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 استأثرت اتجاهات المعلمين اهتمام الباحثين حيث أجريت العديد من الدراسات التي هدفت إلى استكشاف العوامل:ملخص
المؤثرة في سلوك المعلمين حيال الموضوعات التربوية بهدف فهمها وتوجيهها بطريقة تسهم في االرتقاء بالعملية
 وقد سعينا في هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في سلطنة.التربوية والتعليمية
 وقد تألفت.عمان نحو التربية الحركية وتقصي مدى االختالف فيها وفقا لمتغيري الجنسية والمؤهل الدراسي للمعلمات
 حيث قمن باإلجابة على مقياس، معلمة من معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في سلطنة عمان102 عينة الدراسة من
،)االتجاهات نحو التربية الحركية لطفل ما قبل المدرسة الذي يتألف من ثالثة أبعاد (العاطفي والمعرفي والسلوكي
 وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن اتجاهات.والذي تم تصميمه واستخراج مواصفاته السيكومترية لتحقيق غايات هذه الدراسة
)%76.7( أفراد عينة الدراسة نحو التربية الحركية كانت إيجابية بصورة عامة وقد احتل البعد العاطفي المرتبة األولى
 وكشفت النتائج أيضا أن هنالك فروقا في االتجاهات نحو.)% 67.7( ) ثم البعد السلوكي%71.5( تاله البعد المعرفي
.التربية الحركية تعزى لمتغيريي الجنسية والمستوى التعليمي
. الطفولة المبكرة، التربية الحركية، االتجاهات:كلمات مفتاحية
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Attitudes of Pre-school Teachers towards Movement Education
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Abstract: Educators’ attitudes have drawn attention of researchers worldwide, where numerous studies
have been conducted to explore the factors that influence educators’ attitudes toward educational topics in
order to understand them and direct them in ways that contribute to the enhancement of the educational
practices. In this study, we aimed to identify attitudes of early childhood educators in the Sultanate of Oman
towards movement education, and to investigate the differences in attitudes according to nationality and
qualification. The sample of this study consisted of 201 pre-school female educators in the Sultanate of
Oman. The participants responded to Attitudes towards Movement Education Scale, which consisted of
three dimensions (emotional, cognitive and behavioral). This scale was designed and modified for the
purpose of this study. The results of this study revealed that the participants’ attitudes towards movement
education were positive in general. The emotional dimension ranked first (87.7%), followed by the cognitive
(82.6%) and behavioral dimensions (78.8%). The results also showed that there were differences in attitudes
towards movement education due to educators’ nationality and educational levels.
Keywords:Attitudes, movement education, early childhood.
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تستحوذ األنشطة الحركية لطفل ما قبل
المدرسة اهتماما كبيرا في أوساط التربويين
وعلماء نفس النمو ( ،)Olsson, 2009حيث إنه من
أهم أهداف التربية في هذه المرحلة غرس
العادات الصحية واإلجتماعية السليمه لدى
األطفال من جهة ،ورعايتهم عقليا وبدنيا ونفسيا
واجتماعيا .وحيث إن الطفل في المناهج الحديثة
يعتبر المحور األساسي للعمليه التربويه
التعليمية التعلمية ،فإنه من األهمية بمكان تهيئة
البيئة السليمة للطفل من خالل اتاحة الفرصة له
للتعبير عن نفسه من خالل التجريب والحركة
واالستكشاف واللعب عبر دعم النشاط الذاتي
للطفل ،وتهيئة المجال أمامه إلطالق إمكانياته
الفطريه الطبيعيه التي تظهر على شكل حركات
أساسيه تشمل االنتقال واالتزان والتحكم.
وينظر التربويون إلى التربية الحركية
باعتبارها نظرية حديثة تمثل اإلتجاه الفلسفي
الحديث ،الذي يرفض اقتصار االهتمام على
الجانب العقلي فقط من خالل التركيز على
التحصيل المعرفي األكاديمي ( & Gallhue
 ،)Donnelly, 2007وإنما يؤكد على النمو
التكاملي المتوازن للطفل ،ألن التربية الحركية
للطفل تعد جوهر عملية التربية والتعليم
(الخولي)1002 ،
ويتم من خالل النشاط البدني ويستخدم فيه
الجهاز الحركي للطفل ،وما ينتج عنه من
اكتساب لبعض المهارات السلوكية (المشرفي،
 )1008وتؤدي التربية الحركية أهم أدوارها في
متابعة التطور الحركي لطفل ما قبل المدرسة،
على نحو يشمل عظام الطفل ،وعضالته ،وقدرته
الحركية ،حيث إن التطور الحركي يتضمن
تطوير مهارات العضالت الكبيرة التي تمكن
الطفل من الجلوس ،والوقوف ،والمشي ،والجري،
والوثب ،والقفز ،والتسلق ،وغيرها من األنشطة،
كما يتضمن أيضا االهتمام بمهارات العضالت
الدقيقة وخاصة تلك التي تقوم بها اصابع
اليدين ،مثل ربط الحذاء ،والكتابة ،والرسم،
والعزف الموسيقي .ويتضمن التطور الحركي
للطفل أيضا العمل العضلي الالرادي ،والجهاز
الحسي من منعكسات فطرية تؤدي الى تحسين

