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 ما قبل المدرسة وفقألطفال تقويم التربية الحركية 
 معايير الجودة الشاممة

احمد علي صابر هشام*  
 

ظير مصطمح التربية الحركية لمتعميـ في التربية الحديثة  لمخركج مف الصيغ التقميدية لمتعمـ ك تككيف      
 .مف امكانات كميارات كمكاىب  افراد المجتمع كالكصكؿ بقدراتيـ ألعمي المستكيات كفؽ ما يتكفر لدييـ

فالتربية الحركية ىي اتجاه تربكم لمتربية مف خالؿ الحركة كذلؾ بإحداث التكافؽ لمطفؿ حركيا مع جسمو 
  (11، 12:  91( )949: 2)كتحقيؽ افضؿ مستكم ألدائو. 

مف  ة ُتعدـ( الي اف التربية الحركي2009) امين انور الخولي ، اسامو كامل راتبيشير كؿ مف        
 النظـ التربكية التي تـ تأسيسيا كفؽ اإلمكانات الحركية الطبيعية المتكفرة لألطفاؿ بيدؼ احداث التكافؽ 

   (969:  6)المجتمع كالبيئة  ككؿ مفسمككو بيف 
ـ( عمي استيداؼ التربية 2009) محمد و وصفي الخزاعمةـ( ك2092) ابتياج طمبةتتفؽ كؿ مف        

المكاقؼ إلشباع الحاجات كالميكؿ كالطالقة الحركية لألطفاؿ لتحقيؽ الذات كالثقة بالنفس،  الحركية لتييئة
باإلضافة الي  إكساب االطفاؿ لمخبرات الحركية  كالميارات االجتماعية المرح كالسركر كمف ثـ المحافظة 

 ( 227:  95( )950: 2)قايتيـ مف االنحرافات القكامية عمي القكاـ الجيد لألطفاؿ كك 
  ىداف التربية الحركية :أ

ـ( أىداؼ التربية الحركية لألطفاؿ بمرحمة ما قبؿ الدراسة بتدريب االطفاؿ 9995) Picaبيكا حدد        
 ( 99: 22) عمي زيادة االدراؾ كاالحساس بالحركات مف حيث كفاءة الحركة كتطكير االداء الحركي لدييـ

اف التربية الحركية تستيدؼ ابعاد الحركة مثؿ  اليم( 1998اسامة راتب ، امين الخولي ) كيشير كؿ مف
كيرم احمد السرىيد كفريدة عثماف (  42:  4) الكعي بكؿ مف الفراغ ، الجسـ كطبيعة الحركة ذاتيا 

 ( 19:  1)ـ( اف التربية الحركية تستيدؼ إكساب االطفاؿ المياقة البدنية كالحركية9991)
كاره لفكرة رياض االطفاؿ الحركة لألطفاؿ كالمعب كمكاد اساس ُتستمد عند ابت  Frobelفروبل حدد       

منيا االىداؼ التربكية . كيعتبر فركبؿ اكؿ مف قاـ بتكضيح فكرة  التحصيؿ لممعارؼ كالمعمكمات مف 
التربية  الحركية مف افضؿ اساليب التربية كالتعميـ لألطفاؿ ( ك 94: 8) خالؿ تنظيـ المعب كالحركة 

طفاؿ ما قبؿ المدرسة  كيجب مراعاة اف تناسب برامج التربية الحركية مراحؿ التطكر الحركي كخاصة اال
 (92:  1) كمراحؿ النمك اذ اف لكؿ مرحمة ليا ما يناسبيا مف برامج . 

 
 تربية الرياضية لمبنيف بالزقازيؽاستاذ مساعد بقسـ المناىج كطرؽ التدريس كمية ال*
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             تقويم التربية الحركية:
الي كجكد قصكر في تقكيـ برامج النشاط  كالتربية  فريدة عثماناحمد السرىيد ، يرم كؿ مف      

الحركية لألطفاؿ  كفي  مجاؿ التربية الرياضية كيرجعا ذلؾ الي عدـ كجكد مقاييس اك اختبارات مقننو 
تحقيقو مف اىداؼ مف العمميات ك ُيعد تقكيـ نمك االطفاؿ كتحديد ما تـ  (982:  1) لتقكيـ سمكؾ االطفاؿ

التربكية االساسية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة. كحيث اف رياض االطفاؿ تستيدؼ النمك المتكامؿ بيف  
االجتماعي )االنفعالي (إلحداث التغيرات السمككية  .العقمي ) المعرفي(  .جكانب النمك البدني )الميارل( 

كعممية تقكيـ اتقاف االطفاؿ لمميارات الحركية تككف مف  اإليجابية لألطفاؿ في عمر ما قبؿ الدراسة .
خيرية السكري تري  (296 : 20خالؿ مراعاة لمقدرات كاالمكانات الحركية االساسية لألطفاؿ )

تحدد مف خالؿ االىداؼ العامة لمدكلة .   لمرحمة ما قبؿ المدرسة اف البرامج التربكية لألطفاؿم( 2005)
ية التي ستقدـ لألطفاؿ في ىذه المرحمة حيث اف الحركة تتيح الفرص لألطفاؿ مع تنظيـ لمخبرات التربك 

:  90) لمتفاعؿ مع بعضيـ كاندماجيـ مع المجتمع إضافة لترقية الخبرات  ، القدرات كالميارات الحركية 
206 )  

 مرحمة ما قبل المدرسة:
الي اف مرحمة ما قبؿ المدرسة ( Bloom)0بنيامين بموم  .Piaget ) ) جان بياجيية يشير كؿ مف      

ُتعد مف االسس الميمة لمتعمـ . كذلؾ نتاج ما تقدمو ىذه المرحمة لألطفاؿ مف  خبرات تعميمية كمقكمات 
 ( 227: 99)  التربية كالتي تسيـ بدكرىا في إكساب االطفاؿ لممفاىيـ االساسية كالميارات الضركرية لمنمك

يتيا افضؿ رعاية لمحصكؿ عمي أفضؿ استثمار. كمف حؽ الطفؿ كاالطفاؿ ىي براعـ المستقبؿ يجب رعا
 ( 206:  98و )في الحياة تفرعات عده لحقكؽ حمايتو حتي يصؿ الي اف يصبح مؤىال  لتكلي امره بنفس

 :الجودة الشاممة
الي اف الجكدة الشاممة تعني اجماؿ لمخصائص كالمعايير  الييئة القومية لضمان الجودةتشير        
جراءات التنفيذ التي  تتكفر في كافة الممارسات بالمدرسة كالمتعمقة بالمدخالت التعميمية ، عمميات كا 

  ( 8:  5.) كالتعميـ كالمخرجات التي تحقؽ اىداؼ المجتمع كحاجات كمتطمبات المتعمميف
ه المككنات تؤكد االتجاىات التربكية الحديثة عمي كحدة  مككنات المنظكمة التربكية كتكامميا .كمف بيف ىذ

كارتباطا  بكؿ المككنات التقكيـ التربكم كذلؾ لتقديمو التشخيص كالتغذية الراجعة لمعالج كمف ثـ كاف 
كالخاص بتقكيـ المتعمـ بمرحمة التعميـ  لوزارة التربية والتعميمـ 2005لعاـ  255القرار الكزارم رقـ 

اشتراؾ التالميذ في االنشطة الالصفيو االساسي كمدخؿن اساسيا لتحقيؽ الجكدة الشاممة في التعمـ ب
 (  7 – 1:  96) بالمشاركة االلزامية بأحد االنشطة مع اقرانو 

