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 م:ـــــــــــــــــــــــــديتق
ان التعلم احلركي احد اهم العلوم األساسية يف اجملال الرياضي والبدين اليت احتلت مكانة مرموقة يف جماالت 

بية البدنية والرياضية ت احلياة املختلفة ، ويعد االكتساب احلركي علما حيويا وعنصرا مهما من عناصر ال
وفق  املختلفة بأطوارهامع االفراد يف املراحل التعليمية لوم يف كيفية التعامل انسب العوهو من  ،ومدخال هلا

تعليم ، كما ان االكتساب احلركي من افضل األساليب التعليمية اليت تستهدف أسس ونظريات علمية
لى املدى ة على املدى القريب )األهداف اإلجرائية( وعر طاالفراد وتدريبهم للوقوف مبخرجات التعلم املس

 غايات(.البعيد ) املرامي وال
البدين الرياضي  النشاط-ماستالثانية السنة املقياس موجه لطلبة االختصاص الموجه: المستوى و 

 -املدرسي
 التطرق خالل من بتعلم واكتساب املهارات احلركية تتعلق مواضيع املقياس هذا يف : نتناولالمادةوصف 

اكتساب املهارات والتعلم احلركي،  تعلموالتعلم احلركي(، نظريات ال لممدخل )التع :وهي حماور سبعة إىل
انتقال أثر الراجعة يف اجملال الرياضي،  التغذيةكمؤشر من مؤشرات األداء املاهر، السيطرة احلركية  وتقنياته، 

 حماضرة( 41)، وتتفرع من هذه احملاور  علم احلركي(تلالتعلم احلركي، حمكات قياس االكتساب احلركي )ا
ومدعمة بأمثلة وجداول وأشكال توضيحية يف جمال ختصص طلبة املاست ، اسختدم موضوع املقي نظرية

املقبلني على التخرج والعمل امليداين كأساتذة التبية البدنية والرياضية يف املقام االول، وكمدربني رياضيني 
 عمرية. لاملختلف الفئات 

 ة انتقاهلا من أدىن مستوى إىل أعاله،وكيفي اكتساب املهارات احلركيةالطلبة مباهية  فتعري العام:الهدف 
الفراد عامة، ويف ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية حياة ا االمهية األساسية هلذا املوضوع يفو 

 .على وجه اخلصوص
 :ةاألهداف الخاص

 احلركي. التعلمالتعلم و ة بة على ماهيلطأن يتعرف ال -
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 ط حدوث االكتساب املهاري.رف الطلبة على خصائص وشرو ن يتعك أ -
  جماالت االكتساب احلركي املختلفة. أن يتعرف الطلبة على -
 .االكتساب احلركي والعوامل اخلارجية املؤثرة العوامل الداخليةأن يتعرف الطلبة على  -
 .تعلم والتعلم احلركيف النظريات الكالسيكية واحلديثة املفسرة لللتخملأن يتعرف الطلبة  -
 األداء املهاري وأمهية دراسته واهم وتصنيفاته. رف الطلبة أن يتع -
 .خمتلف التقسيمات اخلاصة مبراحل التعلم أو االكتساب احلركيأن يتعرف الطلبة على  -
 ريات املفسرة له.ظنالتحكم احلركي وأهم ال يتعرف الطلبة على مفهومأن  -
 ملؤشرات للسيطرة احلركية.والتنبؤ احلركي  رة عن التوافقلدى الطالب فككون تأن ي -
  يف توجيه التعلم احلركي. وإبراز امهيتها التغذية الراجعةأن يتمكن الطلبة من معرفة  -
 الدروس.ناء تقدمي ثاأهم انواع ومؤشرات التغذية الراجعة وطريقة توظيفها أن يتمكن الطلبة من معرفة  -
 يته وشروط حدوثه.التعلم احلركي وتوضيح أمه أثر مفهوم انتقالأن يتعرف  -
 اثناء عمليات التقييم والتقومي.أهم حمكات قياس التعلم احلركي أن يتمكن الطلبة من معرفة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د/ ص. مساحلي                        2ماستر             ب المهارات الحركية         المادة: اكتسا

5 

 

 
 

 (والتعلم الحركي )التعلممدخل المحور األول: 
 الماهية والمفاهيمم الحركي ل: التع10المحاضرة رقم

 تقديم:
إذ يهدف إىل اكتساب الفرد  –اصة يف عملية التدريب الرياضي املهارات احلركية أمهية ختعلم حيتل 

 املهارات احلركية وإتقاهنا حبيث ميكنه استخدامها بدرجة كبرية من الفاعلية أثناء املنافسات الرياضية.
فمهما بلغ  اضيةسس عليه الوصول ألعلى املستويات الريأواإلتقان التام للمهارات احلركية يت

ية للفرد الرياضي، ومهما اتصف به من مسات نفسية فإنه لن حيقق النتائج املرجوة مستوى الصفات البدن
والفعالية ما مل يرتبط ذلك كله باإلتقان التام للمهارات احلركية الرياضية يف نوع النشاط الرياضي الذي 

اللعب من العوامل اهلامة إلتقان خطط باإلضافة إىل أن إتقان املهارات احلركية  يتخصص فيه. هذا
 املختلفة.

 م التعلم والتعلم الحركي:و مفه -0
 مفهوم التعلم أو االكتساب: -0-0

داخلية ديناميكية معقدة تشمل أنواع خمتلفة من النشاط واخلربة، كما ان التعلم عملية التعلم عملية 
على الفرد يطرأ تعديل صورة  وذلك يفآثارها ستدالل على حدوثها عن طريق يقوم هبا الفرد وميكن اال

 مثال ذلك:و 
)احلالة املعرفية/ اكتساب حركية(، )احلالة البدنية/ اكتساب توافقات عقلية جديدة يف صورة مهارات 
مثل  عالية/فاالن تواجهه( )احلالةالتي معان ومعلومات جديدة يستعني هبا الفرد عند التفكري يف املواقف 

 دفعه وتوجه سلوكه(جديدة توعواطف وميول اكتساب اجتاهات 
1 . 

ان التعلم عبارة عن تعديل نظامي للسلوك يف حالة تكرار لنفس "  DE MONTPELLIERويرى 
 2الوضعية"

                                                 
، 2014ة، لبنان، ، دار الكتاب العلمي1لبدنية والرياضية، طسامر يوسف متعب، وسام صالح عبد الحسين، التعلم الحركي وتطبيقاته في التربية ا1 

 .15ص

r et processus et procédé d’acquisition , édition Vigot ,paris , : Apprentissage moteu net , PSimo 2

France,1990 ,p47 . 
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من اجتاهات وعادات ومهارات مبختلف  يكتسبه" فهو كل ما يسعى إليه الفرد من حتصيل معلومات وما 
 وريا".هذا االكتساب شعوريا او ال شع قلية أو حركية أو وجدانية خلقية سواء كانعأنواعها، 

 1" تغري دائم نسبيا يف السلوك حيدث نتيجة اخلربة"  التعلم بانهدافيدوف(  -ل–)ليندا وقد عرفت 
التعلم هو عملية تستمر مدى احلياة سواء اكان مقصودا ام غري  ،(John j. Rayanتعريف جون رايان )

  .2ة وفهمها والسيطرة عليها قصود، وان اهلدف منه هو التاقلم مع البيئم
من خالل التعريفات التعلم احلركي على انه حيمل أشكاال خمتلفة منها اجلانب التنظيمي املوجه، استعمال ف

جربة تالكتساب ال واخلطأطرق ووسائل بيداغوجية غري مباشرة، وكذلك املمارسة املستمرة عن طريق احملاولة 
 .3(M Dornhoff .H.افق ما ادىل به )وهذا مو 

هو كافة اإلجراءات واألساليب لتعليم فاالتعليم، أال وهو التعلم تيط مع مفهوم وجيب توضيح مفهوم ير    
والوسائل اليت تساعد الفرد على التعلم األكادميي واحلركي، "اما التعلم يؤدي على تعديل السلوك 

 بإتقانفسه من خالل التواصل ليات جديدة حيدثها الفرد باالعتماد على نبواالجتاهات او اكتساب قا
 . 4وضوع املراد تعلمه" امل

 يف:والفرق بني التعلم والتعليم يتلخص 
العكس من التعليم فانه يتم بصورة مقصودة على إن التعلم يتم بطريقة مقصودة أو غري مقصودة  -4

 ومنظمة.
ن السهل إىل رجة ما يكون التعليم وفق خطوات منظمة متدمإن التعلم ميكن أن يكون فجائيا بين -2

 املركب.إىل الصعب ومن البسيط 
يتعلم الفرد عن طريق التعلم أشياء كثرية منها ما يضره ومنها ما ينفعه، بينما يهتم التعليم بتحقيق  -3

 اجملتمع وثقافته.املرتبطة بفلسفة أهداف اجملتمع واألهداف التبوية 
املعلم  طريق التعلم الذايت، بينما يعديكتب معلومات عديدة عن ن معلم فالفرد قد و قد يتم التعلم بد -1

 األساس يف عملية التعليم.
                                                 

 .11رة،ص، دار الدول لالستثمارات الثقافية، القاه1ليندا،ل، دافيدوف، التعلم وعملياته األساسية )ترجمة( سيد الطواب محمد عمر، ط 1 

 .21، ص2014البدني في التربية الرياضية، الطبعة األولى، دار الرضوان للنشر والتوزيع،  إبراهيم، التعلم الحركي والنمومروان عبد المجيد 2 
3 Dornhoff .H .M : l’éducation physique un élément de base pour le développement de la culture physique , 
édition OPU , Alger,1993, p 98.     

