواج المعلمات في د

الت بل الح كل في مدا

لاض األطفال من وجه ني المعلمات في مجال الصعوبات المتعلق باالمكانات كانت متوسط  ،إذ
بلغ الوسط الحسابي ( )2.85بانح اف معلا ي ( ،)0.88وجاءت فق ات هذا المجال في الد جتلن
الم تفع والمتوسط  ،إذ ت اوحت األوساط الحسابل بلن ( ،)2.39 -3.69وجاءت في ال تب األولى
الفق ة ( )65التي تن ص ظلى" قلة اهتمام ادارة الروضة بتوفير المالبس الرياضية الالزمة لممارسة
أنشطة التربية الحركية" ،بوسط حسابي ( )3.69بانح اف معلا ي ( )1.15وبد ج م تفع  ،وفي
ال تب الثانل جاءت الفق ة ( )66التي تن ص ظلى" ضعف البرامج التي تقدمها الروضة لممارسة
أنشطة التربية الحركية" بوسط حسابي ( )3.31بانح اف معلا ي ( )1.47وبد ج
في ال تب

متوسط  ،وجاءت

قبل االخل ة الفق ة ( )61التي تن ص ظلى" قلة توافر األجهزة الرياضية المناسبة ألطفال

الروضة" بوسط حسابي ( )2.53بانح اف معلا ي ( ،)1.22وبد ج متوسط  ،وجاءت في ال تب
األخل ة الفق ة ( )63التي تن ص ظلى" ضعف االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة عند ممارسة أنشطة
التربية الحركية "،بوسط حسابي ( )2.39بانح اف معلا ي ( )1.22وبد ج

متوسط .

 ..مجال الصعوبات المتعلقة باستراتيجيات التدريس:
تم حساب األوساط الحسابل واالنح افات المعلا ل وال تب للصعوبات التي تواج المعلمات في
د

الت بل الح كل في مدا

والجدول ( )5لوضح ذلك.

لاض األطفال من وجه ني المعلمات ،لفق ات هذا المجال،
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الجدول ()1
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب للصعوبات التي تواجه المعلمات في درس التربية الحركية في مدارس
رياض األطفال من وجهة نظر المعلمات في مجال الصعوبات المتعلقة باستراتيجيات التدريس مرتبة تنازلياً

الرقم

5.
3.
10.
8.

الفقرة
انكط الت بل

قل االظتماد ظلى مناهج حدلث في تد ل
الح كل .

ند ة اظتماد ظالمات ت صد للتالملذ وحساب المعدل.
نق ص تواف القد ة للتالملذ إليها االستمتاع ظند أداء
األنكط الح كل .
ضعف استخدام الوساةل التعللمل ظند مما س أنكط
الت بل الح كل .

1.

قل ت كلي التد ل

2.

تدني االهتمام باألنكط الح كل في أثناء التد ل .

4.
6.
9.
7.

ظلى األنكط الفك ل

ضعف تناسب وقت الحص

مع الوقت

المق

المخص ص لمما س أنكط الت بل الح كل .
ضعف االهتمام بالتواين بلن الجانب الني ي والجانب
العملي ظند مما س أنكط الت بل الح كل .
تدني االهتمام بأداء حص

الت بل

الح كل

كحص

ةلسل .
وقت حص أنكط الت بل الح كل غل مناسب لتالملذ
لاض األطفال.
الدرجة الكلية

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

الصعوبات

3.66

1.19

1

متوسط

3.21

1.40

2

متوسط

2.93

1.52

3

متوسط

2.63

1.24

4

متوسط

2.61

1.14

5

متوسط

2.58

1.24

6

متوسط

2.46

1.17

7

متوسط

2.46

1.26

7

متوسط

2.36

1.15

9

متوسط

2.14

0.95

7

منخفض

2.71

0.78

متوسط
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لالحي من الجدول ( )5أن الصعوبات التي تواج المعلمات في د

الت بل الح كل في مدا

لاض األطفال من وجه ني المعلمات في مجال الصعوبات المتعلق باست اتلجلات التد ل

كانت

متوسط ؛ إذ بلغ الوسط الحسابي ( )2.71بانح اف معلا ي ( ،)0.78وجاءت فق ات هذا المجال في
الد جتلن المتوسط والمنخفض  ،إذ ت اوحت األوساط الحسابل بلن ( ،)2.14 -3.66وجاءت في
ال تب األولى الفق ة ( )5التي تن ص ظلى" قلة االعتماد على مناهج حديثة في تدريس نشطة التربية
الحركية" ،بوسط حسابي ( )3.66بانح اف معلا ي ( )1.19وبد ج

متوسط  ،وفي ال تب الثانل

جاءت الفق ة ( )3التي تن ص ظلى " ندرة اعتماد عالمات ترصد للتالميذ وحساب المعدل" بوسط
حسابي ( )3.21بانح اف معلا ي ( )1.40وبد ج متوسط  ،وجاءت في ال تب

قبل األخل ة الفق ة

( )3التي تن ص ظلى" تدني االهتمام بأداء حصة التربية الحركية كحصة رئيسية" بوسط حسابي
متوسط  ،وجاءت في ال تب األخل ة الفق ة ( )7التي

( )2.36بانح اف معلا ي ( ،)1.15وبد ج

تن ص ظلى"وقت حصة أنشطة التربية الحركية غير مناسب لتالميذ رياض األطفال " بوسط حسابي
( )2.14بانح اف معلا ي ( )0.95وبد ج

منخفض .

 .3مجال الصعوبات المتعلقة بالسالمة العامة
تم حساب األوساط الحسابل واالنح افات المعلا ل وال تب للصعوبات التي تواج المعلمات في
د

الت بل الح كل في مدا

والجدول ( )6لوضح ذلك.

لاض األطفال من وجه ني المعلمات ،لفق ات هذا المجال،
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الجدول ()6

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب للصعوبات التي تواجه المعلمات في درس التربية

الحركية في مدارس رياض األطفال من وجهة نظر المعلمات في مجال الصعوبات المتعلقة بالسالمة
العامة مرتبة تنازلياً

الرقم

الفقرة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
الصعوبات

30.

