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  الفصل األول
  المقــــدمــــة

      
  البحث:مشكلة المقدمة و   

العملي  األداءضرورية نحو تطوير التعليم يعد خطوة أولـى  إلىبالحاجة  اإلحساسإن        
، ويمثل التنوع في أساليب التدريس مدخال  من مداخل التطوير المنشود رالمنضبط إلحداث التطو

عميقة في الممارسات  تغيرات  دثحت أنتعليمية يمكن المنا داخل نظ بنيتوالتي اذا للتعليم 
دور المؤسسات  إبرازفي انعكاساته له  العصرذلك التقدم العلمي والتقني الذي يشهده وإن  ،التعليمية

  . لمتعلم  لتنمية السلوك المرغوب في التعليمية التربوية 
  

وجميع جوانب العملية  وأساليبهاا سسات أن تطور فلسفتها وبرامجهالمؤتلك على والبد        
فلم يعد األمر تلقين المعارف والمعلومات بل تعدى  تعلم، ةيئب ،ةعلمي مادة معلم، متعلم،التعليمية من 

بالخبرات التي تساعده على النجاح حيث ال يتم ذلك بالتلقين  دهيوتزوالمتعلم تنمية قدرات إلى  ذلك
إيجابيا   هاألمر الذي يجعل ،محور العملية التعليميةجعله وتاجها يح بتوفير الخبرة التي وإنما واإللقاء

،ولذلك يجب االهتمام باستخدام استراتيجيات جديده في التعليم من اجل التغلب  مشاركا  لتحقيق ذاته
على نمطية األسلوب التقليدي، ولقد أصبح األخذ بالمنهج العلمي األن ضرورة ال غنى عنها في أي 

  د أن يرقى ويقدم المنهج العلمي الذي نريد األخذ به . مجتمع معاصر يو
         
 البيئة يمثل أهمية كبري في اآللي اصبح أن الحاسب )٢٠٠٨الخالق"( د"مختار عبيشير و        
 الدراسي المحتوى تقديم في بوضوح تسهم التي المساعدة المؤثرات من حيث يوفر العديد التعليمية

 تقديم على وقدرته والمتحركة الثابتة والصور واألصوات األلوان فتوظي من خالل مشوق بشكل
إعادة  منالمتعلم  يتمكن بحيث ،المتعلمين قدرات مع يتناسب وبتدرج منظم العلمية بشكل المادة

 التعليمية التقليدية والوسائل للطرق خالفا  واإلجادة الفهم من يتمكن حتى األخرى تلو مرة المحتوى
   . )٤٣: ٦٠المتبعة (

  
توضيح في التعليم أسهم في بناء و الحاسب األلىأن استخدام  )٢٠٠٤"يوسف أحمد"(ويوضح       

المتعلم من المادة الدراسية فتصبح غاية عملية موقف  األخذ بعين االعتباروالمفاهيم وإزالة الغموض 
ه وتزداد بذلك فاعليته التعلم أيجاد عنصر التشويق في عملية نقل المعرفة إلى المتعلم فيزداد اهتمام

  . ) ٧٥-٧٣: ٦٩(، فيقبل على التعلم بفاعلية وتركيز
ويسعى رجال التربية في إدخال الحاسب األلى في المؤسسات التعليمية  المدرسية آمال في        

توعية التالميذ وتثقيفهم به، وتنمية قدراتهم على امتالك مهارات الحاسب األلى المتنوعة  وتوظيفه 
حديثة تسهم في تحسين العملية التعليمية من خالل استخدامه كوسيلة تعليمية تساعد على  كتقنية

  .)  ١٧:  ٢٩تحقيق األهداف التربوية المنشودة والوصول إلى تعليم فعال(  



 - ٣  -

  
 أهدافتحقيق  عنالصيغ التربوية التقليدية تعجز  إن )٢٠٠٧(""عبداهللا عبد الدائمويري        

وضرورة  مناهج ، وطرق تدريس من التربية التقليدي  إطارر يتغي يتطلبذا هالتنمية الشاملة و
األنشـطة والتركيز على  االهتمام بالمتعلم وحاجاتـه واسـتعداداته وميولـه واهتماماتـه