النغمات العضلية التي تمكن الطفل من التحكم
بالجسم والقوام في مختلف االوضاع الحركية،
كاالتزان ،وأثناء أداءه لمختلف المهارات
الحركية التي تتطلب توافقا عصبيا عضليا
(.)Allen, & Marotz, 2010

ويرى جالهيو ودونللي
 ،)2007أنه عن طريق اللعب والحركة يبدأ
الطفل في اكتشاف البيئة المحيطة به ،والتعرف
عليها ،وبالتالي فإن هذا الميل الطبيعي للحركة،
يمثل وسيطا تربويا فعاال لتطوير النمو المتكامل
من النواحي االجتماعية ،والعقلية ،والبدنية .حيث
إن التربية الحركية في مرحلة رياض األطفال
تؤدي وظيفة تتعلق بالبعد المكاني (الوعي
بالجسم والوعي بالفراغ والوعي باالتجاهات) ،و
البعد الزماني (التزامن واإليقاع والتسلسل) ،فمن
خالل تعليم الطفل أصول الحركة ،فإنه يكتسب
اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ،واللياقة
البدنية المرتبطة بالحركة ،باإلضافة إلى
اكتسابه للمهارات الحركية األساسية (مهارات
االتزان ،ومهارات التحكم ،ومهارات االنتقال) .وال
يقتصر دور التربية الحركية على الجانب
الحركي والبدني والمهاري فقط ،وإنما يمتد
للجانب المعرفي ،من خالل المفاهيم المعرفية
واإلدراكية المترافقة ،كما يمتد إلى الجانب
النفسي ،حيث تسهم في تحسين مفهوم الذات
واكساب الطفل السلوكيات االجتماعية االيجابية
( Gallhue & Donnelly,

(.)Gallahue & Donnelly, 2007

من جهة أخرى ،تلعب اتجاهات المعلمين نحو
الموضوعات والقضايا التربوية المختلفة دورا
مهما في تحديد أدائهم ألدوارهم التربوية
والتعليمية التعلمية المختلفة ،على اعتبار أنها
من أهم محددات السلوك (المعايطة .)1000 ،ولقد
استأثرت اتجاهات المعلمين اهتمام الباحثين في
شتى أنحاء العالم ،حيث قاموا بالعديد من
الدراسات التي هدفت إلى استكشاف العوامل
المؤثرة في سلوك المعلمين حيال الموضوعات
التربوية ،بهدف فهمها وتوجيهها بطريقة تسهم
في االرتقاء بالعملية التربوية والتعليمية .فقد
درس السوطري ( )1002اتجاهات معلمات رياض
األطفال في األردن نحو العقاب البدني ،وقامت
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الي ( )Lai, 200بدراسة اتجاهات ومعتقدات معلمي
رياض األطفال حول الممارسات الفنية ،في حين
درس كل من بيلسكي ،وشياكو ( & Shiakou
 )Belsky, 2013اتجاهات ومعتقدات أولياء أمور
األطفال نحو اللعب .وقد الحظ الباحثون أن
هناك ندرة في الدراسات التي تناولت اتجاهات
المعلمين نحو الموضوعات ذات الصلة بالتربية
الحركية لطفل ما قبل المدرسة ،وأن الدراسات
القليلة التي أجريت خلصت إلى تناقض في
مواقف معلمي رياض األطفال من اللعب ( Rengel,
 ،)2014وهو أمر يعزز الحاجة إلجراء دراسات
للتعرف على اتجاهات المعلمين نحو التربية
الحركية ،واللعب ،والتطور الحركي ،خاصة أن
اهتمام المناهج التقليدية بهذه المرحلة يتجه
نحو الجانب المعرفي ،وال يعطي اهتماما يذكر
للجوانب البدنية والحركية على الرغم من
أهميتها في تحديد نمط الحياة الحركي للطفل
مستقبال ،وعلى اعتبار أنها تمثل وسيطا حيويا،
وركيزة أساسية من ركائز النمو المتكامل
للطفل من مختلف الجوانب البدنية والنفسية
واالجتماعية (.)Gordon & Browne, 2008
ومما يزيد من عمق المشكلة محليا ،خلو برامج
إعداد معلمات طفل ما قبل المدرسة بجامعة
السلطان قابوس ،وهي الجهة الوحيدة في
السلطنة التي تعد متخصصات في هذا المجال ،من
مقررات ذات صلة بالتربية الحركية للطفل،
كما أن تزايد الطلب على معلمات متخصصات في
الطفولة المبكرة في الوقت الذي يقل به العرض،
يؤدي في أحيان كثيرة إلى استقطاب معلمات
غير متخصصات قد يفتقرن إلى البناء المعرفي
المناسب المتعلق بالتطور الحركي والتربية
الحركية .من هنا برزت الحاجة إلى إجراء هذه
الدراسة التي تسعى للتعرف على اتجاهات معلمات
مرحلة الطفولة المبكرة نحو التربية الحركية،
وبالتالي المساهمة في توفير معلومات من شأنها
اإلسهام في عمليات التطوير المنشودة لبرامج
إعداد طفل ما قبل المدرسة في سلطنة عمان.