ندرة توافر اسعافات اولية في حال تعرض أحد التالميذ
لإلصابة.

3.05

1.84

1

متوسطة

33.

الملعب المخصص لممارسة األنشطة الحركية غير
مناسب لسالمة التالميذ.

2.66

1.67

2

متوسطة

34.

قلة اهتمام أنظمة الروضة باستخدام حذاء رياضي
مناسب في أثناء ممارسة أنشطة التربية الحركية.

2.65

1.38

3

متوسطة

32.

قلة توافر وقت اإلحماء الكافي لسالمة التالميذ.

2.61

1.67

4

متوسطة

29.

قلة توفير وسائل األمان والسالمة ألنشطة التربية
الحركية.

2.48

1.27

5

متوسطة

35.

ضعف اهتمام الروضة بأدوات اللعب المناسبة
لخصائص األطفال.

2.45

1.37

6

متوسطة

31.

قلة توافر مخازن لحفظ المستلزمات الطبية الضرورية
في الروضة.

2.27

1.51

7

منخفضة

2.60

0.95

الدرجة الكلية

لالحي من الجدول ( )6أن الصعوبات التي تواج المعلمات في د
لاض األطفال من وجه ني

متوسطة

الت بل الح كل في مدا

المعلمات في مجال الصعوبات المتعلق بالسالم العام كانت

متوسط ؛ إذ بلغ الوسط الحسابي ( )2.60بانح اف معلا ي ( ،)0.95وجاءت فق ات هذا المجال في
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الد جتلن المتوسط والمنخفض ؛ إذ ت اوحت األوساط الحسابل بلن ( ،)2.27 -3.05وجاءت في
ال تب األولى الفق ة ( )31التي تن ص ظلى" ندرة توافر إسعافات أولية في حال تعرض أحد التالميذ
لإلصابة " ،بوسط حسابي ( )3.05وبانح اف معلا ي ( )1.84وبد ج

متوسط  ،وفي ال تب الثانل

جاءت الفق ة ( )33التي تن ص ظلى" الملعب المخصص لممارسة األنشطة الحركية غير مناسب
لسالمة التالميذ" بوسط حسابي ( )2.66بانح اف معلا ي ( )1.67وبد ج متوسط  ،وجاءت في
ال تب

قبل األخل ة الفق ة ( )35التي تن ص ظلى" ضعف اهتمام الروضة بأدوات اللعب المناسبة

لخصائص األطفال " بوسط حسابي ( )2.45وبانح اف معلا ي ( ،)1.37وبد ج متوسط  ،وجاءت
في ال تب األخل ة الفق ة ( )31التي تن ص ظلى" قلة توفر مخازن لحفظ المستلزمات الطبية الضرورية
في الروضة ".بوسط حسابي ( )2.27بانح اف معلا ي ( )1.51وبد ج منخفض .
 .4مجال الصعوبات المتعلقة بالعوامل النفسية:
تم حساب األوساط الحسابل واالنح افات المعلا ل وال تب للصعوبات التي تواج المعلمات في
د

الت بل الح كل في مدا

والجدول ( )7لوضح ذلك.

لاض األطفال من وجه ني المعلمات ،لفق ات هذا المجال،
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الجدول ()2

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب للصعوبات التي تواجه المعلمات في درس التربية

الحركية في مدارس رياض األطفال من وجهة نظر المعلمات في مجال الصعوبات المتعلقة بالعوامل
النفسية مرتبة تنازلياً

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.82

1
2

متوسطة
متوسطة

الرتبة

درجة
الصعوبات
متوسطة

الرقم

الفقرة

14.

ضعف إدراك أولياء أمور التالميذ بأهمية االنشطة
الحركية .

3.05

17.

تدني انفعال التالميذ في حاالت التنافس مع أقرانهم في
أنشطة التربية الحركية.

2.96

1.86

11.

شعور التالميذ بالملل من األنشطة الحركية التقليدية.

2.71

1.80

3

19.

ضعف مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ في الخبرات
والمهارات الحركية.

2.60

1.78

4

متوسطة

12.

قلة تشجيع ادارة المدرسة لتالميذها المتفوقين في
االنشطة الحركية.

2.53

1.74

5

متوسطة

15.

تدني تعاون التالميذ فيما بينهم عند اداء انشطة التربية
الحركية.

2.49

1.76

6

متوسطة

18.

صعوبة اختيار التالميذ لألنشطة الحركية.

2.39

1.73

7

متوسطة

16.

نقص التحفيز في دروس األنشطة الحركية مثل عبارات
(أحسنت ،ممتاز ،شاطر)

2.30

1.72

8

منخفضة

13.

صعوبة التزام التالميذ بارتداء المالبس الرياضية.شعور
التالميذ بالملل من األنشطة الحركية التقليدية.

2.01

1.46

9

منخفضة

2.56

1.08

الدرجة الكلية

لالحي من الجدول ( )7أن الصعوبات التي تواج المعلمات في د
لاض األطفال من وجه ني

متوسطة

الت بل الح كل في مدا

المعلمات في مجال الصعوبات المتعلق بالعوامل النفسل كانت
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متوسط  ،إذ بلغ الوسط الحسابي ( )2.56بانح اف معلا ي ( ،)1.08وجاءت فق ات هذا المجال في
الد جتلن المتوسط والمنخفض  ،إذ ت اوحت األوساط الحسابل بلن ( ،)2.39 -3.69وجاءت في
ال تب األولى الفق ة ( )14التي تن ص ظلى" ضعف إدراك أولياء أمور التالميذ بأهمية األ نشطة
الحركية" ،بوسط حسابي ( )3.05وبانح اف معلا ي ( )1.82وبد ج متوسط  ،وفي ال تب الثانل
جاءت الفق ة ( )17التي تن ص ظلى" تدني انفعال التالميذ في حاالت التنافس مع أقرانهم في أنشطة
التربية الحركية " بوسط حسابي ( )2.96وبانح اف معلا ي ( )1.86وبد ج متوسط  ،وجاءت في
ال تب