( اف الجكدة الشاممة تتطمب بيئة مفتكحة تعتمد عمي التعميـ يككف فييا 2006ترم صفاء عبد العزيز )    
كتتشكؿ  .عية كعقمية كعاطفية المتعمـ مقبكال كمعترؼ بأىميتو كفرد فاعؿ في المجتمع كلو حاجات اجتما
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القيـ التربكية لممتعمـ كفؽ اساليب التعمـ مع اتاحة الفرصة لو لمقياـ بدكر قيادم مف خالؿ العمؿ الجماعي 
( الي 2008(  كتشير الييئة القكمية لضماف الجكدة )46: 92لمكاجية التحديات المجتمعية المستقبمية )

سسات التعميمية كتؤكد عمي اىمية نظـ تربكية لتمية المكارد البشرية اىمية المكارد البشرية كالمادية لممؤ 
بالتنمية المينية مع تكفر مقاييس لتقييـ الكفاءة البشرية .إضافة لتكفير مكاقع ممارسة االنشطة } قاعات ، 
 معامؿ ، مالعب { مع مراعاة عكامؿ االمف كالسالمة لتمؾ المكاقع كاالستعداد   لعمميات الصيانة ليا

 (9:  5كالسعي الي تطكيرىا  )
كيشير كؿ مف اميف الخكلي ، جماؿ الشافعي الي اف مف معايير الجكدة لمحتكم مناىج االنشطة        

الرياضية المقدمة يجب اف تككف ممتعة لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ مع االىتماـ بالكيؼ كليس بالكـ فقط مع 
  (274:7) مناسبة تمؾ االنشطة لمبيئة المحمية

 :     جودة واعتماد برامج االطفال ما قبل المدرسة 
تأسست الرابطة الكطنية االمريكية لتعميـ االطفاؿ الصغار بناء عمي استجابة لعدـ كجكد معايير     

( NAEY 2010)ية لتحسيف الجكدة مف خالؿ معاييركطنية لمرحمة الطفكلة المبكرة كلتعزيز الجيكد الرام
ـ كيتـ تطكيرىا  دكريا  2094مج الطفكلة المبكرة كاخر تحديث ليا كاف في ابريؿ ىي معايير اعتماد براك 

كتشمؿ معايير االعتماد لمطفكلة المبكرة عمي عشرة معايير رئيسة ىي ) القيادة كاالدارة ، التعميـ كالتعمـ ، 
 لعالقة مع المجتمع (،االعالقات، االسرة، المنياج، البيئة ، ، قياس تقدـ االطفاؿ، المعمماتالصحة كاالماف

: القيادة الفعالة في الركضة تقكـ بالتعزيزات المالية ،بتنفيذ السياسات التعميمية كاالشراؼ  القيادة -9
 كتقكيـ االداء. حيث اف االداء المتميز يتطمب نظـ ادارة فعالة

المعممات التي تطبؽ : تستخدـ رياض االطفاؿ استراتيجيات الفعاؿ التي تعزز النمك ،  التعميم والتعمم -2
 الستراتيجيات فعالة تكسع مدركات االطفاؿ.

: االىتماـ بصحة االطفاؿ كرعايتيـ كمالحظة تغذيتيـ كتثقيفيـ بتنكع التغذية ،  الصحة واالمان -1
 كاالىتماـ باكتماؿ سالمتيـ البدنية كالنفسية، كالتدريب عمي برامج االخالء عند الطكارئ.

 .يتـ تقييـ معمكمات الطفؿ في سياؽ االتصاؿ المتبادؿ بيف المدرسة كاالسرة: قياس تقدم االطفال -4
 حيث اف  التقييـ المنظـ مف المعممات لألطفاؿ يدعـ االرتقاء.

 : يرتبط معدؿ تعمـ االطفاؿ بكفاءة المعممات كما لدييا مف مؤىالت.المعممات  -5
 ف الطفاؿ كالكبار لتنمية المسؤكلية الشخصية.: تعزز رياض االطفاؿ العالقات االيجابية بي العالقات -6
 : يجب اف تشارؾ االسرة الركضة برامج التربية كمتابعة انشطتيا. االسرة  -7
 : تحدد المناىج لممعممات في تحديد المفاىيـ كالميارات ك االساليب الفعالة لتعزيز التعمـ . المنياج -8
 ألطفاؿ كاكلياء امكرىـ.باالترحيب  االجيزة كمعدات ك الت ك دكاباأل عـ البيئة انشطة الركضةتد:  لبيئةا -9
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:مف الميـ اف يحدث تكاصؿ بيف الركضة كالعديد مف المؤسسات المعنية  العالقة مع المجتمع -90
  (925 – 990 :9 .  )بزيارات كلقاءات

ياض االطفاؿ اف ىناؾ اختالفات كبيرة في مناىج ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة بر الباحث كقد الحظ         
كما الحظ كجكد تفاكت كبير في تكفير االمكانات ،االدكات ، االجيزة ، المالعب ، الصاالت  كالقاعات 
بيف رياض االطفاؿ بالمدارس الحككمية كالخاصة ككجكد فركؽ بيف مستكم التجييزات كاالىتماـ مف 

كصؿ الباحث الي دراسات تقكيـ قيادات كادارة المدرسة بيف المدارس الخاصة كبعضيا البعض. كما لـ يت
لمتربية الحركية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة في ضكء حقكؽ الطفؿ ككفؽ الجكدة الشاممة كحيث اف رعاية 
االطفاؿ كحقيـ في الحصكؿ عمي اعمي مستكم مف االعداد النيـ في مرحمة بناء الشخصية كمككنات 

س لتككيف االفراد كالمجتمع . كمف ثـ حدد المجتمع مستقبميا حيث اف االطفاؿ في ىذه المرحمة االسا
االطار العاـ لمبحث حيث بمكر المشكمة بتحديد لجكانب السمكؾ )ميارم ، معرفي، انفعالي ( مف  الباحث

  خالؿ ميثاؽ حقكؽ االطفاؿ العالمي كفي ضكء معايير الجكدة كاالعتماد ثـ تقييميا.   
( حيث 1بناء استبياف تقكيـ التربية الحركية لمطفؿ ممحؽ )معايير الجكدة كاالعتماد عند  الباحثكقد راعي 

اف شمكلية االجادة في برامج انشطة التربية الحركية تكمف في المعايير ذات الصمة المباشرة  لباحثيرم ا
كىي التعميـ كالتعمـ ، الصحة كاالماف ، قياس تقدـ االطفاؿ ، المعممات ، المنياج  بالتربية الحركية 
 ( معايير اعتماد برامج الطفكلة المبكرة .  8رقـ )كيكضح ممحؽ 

 : ىدف البحث
 مف خالؿ. تقكيـ لمتربية الحركية لألطفاؿ ما قبؿ المدرسة كفؽ معايير الجكدة الشاممةيستيدؼ البحث  

 تصميـ برنامج تعميمي لمتربية الحركية لألطفاؿ ما قبؿ المدرسة في ضكء معايير الجكدة الشاممة. -
تقكيـ التربية الحركية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة لجكانب السمكؾ )ميارم، معرفي، تصميـ بطاقة ل -

انفعالي( مف كاقع ميثاؽ حقكؽ االطفاؿ العالمي كفي ضكء معايير الجكدة كاالعتماد ثـ تقييميا 
   حساب نسبة التحسف.   