أهداف الدراسة وأهميتها
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات
معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في سلطنة عمان
نحو التربية الحركية لطفل ما قبل المدرسة،
وتقصي مدى االختالف فيها وفقا لمتغيري
الجنسية ،والمؤهل ،وعدد سنوات الخبرة .وهي
تمثل أهمية على اعتبار أنها تسهم في تشخيص
جوانب القوة والضعف في اتجاهات المعلمات،
األمر الذي قد يمثل مرتكزا لالرتقاء ببرامج
إعداد الطفل في السلطنة .ومما يزيد من أهمية
هذه الدراسة ،أنها األولى من نوعها على المستوى
المحلي ،وأنها تسهم في سد النقص الحاد في أدب
اتجاهات المعلمين نحو التربية الحركية محليا
وعالميا.
أسئلة الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على السؤالين
التاليين:
السؤال األول :ما اتجاهات معلمات مرحلة
الطفولة المبكرة نحو التربية الحركية؟
السؤال الثاني :هل تختلف اتجاهات معلمات
مرحلة الطفولة المبكرة نحو التربية الحركية
وفقا الختالف الجنسية ومستوى التعليم؟

الطريقة واإلجراءات
مجتمع الدراسة والعينة
يتألف مجتمع الدراسة من معلمات مرحلة
الطفولة المبكرة في المدارس الخاصة بسلطنة
عمان باستثناء مدارس الجاليات والمدارس
الدولية ،ووفقا الحصائيات وزارة التربية
والتعليم (وزارة التربية والتعليم )1023 ،فإن عدد
المعلمات في هذه المرحلة يبلغ  2144معلمة
( 2212عمانية و  221وافدة) ،وقد تم اختيار عينة
عشوائية منهن تألفت من  102معلمة يمثلن قرابة
 %25من مجمل أفراد مجتمع الدراسة ممن
يعلمن في مرحلة الطفولة المبكرة (روضة،
وتمهيدي) بمحافظات؛ مسقط ،والداخلية،
والظاهرة ،والباطنة ،والشرقية ،ولم تمثل في
العينة محافظات؛ مسندم ،وظفار ،والوسطى ،نظرا

لبعدها جغرافيا .ويظهر جدول  2توزيع أفراد
العينة وفقا للجنسية (عماني – وافد) ،ومستوى
التعليم (تعليم ثانوي – تعليم متوسط – تعليم
جامعي):
جدول 1

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمجنسية ومستوى التعميم
المتغير

الفئة

العدد

المجموع

الجنسية

عمانية

871

811

وافدة

مستوى التعميم

18

مؤىل مدرسي

811

مؤىل جامعي

01

دبموم متوسط

91

811

بشدة –،أوافق – غير متأكد – غير موافق – غير
موافق بتاتا).
ويبلغ الحد األعلى للدرجات للمقياس ككل 210
درجة بمتوسط قدره ( ،)4800أما الحد األدنى
فيبلغ  13درجة بمتوسط قدره ( ،)2800في حين
يبلغ الحد األعلى لدرجات كل بعد من األبعاد
الثالثة  30درجة بمتوسط قدره ( ،)4800والحد
األدنى  7درجات بمتوسط قدره (.)2800
هذا ووفقا للحدود الفعلية لفئات التدرج
الخماسي فإن معيار الحكم على النتائج موضح
في جدول  1التالي:

أداة الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء مقياس التجاهات
معلمات رياض األطفال نحو التربية الحركية
بعد مراجعة العديد من المقاييس المستخدمة في
قياس االتجاهات نحو التربية البدنية ،والنشاط
البدني ،ونحو المواد واألنشطة التربوية األخرى.
وللتأكد من المواصفات السيكومترية للمقياس،
فقد تم عرضه على مجموعة من الخبراء
المتخصصين في مجال علم النفس ،والطفولة
المبكرة ،والتربية الرياضية .وللتأكد من ثبات
المقياس ،تم تطبيقه ،وإعادة تطبيقه ،على عينة
عشوائية تألفت من  25معلمة من مجتمع الدراسة
تم استبعادهن الحقا من العينة الفعلية للدراسة.
وقد بلغت قيمة االرتباط بين التطبيقين األول،
والثاني ( ،)0876مما يشير إلى نسبة ثبات
مرتفعة ،كما تم احتساب معامل ارتباط ألفا-
كرونباخ للتأكد من مدى االتساق الداخلي
لعبارات المقياس ،وقد بلغت النسبة  ، 0873وهي
نسبة تشير إلى درجة اتساق جيدة .هذا وقد تألف
المقياس بصورته النهائية من  13عبارة منها 24
عبارة إيجابية و  8عبارات سلبية  ،تنتمي إلى
ثالثة أبعاد تمثل مكونات االتجاهات الثالثة؛
(المكون العاطفي ،والمكون المعرفي ،والمكون
السلوكي) ،وينتمي إلى كل بعد من هذه األبعاد
الثالثه 7 ،عبارات ويتراوح مدى الدرجات لكل
فقرة ما بين  2درجة –  4درجات ،وفق مقياس
خماسي متدرج ،وفق طريقة ليكرت (أوافق

جدول 2
معيار الحكم عمى نتائج مقياس االتجاىات نحو
التربية الحركية وأبعاده الثالثة وكل فقرة من
الفقرات المنتمية إليو

مدى الدرجات

درجة االتجاه

.511 – 95.1

إيجابي جدا

9591 – 05.1

إيجابي

0591- 15.1

محايد

1591 – 85.1

سمبي

8591 – 8511

سمبي جدا

محددات الدراسة
تألفت العينة من معلمات الطفولة المبكرة الالتي
يعملن في بعض رياض األطفال الخاصة
بمحافظات؛ مسقط ،والداخلية ،والظاهرة،
والباطنة ،والشرقية ،لذلك فإن نتائج الدراسة
يمكن تعميمها فقط على المحافظات التي شملتها،
وال يمكن تعميمها على المحافظات األخرى.
وبما أن الدراسة طبقت خالل شهري مارس،
وإبريل من العام الدراسي  ،1023/1022وبالتالي
فإن نتائج الدراسة محددة زمنيا بالفترة التي
أجريت خاللها ،كما أنها مرهونة بما توافر
لألداة المستخدمة فيها من دالالت صدق وثبات.
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نتائج الدراسة
اإلجابة على السؤال األول للدراسة
"ما اتجاهات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة
نحو التربية الحركية؟"
لإلجابة على هذا السؤال تم احتساب المتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات العيارية لدرجات أفراد
عينة الدراسة على مقياس االتجاهات نحو التربية
الحركية وأبعاده الثالثة ،ولكل عبارة من
عباراته ،كما تظهر الجداول  2و  3و 4و5
التالية:
يتضح من جدول  2أن اتجاهات افراد عينة
الدراسة نحو التربية الحركية كانت إيجابية
بصورة عامة ،وقد احتل البعد العاطفي المرتبة
األولى ،تاله البعد المعرفي ،ثم البعد السلوكي،
وهذا يدل على أن المعلمات لديهن مستويات أعلى
من التفضيل للتربية الحركية ،وأن لديهن أيضا
معارف ،ومعتقدات ،تؤكد على أهمية التربية
الحركية ،بيد أن سلوكياتهن الفعلية نحو
التربية الحركية تقترب من الحيادية قليال،
وهذا يدل على أن هنالك ثمة فجوة بين البعدين
العاطفي ،والمعرفي من جهة ،والبعد السلوكي
من جهة أخرى.
جدول 3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة
عمى مقياس االتجاىات نحو التربية الحركية وابعاده الثالثة (ن = )201
المقياس
البعد
العاطفي

البعد

المعرفي

البعد

السموكي

المقياس

المتوسط واألىمية

االنحراف

درجة

)%1751( 9301

1301

إيجابي

األول

)%1158( 9380

1390

إيجابي

الثاني

)%7151( 0319

13.1

إيجابي

الثالث

)%1051(9388

1391

-

النسبية

المعياري

االتجاه

الترتيب

الكمي

ومن اجل فهم أعمق التجاهات افراد عينة
الدراسة ،تم استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة
الدراسة على كل عبارة من عبارات المقياس،
كما تبين الجداول  3و  3و  5التالية:

يشير جدول  3إلى أن العبارة ( )11احتلت
المرتبة االولى ( س= ،3872ع =  ،)0832وهي
ترتبط بشعور المعلمات شعورا إيجابيا لدى رؤية
االطفال في حالة حركة ونشاط ،وأن العبارة
( )2احتلت المركز الثاني ( س =  3861ع =
 ،) 0844وهي تشير إلى النظرة اإليجابية
للمعلمات حيال التربية الحركية للطفل ،ثم
تلتها العبارات ( )22التي تشير إلى تقدير معلمات
طفل ما قبل المدرسة للدور االجتماعي الذي
تلعبه التربية الحركية في حياة األطفال ،وأثرها
في زيادة انتماء األطفال للروضة ،أو المدرسة.
وقد احتلت العبارة ( )3التي تؤكد على أهمية
برامج التربية الحركية المركز الرابع ،في
حين احتلت العبارتان ( 20و  )22التي تشير إلى
أهمية التربية الحركية ،وضرورة اإللمام
بأساسيها المركزيين الخامس ،والسادس .أما
العبارتان ( 25و  )28فقد احتلتا أدنى ترتيب في
هذا البعد ،وتتعلق األولى بدور األنشطة
الحركية في زيادة دافعية األطفال للتعلم ،وهذا
قد يرتبط بافتقار المعلمات إلى المعلومات التي
تشير إلى تأثير برامج التربية الحركية للطفل
على التحصيل األكاديمي لألطفال ،حيث خلصت
بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين بعض
أنماط النشاط الحركي ،والتحصيل الدراسي
( Coe, Pivarnik, Womack, Reeves, & Malina,

 .)2006أما بخصوص العبارة التي تشير إلى
األضرار الناجمة عن التربية الحركية ،فربما
ترتبط بعدم وجود خطوط فاصلة بين اللعب
التربوي ،واالجتماعي بأشكاله المتنوعة ،وبين
األنماط الحركية المرتبطة بالسلوكات
الحركية الغير موجهة ،أو تلك المرتبطة
بالنشاط الحركي المفرط المصحوب بالفوضى
لدى بعض األطفال .وعلى العموم ،فإن المتوسط
العام للبعد العاطفي احتل المرتبة األولى من بين
األبعاد الثالثة للمقياس ،مما يشير إلى تأييد
معلمات رياض األطفال ألنشطة التربية
الحركية ،وهذا ربما ينبع من إحساسهن باآلثار
اإليجابية للتربية الحركية على النمو ،والتطور
الحركي لطفل ما قبل المدرسة.

جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى كل عبارة من عبارات البعد العاطفي لمقياس االتجاىات نحو التربية الحركية
م*

الـع ـبـ ــارات

8

أرى أن التربية الحركية لمطفل ميمة جدا

9371

9

أعتبر التربية الحركية لمطفل في الروضة مجرد مضيعة لموقت

93.8

81

أشعر بأن المعرفة بأصول التربية الحركية لمطفل أمر ميم

9301

80

أشعر بأن التربية الحركية تزيد من انتماء الطفل لمروضة وحبو ليا

9381

81

أشعر بالرضا عندما تحتل التربية الحركية لمطفل مكانة أفضل

7

88

13..

إيجابي جدا

الثاني

1379

إيجابي جدا

الرابع

1388

إيجابي

الخامس

9318

أشعر بأن التربية الحركية تقمل من دافعيو األطفال لمتعمم

11

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة االتجاه

الترتيب

1379
1380

إيجابي جدا

الثالث

1319

إيجابي

الثامن

األضرار الناجمة عن التربية الحركية تشعرني بعدم ضرورتيا

9317

0318

1317

أشعر بالرضا والسعادة وأنا أرى األطفال يمعبون ويتحركون

9318

1390

9388

البعد العاطفي الكمي

إيجابي

السادس

إيجابي

إيجابي جدا

إيجابي

1391

السابع
األول

*الترتيب حسب ورود كل عبارة في مقياس االتجاىات نحو التربية الحركية
جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى كل عبارة من عبارات البعد المعرفي لمقياس االتجاىات نحو التربية الحركية
م*

الـع ـبـ ــارات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة االتجاه

الترتيب

0

ينبغي أن ينحصر برنامج الروضة عمى النمو العقمي لمطفل فقط

9310

838.

إيجابي

الخامس

1

تسيم التربية الحركية لمطفل في تحسين الوضع الصحي لألطفال

9301

1387

إيجابي

الثاني

9391

1371

إيجابي

األول

8

تقمل التربية الحركية من المشكالت االنفعالية لألطفال

0317

81

ىناك أىداف تربوية ال يمكن تحقيقيا إال من خالل التربية الحركية

9300

81

توفر األنشطة الحركية الفرص لتطوير شخصية األطفال

9307

19

تقمل األنشطة الحركية من التشوىات القوامية لألطفال

8.
18

أعتبر التربية الحركية لمطفل ركيزة ىامة من ركائز التربية الحديثة

تتسبب األنشطة الحركية في خمق صراعات بين األطفال

1371
137.
1389

إيجابي

1311

إيجابي

السادس

03.8

9388
البعد المعرفي الكمي
*الترتيب حسب ورود كل عبارة في مقياس االتجاهات نحو التربية الحركية للطفل