قبل األخل ة الفق ة ( )16التي تن ص ظلى" نقص التحفيز في دروس األنشطة الحركية مثل

عبارات (أحسنت ،ممتاز ،شاطر)" بوسط حسابي ( )2.30وبانح اف معلا ي ( ،)1.72وبد ج
منخفض  ،وجاءت في ال تب األخل ة الفق ة ( )13التي تن ص ظلى" صعوبة التزام التالميذ بارتداء
المالبس الرياضية.شعور التالميذ بالملل من األنشطة الحركية التقليدية ".بوسط حسابي ()2.01
وبانح اف معلا ي ( )1.46وبد ج منخفض .
السؤال الثاني :هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو ( )a≥1.11فـي درجـة الصـعوبات
تبعاً لمتغيري نوع المدرسة (حكومي /خاص) وسنوات الخبرة؟
تمت االجاب ظلى هذا السؤال ظلى النحو اآلتي:
 .1نوع المدرسة:
تم حساب األوساط الحسابل واالنح افات المعلا ل د ج الصعوبات تبعا لمتغل نوع المد س
(حكومي /خا ص) ،وتبعا لمتغل سنوات الخب ة ،كما تم تطبلق اختبا ( )t-testوليه الجدول ()3
ذلك.
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الجدول ()8
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الصعوبات تبعا لمتغير نوع المدرسة (حكومي/
خاص) ،واختبار (.)t-test
المجال

نوع

االنحراف

العدد

الوسط الحسابي

حكومل

30

2.04

0.55

خاص

102

2.90

0.73

صعوبات متعلق بالعوامل

حكومل

30

2.13

1.22

النفسل

خاص

102

2.69

1.01

حكومل

30

2.54

1.09

خاص

102

2.94

0.79

حكومل

30

2.28

1.29

خاص

102

2.69

0.81

صعوبات متعلق باست اتلجلات
التد ل

صعوبات متعلق باالمكانات

صعوبات متعلق بالسالم العام

المدرسة

المعياري

قيمة ت

مستو
الداللة

*0.000 6.035

*0.012 2.545

*0.028 2.228

*0.035 2.129

تكل النتاةج في الجدول ( )3إلى وجود ف وق ذات دالل إحصاةل ظند مستوى ( )α≥1.11لد ج
الصعوبات تبعا لمتغل نوع المد س (حكومي /خا ص) ،استنادا إلى قلم (ت) المحسوب ؛ إذ بلغت ()3.316
وبد ج دالل ( )0.000للد ج الكلل  ،وكذلك وجود ف وق ذات دالل إحصاةل في جملع المجاالت ،استنادا
إلى قلم (ت) المحسوب ؛ إذ بلغت بلن ( )6.163 - 6.135وبد ج دالل بلن ( )1.135 – 1.111حلث
كان الف ق لصالح (خاص ) ظند مقا نتها مع (حكومل ) بدللل ا تفاع متوسطاتهم الحسابل .

..سنوات الخبرة:

تم حساب األوساط الحسابل واالنح افات المعلا ل بد ج الصعوبات تبعا لمتغل سنوات الخب ة ،تبعا
لمتغل الخب ة ،كما تم تطبلق اختبا ( )t-testوليه الجدول ( )3ذلك.
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الجدول ()3
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الصعوبات تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،واختبار (.)t-test
المجال

صعوبات متعلقة
باستراتيجيات التدريس

صعوبات متعلقة بالعوامل
النفسية

صعوبات متعلقة باالمكانات

صعوبات متعلقة بالسالمة
العامة

سنوات الخبرة

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

اقل من  5سنوات

56

2.53

1.00

من  5الى اقل من
 01سنوات

76

2.84

0.54

اقل من  5سنوات

56

1.90

1.03

من  5الى اقل من
 01سنوات

76

3.05

0.84

اقل من  5سنوات

56

2.34

0.79

من  5الى اقل من
 01سنوات

76

3.22

0.74

اقل من  5سنوات

56

1.87

0.82

من  5الى اقل من
 01سنوات

76

3.13

قيمة ت

مستوى
الداللة

*0.024 2.283

*0.000 7.074

*0.000 6.614

*0.000 9.996

0.63

*الفرق دال إحصائيا عند مستو ()α≥1.11
تكل النتاةج في الجدول ( )3إلى وجود ف وق ذات دالل إحصاةل ظند مستوى ()α≥1.11
لد ج الصعوبات تبعا لمتغل سنوات الخب ة ،استنادا إلى قلم (ت)؛ إذ بلغت ( )7.716وبد ج دالل
( )0.000للد ج الكلل  ،وكذلك وجود ف وق ذات دالل إحصاةل في جملع المجاالت ،استنادا إلى
قلم (ت) المحسوب ؛ إذ بلغت بلن ( )6.633-3.336وبد ج دالل بلن( )1.164 – 1.111حلث
كان الف ق لصالح (من  5الى اقل من  11سنوات) ظند مقا نتها مع (اقل من  5سنوات) بدللل ا تفاع
متوسطاتهم الحسابل .
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
تضمن هذا الفصل ظ ضا لمناقك النتاةج التي توصلت إللها هذه الد اس (التوصلات التي
قدمتها الباحث في ضوء تلك النتاةج) ،ظلى النحو اآلتي:
مناقشة النتائج المتعلقة لإلجابة عن السؤال األول :ما هي الصعوبات التي تواجه المعلمات في
درس التربية الحركية في مدارس رياض األطفال من وجهة نظر المعلمات؟
أكا ت النتاةج في الجدول ( )3أن الصعوبات التي تواج المعلمات في د
في مدا

الت بل الح كل

لاض األطفال من وجه ني المعلمات كانت بد ج متوسط  ،إذ بلغ الوسط الحسابي

()6.63ولمكن أن لعيى ذلك إلى أن معلمات لاض األطفال ل لن أن هناك مجموظ من الصعوبات
تككل ظاةقا في أثناء تطبلق د

الت بل الح كل والتي ت جع إلى ضعف إد اكهن ألهمل مما سات

النكاط الح كي وتعللمها ألطفال ال لاض ،فضال ظن أن مناهج الت بل الح كل نفسها غل مجهية
بككل ل اظي جملع اختالفات النكاط البدني.
وأيه ت النتاةج أن مجال " صعوبات متعلقة باالمكانات" ،جاء في ال تب األولى ولمكن أن
لعيى ذلك إلى أن المعلمات ل لن أن من أهم الصعوبات التي تواجههن في أثناء تطبلق د