إحـدى الوسـائل  فهي مـن أركـان العمليـة التعليميـةهاما   التعليميـة لكونهـا ركنـا
  . )٨: ٣٦ (والحركية لدى المتعلمـين االجتماعيةء وتنمية الجوانب بنا فيتسهم  التي التربويـة

  
من أهم مقومات العملية  التعليميالنشاط أن  )٢٠٠١("،"أحمد فاروق"فاروق البوهى" يذكرو       

جميع مراحل الدراسة المختلفة ، ويمثل  فية تربية النشء تربية متكامل فيهم تس التيالتربوية 
الحيوية عليه ،  وإضفاءنهج إلثراء الم افزأنـه وسـيلة وحورة التربية المعاص في التقدميب الجان

الخبرات  إكسابهمدف لمكوناتها المختلفة به وأدراكهمة وذلك عن طريق تعامل المتعلمين مع البيئ
  . )١٧: ٤١ ( رةمباش ةتؤدى إلى تنمية معارفهم وقيمهم بطريق التية األولي

  
إغناء البرنامج التربوي ، وتزويد التالميذ في بأن األثراء هو  )٢٠٠٠("نبيل عبد الفتاح " ويشير  

المراحل التعليمية المختلفة ، بنوع جديد من الخبرات التعليمية ، يختلف عن الخبرات المقدمة لهم 
ويجب أن تشمل  في الفصل الدراسي المعتاد ، من حيث المحتوى، والمستوى،  واألصالة الفكرية

  . )٦١: ٦٤( التلميذ وتعميق لفهمه. لمعرفة لجيدة توسيعبرامج اإلثراء ا
  

اإلثرائية مزيج من خبرات تربوية تتسم بالتنوع والعمق العلمي  وتعد برامج األنشطة        
والفكري والتي غالبا ال تتوافر في المنهج المدرسي العام وهى وسائل لتحقيق أهداف تتعلق 

فكير وحل المشكالت ، مهارات البحث العلمي والبرنامج بالمحتوى العلمي ،أساليب ومهارات الت
االثرائي هو البرنامج المصاحب للبرنامج الدراسي الرسمي العام للدولة ، وهو يعتمد في مرتكزاته 
وتحقيق أهدافه على إثراء التعلم بناء على ما اكتسبه المتعلم في المنهج األساسي ، ويتكون هذا 

افية وممارسات ومهارات تعضد عمليات التعلم التي تمت في المنهج من معلومات وأنشطة إض
  .  )٥٨: ٤٦المنهج األساسي(

  
أن األنشطة اإلثرائية بصفه عامه تعمل على أحداث سلوك  )٢٠٠٤("" حنان سالموتوضح 

ذو قيمة وأهمية كبيرة وأن إثراء التالميذ باألنشطة الغير تقليدية تهدف إلى تعميق الخبرة وتزويد 
  . )٣٥:  ١٦وجعلها اكثر إيجابية (  ة التعلمعمق عملي
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أن الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحقيق ما يرجوه النظام  )٢٠١١("" حسن أبو عبدة ويشير       
التعليمي من أهداف هي برامج األنشطة ،واألنشطة اإلثرائية تندرج تحت األنشطة التعليمية ويجب 

  . )٢٢:  ١٠لتالميذ ومرتبطة بالبيئة والمجتمع ( أن تكون مناسبة للمستوى العقلي ل
  

إلى أن األنشطة اإلثرائية تعمل على تزويد التالميذ  )٢٠١٠"عماد عبد الرحمن "(ويضيف 
بأنشطة تعليمية غير تقليدية ، تهدف إلى تعميق خبراتهم وتكثيف معلوماتهم وترجع أهمية استخدامها 

ية كثيرة من نواتج التعلم المرغوب فيها والتي قد تفشل في التدريس إلى أنها تحقق تأثيرات إيجاب
  .) ١٧: ٤٠الطرق المعتادة في تحقيقها ( 

    
وتعد المهارات الحركية األساسية بمثابة القاعدة األساسية للممارسة الحركية للطفل ألنها 