1391

يشير جدول  ،4أن العبارة ( )24احتلت
المرتبة األولى في هذا البعد (س = ،3830
ع =  ،)0860وهذا يؤكد أن لدى المعلمات
اعتقادات قوية بدور التربية الحركية في
دعم تطور الطفل من الجوانب المختلفة،
ولعل تأكيد المعلمات على الجانب
الصحي للطفل ،كما يظهر في حصول
العبارة ( )8على المركز الثاني ،وبقيمة
متقاربة مع العبارة ( )24يعطي بعض
الداللة على أن المعلمات يدركن معرفيا
قيمة اآلثار الصحية للتربية الحركية.
وقد احتلت العبارة ( )27المركز الثالث
بمتوسط عالي أيضا (س =  ،3826ع =

إيجابي

الرابع

الثالث

831.

0311

إيجابي

السابع

إيجابي

الثامن

إيجابي

 ،)0853وهي تدل على أن المعلمات يدركن
بأن لألنشطة الرياضية والحركية
المتنوعة تأثيرا إيجابيا على الجوانب
المختلفة من شخصية الطفل ،وهو أمر
أكدته دراسات عدة ( Hinkley, Crawford,
 .)Salmon, Okely, & Hesketh, 2008ووفق ما
يظهر جدول أيضا ،فإن المعلمات يؤكدن
على األثر التربوي اإليجابي للتربية
الحركية على الجوانب التربوية األخرى،
وهذا يظهر في حصول العبارة )21( .على
المركز الرابع ،وبمتوسط حسابي مرتفع
(س =  ،3822ع = .)0864

مجلد  20عدد  2يوليو1025 ،

اجتاهات معلنات مرحلة الطفولة املبكرة يف سلطنة عنان حنو الرتبية احلركية
ماجد البوصايف وآخرون

توحيان بأنه هنالك ضرورة لتوعية
المرتبطة
الجوانب
في
المعلمات
بالتشوهات القوامية ،وباآلثار النفسية
للرياضة.

وتشير النتائج أيضا أن العبارة ( ،)2التي
تؤكد على عدم اقتصار برامج رياض
المعرفية
الجوانب
على
األطفال
والتحصيلية ،احتلت المركز الخامس (س
=  ،3802ع =  ،)2824وعلى الرغم من أن
المتوسط الحسابي يقع ضمن المستوى
اإليجابي ،إال أن قيمة االنحراف المعياري
تشير إلى تباين في وجهات نظر المعلمات،
حيث يبدو أن لدى بعضهن معتقدات
تربوية تقليدية توجه اهتمامها نحو
الجانب العقلي ،في حين أنها تهمل
الجوانب األخرى ومن بينها الجانب
الحركي.

وأخيرا فإن جدول  ،4يشير إلى العبارة
( )12احتلت المركز الثامن واألخير من
بين فقرات البعد المعرفي ،وهذه العبارة
تتعلق في الصراعات التي قد تثيرها
األنشطة الحركية بين األطفال ،فعلى ما
يبدو فإن المعلمات يفتقرن إلى المعرفة
الالزمة لتوجيه األنشطة الحركية
بطريقة تربوية ،تسهم في الحد من
الصراعات بين األطفال.

ويشير جدول  4أيضا إلى احتالل العبارة
( ،)13والمتعلقة بالتشوهات القوامية
للمركز السادس ،ممكن تفسيره أن
هنالك نقصا في معارف المعلمات بشأن
التشوهات القوامية المحتمل ظهورها
نتيجة األوضاع الحركية الخاطئة في
مراحل النمو المبكرة .ومن جانب آخر،
فإن العبارة ( )5التي تؤكد على األثر
النفسي للرياضة ،حصلت على المركز
السابع ،مما يشير إلى النقص المعرفي
بهذا الجانب أيضا .ولعل هاتين النتيجتين

يوضح جدول  5أن العبارة ( )22احتلت المركز
األول في البعد السلوكي لمقياس االتجاهات (س
=  ،3855ع =  ،)0851وهذا يدل على أن المعلمات
يبدين اهتماما بالمرافق والتجهيزات الرياضية،
أو أنهن غير راضيات عن ما هو متوفر منها،
األمر الذي يستدعي الدراسة واالستقصاء.
وقد احتلت العبارة ( )12المركز الثاني ،وهي
تشير إلى أن المعلمات يشاركن األطفال في
األنشطة الحركية وهو أمر متوقع ،ويدل على
اتساق معرفي في اتجاهاتهن نحو األنشطة
الحركية .واحتلت العبارة ( ،)4التي تشير إلى أن
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى كل عبارة من عبارات البعد السموكي لمقياس االتجاىات نحو التربية الحركية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة االتجاه

الترتيب

م*
1

أقوم بالحد من سموكات األطفال الحركية ألنيا تمنعيم من التركيز

0318

8309

محايد

الثامن

.