 .273، ص2000اليب التدريس الحديثة، دار الكتب للنشر وجدان للكتاب العالمي، األردن،محمود داود الربيعي، طرائق وأس4 



 د/ ص. مساحلي                        2ماستر             ب المهارات الحركية         المادة: اكتسا

7 

 

التمييز بني مفهومي التعلم والتعليم ليس هذه الفروق إال أن الرغم من وعلى 
وإمنا يوجد بينهما درجات من التداخل واالشتاك، حيث إن التعلم حادا 

 التعليم.هو هدف 
 التعلم الحركي:وم همف -0-2

 .خالل خربة مكتسبة لتعديل سلوك اإلنسان" ئية حتدثسلة من التغريات األداالتعلم احلركي فهو "سل
  "وهو عملية تكيف االستجابات لتناسب املواقف املختلفة اليت تعرب عن خرباته وتالئمه مع احمليط". 
استخدامها، و هبا  االحتفاظ القدرة على عملية اكتساب وتطوير وتثبيت املهارات احلركية، كذلكوهو "
ـة، ومن خالهلا يستطيع املتعلم تكوين مهارات حركية جديدة أو تغيريها توافقية والبدنيسني القدرات الوحت

 .  1"عن طريق املمارسة والتجربة
دته وحى الفروع العملية التعليمية العامة واليت متيز حياة الكائن احلي منذ و  أحدويعد التعلم احلركي     

موما والتعلم احلركي على وجه اخلصوص، شري مبختلف أنواعه من التعلم عوفاته، حيث ال خيلو النشاط الب
وتتفق عملية التعلم احلركي مع التدريب الرياضي يف عملية انتقال املعلومات من املدرب أو املدرس إىل 

يت حلركي والناجتة من العملية التعليمية والاالالعب أو التلميذ، كذلك يف التغريات اليت حتدث يف السلوك 
 لم أو الالعب صفات بدنية أو قدرات حركية مهارية.هتدف إىل إكساب الفرد املتع

 وميكن ان نورد بعض التعاريف جملموعة من العلماء يف جمال التعلم احلركي ومنهم:
     :    Schmidt    2"سميت" وحسب 

 ، تؤدي إىل تغريات ثابتة نسبيامرين املكرر والتجربةاليت هلا عالقة بالت هو جمموع العمليات التعلم احلركي
 للسلوك املاهر أو اجليد".

هو: النمو بالقدرات على األداء احلركي وهو جمموعة من العمليات املرتبطة  التعلم احلركيوذكر بأن 
 األداء املهاري.  ىبالتدريب واخلربة والذي يقود إىل تغريات ثابتة نسبيا يف قابلية الفرد عل

داء عن طريق املمارسة، وتطوير يف املهارة احلركية هو تغيري يف األ التعلم احلركي" بأن: " ماجيوشعرفه "
 الناجتة عن الشروط التجريبية والتطبيقية".

                                                 
 11مرجع سابق، ص  والرياضية، سامر يوسف متعب، وسام صالح عبد الحسين، التعلم الحركي وتطبيقاته في التربية البدنية1 

2 E.Thill, R.Thomas,T.CAJA, Manuel de l'éducateur Sportif, Neuvième Edition, Vigot, Paris, 1995, P304. 
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(: أن التعلم احلركي عبارة عن "عملية احلصول على املعلومات األولية للحركة والتجارب 4791) شنابل -
 العام للشخصية". ه العملية جزء من عملية التطورية لألداء وحتسينها مث تثبيتها وتعترب هذلاألو 

بأنه "عملية التغري يف السلوك احلركي للفرد واليت  التعلم الحركي(: عرفا 4711) اونجر وجرو سنج -
النضج او  وتكون ناجتة من عمليات مؤقتة كالتعب ا تنتج أساسا من خالل ممارسة فعلية لألداء وال

 وك احلركي".عوامل اليت تؤثر وقتيا يف السلال تعاطي املنشطات وغري ذلك من
بأنه "عملية غري مرئية وميكن رؤية نتائج التعلم  التعلم احلركي(: عرف 4771) ج. تومبسونبيتر. -

صيب عاملهاري يف حتسن األداء ولكن عملية التعلم تكون داخل اجلسم والعقل ويشتك فيها اجلهاز ال
كي( والذي يبدأ تكوينه يف املراحل كنيك معني تسمى )الربنامج احلر واملخ والذاكرة، والذاكرة العقلية لت

  األوىل للتعلم املهاري".
  :التعلم الحركي خصائص -2

 :يلي إن للتعلم احلركي أربع خصائص حمددة كما
يتصف مبجموعة من املتغريات  ان عملية التعلم هو اكتساب املقدرة على انتاج حركات ماهرة او  -

 جبات من جراء ممارسة التمرين.ا يصبح االفراد ماهرين يف الوااليت حتدث عندم
هذه اخلاصية، مصادر أخرى للتغري مثل  ونستبعدناتج مباشر من التمرين والتجربة واخلربة  التعلم  - 

 واملنشطات......اخل والنضجاملرض والنمو 
  نسبيا.الدائمة  تناتج التعلم هو التغريا  -
 .1داخلية حتدث يف السلوك تغريات  ألنهة والقياس مباشرة التعلم غري قابل للمالحظ -
كي ترى   ولكنتستطيع أن ترى األداء  أنكهو  والفرق، واألداء وهنا يقع الفرق احلاسم بني التعلم 

 .2العلماء لعديد منامستحيل رغم أحباث  وهنايتعني عليك أن ترى ما يدور داخل الفرد  التعلم فانه
  كي:مبادئ التعليم الحر  -2
به  ويلتزمئ التعليم احلركي والتعلم احلركي هو ان األوىل هي خاصة باملريب إن الفرق املوجود بني مباد -3

 املبادئ هي: وهذهعند التعليم 

                                                 
otor control and learning.u.th,edution ,il,human kentics,1999,p266.m ,d, ,a, Richard dtichmS 1 

   .11صتربية البدنية والرياضية،د الحسين، التعلم الحركي وتطبيقاته في السامر يوسف متعب، وسام صالح عب2 
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 مبدأ المعرفة الواعية والفعالية: -
اشتاكهم يف  ومدىابية حنو املمارسة جيالا واالجتاهاتجيب غرس يف نفوس التالميذ كل النواحي  وهنا 
 واالعتماد واجلد والفعاليةاملعرفة الواعية  تأثري لنشاطهم، كما يربز مدى ع تقوميهم الذايتملية التعليم مع

 على النفس.
 مبدأ الوضوح: -
هو توصيل املعلومة النظرية وطريقة تطبيقها بشكل صحيح باستعمال الوسائل كالشرح واألفالم حيث  
 .1رف على عملية التعليمغري هذا املبدأ من الواجبات األساسية للتعي
  االنتظام: مبدأ -

   هو التخطيط العقالين يف عملية التعليم مع مراعاة التدرج يف هذه العملية.
 مبدأ التكرار: -
 من خال حتديد شدة التمارين وتنظيمها يف تكرارات ضمن سالسل. 
 مبدأ الثبات: -
ى األخطاء مع مراعاة احلفاظ عل حوتصحياحلركية عن طريق التكرار كم يف املهارة حهو مقدار الت 

  اخلربات السابقة
        
 : التعلم الحركي ومبادئشروط  – 5
 :وهيخاصة بالشخص املتعلم  وهي 0
  النضج واالستعداد:-

احلركية الواجب باملهارة املرتبط  واالستعداداملساعدة للطفل على التهيؤ  البدنية والعقليةهي عوامل النضج 
 تعلمها.

احلركية  باألسساضية مرتبط املختلفة مرتبط بنمو ونضج معريف جديد يرتبط عن تطور املهارات الري
 . 2وامليكانيكية والتشرحيية والوظيفية، والذي يعمل مؤخرا على تطوير التكنيك والتاكتيك

                                                 
، 2005م كماش، صالح بشير سعد: أسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدم، دار الوفاء لدنيا الطباعة، اإلسكندرية، قاسم لزام صبر، يوسف لزا1 

 .37ص

 .16، ص2002للنشر والتوزيع، لنشر والتوزيع ودار الثقافة ، الدار العلمية الدولية ل1ط علم الحركي،مروان عبد المجيد إبراهيم: النمو البدني والت2 



 د/ ص. مساحلي                        2ماستر             ب المهارات الحركية         المادة: اكتسا

10 

 

 الدافعية: -
فزا للمتعلمني خاصة إذا كانت فالدافعية ميكن تصورها حا نزعة الطفل أو الرغبة املوجهة للتعلم، هي 
 ديهم قابلية فلتلك احلركية.ل
 مالءمة األهداف: -
أي عمل يكون ألغراض وأهداف وكلما كان جمموع هذه األهداف مالئما مع حاجات وقدرات  إن 

 الطفل فانه حياول جاهدا حتقيقه، وهنا تكون العملية التعليمية سهلة.
 اإلدراك: -
    احلركية املناسبة وبذلك جتعل خياله واسعا. رةالطفل متفطنا للقيام باملها هو جمموع املعارف اليت جتعل 
 :مصطلحات تتعلق بالتعلم الحركي-0

 ومفهوم التعلم الحركي: اوال: الحركة
وائية الذي يبحث وحيلل حركات االنسان العش العلم انهأشار بعض الباحثني واملعنيني بعلم احلركة على 

، 1لبدنية والدفاع عن النفس وألغراض تروحيية فيدة منها للحفاظ على الصحة اواملفيدة ويسخر لنا امل
)ميدان دراسة األسس والقوانني امليكانيكية والتشرحيية واملبادئ الفسيولوجية املتعلقة حبركة اإلنسان وهو

 للوصول به اىل أعلى مستوى يف الكفاءة احلركية(.
ة داخلية ويستمد بري عن وضع اجلسم خالل قو ا "تعباهن 2111  وجيه محجوبا بينهكما  واحلركة

 ) وغريها اإلنسان أسس هذه احلركة من خالل العلوم )علـم النفس والتشــريح والكيمياء وامليكانيــك
عرفه اما مصطلح التعلم احلركي الذي يستخدم ويف كثري من األحيان مرادفا وبديال عن علم احلركة ، فقد  

ة اذ أشري اليه يف بعض منها على انه عملية اريف ذات اجتاهات وجماالت عديدالكثري من الباحثني بتع
تكوين حركات جديدة او تبديلها وتغيريها عن طريق املمارسة والتجريب، وقد ذهب البعض اىل أكثر من 

 )من الناحية السلوكية(.ذلك يف تفسريهم للتعلم احلركي 
 ركي: حركي واألداء الحثانيا: التعلم ال

األداء هو املقياس املوضوعي الوحيد الذي ميكن أن يستند عليه يف  بني التعلم واألداء بكون الفرقيكمن 
عليها أداء الكائن احلي للمواقف، أما التعلم فأنه على العكس من ذلك فهو يشري اىل العملية اليت تقوم 

 وتطورها(. منوها)املختلفة  األداءات

                                                 
 .23، ص2016، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ناهد عبد زيد الديلمي: أساسيات في التعلم الحركي، ط1 
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إال من خالل األداء، ومن  شرن مالحظتها وقياسها بشكل مبااحلركي عملية داخلية ال ميك والتعلم
 هنا فإننا لن جند غري األداء مقياسا ملستوى التعلم.