الت بل

الح كل قل اإلمكانات المتواف ة في المد س من أجهية لاضل وصاالت مخصص لمما س التم لنات
ال لاضل ،التي من كأنها أن تنمي المها ات الح كل لدى الطلب وتحفيهم ظلى اللعب والح ك .
كما أيه ت أن مجال "صعوبات متعلقة بالعوامل النفسية" جاء في ال تب األخل ة ولمكن أن
لعيى ذلك إلى أن معلمات لاض األطفال ل لن أن العوامل النفسل تلعب دو ا كبل ا في تطبلق د
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الت بل الح كل ول لن أن أغلب الد و

في المد س تفتق

إلى األساللب التحفليل للطلب مثل

(أحسنت ،ممتاي ،كاط )،كما لمكن أن لعيى إلى ضعف تكجلع المد س للطلب المتفوقلن لاضلا
ودظمهم.
مجال الصعوبات المتعلقة باالمكانات
أيه ت النتاةج أن الصعوبات التي تواج المعلمات في د

الت بل الح كل في مدا

لاض األطفال من وجه ني المعلمات في مجال الصعوبات المتعلق باإلمكانات كانت متوسط ؛ إذ
جاءت الفق ة ( )65التي تن ص ظلى" قلة اهتمام ادارة الروضة بتوفير المالبس الرياضية الالزمة
لممارسة أنشطة التربية الحركية " ،في الم تب األولى ولمكن أن لعيى ذلك إلى أن معلمات ال لاض
ل لن أنهن لواجهن صعوبات مادل في تطبلق د

الت بل الح كل منها ما لتعلق بقل تواف األماكن

المخصص لتبدلل المالب  ،فضال ظن قل وجود أماكن لالغتسال ،الذي من كأن أن لعلق من تنفلذ
الد

ولكع الطفل بالملل.
وجاءت في ال تب االخل ة الفق ة ( )63التي تن ص ظلى" ضعف االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة

عند ممارسة أنشطة التربية الحركية ".ولمكن أن لعيى ذلك إلى أن قل االظتماد ظلى التكنولوجلا
الحدلث لمما س األنكط ال لاضل في المد س تعد من الصعوبات التي تواجه المعلمات في أثناء
تطبلق د

الت بل الح كي التي من كأنها تحفلي الطلب ظلى مما س األنكط ال لاضل وتنمل العدلد

من الجوانب المع فل واالجتماظل لدلهم.
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مجال الصعوبات المتعلقة باستراتيجيات التدريس
أيه ت نتاةج الد اس أن الصعوبات التي تواج المعلمات في د

الت بل الح كل في مدا

لاض األطفال من وجه ني المعلمات في مجال الصعوبات المتعلق باست اتلجلات التد ل

كانت

متوسط  ،إذ جاءت الفق ة ( )5التي تن ص ظلى" قلة االعتماد على مناهج حديثة في تدريس أنشطة
التربية الحركية " في الم تب األولى ولمكن أن لعيى ذلك إلى أن معلمات لاض االطفال ل لن أن أهم
الصعوبات التي تواجههن في أثناء تطبلق د
بتنفلذ الد

الت بل الح كل هي ضعف االست اتلجلات المتعلق

المتمثل في االظتماد ظلى مناهج قدلم وتقللدل في تطبلق د

الت بل الح كل  ،التي

من كأنها أن تعلق تحقلق األهداف الم سوم .
وجاءت الفق ة ( )7التي تن ص ظلى"وقت حصة أنشطة التربية الحركية غير مناسب لتالميذ
رياض األطفال" في ال تب االخل ة .ولمكن أن لعيى ذلك إلى أن معلمات لاض األطفال ل لن أن هناك
ضعفا في االست اتلجلات الموضوظ لتنفلذ الت بل الح كل  ،التي من أهمها وقت حص أنكط الت بل
ٍ
كاف لتنفلذ الد
الح كل غل مالةم وغل

 ،الذي من كأن أن لحول دون تنمل وتطول المها ات

البدنل والقد ات العقلل .
اتفقت هذه النتلج مع نتاةج د اس (الكوبكي ،)6113،التي أيه ت وجود ضعف في منهاج
الت بل الح كل في لاض األطفال.
مجال الصعوبات المتعلقة بالسالمة العامة
أيه ت النتاةج أن الصعوبات التي تواج المعلمات في د

الت بل الح كل في مدا

لاض األطفال من وجه ني المعلمات في مجال الصعوبات المتعلق بالسالم العام كانت متوسط .
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فقد جاءت الفق ة ( )31التي تن ص ظلى" ندرة توافر اسعافات أولية في حال تعرض أحد التالميذ
لإلصابة" ،ولمكن أن لعيى ذلك إلى أن معلمات لاض األطفال ل ون أن من أهم الصعوبات التي
تواجههن أثناء تطبلق د

الت بل الح كل صعوبات متعلق بالسالم العام فعدد اإلسعافات األولل

ٍ
ٍ
متكافئ مع ظدد الطلب  ،والتي تعد من أهم وساةل السالم
كاف وغل
المتوف ة في المد س غل
واألمان ألنكط الت بل الح كل .
وجاءت الفق ة ( )31التي تن ص ظلى" قلة توافر مخازن لحفظ المستلزمات الطبية الضرورية
في الروضة ".ال تب األخل ة ولمكن أن لعيى ذلك إلى أن معلمات لاض األطفال ل لن أن مدا
لاض األطفال غل مد ك ألهمل وجود مخاين لحفي المعدات والمستليمات الطبل فلها والتي من
كأنها المحافي ظلى سالم الطفل كما تضمن استمتاظ وتعلم في وقت .
اتفقت هذه النتلج مع نتاةج د اس ( ،)Robert, Danuta & Danuta, 2015التي أيه ت
أن مخاط السالم العام

تؤث سلبا ظلى مما س أنكط الت بل البدنل .