عمي المتغيرات المياريو  سةمتربية الحركية لألطفاؿ ما قبؿ المدر التعرؼ عمي تأثير البرنامج التعميمي ل -
 ميارات المعالجة كالتناكؿ {كحساب نسبة التحسف . .الغير انتقالية  .لمتربية الحركية } االنتقالية 

 فروض البحث:
المعرفي  .تكجد فركؽ دالو احصائيا بيف القياسيف القبمي كالبعدم في جكانب السمكؾ )الميارل   -
فؽ معايير الجكدة الشاممة لصالح القياس البعدم ككجكد نسبة االنفعالي (ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة ك .

 لمتحسف بيف القياسيف
. 
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تكجد فركؽ دالو احصائيا بيف القياسيف القبمي كالبعدم لممتغيرات المياريو لمتربية الحركية)االنتقالية،  -
ممة لصالح القياس الغير انتقالية، المعالجة كالتناكؿ(ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة كفؽ معايير الجكدة الشا

 ككجكد نسبة لمتحسف. .البعدم
 الدراسات السابقة:

( دراسة بعنكاف " حقكؽ الطفؿ في مناىج رياض االطفاؿ 9ـ( )2006) أنس سعد الدين الديرياجرم    
( معممة مف 10في جميكرية مصر العربية دراسة تقكيمية" استخدـ المنيج الكصفي عمي عينة بمغ قكاميا )

خاصة{ استخدـ تحميؿ المحتكم لمقررات رياض االطفاؿ  .االطفاؿ }حككمية ، تجريبية معممات رياض 
قصكر في  .كمرشد المعممات  كمف النتائج اف حقكؽ االطفاؿ غير ممثمة بالقدر الكاؼ لرياض االطفاؿ 

كجكد فركؽ لصالح معممات الرياض الخاصة في مستكم ممارستيـ لحؽ المساكاة في  .تطبيؽ االنشطة
 كقؼ التعميمي.الم
( دراسة بعنكاف " الجكدة الشاممة كمدخؿ لتطكير ادارة 97ـ( )2007) محمد ربيع عيد حمزةاجرم    

( 200الجكالة كالخدمة العامة بجامعة طنطا" كاستخدـ المنيج الكصفي عمي عينة عشكائية مف الطالب )
تكفر  .جكدة االنشطة لمجكالة  ( عامؿ كمف  النتائج عدـ قبكؿ كؿ مف مستكم50طالب  كمف العامميف )

االمكانات اضافة الي عدـ تكفر نظاـ متكامؿ إلدارة الجكدة الشاممة كال نظاـ محدد لمشاركة العامميف في 
 تحسيف الجكدة.

( دراسة بعنكاف " تقكيـ االنشطة المدرسية في ضكء معايير 94ـ( )2009)فريد زكي جاد اهلل اجرم    
البرامج التركيحية " استخدـ المنيج الكصفي عمي عينة مككنة مف  الجكدة الشاممة كأساس لكضع

( 50) .( مف مدراء المدارس 50( مف اعضاء الجكدة)1) .( مف افراد المجتمع 220( تمميذ ك)90186)
( خبيرا في مجاؿ التركيح. بمحافظة الغربية كمف النتائج عدـ تكفر فمسفة تطبيؽ 95مكجيا لمنشاط )

كقصكر  .كعدـ تطبيؽ التكنكلكجيا في الممارسات لألنشطة  .دـ التركيز عمي التالميذالجكدة بالمدارس كع
 في تقكيـ االنشطة المدرسية.

( دراسة بعنكاف تصميـ منياج تربية حركية لرياض 29ـ()2090) ىناء حازم عبد العزيز زىراناجرت    
( اطفاؿ 22عينة عمدية مف )االطفاؿ في ضكء معايير جكدة التعميـ " استخدمت الميج الكصفي عمي 

المستكم الثاني مف رياض مدرسة ركياؿ اكاديمي كمف النتائج اف مناسبة المنياج المقترح لألطفاؿ مف 
ايجابية التعميـ لتنمية الميارات االساسية  .عينة البحث كمحقؽ لألىداؼ في ضكء معايير جكدة التعميـ 

 حركات مع الزميؿ{. .ية غير انتقال.لمتربية الحركية } حركات انتقالية 
( دراسة بعنكاف " دراسة مسحية 99ـ( )2099) ميا صالح الدين ، نجالء محمد عميأجرت كؿ مف    

إلدراؾ معممات رياض االطفاؿ لبعض حقكؽ الطفؿ في محافظة القميكبية مف منظكر تربكم" استخدمت 
معممة ركضة مف المعممات بالمدارس ( 696) .( مدراء 90).( الخبراء 90المنيج الكصفي لعينة قكاميا )
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 .الحككمية بالقميكبية كمف النتائج كجكد قصكر لدم المعممات في ادراؾ حقكؽ الطفؿ }الحؽ في البقاء 
 حؽ الطفؿ في الحماية ،الحؽ المدني لمطفؿ{. .حؽ الطفؿ في النماء 

تغيرات البحث )التربية : مف خالؿ العرض السابؽ نجد انيا قد شممت مالتعميق عمي الدراسات السابقة
 .تنكع العينات ما بيف الخبراء  .( استخداـ الدراسات لممنيج الكصفي . االطفاؿ ما قبؿ المدرسةالحركية 

، اطفاؿ . كما استخدمت ابحاث عمي عينات مختمفة كمف نتائج الدراسات . طالبمعمميف .مدراء، عامميف
قصكر لدم معممي رياض االطفاؿ كقصكر في  .فاؿحقكؽ االطفاؿ غير ممثمة بالقدر الكاؼ لرياض االط

عدـ كضكح لممفيكـ الفمسفي اك التطبيؽ لمعايير الجكدة الشاممة. كقد استفاد  .تطبيؽ كتقكيـ االنشطة
 الباحث مف خالؿ الدراسات السابقة في تحديد منيجية البحث كتحديد لإلجراءات كمناقشة نتائج البحث. 

 : اجراءات البحث
استخدـ الباحث كؿ مف المنيج الكصفي كشبو التجريبي بتصميـ مجمكعة تجريبية كاحده  : منيج البحث

 لمناسبتيما لطبيعة الدراسة.
 : رياض االطفاؿ) ما قبؿ المدرسة ( بمديرية التربية كالتعميـ بمحافظة الفيكـ.مجتمع البحث 

ف حككميتاف خاصة ك رياض لمدارس كمدرستا 5مف رياض االطفاؿ  8: تـ اختيار عدد  عينة البحث
معممة كمشرفة اطفاؿ معاكنة في  15قاعةلرياض االطفاؿ ك 22( بكاقع عدد 9مدرسة تجريبي ممحؽ )

( ركضة ثاف ىـ اجمالي اطفاؿ الركضة  تـ KG2طفؿ ) 522تقييـ بطاقة تقكيـ التربية الحركية كعدد 
 منيـ لتطبيؽ الدراسة االستطالعية. 20استبعاد عدد 

 ث:تجانس عينة البح
الكزف كمتغيرات  .الطكؿ .قاـ الباحث بحساب التجانس لعينة البحث االساسية في متغيرات السف      

السمكؾ )المجاؿ الميارل، المجاؿ المعرفي، المجاؿ االنفعالي( كفؽ بطاقة تقكيـ التربية الحركية مف اعداد 
 الباحث .                                     