 نتيجة لعملية التعلم. وهوفاالداء: هو الشكل الظاهري لعملية التعلم 
 التعلم: هو تغيري حيدث يف األعصاب نتيجة لتاكم اخلربة.

 م والتدريب:التعل ثالثا/
  ) الفسيولوجية النواحي تطوير (اىل يؤدي) راجعة تغذية + وتكرار ممارسة = (لتدريبا

 احلركي(. السلوك تطوير (اىل يؤدي) راجعة تغذية + وتكرار ممارسة = (التعلم
 التعليم والتدريب:

ذات طابع أكادميي، اما "التعليم يدخل يف مضمون التدريب والتأهيل لألفراد بصيغة معلومات ومعارف  
 1عملية جديدة، هلذا جند ان التدريب حالة مكملة للتعليم"ب فهو مواصلة للتعليم بأساليب التدري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .156، ص1220ن، دار الكتاب العلمية، لبنانية والرياضية، محمود داود الربيعي، التعلم والتعليم في التربية البد1 
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 :والعوامل المؤثرة فيه الحركي التعلم مجاالت: 12المحاضرة رقم 

 : الحركي التعلم مجاالت -10
 تعلم المهارات والعادات: -أوال   

ألساسية كاملشي واجلري والوثب هارات مثل املهارات احلركية اأنواع عديدة من املالتعلم على  تتضمن عملية 
والقفز والتسلق وما إىل ذلك، وكذلك املهارات احلركية الرياضية كتمرير الكرة والتصويب والسباحة ورمي 

 اخل.القرص. 
ات البدنية يتعلم عادة مزاولة بعض التمرينكما يتعلم الفرد أيضًا الكثري من العادات، فعلى سبيل املثال قد 

، فبذلك يكتسب الطعام. اخلعادة القراءة قبل النوم أو عادة غسل اليدين قبل تناول  يوميًا كل صباح، أو
 الفرد نوعاً من السلوك اآليل يتميز بالتكرار يف ظروف معينة ثابتة.

قت عادة، كما اليد اليمىن مهارة ويف نفس الو والعالقة وثيقة بني املهارة والعادة، فالتصويب على السلة ب
ملهارات احلركية اليت يتقنها الفرد ويقوم بتكرارها بطريقة آلية يف غضون ممارسته للنشاط يطلق البعض على ا

 احلركي مصطلح "العادات احلركية".
رات بطريقة آلية دون وتكمن فائدة هذه العادات احلركية بالنسبة للفرد يف أهنا تساعده على القيام بتلك املها

كري حى يتمكن من توجيه كل طاقاته وتفكريه يف نواحي خطط  بذل املزيد من اجلهد يف التفاحلاجة إىل
 اللعب املختلفة اليت تتطلبها ظروف املنافسة. 

  تعلم المعارف والمعلومات والمعاني: -ثانيا
الدائم مع  واملعاين اليت هتيئ له التفاعل يتعلم الفرد ويكتسب منذ والدته الكثري من املعارف واملعلومات

م اللغة واملعلومات العامة والقوانني، ومعاين الرموز واإلشارات واملصطلحات والنداءات اآلخرين. فنحن نتعل
وغري ذلك مما يدخل يف نطاق حصيلة الفرد اليت تيسر له حل ما يصادفه وما يعتضه من عقبات أو 

، احلاضر وإلمكان توقع املستقبل تستفيد من املاضي لتفهم وإدراك صعاب ومشاكل، ويستطيع بذلك أن
ويف النشاط الرياضي يسعى الفرد إىل تعلم الكثري من املعارف واملعلومات عن قوانني األلعاب املختلفة 
وخطط اللعب ونظريات وطرق التدريب ونواحي التغذية واإلسعافات، وغريها مما يدخل يف جمال املعارف 

 لتنظيمية املختلفة. ركي وبطرق ممارسته وبنواحيه ات واملعاين املرتبطة بالنشاط احلواملعلوما
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ويقوم علماء النفس بالسعي حملاولة التوصل إىل أنسب الطرق اليت تسهم يف زيادة حصيلة الفرد من تلك    
 .اخلربات لتنمية قدراته وتوجيهها التوجيه السليم

 ثالثا: تعلم السلوك االجتماعي: 
عل مع اآلخرين إذ يتعلم الفرد يف غضون اجلماعة، فاإلنسان دائم التفا ش اإلنسان مبفرده مبعزل عنيعيال 
عن انفعاالته ويتعلم اجتاهاته ومعتقداته وقيمة  ويكتسب التعبريكيف يؤثر يف الناس وكيف يتأثر هبم،  ذلك

 رمه وغري ذلك من خمتلف أساليبويتعلم اآلداب اليت تعارفت عليها اجلماعة وما تبيحه وما حت وميوله،
هتيئ له أسباب التكيف الشخصي مع اجلماعة وهذه كلها نواحي ال تدخل  اليت السلوك االجتماعيوأمناط 
 وال املعارف واملعلومات. املهارات والعاداتيف عداد 

 ماعيةوالنشاط الرياضي من حيث هو ظاهرة اجتماعية يسعى حملاولة إكساب الفرد لنواحي السلوك االجت
 السلوك االجتماعي احلميد.أساليب لق الرياضي وغريها من املقبولة كالتعاون واخل 

 تعلم السلوك المميز للفرد: رابعا/
لكل فرد منا سلوك خاص وأسلوب يف احلياة مييزه عن غريه من األفراد كطريقة الكالم والضحك وأسلوب 

ي فكل فرد ق ذلك أيضًا على النشاط احلركالتفكري وطريقة عرض املوضوعات وما إىل ذلك، كما ينطب
خاص يف طريقته ألداء خمتلف املهارات احلركية، ويتعلم الفرد هذه األمور يف غضون رياضي يتميز بأسلوب 

 حياته ومن خالل اكتسابه للمهارات واملعارف واملعلومات والنواحي االجتماعية السالفة الذكر.
 كـي:المؤثـرة في التعلـم الحر  العوامـل -2
 :الداخليةالعوامـل  --2-0

  التصميم على الهدف: -4
لم حركة جديدة عمل إجيايب من جانب الفرد الرياضي، يرتبط بإدراك الفرد للحركة أو املهارة اجلديدة تع

مع إميان الالعب هبدف احلركة أو املهارة، وطاملا أن ذلك عمل إجيايب فهناك نشاط يقوم به الفرد يف 
 فع احلركة.امل عن قناعة منه وهو داخمتلف الظروف والعو 

 التجارب الحركية:المخزن الحركي و  -2
يرتبط تعلم احلركات اجلديدة دون شك على منو األجهزة الداخلية املختلفة وخاصة اجلهاز العصيب وما  
ويه من قدرات إدراكية معرفية، ولكي يتمكن الطفل من الشعور باالتزان ويستطيع الفرد الرياضي تحي

 اخلربة احلركية(.السابقة )نده التجارب احلركية كات جديدة كلما كثرت عتعلم حر 
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  غرض الحركة وهدفها: -3

لكل حركة واجب حيدد هدف وغرض احلركة، وكل حركة رياضية يتعلمها الفرد ختدم أو حتقق واجبا 
لواجب حركيا سبق أن تعلمه أو معرفته، وعليه كان من األمهية استطاعة الفرد الرياضي استيعاب ا

 .1لم أفضل واضحا، حى تكون هناك قاعدة تعاحلركي مضبوطا و 
  (:االستعداد )النضج الجسدي والعقلي درجة -1

الدي مل يكتمل منوه اجلسدي والعقلي ال يستطيع ان يكتسب املهارات احلركية وخاصة ادا كانت 
ج واكتمال اكتمال النضوهلذا جيب مراعاة اجلوانب من  التحمل،تتطلب الكثري من اجلهد والصرب وكذا 

دية اليت يستطيع من خالهلا اداء املهارات احلركية واليت تعطيه مستوى مقبول من القوي العقلية واجلس
 املطلوبة.االستعداد لتعلم املهارة 

 المتعلم:مناسبة المهارة او الحركة مع حاجيات  -0
سه اليها بينما يبتعد عن  متيل نفما مييل الفرد املتعلم للحركة ايل احلركات او املهارات اليت كثيرا 

 واحلركية.رات اليت ال ختدمه وال تتناسب مع قدراته املعرفية والبدنية املها
 المتعلم:الحالة النفسية التي يكون عليها  -0
اليت يكون عليها املتعلم مثل القلق او اخلوف او امللل ......اخل، قد  املزاجيةونقصد بدلك احلاالت  

بدلك ال يستطيع التكيز بصفة  ألنهيريد تعلمها كتساب احلركة او املهارة اليت لم من ا حترم الفرد املتع
 الذهن.جيدة يف حني يكون انتباهه مشتتا وشارد 

لمية ونشري مثال إىل العملية التع علىباإلضافة إىل العديد العوامل األخرى اليت ميكن ان تؤثر بدورها        
 الذاكرة تراكمن يف التخزي على القدرةواجلسدية، لصحية النفسية مة االسال ة،الدافعي للمتعلم،درجة الذكاء 

للمتعلم.املرحلة العمرية  املهارات، وكذاوتشابه   
 الخارجية: العوامـل -2-2

 المحيطة:البيئة  -0
عض ما تكو ن البيئة احمليطة باملتعلم سببا او عائقا يف احلول دون تعلم املهارة احلركية بالنسبة لب كثيرا
كما ميكن ان تكون غري مؤمنة وحتتوي   للممارسة،البيئة غري صاحلة  حيث قد تكون املتعلمني،الفراد ا

 البقاء يف اخلوف املستمر وبالتايل عدم ارتياحه. علىالعديد من املخاطر اليت جترب املتعلم  على

                                                 
 31ي والنمو البدني في التربية الرياضية، مرجع سابق، صالمجيد إبراهيم، التعلم الحرك مروان عبد1 
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ئة احمليطة، وتوافر سبل البيوقد اتضح من العديد من الدراسات اليت أجريت ان جمموع العوامل الثقافية يف 
اخلربات العلمية وطبيعة العالقات العامة بني املتعلم من ناحية وبني املدرس واالهل من ناحية ثانية  اكتساب
 .1على اتقان عملية التعلم إذا ما توافرت العوامل والظروف األخرى يساعد
  التعليمية:الوسائل  -2
يف حني ان غياب  ني،املتعلميث اهنا تكون نعمة علي ح وجود الوسائل التعليمية مهمة يف التعلم ان