أتابع طريقة جموس األطفال بطريقة تحمييم من التشوىات

930.

1311

إيجابي

الثالث

88

لو كان بيدي لقمت بإنشاء مرافق وتجييزات رياضية نظ ار ألىميتيا

9388

1381

إيجابي جدا

األول

89

أتجنب إعطاء األطفال أنشطة حركية وأركز فقط عمى مدىم بالمعارف

9381

8319

إيجابي

الخامس

11

أفسح المجال دوما لألطفال لمقيام بالحركة والمعب في الروضة

9317

1380

إيجابي

الرابع

إيجابي جدا

الثاني

1

87
10

الـع ـبـ ــارات

أكثر ما أىتم بو في عممي ىو ضبط األطفال والحد من حركتيم

أشجع استغالل ميزانية التربية الحركية في النشاطات العممية األخرى
أشارك األطفال في أنشطتيم الحركية في الروضة
البعد السموكي الكمي

*الترتيب حسب ورود كل عبارة في مقياس االتجاىات نحو التربية الحركية لمطفل

0301

0317
9381
0319

8310

8390
1391
13.1

محايد

محايد

-

السادس

السابع

األخرى .وأخير يظهر جدول  ،3أن العبارة ()1
احتلت المرتبة األخيرة في البعد السلوكي من
اتجاهات المعلمات (س =  ،2805ع =  ،)2823وهي
تشير إلى أن المعلمات بصورة عامة ال يتفقن
حول دور األنشطة الحركية في التأثير على
التركيز ،على الرغم من أن العديد من الدراسات
بينت بأن النشاط الرياضي يمكن أن يؤدي إلى
زيادة مستوى التركيز لدى األطفال في مراحل
مبكرة (.)Weinberg & Gould, 2014

المعلمات يبدين اهتماما بالحفاظ على قوام
األطفال ،المركز الثالث ،وهي وظيفة أساسية
من وظائف التربية الحركية في هذه المرحلة
( .)Demura, & Kitabayashi2008وعلى الرغم من
أن اهتمام المعلمات بطريقة جلوس األطفال
يشير إلى وعيهن بتأثير وضعية الجسم على
القوام ،إال أن هنالك الكثير من األنماط
السلوكية الحركية التي تؤثر بصورة أو
بأخرى على القوام في هذه المرحلة العمرية
( ،)Fraiberg, 2015وهو أمر يستدعي إجراء
دراسات أعمق بهذا االتجاه.

اإلجابة على السؤال الثاني للدراسة
"هل تختلف اتجاهات معلمات مرحلة الطفولة
المبكرة نحو التربية الحركية وفقا الختالف
الجنسية ومستوى التعليم؟"

واحتلت العبارتان ( 10و  )23المركزين الرابع،
والخامس ،وهما تشيران إلى المعلمات يهيئن
الفرص للحركة والنشاط ،وأنهن يدركن
تأثيرات النشاط الرياضي الموجه نحو الحد من
السلوكيات العدوانية لدى األطفال ،وهذا ينسجم
مع االتجاه التربوي الحديث ،الذي يركز على
إطالق طاقات الطفل حركيا ،وتوجيهها على نحو
يؤدي إلى الحد من بعض أنماط السلوك العدواني
( .)Weinberg & Gould, 2014وتؤكد استجابة
المعلمات على العبارة ( ،)7التي تنص على الحد
من السلوكيات الحركية لألطفال ،والتي حصلت
على المرتبة السادسة (س =  ،2828ع = ،)2812
أن اتجاهات المعلمات نحو التربية الحركية
للطفل تتجه نحو االيجابية بصورة عامة ،مع
وجود بعض التوجه نحو تحقيق االنضباط
الحركي في المواقف التي قد تستدعي ذلك،
وخاصة في الحجرات الدراسية.

لإلجابة على الشق االول من هذا السؤال ،فقد تم
اختيار عينة عشوائية من المعلمات العمانيات
قدرها  12معلمة لتكافئ عدد المعلمات الوافدات،
ثم تم إجراء اختبار "ت" للعينتين المستقلتين
(العمانيات – الوافدات) للتحقق من الفروق في
اتجاهاتهم نحو األنشطة الحركية لطفل ما قبل
المدرسة .ويظهر جدول  6التالي النتائج التي تم
التوصل إليها:
يتضح من جدول  ،6أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين المعلمات العمانيات الوافدات في
اتجاهاتهم نحو التربية الحركية للطفل .وحسب
جدول ،فإن جميع هذه الفروق جاءت لصالح
المعلمات الوافدات .ويمكن أن تعزى هذه النتيجة
إلى أن المعلمات الوافدات ربما يتمتعن بخبرة
أكبر من المعلمات العمانيات في التعامل مع
األطفال ،وتفهم احتياجاتهم النفسية والحركية،
على اعتبار أنهن قد عملن في بيئات مختلفة،