 هاأن حيث واالنفعالي واالجتماعي والحركي والنفسي العقلي نموال على مساعدته في وافر بقدرتسهم 
 المهارات الكتساب أساسا وتعد ، الحركي النمو مراحل لتطور بالنســبة مميزة أهمية تحتل

  . )٢٢-٢١: ٣٤( المختلفة الرياضـية باألنشطة المرتبطة والخاصة العامـة
  

 في التربوية المؤسسات جميع اهتمام محور هو أن الطفل إلى )٢٠٠٨" (أحمد "حسين يذكرو     
التي تهتم بها في  الهامه المحاور احد الحركي الجانب يعتبر حيث المبكرة نشأته منذ مجتمع أي

 اذ تعد ،والحجل ،والرمي والوثب كالجري، األساسية الحركية المهارات وال سيما  مرحلة الطفولة ،
 تعد الدعامة بتطويرها والعناية ممارساتها حيث ان للطفل للممارسة الحركية األساسية القاعدة

  . )١٢: ١٣المستقبلية( الطفل حياه في افضل رياضية مهارات لممارساته اسيةاألس
  

استخدام الحاسب كذلك واإلثرائية البرامج ب تبرز الحاجه إلى االهتمام قواستخالصا مما سب
الحركية األساسية ألنها تعتبر العمود الفقري لكثير من  المهارات وكذلك ،في عملية التعلم  األلى

ركية المختلفة في حياة التلميذ المستقبلية، لذا يلزم اعطاء المزيد من االهتمام لتلك المهارات الح
المهارات من خالل البيئة المناسبة والوسائل التعليمية الجيدة التي تساعد التلميذ على تكوين التصور 

لمرحلة الحركي السليم وكذلك أدائها بالشكل الذى يتناسب مع احتياجات وميول التلميذ في تلك ا
  . السنية

 األساسيةل عمل الباحث بالتربية والتعليم وجد قصور في تعلم المهارات الحركية ومن خال
أن  حيث وذلك أثناء مشاركتهم في حصة التربية الرياضية األساسيمن التعليم  األولىلتالميذ الحلقة 

عد قادرة على مواكبة لم توالتي تعتمد على الشرح والنموذج تعلم الالطريقة السائدة في عملية 
 حال تتيأنها االتجاهات التربوية الحديثة والتي تهدف إلى جعل الموقف التعليمي اكثر إيجابية حيث 

  . للتلميذ فرصة االبتكار والمشاركة وال تراعى الفروق الفردية
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ث األنشطة اإلثرائية في محتوى مادة التربية الرياضية  حياستخدام  وعليه فمن الضروري      
مفكر ا وإيجابي ا، وتنمي لديه القدرة على اتخاذ القرار، التلميذ وأنها تجعل التعلم ذا معني، 

  . ، ومهارات التفكير الناقد واالبتكاريستقاللية، واالعتماد على الذاتواال
  

أجريت العديد من الدراسات  في مجال العلوم التربوية اإلثرائية فقد  ةألهمية األنشط ونظرا 
) ١٥)(٢٠٠٣(محمد  حمدان التي تناولت استخدام األنشطة اإلثرائية بصور مختلفة كدراسة ةالمتنوع

 " Ruthr.ramil "   روثر راميل )٢٢)(٢٠٠٦( سحر ملك  ) ،١٦)(٢٠٠٤( حنان سالم  ،
 Richard, Munro"  ريتشارد، مونرو) ٦١( )٢٠١١(محمد  منى ،) ٧٨(م)٢٠١٠(
سوميه السيد ) ٢٧)(٢٠١٢(مجدى شيري) ، ٤٥)(٢٠١٢( فاطمة فليفل ، )٧٧()٢٠١١("
  )٧٤()٢٠١٣(" Joseph Albi, Aldrin Almo جوزيف ألبي، ألدرين ألمو ٢٤)(٢٠١٣(

ت حقق تأثيرات  حيث ةأهمية البرامج اإلثرائي إلىنتائجهم  أشارتوالتي  ،)٢٥) (٢٠١٤( شريف علي
يتناول احد من الباحثين تأثير لم وعلى حد علم الباحث  انه أال، نواتج التعلم فيإيجابية كثيرة 