 جهة ومنمن  احلركة، هذااالجهزة والوسائل املناسبة يؤدي ايل احلول دون التعلم املطلوب للمهارة او 
 علىجهة اخر جند ان االستعمال الغري الصحيح هلده االجهزة والوسائل يكون سبب يف عدم القدرة 

 جيدة. قةتعلم املهارة احلركية بطري
 المناخية: الظروف -3
جند يف بعض االحيان ان الظروف املناخية مثل الربد القارص او احلرارة الشديدة تكون عائقا يف تعلم  قد

التوقف عن العمل خاصة  علىاملهـارات احلركية لبعض االفراد فالرياح القوية واالمطار الغزيرة جترب املتعلمني 
 ب.مل يكن هناك قاعات للتدري إذا
 الرجعية: التغذيةالطرق الخاطئة وغياب -5
كثريا ما يسلك بعض املعلمني أو املدربني طرق وسبل للتعليم تكون خاطئة باإلضافة كذلك ايل غياب  

 الصحيحة.التغذية الرجعية اليت تلعب دورا هاما يف توجيه املتعلمني حنو املهارات واحلركات 
م احلركي كالضجيج وشدة ن تزيد أو تنقص من مستوى التعلا أإىل عوامل خارجية أخرى من شأهن باإلضافة

 االضاءة ومدى سالمة قنوات االتصال بني املدرب واملتدرب.
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 الحركيوالتعلم  نظريات التعلم الثاني:المحور 

 : النظريات الكالسيكية للتعلم والتعلم الحركي:13المحاضرة رقم 

 : تقديم
ومن امليادين املهمة  ،يف شى امليادين العلمية والتبويةلكثري من الباحثني و لب اتتط اناإلنسعملية بناء  إن

 اكتساهبا واالرتقاء هبا  وآلية وتقنينها اإلنساناملختلفة وخاصة تلك املرتبطة حبركة  وعلومههو امليدان الرياضي 
والتصرف  األداءري هن سر وترب واليت تفس على وجه اخلصوص التعلم احلركيو  وماالتعلم عموجدت نظريات ا
 .حلركيا
 : الكالسيكية السلوكيةالنظريات   - 0
جمموعة من النظريات اليت تتفق فيما بينها على  حيث تضم االوىل الوظيفيةو  وتضم النظريات االرتباطية 

قد اليت ظروف أمهية االرتباطات بني املثريات واالستجابات، إال أهنا ختتلف فيما بينها بالنسبة للمواقف أو ال
، باإلضافة إىل اختالفها يف التأكيد على عمليات معينة ترى ضرورهتا حلدوث رتباطاتاالحتدث فيها هذه 
 ومن بني هذه النظريات ما يلي : مثل هذا االرتباط

 :نظرية التعلم الشرطيأوال: 
العصـيب بـني املثـري  تبـاطاالر " عملية التعلم تفسرياً فسيولوجياً على أساس تكوين نوع مـن بافلوفيفسر "إذ  

ال يكون بني املثري األصلي، واالستجابة الطبيعية له، وإمنا حيدث بني مثـري آخـر  طولكن االرتبا ،جابةواالست
، وبالتـايل )مثري شرطي( ارتبط باملثري األصلي وأصبح مبفرده يستدعي االستجابة اخلاصة بذلك املثري األصـلي

   .أصبح مثريا شرطيا
 .قادرا على استدعاء االستجابة الشرطية أصبحا انه قد صية التنبيه طاملسب خااكت انه فإنه يقال عنه

 وكان بافلوف يعتقد ان هناك منطني للتعلم مها:
 أ/ التعلم الكالسيكي: أي ان الكائن احلي لديه ردود فعل طبيعية غري مشروطة باي مثري خارجي للتعلم.
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لكائن احلي يتعلم إذا كان هنـاك سلوك الوسيلي وهو ان ابال ياناب/ التعلم االجرائي )الوسيلي(: ويسمى أح
  1مؤثر مشروط )مؤثر خارجي(

 : مبادئ التعلم الشرطي
كنتيجـة للتجـارب   والـتعلم احلركـي مت استخالص املبادئ التالية اليت تفيد يف فهم طبيعة هـذا النـوع مـن الـتعلم

 -وهي: املختلفة اليت أجريت على االستجابة الشرطية 
 م:عيتدلا  
  املثــري غــري الطبيعــي )الشــرطي( بــاملثري الطبيعــي حــى تــتم الرابطــة بينــه وبــني ويقصــد بــه ضــرورة اتبــاع

االستجابة الشرطية ويعمل على تقويتها، ويساعدنا هذا املبدأ على فهم أمهية التدريب والتكرار وأثر 
 الدافعية إلمكان التحكم يف عملية التعلم. 

 ة:يالخمود والعودة التلقائ 
  درجيياً وختمــد يف حالــة تكــرار ظهــور املثــري غــري الطبيعــي )الشــرطي( تتالشــى االســتجابة الشــرطية تــ

مبفـــرده، وال يقصـــد المـــود االســـتجابة الشـــرطية زواهلـــا هنائيـــاً بـــل ميكـــن عودهتـــا تلقائيـــاً بعـــد فـــتة مـــن 
   وهنا تكمن ضرورة التدعيم من وقت آلخر لضمان دوام االستجابة الشرطية. ،الوقت

نقـوم بالتـدريب عليهـا وال يعـك ذلـك أهنـا  ركية اليت ال نسـتعملها والفمن املالحظ مخود املهارات احل
نسـبياً اسـتعادهتا واسـتجاعها  فـتة قصـريةتتالشى كلية بـل جنـد أهنـا تـتك بعـض اآلثـار الـيت ميكـن يف 

التدريب الرياضي القـدرة  ةرسمبواالة التعلم والتدريب.  فالفرد يفقد عند انقطاعه لفتة طويلة عن مما
أداء املهارات احلركية املركبة اليت تتميز بالصعوبة، وتتالشي املهارة تـدرجيياً كمـا حيـدث يف حالـة على 

تكوهنـا طبقــاً ملراحــل حمــددة. ففــي البدايــة تتالشــى تلـك العناصــر الفريــدة الــيت تعطــي للمهــارة احلركيــة 
لمهـارة.  ويـتمكن الفـرد واحي امليكانيكيـة األساسـية لنلا االرتباط التوافقي اجليد مث يلي ذلك تالشي

مـــن اســـتعادة القـــدرة علـــى األداء اجليـــد تـــدرجيياً مبـــواالة التـــدريب، فـــالفرد الـــذي ينقطـــع عـــن ركـــوب 
الدراجــة لفــتة طويلــة يســتطيع اســتعادة اكتســاب تلــك املهــارة بعــد فــتة قليلــة مــن التــدريب ويســمى 

  ذلك بالعودة التلقائية.
 

                                                 
 .16سابق، ص بية البدنية والرياضية، مرجعالتعلم والتعليم في التر :د داود الربيعيمحمو 1



 د/ ص. مساحلي                        2ماستر             ب المهارات الحركية         المادة: اكتسا

11 

 

 ميمالتع: 
  عملية التعلم غالباً ما تكون مركبة ومعقدة لدرجة كبرية وترتبط حبدة  جماالت اإلدراك اليت تؤثر على

جمموعــة مــن املثــريات هــي املشــتكة  اإلدراك ومســتوى التعــرف وعمــا إذا كــان هنــاك مثــري واحــد أو
يس فقـط مـن ل( فكأن تعميم املثري هو إجراء حتدث فيه استجابة )س، واملستخدمة يف عملية التعلم

 (. 3)م (،2أيضاً من مثريات أخرى مشاهبة )م ( ولكن4مثري معني )م
أي أنـــه إذا تكونـــت اســـتجابة شـــرطية ملثـــري معـــني فـــإن املثـــريات املشـــاهبة ميكـــن أن تســـتدعي نفـــس 

وهــذا يعــك أن الفــرد إذا كــان قــد تعلــم اســتجابة معينــة يف مواجهــة مثــري معــني وأدت إىل  ،االســتجابة
ذه االســـتجابة عنـــد ظهـــور بعـــض املثـــريات  فـــإن هنـــاك احتمـــااًل يف حـــدوث هـــنيمعـــحتقيـــق هـــدف 

  املشاهبة.
ونفــس هــذا الشــيء حيــدث يف حالــة الطفــل الــذي عــرف ان الكــرة مســتديرة فيطلــق اســم الكــرة علــى  

 .1كل شيء مستدير تقع عليه عيناه سواء اكان برتقالة او قمرا ام غريها
املتعـددة املختلفـة يف غضـون ة على تعلـم االسـتجابة للمواقـف ر قدوهكذا تفيدنا ظاهرة التعميم يف ال

ممارسة النشاط الرياضي طبقاً ملقـدر التشـابه بينهـا وبـني املواقـف الـيت اعتـدنا عليهـا أثنـاء التـدريب أو 
 املنافسات الرياضية.

  :التميز 
  طي طبقــاً ملبــدأ شــر الوبــالرغم مــن قــدرة الكــائن احلــي علــى االســتجابة لتلــك املثــريات الــيت تشــبه املثــري

ذكره فإنه من املمكـن تعلـم الكـائن احلـي االسـتجابة للمثـري الشـرطي األصـلي وحـده  التعميم السابق
، مبعـىن ان الكـائن وعدم االستجابة للمثريات املشاهبة وذلك بتدعيمه دون املثريات األخـرى املشـاهبة

وقـف وبـذلك ال حتـدث االسـتجابة امل احلي يستطيع يف هـذه احلالـة ان مييـز بـني املثـريات املوجـودة يف
 .2اال للمثري املعزز

                                                 
 .11التعلم الحركي والنمو البدني في التربية الرياضية، الطبعة األولى، ص :د إبراهيممروان عبد المجي 1
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ففــي حالــة قيــام الفــرد بالتصــويب علــى اهلــدف أثنــاء الرميــة احلــرة يف كــرة الســلة فإننــا نســتطيع تدريبــه 
علـى اسـتخدام طريقـة تصـويب معينــة والتنبيـه عليـه باسـتخدام تلـك الطريقــة والعمـل علـى إتقانـه هلــا، 

 تلك الطريقة.  فيها بالرمية احلرة يف استخدامم قو فبذلك يستطيع يف كل مرة ي
 الخطأ:تصحيح التعلم بالمحاولة و  ثانيا: نظرية
" أن الـــتعلم ســـواء يف اإلنســـان أو احليـــوان حيـــدث عـــن طريـــق احملاولـــة Thorndike ثورنـــداي "يـــرى  