 (1جذٚي )

 اٌٛسْ ِٚجاالخ اٌظٍٛن .اٌطٛي  .ٕح اٌثذج فٟ ِتغ١زاخ اٌظٓ تجأض ػ١

 اٌّؼزفٟ ، االٔفؼاٌٟ( ٌٍتزت١ح اٌذزو١ح .)اٌّٙارٜ 

ٚدذج  اٌّتغ١زاخ

 اٌم١اص

 اٌّتٛطظ

 اٌذظاتٟ

االٔذزاف  اٌٛط١ظ

 اٌّؼ١ارٞ

ِؼاًِ 

 االٌتٛاء

ِؼاًِ 

 االختالف

ز 
ا٘

ظ
ِ

ّٛ
إٌ

 

 2.35 0.33- 0.16 5.62 5.6 طٕح                اٌظٓ

 0.26 0.11 0.22  101.24 101.3 طُ                 اٌطٛي 

 4.13 0.61- 0.33 20.02 14.35 وجُ    اٌٛسْ

ي
جا

ّـ
اٌ

 

 2.33 0.36 0.2 14.5 14.2 درجح اٌّٙارٜ

 0.23 1.32 0.25 12.0 12.11 درجح  اٌّؼزفٟ

 1.03 1.42 0.55  13.5 13.24 درجح االٔفؼاٌٟ

 0.152 1.36- 0.11 20    64.45   اٌىٍٟ  اٌّجّـــــــــٛع    
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انحصرت حيث (  9.42 + ، 9.16 -ما بيف )  لتكاءقيـ معامالت اال( تراكح 9يتضح مف جدكؿ )       
كتراكحت قيـ معامؿ االختالؼ   ىذه المتغيرات في( األمر الذل يشير إلى اعتدالية تكزيع العينة 1)±ما بيف 
 البحث في المتغيرات قيد الدراسة.    عينة ى تجانسمما يدؿ عم 4.98: 0.96ما بيف 

 السمكؾ  تمجاال مف كاقع االطفاؿ التربية الحركية لدم تقكيـ لبطاقة : صمـ الباحث ادوات جمع البيانات
حيث قاـ الباحث بعرض بطاقة التقكيـ ممحؽ الجكدة الشاممة معايير كفؽ  ، المعرفي ، االنفعالي(الميارل)
% فما فكقيا لتصبح بطاقة تقكيـ طفؿ 80(كقد تـ قبكؿ نسبة المكافقة لمنسبة 2ممحؽ) ( عمي الخبراء 1)

 (.4ممحؽ ) الباحثما قبؿ المدرسة التي اعدىا 
 المعامالت العممية :

قؽ مف المعامالت لمتحـ 2098/ 1/  99: 4 في الفترة مف بإجراء الراسة االستطالعية  الباحثقاـ      
  العممية لمقياس.

 الوجداني( .المعرفي .متغيرات مجاالت السموك ) الميارى  اوال :
( حيث تـ عرض البطاقة عمي المحكميف منيـ 2استخدـ الباحث اكال صدؽ المحكميف ممحؽ) -: الصدق

الحاصميف عمي شيادات االعتماد كالجكدة ، ثـ  حساب صدؽ االتساؽ الداخمي بارتباط كؿ عبارة مف 
ثـ درجة  .لخاص بيا ، ارتباط درجة كؿ عبارة بالمجمكع الكمي لمبطاقة المحكر بمجمكع درجات المحكر ا

 (2جدول )كؿ محكر بالدرجة الكمية لمبطاقة.          
 20ن=                  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والمحور الخاص بيا                   

 انًجبل انًهبري نًحبور
 يهبراث انتربيت انحركيت

 انًجبل االنفعبني ًجبل انًعرفيان

رقى 

 انعببرة

انعببرة يع 

 انًحىر

انعببرة يع 

 انًجًىع انكهي

 انعببرة يع 

 انًحىر

انعببرة يع 

 انًجًىع انكهي

 انعببرة يع 

 انًحىر

انعببرة يع انًجًىع 

 انكهي

1 0.22* 0.53 * 0.33* 0.24* 0.44* 0.66* 

2 0.23* 0.24 * 0.41* 0.23* 0.23* 0.32* 

3 0.32* 0.63* 0.24* 0.63* 0.33* 0.23* 

4 0.24* 0.26* 0.32* 0.64* 0.41* 0.33* 

5 0.65* 0.52* 0.23* 0.54* 0.46* 0.21* 

6 0.21* 0.62* 0.24* 0.22* 0.63* 0.34* 

2 0.63* 0.23* 0.20* 0.34* 0.23* 0.40* 

3 0.41* 0.31* 0.31* 0.34* 0.22* 0.33* 

4 0.31* 0.34* 0.34* 0.42* 0.24* 0.33* 
10 0.23* 0.22* 0.54* 0.60* 0.24* 0.64* 
11 0.54* 0.22* 0.60* 0.22* 0.55* 0.50* 
12 0.24* 0.63* 0.66* 0.25* 0.34* 0.35* 
13 0.64* 0.25* 0.63* 0.53* 0.26* 0.23* 
14 0.34* 0.26*   0.66* 0.23* 
15 0.40* 0.42*     
16 0.62* 0.22*     

 0.41= 0.05مستكم داللة االرتباط * ر عند مستكل 
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 ( مما يدؿ عمي  0.92: 0.5(معنكية قيـ االرتباط التي  تراكحت ) ما بيف 2يتضح مف الجدكؿ ) 
 كجكد ارتباط عالي بيف كؿ عبارة كالمحكر الخاص بيا مما يدؿ عمي صدؽ االتساؽ الداخمي لمبطاقة. 

 (3جدول)
 20ن=       معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور بدرجة البطاقة ككل                   
 معامؿ االرتباط المحاكر عدد العبارات

 *0.88 المجاؿ الميارل ) التربية الحركية( 96
 *0.64 المجاؿ المعرفي     91
 *0.57 المجاؿ االنفعالي     94

 0.41 =0.05ر عند مستكل  مستكم داللة االرتباط  *
( معنكية معامالت االرتباط بيف درجة كؿ محكر كالدرجة الكمية لبطاقة 1كما يتضح مف الجدكؿ)       

 التربية الحركية مما يدؿ عمي ارتباط درجة كؿ محكر بالدرجة الكمية .مما يدؿ عمي صدؽ االختبار
 (4جدول)                             ثبات االختبار

 تقويم التربية الحركية لة الفروق بين التطبيق االول والثاني لبطاقةدال                 
 20ن=                               االستطالعيةلجوانب السموك عمي العينة                         

 قيمة ""ت"" التطبيق الثاني  التطبيق االول مجاالت السموك
 ع م ع م

 9.6   0.97 99.6 0.29 99.7 كية(المجاؿ الميارل) التربية الحر 
 2.0  0.42 97.99 0.56 97.4 المجاؿ المعرفي    
 9.07 0.29 98.09 0.14 98.9 المجاؿ االنفعالي    

 2.09= 0.05قيمة ت الجدكلية عند 
تقكيـ جكانب  بيف التطبيؽ االكؿ كالثاني لبطاقة معنكية كجكد داللة  ( عدـ4يتضح مف الجدكؿ )      

عمي العينة االستطالعية مف اطفاؿ المستكم الثاني المعرفي، الكجداني ( )الميارل،متربية الحركيةل السمكؾ
{ 0.05}حيث كانت قيمة ت المحسكبة اقؿ مف قيمة ت الجدكلية عند مستكم معنكية مف رياض االطفاؿ