وتوضح النتيجة التي حققتها العبارة ( ،)26أن
المعلمات ال يتفقن بصورة عامة مع الممارسات
السائدة لدى بعض اإلدارات المدرسية من تقليص
ميزانيات األنشطة الرياضية لصالح دعم المجاالت
جدول 7

داللة الفروق بين درجات كل من المعممات العمانيات والغير عمانيات عمى مقياس االتجاىات نحو التربية الحركية وأبعاده الثالثة
البعد

عمانيات ن=18

وافدات ن=18

م

ع

م

ع

قيمة (ت) عند درجة حرية 91

االحتمال

البعد العاطفي

9317

1301

93.7

1307

1381

13180

البعد المعرفي

0317

130.

9301

1391

0381

13118

0311

1308

939.

1301

9311

13111

البعد السموكي

المقياس الكمي

0370

13.1

9301

1398

9390

13111

مجلد  20عدد  2يوليو1025 ،

اجتاهات معلنات مرحلة الطفولة املبكرة يف سلطنة عنان حنو الرتبية احلركية
ماجد البوصايف وآخرون

وفيما يتعلق بالبعد المعرفي ،فقد تبين أن أفراد
عينة الدراسة من ذوي المؤهل المتوسط يمتلكون
اتجاهات أكثر إيجابية في هذا البعد ،مقارنة
بأقرانهم من ذوي المؤهالت الدراسية األقل ،وهذا
يمكن عزوه إلى البرامج والمناهج الدراسية ،التي
تتضمن معارف أكثر عمقا ،تتصل بالنمو
والتطور الحركي للطفل ،األمر الذي قد يسهم
في تشكيل اتجاهات إيجابية نحو التربية
الحركية للطفل ،وخاصة في بعدها المعرفي.

اكتسبن فيها اتجاهات أكثر إيجابية نحو
األنشطة الحركية للطفل ،وفي كل األحوال فإن
هذه النتيجة تستدعي المزيد من البحث
واالستقصاء.
ولإلجابة على الشق الثاني من السؤال ،والمتعلق
بالفروق في اتجاهات المعلمات وفقا لمتغير
المؤهل الدراسي (مؤهل مدرسي – دبلوم متوسط
– جامعي) ،فقد تم استخدام تحليل التباين
األحادي لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس
االتجاهات وأبعاده الثالثة (العاطفي ،والمعرفي،
والسلوكي) ويوضح جدول  7التالي النتائج التي
تم التوصل إليها.

أما فيما يتعلق بالبعد السلوكي ،فقد أوضحت
النتائج أن أفراد عينة الدراسة من ذوي المؤهالت
األعلى يمتلكون اتجاهات أكثر إيجابية من
أقرانهم ذوي المؤهالت الدراسية األدنى ،وهذا
يؤكد أن المؤهل الدراسي يمكن أن يتنبأ
باتجاهات المعلمات نحو التربية الحركية
للطفل.

يتضح من جدول  ،7أن هناك فروقا ذات داللة
إحصائية بين درجات أفراد عينة الدراسة على
مقياس االتجاهات نحو التربية الحركية وأبعاده
الثالثة .ولتقصي مصدر هذه الفروق ،تم إجراء
اختبار توكي  Tukeyللمقارنات البعدية الذي
كشف أن الفروق في البعد العاطفي كانت بين
المعلمات الالتي يحملن مؤهل الدبلوم ،والمعلمات
الالتي يحملن مؤهال مدرسيا ،مما يشير إلى أن
مستوى التعليم له تأثير بصورة أو بأخرى على
تشكيل االتجاهات نحو التربية الحركية بصورة
عامة ،مع أن التأثير على البعد العاطفي غير
واضح.

وأخيرا ،فقد أشارت المقارنات البعدية أن درجات
المعلمات على مقياس االتجاهات نحو التربية
الحركية ،سجلت معدالت أعلى وبصورة ذات
داللة على المقياس العام لالتجاهات نحو التربية
الحركية .وتعتبر هذه النتيجة منطقية،
ومتوقعة ،وتتفق مع ما أكدت عليه العديد من
الدراسات ،من أن برامج إعداد المعلمين تسهم
بصورة كبيرة في تشكيل االتجاهات نحو مختلف
القضايا والموضوعات التربوية ( ex. Bulunuz,
.)2012
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تحميل التباين األحادي لدرجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتجاىات نحو التربية الحركية وأبعاده الثالثة وفقا لمتغير المؤىل الدراسي
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