حملاوالت قبل أن ا أوواخلطأ فالكائن احلي يف سلوكه إزاء خمتلف املواقف يقوم ببذل العديد من االستجابات 
 جابة الصحيحة. يصل إىل االست

فعلــى ســبيل املثــال إذا حاولنــا تعلــم التصــويب علــى الســلة فإننــا نقــوم يف البدايــة بتوجيــه الكــرة حنــو  
اهلدف والقيام بالتصـويب فنجـد أن الكـرة ختطـئ اهلـدف، فـإذا الحظنـا أن الكـرة قـد احنرفـت ميينـاً بعيـداً عـن 

ا وجــدنا أن  الكــرة مل تصــل إىل اهلــدف فإننــا نســعى الكــرة قلــياًل جتــاه اليســار، وإذه جيــاهلــدف فإننــا حنــاول تو 
إلعطاء التصويبة املزيد من القوة واالرتفاع وهكذا، ففي غضون حماوالتنا املتكررة جند أن بعض االسـتجابات 

ذا يعــك أن وهــ، ختتفــي تــدرجيياً وتبقــى بعــض االســتجابات األخــرى الــيت توصــل إىل النجــاح يف إصــابة اهلــدف
 تجابات حمتملة أو ممكنة خيتار من بينها االستجابة اليت حتقق له الوصول للهدف. الفرد يقوم بعدة اس

قطـة ال عـل" إثبات نظريته بعدة جتـارب علـى احليوانـات، ومـن جتاربـه املشـهورة ثورندايكوقد حاول " 
 القفص.ائعة يف اجل

ففـي حالـة ، ة بتلـك الطريقـةملهـارات وخاصـة املهـارات احلركيـا منويرى بعض الباحثني أن الفرد يتعلم الكثري 
تعلم الفرد ملهارة التصويب أو التمرير أو الوثب أو القفز أو السباحة وكذلك تعلم اآللة الكاتبة أو املوسـيقى 

ة االو فإننــا جنــد أن األداء يتســم يف البدايــة بــالكثري مــن األخطــاء ويــرتبط باحلركــات الزائــدة غــري الضــرورية، ومبــ
ء تـدرجيياً ويتحسـن األداء ويقـل مقـدار الطاقـة املبذولـة وينـتج عـن ذلـك الشـعور التدريب واملران تقـل األخطـا

 وهكذا فإن تعلم واكتساب املهارات بتلك الطريقة ما هو إال حماولة وخطأ. ،باملتعة والسعادة
  قوانين التعلم بالمحاولة والخطأ:

م فيهــا عمليــة الــتعلم، وميكــن يت تــتانني حتــدد أنســب الظــروف الــو قــ دة" يف البدايــة بوضــع عــثورنــدايكقــام "
 تلخيص أهم تلك القوانني بعد تعديلها كما يلي:
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 األثر:قانون  -0
إىل أن الرابطة بني املثري واالستجابة تقوى إذا صحبها أو تبعها ثـواب مـا، وهـذا يعـك أن الثـواب  يشير 

 ،ار املوقــف أو املثــريد تلــك االســتجابة وتكرارهــا بتكــر النــاتج عــن جنــاح اســتجابة معينــة يعمــل علــى توكيــ
فالفرد يقبل على التعلم احلركي إذا ما ارتبط باخلربات احملببـة إىل الـنفس كالنجـاح يف األداء أو اكتسـاب 

 .1تقدير املريب وتشجيعه
سـبيل لـى فع االسـتجابة،أما العقاب فيختلف أثره فقد يؤدي إىل إضـعاف الرابطـة ويقلـل احتمـاالت تكـرار  

يب الرياضـــي أن تعلـــم مهـــارة مـــن املهـــارات احلركيـــة يـــرتبط بـــبعض النـــواحي اخلاطئـــة أو املثـــال عنـــدما يـــرى املـــر 
بالسلوك غري املرغوب فيه فيستطيع يف تلك احلالة استخدام أثر العقاب وتكرار ذلـك ممـا يـؤدي إىل احتمـال 

 إقالع الفرد عن تلك االستجابات اخلاطئة. 
 .من العقاب، وأثره مباشر بينما العقاب أثره غري مباشروأعظم أثراً  ة أن الثواب أقوىوجيب علينا مراعا

  قانون االستعداد: -2
إذ تتوقــف ســرعة تعلــم املهــارات احلركيــة  ،درجــة اســتعداد ونضــج الفــرد لــتعلم بعــض النــواحي املعينــة هــو

كن طفـــل ل ال يـــتمثـــاملفعلـــى ســـبيل ا ،والقـــدرات اخلططيـــة علـــى درجـــة النضـــج العضـــوي والعقلـــي للفـــرد
تعلم خطط اللعب يف كرة القدم أو كرة اليـد مـثاًل نظـراً لعـدم نضـجه العقلـي بدرجـة كافيـة،  التاسعة من

وكـــذلك ال ميكنـــه تعلـــم دقـــة التصـــويب علـــى هـــدف كـــرة الســـلة باســـتخدام األدوات ذات املواصـــفات 
 . القانونية لتلك اللعبة نظراً ألن استعدادته البدنية ال تؤهله لذلك

 :(التدريبالتمرين )قانون  -3
يعمــل التمــرين علــى تقويــة  لــه إذبــني املثــري واالســتجابة  ن املمارســة والتكــرار تعمــل علــى زيــادة العالقــةإ 

 2األعصاب وحيدث العكس عندما يضعف التمرين إذ تضعف العالقة بني املثري واالستجابة
ك باآلثـار والنتـائج السـتجابة مـع ارتبـاط ذلـ واملثـريويتلخص يف أن التـدريب يـؤدي إىل تقويـة الرابطـة بـني ا   

اإلجيابيــة، إذ أن جمــرد التــدريب علــى املهــارات احلركيــة ال يــؤدي إىل تعلــم املهــارات بــل جيــب أن يــرتبط ذلــك 

                                                 
 .277، ص1117عارف، مصر، فس التربوي الرياضي، دار المعلم الن :سعد جالل، محمد عالوي 1
 30 والرياضيةالتعلم الحركي وتطبيقاته في التربية البدنية  :يوسف متعب، وسام صالح عبد الحسين سامر 2



 د/ ص. مساحلي                        2ماستر             ب المهارات الحركية         المادة: اكتسا

21 

 

بالشعور باالرتياح واإلشباع الذي قد ينتج عن حذف األخطاء املرتبطة بـاألداء واإلحسـاس بتقـدم املسـتوى، 
هـا مـن االسـتجابات يف الظهـور علـى أن يتبعهـا الثـواب جابات املتعلمـة دون غري السـتصة لفبذلك يعطي الفر 

 الذي يسهم يف زيادة قوهتا.
وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن عــدم املمارســة أو االمتنــاع عــن التــدريب يــؤدي إىل إضــعاف الرابطــة بــني املثــري 

 واالستجابة وبالتايل إىل توقف التعلم وعدم التقدم.
 ة والخطأ: ي والتعلم بالمحاولشرطم اللتعلالفرق بين ا
  

 (0شكل رقم )
 
 التعلم بالمحاولة والخطأ                       تعلم شرطي كالسيكي   

 (0استجابة )س  ( 0مثير )م            
 (2استجابة )س  ( 2مثير )م           

  
 (3استجابة )س  ( 3مثير )م          
 (5استجابة )س   (5)م مثير          

 
 
 
 
 نظريات المعرفية:ال -2

  التعلم باالستبصار: نظرية 
الفضل يف اكتساب هذا النوع من التعلم إىل أفراد مدرسة يف علم الـنفس  : يعزىباالستبصاروصف التعلم 

ـــــة مـــــن أبـــــرز علمائهـــــا  Gestaltتســـــمى مدرســـــة اجلشـــــتالت   كوفكـــــاو Kohler كيهلـــــرمدرســـــة أملاني
Koffka مري وفرتها Wertheimer . 

 ت متعددة تؤدي إلى استجابة واحدة مثيرا
 
 

 تعددةإلى استجابات م مثير واحد يؤدي

 مثير )م( استجابة )س( 
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نظريــة بصــورة خاصــة بطريقــة إدراك األشــياء عــن طريــق البصــر، وكيــف ان هــذا االدراك البصــري هتــتم هــذه ال
 1يتعامل مع األشياء يف اطارها الكلي دون التفاصيل

علـى القــرد  املشـهورة" للتـدليل علـى وجـود هـذا النـوع مــن الـتعلم التجربـة كيهلــرومـن التجـارب الـيت قـام هبـا "
 (14)الشكل  "،انكل"س

 
 على القرد سلكان : صورة توضح تجربة التعلم باالستبصار (10)صورة 

 
 هبذه الطريقة كالتايل: يف مميزات التعلم  فيصل ياسين الشاطيو محمد عوض بسيونيويلخص 

 ان التعلم يتوقف على تنظيم املشكلة تنظيما خاصا حبيث يسمح بادراك العالقات فيما بينها.-
 ه بعد ذلك بسهولة.إىل اهلدف ميكنه تكرار  فردال لمى وص-
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 يتوقف هذا النوع من التعلم بقدرات الفرد العقلية ونضجه وخرباته السابقة. -
 .1هذا النوع من التعلم تسبقه يف البداية نوع من أنواع السلوك باحملاولة وتصحيح اخلطأ-
كنتيجـــة   وإدراك العالقــات أو مالحظــةق يــر الوصــول إىل احلــل يــأيت فجــأة بعــد فــتة مــن الــتدد عــن طأن  -

وقد أطلقت مدرسة "اجلشتالت" علـى هـذا النـوع مـن الـتعلم كلمـة الـتعلم بالبصـرية ، لإلدراك الكلي للموقف
 أو االستبصار.

وهذا النوع من التعلم كثرياً ما نالحظه يف تعلم بعض املهارات احلركية، فعلى سبيل املثال عند تعلم الفرد      
تكيـز انتباهـه علـى مشـاهدة النمـوذج الـذي يقـوم بـه املـدرس لتلـك املهـارة الثالثيـة" جنـده يقـوم ب ثبـةلو ا"ملهـارة 

اسـتعداد وتركيـز جيمـع فيهـا   هدفـر ميـر مب ويقوم باكتساب التصور البصري هلا وتكوين فكرة كلية عنها، مث جنده
تلـف عناصـر ء وحيـاول الـربط بـني خماألدا يف جنـده يشـرع كل تصوراته حملاولة أداء تلك املهارة احلركية، وأخـرياً 

أخطأ فيه  وقد يفشل يف جزء منها ولكننا جنده يعاود احملاولة من جديد وإصالح ما ،احلركة والقيام هبا ككل
إلدراكه لتسلسل عناصر املهارة كلهـا كمـا يـربز هـذا النـوع مـن الـتعلم عنـد قيامنـا بـتعلم بعـض نـواحي خطـط 

بدايــة ممــا يفســد عمليــة اإلدراك واالســتيعاب الكامــل ســيم اخلطــة إىل أجــزاء يف التق ناللعــب املختلفــة نظــراً أل
 حملتويات وهدف اخلطة. 