 نب السمكؾ لألطفاؿ برياض االطفاؿ .مما يدؿ عمي ثبات القياس لبطاقة تقكيـ التربية الحركية  لجكا
 المعالجة والتناول. .الغير انتقالية  .ثانيا : متغيرات التربية الحركية لمميارات االنتقالية 

(حكؿ متغيرات المياريو 2( ممحؽ )صدق المحكمينباستطالع رام الخبراء ) الباحث: قاـ الصدق     
( كتـ 5لألطفاؿ برياض االطفاؿ ممحؽ ) (المعالجة كالتناكؿ .ة الغير انتقالي .)االنتقالية لمتربية الحركية  

 % لالختبارات.80قبكؿ نسبة 
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 (5جدول )ثبات االختبارات المياريو:                   
 داللة الفروق بين متوسط القياسين االول والثاني لممتغيرات المياريو

          20ما قبل المدرسة                       ن= لمتربية الحركية ألطفال                                
 القياس الثاني القياس االول المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيارات

 "قيمة "ت   
 ع م ع م

الية
النتق

ا
 

 0.08 0.54 6.51 0.88 6.55 المشي فكؽ مقعد سكيدم/ث
 0.15 0.52 8.26 0.55 8.12 ث/ـ5الحبك مسافة )جثك افقي( 

 0.59 0.69 6.02 0.47 6.99 ـ /ث5)جمكس عمي اربع( القفز 
 0.66 0.97 0.87 0.98 0.74 /سـالكثب لألماـ مف الثبات

الية
انتق
ير 
الغ

 

 9.26 0.41 98.94 0.49 98.16 الكقكؼ عمي قدـ كاحدة/ث
 9.08 0.46 9.14 0.59 9.59 التعمؽ /ث

 9.92 0.66 95.05 0.11 95.24 لتككر /ثا
 9.07 0.79 6.54 0.67 6.78 الدحرجة االمامية/درجة

كؿ
لتنا
ة كا

الج
لمع
ا

 
 9.48 0.44 4.65 0.81 4.87 رمي الكرة بيده االساسية/ـ 

 9.76 0.51 4.21 0.62 4.56 رمي الكرة ألعمي كلقفيا/درجة
 9.02 0.99 99.46 0.56 99.29 ركؿ الكرة بالقدـ /ـ

 9.21 0.47 5.79 0.25 5.56 تصكيب الكرة عمي مربعات/درجة 
 2.09=0.05قيمة ت الجدكلية عند 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف متكسط القياسيف االكؿ كالثاني في  5يتضح مف جدكؿ        
ت قيمة ت المحسكبة اقؿ مف المتغيرات المياريو )االنتقالية ، الغير انتقالية ، المعالجة كالتناكؿ( حيث كان

. مما يدؿ عمي ثبات االختبارات المياريو لمتربية الحركية  0.05قيمة ت الجدكلية عند مستكم معنكية 
 لألطفاؿ برياض االطفاؿ

 الدراسة االساسية: 
ة بعد ما تـ التحقؽ مف المعامالت العممية لممتغيرات قيد الدراسة بإجراء القياسات القبمي الباحثقاـ     

الكجداني( لمتربية الحركية لألطفاؿ ما قبؿ  .المعرفي  .لكؿ مف تقييـ لمتغيرات جكانب السمكؾ )الميارل 
المعالجة  .الغير انتقالية  .المدرسة  ببطاقة التقييـ . كاالختبارات المياريو لمتربية الحركية ) االنتقالية 

ـ ثـ تطبيؽ كحدات التدريس لمتربية الحركية 1/2098/ 98كالتناكؿ( في  الفصؿ الدراسي االكؿ  بتاريخ  
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اسابيع ثـ   6دقيقة اسبكعيا لمدة  980دقيقة بإجمالي  90( بكاقع كحدتيف اسبكعيا زمف الكحدة 7ممحؽ )
 ـ2098/  5/ 8:    4/  29القياس البعدم في الفترة مف 

 نموذج لوحدة تعميمية
 د90ن اسبوعيا زمن الوحدة ( الوحدات التدريسية لمتربية الحركية   وحدتي7ممحق )

 ( دقيقة90: )كحدة النشاط  زمفتاريخ الدرس:       ميارة: المشي          األسبوع :األول

                            .ىدف معرفي/أن يذكر الطفل كيفية المشي الصحيحاألىداؼ: 

 .  ىدف وجداني/ أن يشعر الطفل بأىمية أداء المشي 
 2، 1:ات الوحد           . مرات ) كيف تمشي( 3م 10يمشي الطفل مسافة ىدف نفس حركي/ ان  

 انًحتىي انعنبصر

 انتهيئت

5 

 دقبئق

 جٕٛب(  .شّاي  .غزب  .تٕادٞ اٌّؼٍّح ألٞ اتجاٖ ٠ّشٟ االطفاي فٟ االتجاٖ اٌّذذد ) شزق 

 ٌؼثح طزػح اٌز٠خ. ٠ّشٟ االطفاي تشىً ِٛجح فٟ االتجاٖ اٌذٞ تذذد ِؼٍّح اٌزٚضح

ػُ  طٍطاْ  ٠شرع اٌفذاْ ٠مٍذ االطفاي ػُ طٍطاْ فٟ سراػتٗ ٚتذر اٌثذٚر ٚغزص اٌشتالخ 

 ٚػشق االرض ٚر٠ٙا ٚجّغ اٌّذصٛي ٚدصذ اٌمّخ ٚاالرس.

تًرينبث 

ويهبراث 

 أسبسيت

 د15

 ٠مظُ األطفاي ٌّجّٛػاخ ٌٍظثاق 

 )ٚلٛف اٌذراػ١ٓ جأثا( اٌّشٟ فٛق ِمؼذ ط٠ٛذٞ.  -1

 خطٛط ِذذدٖ.  )ٚلٛف( اٌّشٟ  فٛق  -2

 )ٚلٛف( اٌّشٟ ِغ رفغ اٌذراػ١ٓ جأثا فٛق ِمؼذ ط٠ٛذٞ ِمٍٛب.  -3

 )ٚلٛف. اٌٛضغ اِاِا( اٌّشٟ تمذَ ٚادذٖ ٌألِاَ دِٚا ٚاألخزٜ خٍفا -4

 

انجسء 

 انرئيسي

 د81

 ِشٟ اٌجًّ.  ) اٌمصح اٌذزو١ح اٌّصٛرج( 

ِتز( ٚٚسٔح لذ ٠تؼذٜ 2اٌجًّ.  وُ ٠ثٍغ طٌٛٗ) ٠تؼذٜ ً٘ تؼزف اٌجًّ تؼاٌٛا ٔؼزف لصح 

 ن.  ِا ٘ٛ شىً اٌجًّ ٠زفغ اٌجًّ راطح ػا١ٌا ػٕذ اٌّشٟ .400

 ً٘ تؼزف و١ف ٠ّشٟ اٌجًّ }٠ّشٟ ِّشٛق اٌماِْح{.