مجال الصعوبات المتعلقة بالعوامل النفسية
أيه ت النتاةج أن الصعوبات التي تواج المعلمات في د
لاض األطفال من وجه ني

الت بل الح كل في مدا

المعلمات في مجال الصعوبات المتعلق بالعوامل النفسل كانت

متوسط  ،فقد جاءت الفق ة ( )14التي تن ص ظلى" ضعف إدراك أولياء أمور التالميذ باهمية األ نشطة
الحركية " ،في الم تب األولى ولمكن أن لعيى ذلك إلى أن معلمات لاض األطفال ل ون ان من أهم
الصعوبات التي تعلق تنفلذ د

الت كل الح كل صعوبات متعلق بالعوامل النفسل تتمثل في إجبا

أوللاء أمو بعض األطفال ظلى مما س أنواع معلن من التما لن واأللعاب ال لاضل التي ال
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لفضلونها ،فضال ظن أن أغلب األنكط الح كل ال تتناسب مع الطفل والذي بدو ه لؤدي إلى يهو
نتاةج سلبل تؤث ظلى الطفل.
وجاءت في ال تب االخل ة الفق ة ( )13التي تن ص ظلى" صعوبة التزام التالميذ بارتداء
المالبس الرياضية" ولمكن أن لعيى ذلك إلى أن معلمات لاض األطفال ل لن أن المدا
ٍ
كاف ألهمل وجود مالب
بككل
المالب

غل مد ك

لاضل مالةم لمما س أنكط الت بل الح كل  ،فضال ظن أن

ال لاضل المتواف ة تقللدل وتعلق مما ستهم لبعض التما لن ال لاضل .

مناقشة النتائج المتعلقة لإلجابة عن السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند
مستو ( )a≥1.11في درجة الصعوبات تبعا لمتغيري نوع المدرسة (حكومي /خاص) وسنوات
الخبرة؟
 .1متغير نوع المدرسة
أيه ت النتاةج المتعلق بالسؤال الثاني وجود ف وق ذات دالل إحصاةل ظند مستوى ()α≤0.05
لد ج الصعوبات تبعا لمتغل نوع المد س (حكومي /خا ص)،استنادا إلى قلم (ت) المحسوب ؛ إذ
بلغت ( )3.316وبد ج

دالل ( )0.000للد ج الكلل  .ولمكن أن لعيى ذلك إلى أن نوع المد س

حكومي أو خا ص لؤث في د ج الصعوبات التي تواجهها معلمات لاض األطفال .فالصعوبات التي
تواج معلمات لاض األطفال في أثناء تطبلق د
بنوظها وحجمها ظن المدا

الت بل الح كل في المدا

الحكومل تختلف

الخاص .

كما اتفقت هذه النتلج مع نتاةج د اس الكوبكي ( ،)6113التي أيه ت مدى إلمام المعلمات
بأساللب التد ل

والتعللم والتعامل مع طالب لاض األطفال .واختلفت مع نتاةج د اس (الك لف،
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أملن واألخض  ،)6116 ،التي أظهرت عدم إليام الجهات الخاص أو العام بتطبلق مناهج الت بل
الح كل .
 .2متغير سنوات الخبرة
أيه ت النتاةج المتعلق بالسؤال الثاني وجود ف وق ذات دالل إحصاةل ظند مستوى ()α≤0.05
لد ج الصعوبات تبعا لمتغل سنوات الخب ة ،استنادا إلى قلم (ت) المحسوب ؛ إذ بلغت ()7.716
وبد ج دالل ( )0.000للد ج الكلل  .ولمكن أن لعيى ذلك إلى أن الخب ة تؤث في د ج الصعوبات
الت بل الح كل  .كما لمكن أن لعيى ذلك إلى أن

التي تواج معلمات لاض األطفال في تطبلق د

كلما يادت خب ة معلمات لاض األطفال قلت الصعوبات التي تواجههن في أثناء تطبلق د
الح كل والعك

الت بل

صحلح.

التوصيات
بناء ظلى ما توصلت إلل الد اس من نتاةج فإنها توصي بما للي:
 -1تنيلم دو ات تد لبل لمعلمات ال لاض في المدا
الصعوبات التي تواجههن أثناء تطبلق د

الحكومل والخاص بط لق متكافة للحد من

الت بل الح كل .

 -6توفل مستليمات السالم العام الحدلث كاف في لاض األطفال في المدا
استمتاع الطفل بالتما لن ال لاضل وتساظد في تنمل مها ات العقلل والح كل .
 -3اإلظتماد ظلى التكنولوجلا الحدلث في أثناء مما س التما لن ال لاضل .
 -4االهتمام بتوفل االمكانات والتسهلالت لد و

الت بل الح كل .

 -5إج اء د اسات ظلى الم احل التعللمل المختلف وبمتغل ات أخ ى.

 ،التي تضمن
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قائمة المراجع
المراجع العربية
أبو غنلم ،محمد ناجي كاك  ،و اضي ،محمد جاسم محمد ( .)6115د اس أسباب ضعف االهتمام
بد

الت بل ال لاضل في المدا

المتوسط و االظدادل في محافي النجف ،مجلة علوم

التربية الرياضية ،جامع بابل – الع اق.611 -151:)4(1 ،
أبو قدل  ،محمد ،)6111( ،تطول أداء معلمات لاض األطفال في إدا ة الصف في ضوء المنهاج
الوطني التفاظلي ل لاض األطفال في األ دن ،مجلة العلوم التربوية.161-144 :)1( ،33 ،
باويل  ،سلوى أبو بك محمد .)6113( ،التربية الحركية في االسالم و تطبيقاتها في مرحلة رياض
األطفال ( ،سال ماجستل غل منكو ة) ،جامع أم الق ى ،المملك الع بل السعودل .
البد ي ،طا ق .)6116( ،تأثل

ب نامج ت بل ح كل مقت ح ظلى تنمل بعض المها ات الح كل

االساسل والصفات البدنل ألطفال ما قبل المد س من ( )5-4سنوات ،مجلة التربية الرياضية،
جامع بغداد ،الع اق.36-13 :)1(11 ،
حسن ،ظبدالحملد .)6117( ،دالالت صدق وثبات الثو ة الع بل من مقلا