 الفرق بين النظريات االرتباطية والتعلم باالستبصار: 
لعـــل أهـــم مـــا يفـــرق بـــني النظريـــات االرتباطيـــة )الـــتعلم الشـــرطي والـــتعلم باحملاولـــة واخلطـــأ( ونظريـــة الـــتعلم     

 تالت( ما يلي: شجل)ا رصاباالستب
فالكـل مهمـا كانـت عناصـره  ، الـذين يهتمـون بالكـل  اجلشـتالتيونبـاجلزء علـى عكـس  االرتبـاطيون يهتم -

فاحملـاورة قبــل  ،إمنـا هـو وحــدة هلـا تنظيمهـا اخلــاص، وتسـتمد األجــزاء صـفتها مـن الكــل الـذي تنتمـي إليــه
القيــام هبـــا  كــرة الســلة إال أن طريقـــة  يف بويالتصــويب يف كــرة اليـــد هــي نفــس احملـــاورة بــالكرة قبــل التصـــ

تستمد صفتها من املهارة احلركية املركبة )احملاورة والتصويب( اليت تنتمي إليها نظراً ألن طريقة أداء املهارة 
احلركيــة املركبــة ككــل ختتلــف يف كــل لعبــة عــن األخــرى اختالفــاً واضــحاً لــذا تســمى هــذه النظريــة بالنظريــة 
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الكليـات علــى أهنــا جمموعـة مــن اجلزئيــات مرتبطــة  لنظــر إىلريــة التابطيــة إىل االنظيـل مت هــذا بينمــا ،الكليـة
 بعضها ببعض.

اجلشتالتيون السابقة للمتعلم يف حل املشكالت احلاضرة واآلنية بينما ال يركز خلربات با االرتباطيون يهتم -
 ها.دجو ال ينكروهنا بل يقرون بو تلك اخلربات السابقة للفرد ومع ذلك ال  على

الطريقــة الــيت يســتخدمها الفــرد يف جتــاوز مشــاكله التعليميــة عنــد االرتبــاطيني بينمــا  ان احملاولــة واخلطــأ مهــا -
 . 1يقول اجلشطالتيون ان املتعلم ال يلجأ اليها إال إذا كانت املشكلة أكرب مما حتمله قدراته العقلية
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 :15المحاضرة رقم 

 (معالجة المعلومات–الذاتي  الضبط) المعرفية النظريات 
  (:السبرانيةالذاتي ) الضبط يةنظر  
 1تعك التحكم الذايت وهي حمور نظرية االتصال والتحكم لسبرينتيك ان كلمة ا. 
  :أو السيبرنتي ( السبرانيةالذاتي )لضبط مفهوم  -0
يطلـق عليـه  الـذي يلمفـاهيم العصـر احلـا مـن Cyberneticsالسـربانيةنظرية التحكم الـذايت أو نظريـة  

لتطــــورات الســــريعة املتالحقــــة احلادثــــة يف تكنولوجيــــا اآلالت واألجهــــزة املختلفــــة  ضــــوء اعصــــر اآللــــة يف 
والـــيت أدت إىل إمكانيـــة التوصـــل إىل طـــرق وأســـاليب جديـــدة لفهـــم  االلكتونيـــة،كاحلاســـبات اآلليـــة أو 

 السلوك البشري وبصفة خاصة عملية التعلم.
ظريــة احملاولــة واخلطــأ مــثاًل ميكــن مالحظــة أن طي أو نرهــا كنظريــة الــتعلم الشــر بق ذكاســففــي النظريــات ال     

يف حـــني أن اجتـــاه املثــري يـــرتبط باســـتجابة معينـــة ويفــتض أن املـــتعلم ال يـــتحكم بدرجـــة واضــحة يف املوقـــف، 
القـدرة علـى يطـة و ( يؤكد على أمهية حتكم املتعلم يف املوقـف والظـروف احملالسرباينالتحكم الذايت )أو االجتاه 

يت يف حركاتــه، وبالتــايل يســتطيع املــتعلم االعتمــاد بدرجــة أقــل علــى املتغــريات اخلارجيــة الضــبط والــتحكم الــذا
 وزيادة االعتماد على عمليات التحكم والضبط الداخلية أو الذاتية.

ى علـم علـقـه أطل والـذي" أفالطـونويرى بعـض البـاحثني أن أول مـن اسـتخدم لفـظ "سـيربنتيكا" هـو "      
يف كتابه مقال يف فلسفة العلوم  Andre Amper أندريه أمبير الفرنسي وقد استخدم العامل،  جيه السفنو ت

لفظ سيربنتيك وذلك عند تعرضه للحديث عن الطرق اليت تقود هبا احلكومـات احلكـم بطريقـة  4131عام 
 .علم إدارة الدولةمعينة من قبل وكان يقصد به 

ـــر اعتبـــار ميكـــن ويف العصـــر احلـــديث  ـــوربرت فين ( عـــامل 4171-4711) Norbert Wiener ن
التكنولـــوجي أول مـــن  Massachusettsس شوســـتتالرياضــة األمريكـــي الـــذي كــان يعمـــل أســـتاذا مبعهــد ماسا

بـني الضـبط كاجتـاه علمـي جديـد ومـن أوائـل مـن الحظـوا الشـبه الكبـري   الـذايت، الضـبطاو  صاغ السـيبربنتيك
كمــا كــان أول مــن ربــط العلــوم   قــةمصــطلح ســيربنتيك لوصــف هــذه العالســتخدام يل وااإلنســاين والضــبط اآل
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بتجميـع دراسـاته يف   4711وقـد قـام فينـر عـام  ،املختلفة بعضها بالبعض اآلخر داخل إطار نظريـة الـتحكم
 التحكم واالتصال يف اآللة أو احليوان".  –كتاب بعنوان "السيربنتيكا 

ـــد مـــن التعر         ـــنظمعمـــل االعلـــم الـــذي يفســـر أمههـــا:  ا العلـــميفـــات هلـــذوهنـــاك العدي ـــنظم  ل املختلفـــة )ال
أو انــه  تعتمــد يف عملهــا علــى إشــارات تصــل إليهــا، الفيزيائيــة أو الفســيولوجية أو الســيكولوجية وغريهــا( الــيت

 .التغذية الرجعيةمبك على  علم نظم التحكم والضبط الذايت
ث والعمليـات كا" هـو أن كـل التغـريات واألحـداسـيربنتيعلـم "ال ومن بـني أهـم األساسـيات الـيت يرتكـز عليهـا

 وتتطور.حتدث يف نظم على أساس من التحكم وفيها تكتسب املعلومات وتنتقل وتنتشر 
 (:يناأساسيات نظرية التحكم الذاتي )االتجاه السيبر -2
ح عــرض لشــر ينبغــي الت لكــي ميكــن فهــم أساســيات نظريــة الــتحكم وتطبيقاهتــا يف الــتعلم احلركــي يف الرياضــة  

 -من: مفهوم كل 
 ملنظومة(النظام )أو ا ) System   نظم التوجيه ونظم التحكم( 
  التغذية الراجعة Feed back 
  الصندوق األسود Black box  
 نظم التوجيه ونظم التحكم: -2-0
  نظم التوجيه:أ/

 نظام االستجابة )كنظام توجيه( يتكون من عناصر فعالة متعددة هي: 
وم باسـتقبال املثـري )إشـارة املـدرب أو إشـارة الـيت تقـ لـالت( أو أعضـاء احلـواسال )احملاالستقباء أعض -

 . إخل( وحتليله.املعلم.البدء أو نداء 
 األعصاب املوردة اليت توصل املعلومات من العضو احلسي إىل املخ )املراكز العليا يف اللحاء(. -
ضــاء يقها وتكاملهــا وإرســاهلا إىل أعمــات وتنســميــع املعلو املــخ أو املراكــز العليــا يف اللحــاء كمركــز لتج -

 احلركة.
 األعصاب املصدرة اليت توصل القرارات من املخ إىل أعضاء احلركة. -
 العضالت أو أعضاء احلركة اليت تقوم بتنفيذ األوامر واالستجابة. -
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 :نظم التحكمب/
كـن مقارنـة وبذلك مي (2كل رقم )تتحقق نظم التحكم يف حالة اتصال املخرجات باملدخالت كما يف الش 

 حى ميكن بذلك إجراء التحكم املالئم. املخرجات باملدخالت 
ناحية أخرى يطلق على عملية اتصال  مغلقة، ومنويالحظ أن هذا النوع من النظم تتخذ هيئة دائرة  

 . التغذية الراجعةاملخرجات باملدخالت مصطلح 
 
 
 

 مخرجات                                                                                                                                       مدخالت                             
                                                                                                                                               

 
 
 

 حسب نظرية الظبط الذاتي. لتحكم"ا "نظام (:10شكل رقم )
            

 مفهوم التغذية الراجعة: - 2-2   
وتشــري التغذيــة  ،هــي اخلاصــية الــيت تتميــز هبــا نظــم الــتحكم املغلقــة Feedbackالتغذيــة الراجعــة   

 التصحيح.خطاء والقيام بعملية إلحساس باأللقدرة على االراجعة إىل املعلومات املرتدة اليت توضح ا
 -وهناك العديد من التعاريف اليت يقدمها الباحثون ملصطلح التغذية الراجعة من بينها ما يلي: 

  يرى فينرWiener " :تقويم السلوك في ضوء نتائجهأن التغذية الراجعة هي." 
  يشــري مســثSmith  االتجــاهلوك فــي ة توجيــه الســوإعــادتنظــيم عمليــة "هــي: التغذيــة الراجعــةإىل أن 

 ". المطلوب
العملية التي تعمل على تقويم األداء جمال التعلم احلركي يف الرياضة ميكن تعريف التغذية الراجعة بأهنا  ويف

 الحركي وتعديله مستقباًل في ضوء نتائجه.
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  مفهوم الصندوق األسود: -2-3
دخل ولــه خمــرج كمــا يف ه مــو صــناعي لــي طبيعــي أكينــامهــو نظــام د (Black Box) الصــندوق األســود

تركيب وعناصر هذا النظام غري معروف وهلذا أطلق عليه مصطلح الصـندوق األسـود، ففـي ( و 3كل )ش
مــدخل الصــندوق األســود توجــد معلومــات حمــددة ومعروفــة ومتــر مــن داخــل الصــندوق مث ختــرج يف صــورة 

ـــه و  ـــة بـــني اميكـــن بواســـطة املمعينـــة مبـــا يتناســـب مـــع تشـــكيل عناصـــر مكونات ملـــدخالت واملخرجـــات قارن
 وعناصره. هيلاستنتاج تشك

 
 
 
 
  

 مخرج                       مدخل    
    

 : الصندوق األسود حسب نظرية الظبط الذاتي( 12شكل رقم )
واملـدخالت  ،ويالحظ أن مصطلحي املدخالت واملخرجات من املصطلحات األساسـية يف هـذا املفهـوم

كيميائيـة( والـيت تـؤثر علـى الصـندوق نـة )تـأثريات بدنيـة أو حسـية أو  التـأثريات املمك املركب مـن كـل هي
 األسود، واملخرجات هي استجابات الصندوق هلذه التأثريات على صورة سلوك مالحظ.