 ٔتخ١ً وٍٕا إٔا جّاي   تؼاٌٛا ّٔشٟ سٞ اٌجًّ ... اٌجًّ د١ٛاْ لٛٞ ٚصثٛر

 ٌٍجًّ رلثح ط٠ٍٛح    

 ث١ز جذا ٚ ٌٗ رلثح ط٠ٍٛح ا٠ضا ٚرجالْ ط٠ٍٛحإٌؼاِح طائز و

 اٌثطح طائز رلثتٗ ِتٛططح اٌطٛي     اٌذجاجح طائز رلثتٗ لص١زج

اٌثطح طائز صغ١ز اٌذجُ ِمارٔح تإٌؼاَ ٌىٕٗ اوثز ِٓ اٌذجاد ٚاٌذّاَ ٚطثؼا اٌؼصاف١ز. لذ 

ح اٌثظ تشثٗ ٠ط١ز  ..ٌىٓ و١ف ٠ّشٟ اٌثظ. ٌٍٕؼاَ رلثح ط٠ٍٛٗ ٌٍٚٛس رلثح ط٠ٍٛح.   ً٘ ِش١

 ِش١ح إٌؼاَ 

 تخ١ً أه تطح  ٌٛ واْ ٌه جٕاداْ ِخً اٌثظ ً٘ طتط١ز..... 

 ١٘ا تٕا ٔمٍذ ِش١ح اٌثظ  ٚٔفزد اجٕذتٕا .  ) الؼاء . حثاخ اٌٛطظ( اٌّشٟ اِاِاً. 

 اٌختاَ

 د5

 )ٚلٛف( طثاق اٌّشٟ

ٚأداء اٌص١ذح )السَ د٠ّا ّٔشٟ ٚتٕظ١ُ اٌتٕفض ٚػٕذ طّاع إشارج اٌثذء ٠مَٛ اٌتال١ِذ تاالصطفاف فٟ دائزج 

 صخ( 

 ٠شزح اٌّؼٍُ األداء ٌٍّشٟ.
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 المعالجات االحصائية 
معامؿ االلتكاء ، معامؿ االرتباط  ، النسبة المئكية  .االنحراؼ المعيارم  .الكسيط  .المتكسط الحسابي 

 كنسبة التحسف، اختبار "ت"
 (6جدول)           عرض ومناقشة النتائج :          

 تقويم لبطاقة قياس القبمي والبعديبين ال ونسبة التحسن داللة الفروق                
 502ن= لجوانب السموك عمي العينة االستطالع            التربية الحركية                         
 

 يجبالث انسهىك    

  انقيبش انبعدي انقيبش انقبهي

 قيًت "ث"

نسبت 

انًتىسط  انتحسن

 بيانحسب

االنحراف 

 انًعيبري

انًتىسط 

 انحسببي

االنحراف 

 انًعيبري

 %6.00  *01.76 1.52 20.33 1.34 13.43 انًجبل انًهبري    

 %08.10 *00.67 3.40 20.25 2.44 13.03 انًجبل انًعرفي    

 %7.72  *5.60  4.22 14.16 1.32 12.41 انًجبل االنفعبني   

 1.96= 0.05قيمة ت الجدولية عند 
تقكيـ لبطاقة  معنكية نتائج قيـ اختبار "ت" بيف القياسيف القبمي كالبعدم ( 6يتضح مف الجدكؿ )      

لألطفاؿ مف رياض حيث كانت قيمة ت  متربية الحركيةالمعرفي، الكجداني ( ل جكانب السمكؾ )الميارل،
جكد فرؽ معنكم كحقيقي مما يدؿ عمي ك  0.05المحسكبة اكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكم معنكية 

بيف القياسيف القبمي كالبعدم لبطاقة تقكيـ التربية الحركية  لجكانب السمكؾ لألطفاؿ برياض االطفاؿ 
% في 92.19% لممجاؿ االنفعالي ك6.98كما تراكحت نسبة التحسف ما بيف  .لصالح القياس البعدم 

 %.7.99حيف بمغت نسبة التحسف لتقييـ مجاؿ السمكؾ الميارل نسبة 
معنكية الفركؽ بيف المتكسطات في القياس القبمي كالبعدم لبطاقة تقكيـ السمكؾ لمتربية  الباحثكيرجع   

الحركية لألطفاؿ ما قبؿ المدرسة الي فاعمية البرنامج التعميمي كمراعاة لمعايير الجكدة الشاممة التي تركز 
الت السمكؾ} الميارل ، المعرفي كاالنفعالي{ عمي تنمية جكانب السمكؾ كاف تعديؿ االىداؼ السمككية لمجا

نسبة التحسف الي  الباحثكما ُيعزم  .نتاج لتأثير البرنامج التعميمي الذم تـ تطبيقو لمدة ستة اسابيع 
تحقؽ االىداؼ السمككية كفؽ متغيرات السمكؾ الميارل كالمعرفي كاالنفعالي كتحقؽ اكبر نسبة تحسف مف 

لألطفاؿ كاف لممجاؿ المعرفي التي تـ تحقيقيا مف خالؿ االىداؼ المعرفية  كاقع بطاقة تقكيـ المعممات
بالبرنامج التعميمي لكضكح كسيكلتيا كامكانية قياس ناتجيا . في حيف انخفاض نسبة المجاؿ االنفعالي 
نظرا لصعكبة تحقيؽ االىداؼ الكجدانية كاالتجاىات إضافة لصعكبة قياسيا كالتي تعتمد في قياسيا عمي 

 لمالحظة كاداه اساسية في التقييـ. ا
محمد في حيف اختمفت مع نتائج كؿ مف .(29ـ( )2090) ىناء حازمكتتفؽ ىذه النتائج مع نتيجة    

 ىناء حازم(كيرجع الباحث االتفاؽ مع 99ـ( )2099) ميا صالح ونجالء محمد .(17)(ـ2007ربيع)
محمد  دراسات  االختالؼ معي حيف كاف ـ( لتطبيقيا برنامج يراعي معايير جكدة التعميـ ف2090)
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ـ ( الي اف نتائجيـ كانت لدراسات مسحية لتقيـ  2099) ميا صالح ونجالء محمد .ـ(2007)ربيع
ذلؾ الي مراعاة البرنامج لمعايير الجكدة الشاممة كفؽ متطمبات  الباحثتحقؽ معايير الجكدة . كيرجع 

 اؼ مجاالت السمكؾ كفؽ بطاقة التقكيـ لمتربية الحركية .الييئة القكمية لضماف الجكدة كمف ثـ تحققت اىد
باف تقكيـ نمك االطفاؿ كتحديد ما تـ تحقيقو مف اىداؼ  م( 2001ىدي محمود الناشف )كىذا ما تؤكده 

ُيعد مف العمميات التربكية االساسية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة التي تستيدؼ النمك المتكامؿ بيف  جكانب 
االجتماعي )االنفعالي (إلحداث التغيرات السمككية  .العقمي ) المعرفي(  .يارل( النمك البدني )الم

اإليجابية لألطفاؿ في عمر ما قبؿ الدراسة . كعممية تقكيـ اتقاف االطفاؿ لمميارات الحركية تككف مف 
 (296:  20خالؿ مراعاة لمقدرات كاالمكانات الحركية االساسية لألطفاؿ )

تقييـ معمكمات الطفؿ في سياؽ ليتـ  قياس تقدـ االطفاؿباف  م(2016الحسن ) ابراىيمكمع ما يؤكده 
  حيث اف  التقييـ المنظـ مف المعممات لألطفاؿ يدعـ االرتقاء. . االتصاؿ المتبادؿ بيف المدرسة كاالسرة

كحة باف الجكدة الشاممة تتطمب بيئة مفت( 2006صفاء عبد العزيز ) (  كما يتفؽ مع ما تؤكده999:  9)
تعتمد عمي التعميـ يككف فييا المتعمـ مقبكال كمعترؼ بأىميتو كفرد فاعؿ في المجتمع كلو حاجات 