لحلقة التالميذ  األساسيةعلى تعلم المهارات الحركية  األلىبالحاسب  اإلثرائية األنشطةبرنامج 
  .األولى من التعليم األساسي

ذلك وجد الباحث أن هناك ندرة في البحوث والدراسات التي تناولت تأثير األنشطة ك
ولمواكبة  ومن هذا المنطلق ي عملية التعلم في المجال الرياضيالحاسب اآللي فاستخدام اإلثرائية ب

التقدم التكنولوجي واالتجاهات التربوية الحديثة جاءت فكرة البحث الحالي والذى قد يمكن من خالله 
  من أجل اإلتقان. متقديم المضمون التعليمي بأسلوب جديد للمتعلم طبقا لمبدأ التعل

  أهميـة البحث والحاجة إليه:
  إلى:جع أهمية البحث الحالي تر

 األساسية. مجال تعلم المهارات الحركية في مسايرة االتجاهات التربوية الحديثة - ١
بما يتناسب مع  األساسيةالمهارات الحركية  يمتعلمعلمي التربية الرياضية على يساعد البرنامج  - ٢

 .األساسيالحلقة األولى من التعليم خصائص المرحلة السنية لتلميذ 
اكتساب المهارات الحركية االساسية بالصورة التي تتناسب مع  في ياالثرائامج نالبر همقد يس - ٣

 . األساسيمن التعليم  األولىقدرات وإمكانيات تلميذ الحلقة 
تقدم االستفادة من مميزات الحاسب اآللي بصورة متكاملة من خالل بيئة تعليمية تكنولوجية  - ٤

 عالية.رجة بالصورة التي تحقق األهداف المرجوة بد
  

  هدف البحث :
    بناء برنامج أنشطة إثرائية بالحاسب اآللي والتعرف على تأثيره في  إلىالبحث هذا يهدف 

الحجل) لتالميذ  –اللقف  -الوثب  –الجري  –تعلم بعض المهارات الحركية األساسية ( المشي 
   . الحلقة األولى من التعليم األساسي
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  فروض البحث:  

   ق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة توجد فرو - ١
  .  في تعلم المهارات الحركية األساسية  قيد البحث ولصالح القياس البعدي يةالتجريب       

    توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة  - ٢
 . في تعلم المهارات الحركية األساسية  قيد البحث ولصالح القياس البعدي طةالضاب       

         للمجموعتين  نتوجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات القياسين البعديي - ٣
   البحث ولصالح المجموعة  قيد تعلم المهارات الحركية األساسيةالضابطة في والتجريبية         
 . لتجريبيةا        

    نسبة التغير المئوية للمجموعة التجريبية اعلي من المجموعة الضابطة في تعلم المهارات  - ٤
  .البحث األساسية قيدالحركية         

  
  البحث:صطلحات م

  :   (Computer Education )الحاسوب التعليمي
ركيبه األساسي، ت هو جهاز مثله كمثل أجهزة الحواسيب األخرى، حيث ال يختلف عنها في

 من خالل الحاسوب ستخدمتالحواسيب هو نوع البرمجيات التي وإن ما يميزه عن غيره من أجهزة 
  . ) ١١٥: ٣(مما يجعله أداة طيعة في يد المعلم والمتعلم

  
  

  activities  Enrichment األنشطة اإلثرائية :
وتهدف لنمو  دريسه إلى التالميذت في المعلم يستخدمها التيتعرف بأنها مجموعة من األنشطة        

  . ) ٥٣: ٢١( من المعلم  وتوجيه فاأشرقدراتهم على الفهم والتعمق وتنمية تفكيرهم وتتم تحت 
  

  Fundamental Motor Skills األساسية:المهارات الحركية 
 ،يتسلق  ،يقفز  ،يجري ، طفل منذ والدته تلقائيا فهو يمشيتلك الحركات األولية التي يقوم بها ال          

  . ) ١٤٧: ٣٠(. يقوم بها تلقائياويحبو . . . . وغيرها من الحركات التي يؤديها بتوجيه أو دون توجيه 
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