 :نظرية معالجة المعلومات 
ا هتــتم أهنــ كمــا  ،اذ القــراراإلدراك واالنتبــاه والتــذكر واتخــدور  املعلومــات علــىتركــز نظريــة معاجلــة  
مـــن خـــالل بدراســـة الـــذاكرة البشـــرية  الـــيت يســـتطيع الفـــرد اســـتيعاهبااملعلومـــات ة كبـــرية مبقـــدار ســـعة بدرجـــ

حماوالت تفسري نسيان االرتباطات املتعلمة بني املثريات واالسـتجابات وتـوفر بشـبه إ ـاع بـني البـاحثني علـى 
 نفـــس األوقـــات أو يف مهـــا يفات الـــيت يـــتم تعلبـــني االرتباطـــ لخانســـيان االرتباطـــات يعـــود إىل أثـــار التـــد أن
ت خمتلفــة وقــد أيــدت العديــد مــن التجــارب صــدق هــذا التفســري كمــا تؤيــده خــربات احليــاة اليوميــة فقــد أوقــا

ومـى يكـون الفـرد مـثقاًل باملزيـد مـن املعلومـات أو ، ينسى الفرد رقم اهلـاتف لتداخلـه مـع أرقـام هواتـف أخـرى
مييــز بينهــا حــى يســتطيع ملعلومــات مســاعدة الفــرد علــى الت، وكيــف تســتطيع اهــذه املعلومــات مــى يفتقــر إىل

 القيام باستجابات صحيحة ودقيقة.
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وترتكـز نظريـة معاجلــة املعلومـات علــى قـدرة الفــرد علـى اســتخدام املعلومـات إلمكانيــة مواجهـة املواقــف       
 إمكانية حدوث ية اليت تشري إىلالنظريات الشرطوبذلك فإهنا تعارض  وحل املشكالت أو إصالح األخطاء

 اً ملثريات معينة.االستجابات طبق
 االجتــاهوتســتخدم نظريــة معاجلــة املعلومــات نفــس املصــطلحات املســتخدمة يف نظريــة الــتحكم الــذايت )       
 .بقضايا  ع املعلومات ونقلها وحفظها وحتليلها ومعاجلتهاإىل اهتمامها  باإلضافةاين( السيرب 

 ت:لوماالمعجة رية معالوظائف نظ -0 
 األولى:الوظيفة 

ل املعلومات اخلارجية أو ما يسمى باملدخالت وحتويلها أو تر تها بطريقة متكن اجلهاز من معاجلتها استقبا 
 التالية. اتيف مراحل املعاجل

  الثانية:الوظيفة 
 .التخزين()ة معين أو ترميزات ثيالتمتاالحتفاظ ببعض هذه املدخالت على شكل 

 الثالثة:وظيفة لا
 .دعاؤها واستخدمها يف الوقت املناسبهذه التمثيليات واست على عرفتلا 

 المعرفي:المكونات الرئيسة للنظام 
 يلي:ظام املعريف الذي تتبناه نظرية معاجلة املعلومات مما الن يتكون 

 االنتباه:  –أوال 
 املدى ويعاجلاكرة قصرية تصل إىل الذ أنت قبل مل مع املعلوماهذا املفهوم خمتلف النظريات اليت تتعا ويعاجل
 والتعليم.اآللية اليت قد يستعملها املتعلم يف اختيار املثريات والتكيز عليها يف عمليات التعلم ملفهوم هذا ا
 : مرحلة الخزن واالحتفاظ – الذاكرة –ثانيا 
فاظ باملعلومات احلواس ووظيفتها االحتي تربط مبختلف متثل الذاكرة املرحلة األوىل يف معاجلة املعلومات وه 

ة قصرية جدا تكفي ملعاجلة أكثر للمعلومات وهناك ذاكرة حسية منفصلة لكل احلواس يف الذاكرة ملد
اخلمس وتعمل  يعها بالطريقة نفسها وأما الذاكرة قصرية املدى فأهنا تعمل كذاكرة عاملة مؤقتة ويف هذه 

و أداء االستجابة خزين يف الذاكرة بعيدة املدى أل املعلومات جاهزة للتعاجلة أعمق جلعاملرحلة جتري عملية م
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املطلوبة ، ومتثل الذاكرة طويلة املدى املخزن الدائم للمعلومات فأي شيء جيب تذكره لفتة طويلة جيب نقله 
 إىل الذاكرة بعيدة املدى.

ا آليات تقوم هبترميز من خالل عمليات ة طويلة األمد وتنتقل املعلومات من الذاكرة قصرية األمد إىل الذاكر 
 املدى.تسبها املتعلم واليت جتري على املعلومات املتوفرة يف الذاكرة قصرية يك التحكم اليت

  الترميزات:أنواع  
 (،.واللون.وفيه يتم متثيل األشياء من حيث احلجم والشكل ) البصري:التميز -
 (،هن حيث شدته ودرجة ترددصوت مل مسات اليتم متثي )وفيهالتميز الصويت -
للصويت يضاف عليه حركات  احلال للتميزيتم متثيل مسات الصوت كما هو وفيه ) النطقي:التميز  - 

 (، إلنتاج الصوت املطلوبالالزمة العضالت 
 (،وفيه يتم متثيل تتابع احلركات واألعمال الالزمة للقيام بعمل ما) احلركي:التميز  -
 كلمات.مات من خالل  وفيه يتم متثيل املعلو  اللفظي:يز تمال - 

 المشكلة: حل -ثالثا 
ن الدور املركزي للمدارس احلديثة هو تطوير عمليات التفكري العليا وحل املشكالت وصنع القرار، خاصة إ
ن يلحقوا او ن االنفجار املعلومايت الراهن اخذ حيدث بسرعة حبيث مل يعد ممكنا حى للخرباء يف أي جمال اأ
م، وبدال من ذلك ينبغي ان نساعد الطلبة كيف دة، لذا مل نعد نعرف ماذا نتعلابعوا املعلومات اجلدييت

وهنا يتعلم الطالب أساليب حل املشكلة وفق خطوات يكون الطالب قد تعلمها تكون ممثلة يف   1يتعلمون
 د احلاجة إليها ، وحللهذه القاعدة عنالذاكرة طويلة املدى تسمى بالقاعدة املعرفية ويستخدم الطالب 

التعليم يف الوقت الراهن وتركز  يع املناهج على تعليم استاتيجيات حلها  املسالة أمهية كبرية يف مناهج
 لة اليت تتضمن فهم املعطيات وحتدد ما هو مطلوب .أواليت تتلخص يف أمهية فهم املس

 اكتشافا يصبح ملية يف التعلم، والتعلم هنالطالب النشطة والتعليم املبك على املشكالت يزيد من مشاركة 
 .2يف خلفيتها، وحيللون احللول احملتملة املشكلة، ويبحثونلطالب حيث يفحص ا

 
                                                 

1 Costa, A, Garmston, R: Five human passion think, the magazine on critical and creative thinking, 2000, pp14-

16. 
، األردن، يعالطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزبسام عبد هللا طه إبراهيم: التعلم المبني على مشكالت المهارات الحياتية وتنمية التفكير،  2

 .76، ص 2001
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 المعلومات:إرشادات في توظيف نظرية معالجة -2   

عىن رح وتفسري املينبغي على املعلم ان يوجه انتباه الطالب من خال ل طرح األسئلة إىل التكيز على بناء وش
اث واملوضوعات كوسيلة لتوليد بنية املعرفة وإىل ، كما يوجه انتباههم إىل االحدالذي يتم التوصل إليه

 .1املشكالت املرتبطة باألحداث أو املوضوعات او ما لديهم من خربات حللها
 إضافة إىل بعض التوجيهات التالية: 
  .رج ذلكيزهم خاذلك وعدم أشغال تركتمام بم االهاملعل وعلىالتأكيد على انتباه التالميذ  -4
 .لفصل واستخدام اإلحياءات والتعبريات املناسبة وجتنب الكالم بوترية واحدةالتحرك يف أرجاء ا -2
  .جذب انتباه التالميذ باالقتاب من أماكن جلوسهم أو ذكر أمسائهم أو توجيه األسئلة هلم إعادة -3
  . الدرسيالت املهمة وغري املهمة يفيز بني التفصمساعدة الطالب على التمي -1
 .املهمة ومتييزهاتكرار املعلومات  -5
 .مساعدة الطالب على ربط املعلومات اجلديدة باخلربات السابقة -1
  .وضع ملخصات أو جداول تبني ارتباط املعلومات احلاضرة بالسابقة -9
 .تكرار الطالب للمعلومات ومراجعتها أثناء الدرس -1
  .وهذا رغم أمهية األخري كرال احلفظ والتذ  على املعىنالتكيز  -7
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، ص 2016، مركز ديبونو لتعليم التفكير، عمان، 1طالتدريس، : النظرية البنائية االجتماعية وتطبيقاتها في دوانزيد سليمان العحمد عيسى داود، أ 1

111 . 
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 :10المحاضرة رقم 

 النظريات الحديثة المفسرة لعمليات التعلم والتعلم الحركي: 

 :الحديثة النظرية السلوكية -0

دثني يعترب من احمل -بورهوس فريدري  سكنر -أن (، 2113يرى )توفيق حيي الدين وآخرون )     
اإلجرائية أو السلوكية  االشتاطيةاحلديثة أو  شتاطيةباالليدية، ويسمي بعضهم نظريته السلوكية التق للنظرية

الكالسيكي من خالل النظر إىل السلوك  واالشتاطاإلجرائي  االشتاطاحلديثة، وميكن التمييز بني 
 ابةاستجبة بافلوف في جتر ددة، فجد حم استجابةاملشروط، ففي الشرطية الكالسيكية يستجيب الفرد 

اإلجرائية فإن السلوك يكون مشروط ونابع من الفرد وأن  االشتاطيةعاب، أما يف الطعام آلية فهي سيالن الل
مبجرد عرضه لذا فإن على اجملرب أن ينتظر من الفرد أن يظهر السلوك املرغوب  االستجابةاملثري ال يسبب 

 ومن مثة تعزيز ذلك السلوك.
 ة:لوكية اإلجرائيرية السالنظ طبيعة 
ناجتة عن مثريات احمليط اخلارجي القريب  استجاباتة : بأنه "جمموعالسلوك( نري  سكفريدري) يعرف     

حدوثه يف  احتمالوهو إما أن يتم دعمه وتعزيزه فيتقوى حدوثه يف املستقبل أو ال يتلقى دعمًا فيقل 
 املستقبل". 