بو دو للقد ات اإلد اكل -

الح كل في البلة العمانل  ،المجلة األ ردنية في العلوم التربوية.343-333،)4( ،3 ،
الخثلل  ،هند ( .)6111إدارة رياض األطفال ،اإلما ات الع بل المتحدة :دا الكتاب الجامعي.
الخفاجي ،يلنب محمد .)6111( ،األنكط الت بول في دو الحضانات الحكومل وظالقتها ببعض
المتغل ات ،مجلة البحوث التربوية والنفسية ،بغداد ،الع اق.673 -636 ،)1( ،31 ،
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فلق  ،لخلف.)6111( ،دو

لاض األطفال في النمو اإلجتماظي ،بحث منكو  ،السلسلة األكاديمية

للدراسات االجتماعية واال نسانية ،جامع حسلب بن بوظلي بالكلف ،جانفي ،الجياة :)6(11 ،
.15-11
اليه اني ،بند حمدان أحمد .)6116( ،مرحلة الطفولة المبكرة ،العين ،االما ات الع بل المتحدة :دا
الكتاب الجامعي.
السلمي ،صالح خولتم ناجي .)6113( ،معوقات تدريس التربية البدنية في المدارس الحكومية
المستأجرة ( ،سال ماجستل غل منكو ة) ،جامع أم الق ى ،المملك الع بل السعودل .
الك لف ،خلفاوي ،وأملن ،معيلي محمود ،واالخض  ،قمول محمد .)6116( ،واقع ممارسة التربية
البدنية والرياضية ألطفال ما قبل المدرسة ( ،سال ماجسل غل منكو ة) ،جامع قاصدي م باح،
و قل  ،للبلا.
الكوبكي ،تما ا ظلي سللمان .)6113( ،تقويم دليل منهاح رياض األطفال للتربية الحركية من وجهة
نظر المعلمات في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة ( ،سال ماجستل غل منكو ة) ،جامع
الك ق األوسط.
ظبد ال ؤوف ،طا ق .)6113( ،معلمة رياض األطفال ،القاه ة :مؤسس طلب للطباظ والنك
والتويلع.
ظبدالك لم ،بن ظبدالواحد .)6111( ،واقع التربية الحركية لألطفال ما قبل المدرسة ()6-4
سنوات_دراسة ميدانية لألقسام التحضيرية بوالية ورقلة ( ،سال ماجستل غل منكو ة) ،جامع
الجياة .
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العتلبي ،منل مطني ،والسوللم ،بند بن حمود .)6116( ،أهداف التعليم المبكر (رياض األطفال)
بالمملكة العربية السعودية :دراسة تحليلية ،جامع الملك سعود ،المملك الع بل السعودل .
ظثمان ،ظفاف .)6111( ،االتجاهات الحديثة في التربية الحركية ،اإلسكندرية :دا الوفاء لدنلا
الطباظ والنك .
ظلي .فاةق ،واليبلدي .قصي .)6116( ،أث نمط د

الت بل ال لاضل البدني _ الح كي في تطول

بعض الصفات البدنل والمها ات الح كل األساسل لدى تالملذ الصف الثالث االبتداةي،مجلة
القادسية لعلوم التربية الرياضية ،العراق.1 :)1(61 ،
العناني ،حنان ظبدالحملد .)6116( ،اللعب عند األطفال :األسس النظرية والتطبيقية ،ظمان :األ دن.
ظول  ،يان سامي ،وأبو النو  ،حسناء .)6115( ،فاظلل اللعب في اكساب أطفال ال وض
مجموظ من المها ات ال لاضل  ،مجلة جامعة دمشق.333-36 ،)1( ،16 ،
ظلد ،دالل .)6116( ،التربية الحركية في رياض األطفال،القاه ة :المكتب الجامعي الحدلث.
م كي الملك انلا للتطول (.)2015
المفتي ،بل لفلان ظبداهلل .)6113( ،أثر برنامج التربية الحركية في تنمية البراعة الحركية لد
األطفال المكفوفين في المرحلة االبتدائية ( ،سال ماجستل غل منكو ة) ،جامع صالح الدلن:
الع اق.
منكي ،نس لن بنت هاكم بن ظبدالخالق .)6117( ،تربية الطفل باللعب و تطبيقاتها التربوية في
االسرة و رياض األطفال في ضوء التربية االسالمية ( ،سال ماجستل غل منكو ة) ،جامع أم
الق ى ،المملك الع بل السعودل .
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المنصو ي ،ماين محمد ظبدال حمن .)6113( ،معرفة المشرفين لألهداف السلوكية من وجهة نظر
معلمي التربية البدنية بمدينة جدة التعليمية ( ،سال ماجستل غل منكو ة) ،جامع أم الق ى،
المملك الع بل السعودل .
نبهان ،أحمد إب اهلم .)6113( ،دور مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات في تحسين أداء
المعلمات وسبل تطويره في محافظات غزة (،سال ماجستل غل منكو ة) ،الجامع اإلسالمل ،
غية ،فلسطلن.
و اي ة الت بل والتعللم.)6116( ،
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المالحق
الملحق رقم()1
االستبانة بصورتها األولية

تحل طلب وبعد،،،
تقوم الباحث بد اس بعنوان" صعوبات تطبيق درس التربية الحركية في رياض االطفال في عمان من
وجهة نظر المعلمات" وذلك استكماال لمتطلبات الحصول ظلى د ج الماجستل من جامع الك ق األوسط
وألغ اض هذه الد اس فقد قامت الباحث بتطول االستبان الم فق .
وبما أنكم من المختصلن والمهتملن في هذا المجال ،أ جو التك م من سلادتكم باإلطالع ظلى االستبان
بصو تها األولل  .وأغدو ممتن لو تك متم بق اءة فق ات االستبان وتحكلمها من حلث:
 -1مدى مالةم الفق ة لموضوع الد اس .
 -6مدى انتماء الفق ة للمجال الذي تند ج تحت .
 -3كمولل المجال الواحد ،ووضوح الفق ات وسالمتها العلمل واللغول .