كتتشكؿ القيـ التربكية لممتعمـ كفؽ اساليب التعمـ مع اتاحة الفرصة لو لمقياـ  .اجتماعية كعقمية كعاطفية 
كبذلؾ تتحقؽ  (46: 92ستقبمية )بدكر قيادم مف خالؿ العمؿ الجماعي لمكاجية التحديات المجتمعية الم

توجد فروق دالو احصائيا بين القياسين القبمي صحة الفرض االكؿ لمبحث كالذم ينص عمي انو 
االنفعالي (ألطفال ما قبل المدرسة وفق معايير الجودة .المعرفي  .والبعدي في جوانب السموك )الميارى 

  القياسين ي ووجود نسبة لمتحسن بينالشاممة لصالح القياس البعد
 7جدول                                                

 لممتغيرات المياريو القبمي والبعديداللة الفروق بين متوسط القياسين 
     502ن=       سة            لمتربية الحركية ألطفال ما قبل المدر                                 

 انقيبش انثبني انقيبش االول ــــهبراثانًـــــــــــــــــــــ   
قيًت 

 "ث"

نسبت 

 انتحسن
 ع و ع و

١ح
ماٌ

ٔت
ال

ا
 

 %20.11 * 2.66  2.2 5.63 2.41 2.11 اٌّشٟ فٛق ِمؼذ ط٠ٛذٞ/ث

 %13.42 *6.21  3.02 6.21 3.12 3.23 َ/ث5)جخٛ افمٟ( اٌذثٛ ِظافح 

 %14.54 *6.05  3.5 6.01 2.44 2.42 َ /ث5)جٍٛص ػٍٟ ارتغ( اٌمفش 

 %33.16 *1.11  2.14 1.05 1.01 0.26 اٌٛحة ٌألِاَ ِٓ اٌخثاخ/طُ

ز 
غ١

اٌ

١ح
ماٌ

ٔت
ا

 

 %20.4 *07.87 3.62 13.34 2.42 15.12 اٌٛلٛف ػٍٟ لذَ ٚادذج/ث

 %13.4 *01.20 1.26 4.65 2.56 3.15 اٌتؼٍك /ث

 %13.5 *5.71  2.45 15.35 3.26 14.25 اٌتىٛر /ث

 %6.2 *8.02  3.42 6.32 2.14 5.42 /درجحاٌذدزجح االِا١ِح

ح 
ج

ؼاٌ
ٌّ

ا

ي
اٚ

تٕ
ٚاٌ

 

 

 %33.22 *00.16 3.22 2.13 2.23 5.14 رِٟ اٌىزج ت١ذٖ االطاط١ح/َ

 %43.04 *06.18 2.04 6.33 1.62 4.31 رِٟ اٌىزج ألػٍٝ ٌٚمفٙا/درجح

 %12.42 *8.78  5.13 12.24 2.12 10.42 روً اٌىزج تاٌمذَ /َ

 %23.45 *6.51  3.42 3.32 4.22 6.23 ٟ ِزتؼاخ/درجح تص٠ٛة اٌىزج ػٍ

 1.96= 0.05قيمة ت الجدولية عند 
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كجكد داللة معنكية لقيـ اختبار "ت" لمفرؽ بيف متكسط القياسيف القبمي كالبعدم  7يتضح مف جدكؿ       
الية كالغير انتقالية الختبارات ميارات التربية الحركية لألطفاؿ ما قبؿ المدرسة في كؿ مف الميارات االنتق

كميارات المعالجة كالتناكؿ حيث كانت قيمة "ت" المحسكبة اكبر مف قيمة "ت" الجدكلية عند مستكم 
كما حقؽ الكثب  .مما يدؿ عمي كجكد فرؽ حقيقي بيف متكسط القياسيف لصالح القياس البعدم  0.05

% كاقؿ نسبة كانت لممشي مف 18.96ة لألماـ مف الثبات اعمي نسبة تحسف مف الميارات االنتقالية بنسب
كفي الميارات غير االنتقالية حقؽ الكقكؼ عمي قدـ  .%98.47كضع الجثك االفقي ) الحبك( بنسبة 

% ككانت اقؿ نسبة لمدحرجة االمامية بنسبة 20.9كاحدة اكبر نسبة تحسف حيث بمغت نسبة التحسف 
6.7% 

% ككانت اقؿ 41.04حسف لرمي الكرة كلقفيا بنسبة كفي ميارات المعالجة كالتناكؿ كانت اكبر نسبة ت
 %.97.47نسبة لمتحسف لركؿ الكرة بنسبة 

معنكية الفركؽ بيف متكسط القياسيف القبمي كالبعدم لصالح البعدم الي البرنامج التعميمي  الباحثكيرجع 
 امج .كفاعميتو مما اكجد نسبة تحسف بيف القياسيف. كالي مفردات الكحدات التعميمية بالبرن

 انس (، كاختمفت مع نتائج كؿ مف29ـ( )2090) ىناء حازمكتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة    
(.كيرجع الباحث اتفاؽ النتائج مع دراسة ىناء 94ـ() 2009فريد زكي جاد اهلل ) .(9ـ( ) 2006) الديري

 حاـز ككنيا قد اقترحت منياج في ضكء معايير الجكدة الشاممة. 
تطكر الميارات الحركية لألطفاؿ الي ما اكتسبكه مف مفاىيـ اساسية لمميارات االكلية  باحثالكيعزم     

باف  ( Bloom)0بنيامين بموم  .Piaget ) ) جان بياجيية مع ممارستيا عمميا. كىذا ما يؤكده كؿ مف 
طفاؿ مف خبرات مرحمة ما قبؿ المدرسة ُتعد مف االسس الميمة لمتعمـ . ك نتاج ما تقدمو ىذه المرحمة لأل

تعميمية كمقكمات التربية كالتي تسيـ بدكرىا في إكساب االطفاؿ لممفاىيـ االساسية كالميارات الضركرية 
 ( 227:  99)  . لمنمك
االنفعالي{ ىي في االساس  .المعرفي  .اف تنمية مجاالت السمكؾ } الميارل  الباحثكما يرم       

ـ( باف أىداؼ التربية 9995) Picaبيكا السمكؾ كىذ ما يؤكده جكىر التربية الحركية لتكامؿ جكانب 
الحركية لألطفاؿ بمرحمة ما قبؿ الدراسة تتحدد مف خالؿ تدريب االطفاؿ عمي زيادة االدراؾ كاالحساس 

 (99: 22) بالحركات مف حيث كفاءة الحركة كتطكير االداء الحركي لدييـ
الىداؼ السمككية كمراعاة معايير الجكدة الشاممة باف تككف كما يرجع الباحث الدكر المتكامؿ لكضكح ا    

بنائية مما ُيحدث تكامال بيف الجانبيف النظرم كالتطبيقي  .كاضحة كمحدده  .قياسية .االىداؼ كاقعية 
كالمنبثقة مف االىداؼ المرجكة مف الييئة القكمية لالعتماد كالجكدة كمف ثـ ترتقي خبراتيـ كمياراتيـ 