 -4إضاف أو حذف أو تعدلل ما ت ون مناسبا أو أل مالحيات أو اقت احات أخ ى.
هذا وسلكون آل اةكم وتوجلهاتكم األث الفعال في تطـول األداة واخ اجهـا بصـو ة مالةمـ  ،لـذا ت جـو الباحثـ
إب ــداء ألك ــم ف ــي ك ــل فقـ ـ ة م ــن فقـ ـ ات األداة وذل ــك بوض ــع أك ــا ة( √ ) ف ــي الحق ــل ال ــذي ت ونـ ـ مناس ــبا وت ــدولن
مالحياتكم (حذف ،إضاف  ،تعدلل ،دمج ،إظادة صلاغ ) ود ج موافقتكم ظلى فق ات األداة.

ظلما بأن الباحث ستستخدم مقلا
داةما

غالبا

للك ت الستجاب المعلملن وهو

أحلانا

ناد ا

كاك لن لكم تعاونكم مع واف االحت ام والتقدل ،،،
أتنمى لك التوفيق والنجاح

الباحثة ناديا الصمادي

أبدا
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القسم االول :المعلومات العامة (ديموغرافية)
 نوع المد س :
 .6حكومل

 .1خاص

 ظدد سنوات الخب ة:
 .1أقل من خم

سنوات

 .3خمس ظك ة سن فأكث .

 .6من خم
سنوات

سنوات الى أقل من ظك

67

القسم الثاني :االستبانة
االنتماء إلى المجال

قم الفق ة
الفق ة

منتمل

المجال األول :صعوبات متعلقة بطريقة التدريس
ظلى األنكط الفك ل

.1

قل ت كلي التد ل

.6

تدني اإلهتمام باألنكط

أثناء

الح كل

التد ل .
.3

اظتماد

ظدم

ت صد

ظالمات

للتالملذوحساب المعدل.
.4

مع

ضعف تناسب وقت الحص المق

الوقت المخص ص لمما س انكط الت بل

الح كل .
.5

قل االظتماد ظلى مناهج حدلث في تد ل
انكط الت بل الح كل .

.6

ضعف االهتمام بالتواين بلن الجانب
الني ي والجانب العملي ظند مما س

أنكط الت بل الح كل .
.7

وقت حص أنكط الت بل الح كل غل
مناسب لتالملذ لاض األطفال.

.3

ضعف استخدام الوساةل التعللمل

ظند

مما س انكط الت بل الح كل .
.3

تدني االهتمام بأداء حص الت بل الح كل

كحص

 .11نق ص

ةلسل .

توف

القدوة

للتالملذ

إليها

االستمتاع ظند أداء االنكط الح كل .
المجال الثاني :صعوبات متعلقة بالعوامل النفسية
 .11كعو التالملذ بالملل من األنكط الح كل
التقللدل .
 .16قل

تكجلع ادا ة المد س

لتالملذها

غل
منتمل

صالحل الفق ة
صالح

التعدلل
غل
صالح

المقت ح

68

المتفوقلن في االنكط الح كل .
 .13صعوب

التيام التالملذ با تداء المالب

ال لاضل .
 .14ضعف إد اك أوللاء أمو التالملذ بأهمل
االنكط الح كل .
 .15تدني تعاون التالملذ فلما بلنهم ظند اداء
انكط الت بل الح كل .
 .16نق ص التحفلي في د و

األنكط الح كل

مثل ظبا ات (أحسنت ،ممتاي ،كاط )

 .17تدني انفعال التالملذ في حاالت التناف
مع أق انهم في أنكط الت بل الح كل .
 .13صعوب اختلا التالملذ لألنكط الح كل .
 .13ضعف م اظاة الف وق الف دل بلن التالملذ
في الخب ات والمها ات الح كل .

المجال الثالث :صعوبات متعلقة باالمكانات
 .61قل توفل

متخصصلن باألنكط الح كل

داخل المد س .
 .61قل

توف

األجهية ال لاضل

المناسب

 .66قل

توف

صاالت مخصص

لمما س

ألطفال ال وض .

أنكط الت بل الح كل .
 .63قل توف

امكان خاص لتبدلل المالب

ظند مما س أنكط الت بل الح كل .
 .64ند ة وجود أماكن لالغتسال في ال وض
ظند االنتهاء من مما س أنكط الت بل
الح كل .
 .65قل

اهتمام ادا ة ال وض

بتوفل المالب

ال لاضل الاليم لمما س أنكط الت بل
الح كل .
 .66ضعف الب امج التي تقدمها ال وض
لمما س أنكط الت بل الح كل .
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 .67ناد ا ما لستعان بمعلمي المواد االخ ى
لتد ل
 .63قل

أنكط الت بل الح كل .
االستعان

ظند

بالتكنولوجلا الحدلث

مما س أنكط الت بل الح كل .

المجال الرابع :صعوبات متعلقة بالسالمة العامة
 .63الضعف في توفل وساةل األمان والسالم
ألنكط الت بل الح كل .
 .31قل توف اسعافات اولل في حال تع ض
أحد التالملذ لإلصاب .
 .31قل توف مخاين لحفي المستليمات الطبل
الض و ل في ال وض .
 .36قل

توف

وقت االحماء الكافي لسالم

التالملذ.
 .33الملعب المخص ص لمما س

األنكط

الح كل غل مناسب لسالم التالملذ.

 .34قل اهتمام أنيم ال وض باستخدام حذاء
لاضي مناسب أثناء مما س

أنكط

الت بل الح كل .
 .35قل اهتمام ال وض بأدوات اللعب المناسب
لخصاة ص األطفال.

أي مالحيات أخ ى ..............................................................................