لمرحمة ما قبؿ  اف البرامج التربكية لألطفاؿم( ب2005خيرية السكري )ركية. كىذا ما تؤكده كقدراتيـ الح
تحدد مف خالؿ االىداؼ العامة لمدكلة . مع تنظيـ لمخبرات التربكية التي ستقدـ لألطفاؿ في   المدرسة
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جتمع إضافة ىذه المرحمة حيث اف الحركة تتيح الفرص لألطفاؿ لمتفاعؿ مع بعضيـ كاندماجيـ مع الم
( ريـ كبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض الثاني لمبحث  206:  90لترقية الخبرات، القدرات كالميارات الحركية ) 

 كالذم ينص عمي:
توجد فروق دالو احصائيا بين القياسين القبمي والبعدي لممتغيرات المياريو لمتربية         

اول(ألطفال ما قبل المدرسة وفق معايير الجودة الحركية)االنتقالية، الغير انتقالية، المعالجة والتن
 .ووجود نسبة لمتحسن .الشاممة لصالح القياس البعدي

 االستخالص:
في ضكء نتائج البحث كفي حدكد العينة لألطفاؿ ما قبؿ المدرسة كفي حدكد مجتمع البحث       

 :ما يمي  الباحثاستخمص 
سيف القبمي كالبعدم لبطاقة تقكيـ التربية الحركية  كجكد فرؽ معنكم كحقيقي كنسبة تحسف بيف القيا   

 لجكانب السمكؾ  المعرفي كالميارل كاالنفعالي لألطفاؿ برياض االطفاؿ لصالح القياس البعدم 
ك كجػػكد فػػركؽ بػػيف متكسػػط القياسػػيف القبمػػي كالبعػػدم كنسػػبة تحسػػف  الختبػػارات ميػػارات التربيػػة الحركيػػة  

 . مف الميارات االنتقالية كالغير انتقالية كميارات المعالجة كالتناكؿلألطفاؿ ما قبؿ المدرسة في كؿ 
 بما يمي: الباحثفي ضكء نتائج البحث يكصي :التوصيات 

 ضركرة مراعاة لمعايير الجكدة الشاممة لجميع قطاعات التعميـ كال سيما قطاع ما قبؿ المدرسة     
 ما قبؿ لمدرسة.تطبيؽ بطاقة تقييـ التربية الحركية عمي االطفاؿ   

 االىتماـ بالتربية الحركية لألطفاؿ ما قبؿ المدرسة. 
 المراجع: 
مكتبة  الجكدة في تعميـ الطفكلة المبكرة } النظرية ك الممارسة{  فيرسة  ابراىيم عبد الكريم الحسين -9

 ـ .2096 ق9417الممؾ فيد الكطنية لمنشر مركز البحكث االجتماعية كدراسات المرأة 
 مرجع

، دار الميسػػػػػػػػرة لمنشػػػػػػػػر              2: الميػػػػػػػػارات الحركيػػػػػػػػة لطفػػػػػػػؿ الركضػػػػػػػػة ، ط ابتيــــــــاج محمــــــــود طمبــــــــة -2 
 ـ  2092كالتكزيع ، عماف ، 

االسػػس العمميػػػة لمتربيػػة الحركيػػة كتطبيقاتيػػػا   احمــد عبــد الـــرحمن الســرىيد وفريـــدة ابــراىيم عثمـــان -1 
 ـ9991كيت دار القمـ الك 2لرياض االطفاؿ كالمرحمة االبتدائية  ط

 ـ  9998دار الفكر العربي  4التربية الحركية لمطفؿ ط اسامة كامل راتب ، امين انور الخولي -4 
التعمػيـ قبػؿ  كثيقة معايير ضماف الجكدة كاالعتماد التربػكم لمؤسسػات  الييئة القومية لضمان الجودة -5

 ـ2008الجامعي 
  ـ  2009بية الحركية لألطفاؿ ، دار الفكر العربي: نظريات كبرامج التر  أمين الخولي و أسامة راتب -6
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                         ـ2005مناىج التربية البدنية المعاصرة دار الفكر العربي  جمال الشافعيو  مين انور الخوليأ -7
البحريف معيػد مفيػـك التربيػة الرياضػية سمسػمة الثقافػة الرياضػية محمد الحمـاحمي .امين انور الخولي  -8

 ـ9991. 99 عدد
 حقكؽ الطفؿ في مناىج رياض األطفاؿ في جميكرية مصر العربية     : أنس سعد الدين الديري -9

 ـ . 2006معيد الدراسات التربكية جامعة القاىرة.، ، رسالة ماجستير ، دراسة تقكيمية               
األسػػػكياء                : ريػػاض األطفػػاؿالتربيػػػة البدنيػػة ل فػػي : الميػػارات األساسػػيةخيريــة ربــراىيم الســـكرى  -90

 ـ2005، دار الكفاء لمنشر كالطباعة ،اإلسكندرية  ،كذكل االحتياجات الخاصة 
 ـ       9995اتجاىات الفكر التربكم في مجاؿ الطفكلة . مكتبة الفالح دبي  سيام محمد بدر -99
 ـ      2006المعايير القكمية لمتعميـدليؿ جكدة المدارس المصرية في ضكء  صفاء محمود عبد العزيز -92
، اىات الحديثػة فػي التربيػة الحركيػةـ عثماف : االتج99.9991البحريف العدد  عفاف عثمان عثمان -91

 ـ.2099، دار الكفاء لمنشر اإلسكندرية ، 2ط
رامج البػ عايير الجكدة الشاممة كأساس لكضع"تقكيـ االنشطة المدرسية في ضكء م فريد زكي جاد اهلل -94

 مـ 2009جامعة طنطا  التركيحية دكتكراه.
ـــة   -95 ـــة و وصـــفة الخزاعم ـــد الخزاعم مكتبػػػة : التربيػػػة الرياضػػػية الفاعمػػػة كطمبػػػة كميػػػات التربيػػػة ،  محم

 ـ2009،عماف ،  العربي المجتمع
 .التقكيـ التربكم الشامؿ لمتمميذ  لتحقيؽ الجكدة في العممية التعميمية محمد السيد حسونة -96
بجامعػة طنطػا   الجكدة الشاممة كمدخؿ لتطكير ادارة الجكالػة كالخدمػة العامػةمحمد ربيع عيد حمزه   - 97

 ـ                                       2007رسالة ماجيستير كمية التربية الرياضية جامعة طنطا 
ــــــل البحــــــر -98 ــــــدوح خمي ، مجمػػػػػػة           :الجػػػػػػرائـ الماسػػػػػػة بحػػػػػػؽ الطفػػػػػػؿ فػػػػػػي الحيػػػػػػاة كالسػػػػػػالـ القػػػػػػكمي  مم

 ـ.2001الحقكؽ الككيتية ،العدد الثامف ،السنة السابعة كالعشركف ، سبتمبر 
ــدين محمــد ونجــالء محمــد عمــة -99 األطفػػاؿ  معممػػات ريػػاض  دراسػػة مسػػحية إلدراؾ:  ميــا صــالح ال

 ـ2099، انتاج عممي ،  في محافظة القميكبية مف منظكر تربكم حقكؽ الطفؿ لبعض
 ـ2009 لطفكلة المبكرة دار الفكر العربياستراتيجيات التعمـ كالتعميـ في ا ىدي محمود الناشف -20 
: تصػميـ منيػاج تربيػة حركيػػة لريػاض األطفػاؿ فػي ضػكء معػايير جػكدة التعمػػيـ،  ىنـاء حـازم زىـران   -21  

 ـ  2090كمية التربية الرياضية لمبنات، جامعة حمكاف ،  رسالة دكتكراه ،
22- Pica. R.. experiences  m Movement with Music . Activities and Theory Dime21r 
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