70

الملحق ()2
قائمة بأسماء المحكمين لإلستبانة
الرقم األسم
1
االستاذ الدكتو
البلاتي

التخصص
ظبد الجبا

توفلق إدا ة وقلادة ت بول

جامع الك ق االوسط

تكنولوجلا تعللم

جامع الك ق االوسط

مناهج وط ق التد ل

جامع الك ق االوسط

طالل لوسف ابو مناهج وط ق التد ل

جامع الك ق االوسط

2

االستاذ الدكتو

3

االستاذ الدكتو غايي جمال خللف

سالم
4

االستاذ الدكتو

مكان العمل

ظبدالحافي محمد

ظما ة
5

االستاذ الدكتو ظبا

جامع الك ق االوسط

ظبد المهدي ادا ة وقلادة ت بول

ك لفي
6

االستاذ

7

االستاذ الدكتو ظ بي حموده المغ بي الفلسف

ال واضل

الدكتو

صالح

محمد مناهج وأساللب التد ل
في

الت بل

الجامع األ دنل

مناهج وتد ل

الت بل

الجامع األ دنل

ال لاض

8

االستاذ الدكتو صادق خالد الحالك

الجامع األ دنل

ال لاضل
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الملحق رقم()3
االستبانة بصورتها النهائية

تحل طلب وبعد،،،
تقوم الباحث بد اس بعنوان" صعوبات تطبيق درس التربية الحركية في رياض االطفال في
عمان من وجهة نظر المعلمات "وذلك استكماال لمتطلبات الحصول ظلى د ج الماجستل من جامع
الك ق األوسط وألغ اض هذه الد اس فقد قامت الباحث بإظداد االستبان الم فق .
ونظرا ً لما تتمتعون به من سمعة طيبة وخبرات طويلة وعلم واسع في هذا المجال  ،فإنه قد
تم اختياركم لتعبئة هذا االستبيان علما ً بان جميع المعلومات سيتم استخدامها بكل حرص وسرية ومن
أجل الدراسة فقط لذلك ا جوا التك م بوضع اكا ة (×) في المكان المناسب.
كاك لن لكم تعاونكم مع واف االحت ام والتقدل ،،،
الباحثة
نادل الصمادي
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القسم األول :معلومات عامة (ديموغرافية)
ل جى اختلا اإلجاب المناسب بوضع اكا ة (×) في المكان المناسب-:
 نوع المد س :
 .6حكومل

 .1خاص

 ظدد سنوات الخب ة:
 .1أقل من خم

سنوات

 .6من خم
سنوات

سنوات الى أقل من ظك
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القسم الثاني :أبعاد االستبانة
داةما
صعوبات متعلقة باستراتيجيات التدريس
1
6

قل ت كلي التد ل
تدني

ظلى األنكط الفك ل

اإلهتمامباالنكط

أثناء

الح كل

التد ل .
3

ند ة اظتماد ظالمات ت صد للتالملذ وحساب
المعدل.

4

ضعف تناسب وقت الحص

مع

المق

الوقت المخص ص لمما س انكط الت بل

الح كل .
5

قل االظتماد ظلى مناهج حدلث في تد ل
انكط الت بل الح كل .

6

ضعف االهتمام بالتواين بلن الجانب
الني ي والجانب العملي ظند مما س
أنكط الت بل الح كل .

7
3

وقت حص أنكط الت بل الح كل غل

مناسب لتالملذ لاض األطفال.

ظند

ضعف استخدام الوساةل التعللمل
مما س انكط الت بل الح كل .

3

تدني االهتمام بأداء حص الت بل الح كل
ةلسل .

كحص

توف

 11نق ص

القد ة

للتالملذ

إليها

االستمتاع ظند أداء االنكط الح كل .

المجال الثاني :صعوبات متعلقة بالعوامل النفسية
 11كعو التالملذ بالملل من األنكط الح كل
التقللدل .
 16قل

تكجلع

ادا ة

المد س

لتالملذها

غالبا

أحلانا

ناد ا

أبدا

74

المتفوقلن في االنكط الح كل .
 13صعوب

التيام التالملذ با تداء المالب

ال لاضل .
 14ضعف إد اك أوللاء أمو التالملذ بأهمل
االنكط الح كل .
 15تدني تعاون التالملذ فلما بلنهم ظند اداء
انكط الت بل الح كل .
 16نق ص التحفلي في د و

األنكط الح كل

مثل ظبا ات (أحسنت ،ممتاي ،كاط )

 17تدني انفعال التالملذ في حاالت التناف

مع

أق انهم في أنكط الت بل الح كل .
 13صعوب اختلا التالملذ لألنكط الح كل .
 13ضعف م اظاة الف وق الف دل بلن التالملذ
في الخب ات والمها ات الح كل .
المجال الثالث :صعوبات متعلقة باالمكانات
 61صعوب

توفل

متخصصلن

باألنكط

الح كل داخل المد س .
 61قل توف األجهية ال لاضل المناسب ألطفال
ال وض .
 66قل

توف

صاالت مخصص

أنكط الت بل الح كل .

لمما س

 63صعوب توف اماكن خاص لتبدلل المالب
ظند مما س أنكط الت بل الح كل .
 64ند ة وجود أماكن لالغتسال في ال وض
ظند االنتهاء من مما س

أنكط

الت بل

الح كل .
 65قل

اهتمام ادا ة ال وض

بتوفل المالب

ال لاضل الاليم لمما س أنكط الت بل

الح كل .
 66ضعف الب امج التي تقدمها ال وض
لمما س أنكط الت بل الح كل .
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 67ند ة االستعان
لتد ل

بمعلمي المواد االخ ى

أنكط الت بل الح كل .

 63ضعف االستعان بالتكنولوجلا الحدلث ظند
مما س أنكط الت بل الح كل .

المجال الرابع :صعوبات متعلقة بالسالمة العامة
 63قل توفل وساةل األمان والسالم ألنكط
الت بل الح كل .
 31ند ة توف اسعافات اولل في حال تع ض
أحد التالملذ لالصاب .
 31قل توف مخاين لحفي المستليمات الطبل
الض و ل في ال وض .
 36قل

توف

وقت االحماء الكافي لسالم

التالملذ.
 33الملعب

المخص ص

لمما س

األنكط

الح كل غل مناسب لسالم التالملذ.

 34قل اهتمام أنيم ال وض باستخدام حذاء
لاضي مناسب أثناء مما س أنكط الت بل

الح كل .

 35ضعف اهتمام ال وض

بأدوات اللعب

المناسب لخصاة ص األطفال.
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الملحق رقم()4
كتب تسهيل المهمة
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