 جي. بة ملثري خار املثري واالستجابة: تغري السلوك هو نتيجة واستجا -
افآت ات واملكحسينالت تتسببيبدو أن  -إدوارد يل ثورندايك-من خالل جتارب  والعقاب: التعزيز -

وبالتايل من تدعيم وتثبيت  االستجابةن العقاب ينتقص من ، يف حني أوثبيتهدعم السلوك ب بصفة عامة
 السلوك. 

  النظرية البنائية: -2
تعد النظرية البنائية من اكثر النظريات التبوية اليت ينادي هبا التبويون يف العصر احلديث وهلا          

العديد من التبويني  يعترب،   1شاركة الفرد الفاعلةنها تتميز بكونه تستلزم مالسابقة، لك اتصال بالنظريات
                                                 

 .42جع سابق، صية االجتماعية وتطبيقاتها في التدريس، مرأحمد عيسى داود، زيد سليمان العدوان: النظرية البنائ 1

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%8A_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%8A_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%83
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النموذج البنائي يف التدريس أكثر النماذج  إبداعًا  يف التبية العملية خالل السنوات املاضية، وأنه سيكون 
دة لبلورة حماوالت عدي أكثر وسائل الربط  للقنوات املختلفة للبحث يف التبية العلمية، فقد جرت

يتعلم متعلميه املفاهيم العلمية وفق املرتكزات األساسية هلذه يذية يتبعها املعلم يف الدرس لإستاتيجية تنف
النظرية، حيث يقوم املتعلمون بإجراء العديد من النشاطات والتجارب العلمية ضمن جمموعات أو فرق 

قائم على الفهم  حيدث تعلم ذو معىن، حبيث ية يف النشاطعمل، كما تؤكد على املشاركة الفكرية التعليم
 ات.جليد للمعلوما

إن املدخل البنائي وما ارتبط به من إستاتيجيات ومناذج تدريسية، من املداخل احلديثة يف التدريس، فقد 
ية، مثل ظهر هذا املدخل نتيجة لزيادة االهتمام مبا جيري داخل عقل املتعلم حينما يتعرض للمواقف التعليم

ودافعيته حنو التعلم وأمناط تفكريه املختلفة،  ذكر ومعاجلة عدد من املعلومات،ته السابقة وقدراته على تمعرف
، ولذلك اعترب املعرفة وصنع املعىن، وأمهية البناء االجتماعي للمعرفة اكتسابحيث يركز املنظور البنائي على 

والرياضيات، فهي السائد يف تدريس العلوم  صالح االجتاهالبعض أن النظرية البنائية، هي أساس متكامل إل
 لعلم.نظرية لطالب ا

وطبقاً هلذا التحول حنو طبيعة عملية التعلم، ركز الباحثون اهتمامهم على كيفية تشكل املعاين واملفاهيم      
 بناء معريف يتكامل مع املعىن السابق ويظهر بنسق جديد.العلمية عند املتعلم يف 

وذج التعلم البنائي (، أن من1991) Duffy T.et Jonassen D دوفي وجونسنيؤكد  لصدد، هذا اويف     
يتيح الفرصة أمام املتعلم للتفكري يف أكرب عدد ممكن من احللول للمشكلة الواحدة، مما يقوده إىل استخدام 

 .، األمر الذي يؤدي إىل تنميته لدى املتعلمنياالبتكاريالتفكري 
موعة من املفاهيم واملبادئ التعليم والتعلم، تقوم على جم نظرية يف البنائية بوصفهاالنظرية  محمال تظهر كما  

 األساسية اليت هي على الشكل التايل: 
 : التعلم عملية بنائية -

 واملراد بذلك أن العملية التعليمية التعلمية هي عبارة عن عملية بناء نتيجة إبداع وابتكار يقوم هبا املتعلم من
رات...، بإمكاهنا تقدمي تفاسري رف واملنظومات واألفكار والتصو لسلسلة من التاكيب واملعاخالل بنائه 

 وشروحات ملختلف الظواهر احمليطة به.
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 :التعلم عملية نشطة ومستمرة -
معىن ذلك أن يقوم املتعلم ببذل جهد شخصي معني من أجل إجياد احللول املناسبة للفروض والتوقعات  

 .باختبارهاوم هو بنفسه تلفة، وأن يقاملخ
  لم عملية غرضية التوجه:تعال -

أفكار البنيويني، فإن التعلم الفّعال البد أن يكون له غرض حمدد وهدف جّد واضح لدى املتعلم،  فحسب
 حى يكون مبثابة الدافع الذايت القوي لتحقيق املبتغى.
 أعمدة: مرتكزات أو ثثاليمكن استنتاج ان البنائية تنطلق تصوراتها من 

هذا  املتعلم: ويعكوال يتم نقله من املعلم إىل  نفسه،للمتعلم  ن قبل اجلهاز املعريفاملعىن يبىن ذاتيًا م •
 أن املعىن يتشكل داخل عقل املتعلم نتيجة لتفاعل حواسه مع العامل اخلارجي، أو البيئة اخلارجية 

املعىن يكون مرتاحًا لبقاء  فاملتعلم عقلًيا:دًا تشكل املعاين عند املتعلم عملية نشطة تتطلب جه •
ما جاءت معطيات اخلربة متفقة مع ما يتوقع، أما إذا كانت اخلربة اجلديدة غري متزناً كلاملعريف عنده 

  وهنا ينشط عقله سعياً وراء إعادة االتزان متزن،متوافقة فيصبح بناء املعرفة مضطرباً غري 
ع م مبا لديه من معرفة مك املتعلإذ يتمس كبري:م التغيري بشكل  املتعلم تقاو البىن املعرفية املتكونة لدى  •

تقدم له تفسريات مقنعة بالنسبة له ، وهنا يتضح دور  ألهنا هبا؛ويتشبث  خاطئة،أهنا قد تكون 
املعلم من خالل تقدمي األنشطة والتجارب اليت تؤكد صحة معطيات اخلربة ، وتبني الفهم اخلاطئ 

 1املتعلمموجوداً عند إن كان ذلك 
يبك معرفته يف ضوء  التعلم وذلك كون املتعلميف عملية  قة هي حمور االرتكازمعرفة املتعلم الساب •

 اخلربات السابقة.
 ان التعلم حيدث على أفضل وجه عندما يواجه املتعلم موقفا او مشكلة او مهمة حقيقية واقعية. •
ع من خالل التفاوض االجتماعي م ن، بل يبنيهاان املتعلم ال يبك معرفته مبعزل عن اآلخري •

 .2اآلخرين
ما مل حيدث تغيري يف البىن املعرفية، حيث يعاد تنظيم األفكار واخلربات املوجودة  ان التعلم ال حيدث •

                                                 
 .40، ص2005يع، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، هللا محمد: تعليم العلوم للجم خطايبية عبد 1
 .71ص، 2006جابر جابرعبد الحميد: حجرة الدراسة الفارقية والبنائية، دار عالم الكتاب، القاهرة،  2
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 هبا عند دخول معلومات جديدة. 
لم حول طرح مسائل ومشكالت مالئمة للمتعلمني: حيث يؤكد التبويون ان املدخل البنائي يثري تع •

 .1هم اهتمام مسبق هبام لدى املتعلمني، إذا كان لديمفاهي
 :أساسيتنيتعتمد على قاعدتني  النظرية البنائية أن(، 2110) ياسينحمدي محمد ى أيضاً وير      
 :القاعدة التربوية األولى -
ح لألطفال أن التعلم جيب أن يكون عملية نشطة حيث أن املعرفة هي عملية إنشاء داخلي جيب أن يسم 
 يعّلموا أنفسهم بأنفسهم. أن
 اعدة التربوية الثانية:لقا - 
( بأن النمو العقلي هن بياجياجبني األطفال يف املدرسة، فقد آمن ) االجتماعيأمهية التفاعل  توضح 

 يتطلب التعاون بني األطفال أنفسهم بنفس القدر الذي يتعاون به الطفل مع الكبار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Brooks, j .Brooks, m : In search of understanding: the case for constructivist, Alexandria, VA, Association for 

supervision and curriculum development , 1993, p56.  
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 تهتساب المهاري وتقنيااالك الثالث:المحور 

 (وتصنيفاته -ئصه خصا -األداء المهاري )أهميته: 10المحاضرة رقم 

 مفاهيم تتعلق بالمهارة واألداء المهاري:-0
 :مفهوم المهارة  

املهارة يف احلياة العامة هي القدرة الفنية أو النوعية على اجناز عمل ما، وعليه جند هنالك العديد من 
مهارة  دس،مهارة املهن ثال مهارة املعلم،على مصطلح املهارة ومنها على سبيل امل ت اليت حتتوياملسميا

 التاجر......اخل.
كررت مبسار واحد تهي صفة االتقان للحركة، واحلركة إذا ما  احلركية احلركة هي مظهر عام واملهارةإن 

 .يةمى مهارة حركووقت واحد واجتاه معني وقوة معينة وهلا بداية وهلا هناية تس
وهو بذلك يشمل كافة  االت احلياةكافة جم  ز ذو املستوي الرفيع يفيشري إىل األداء املتميولفظ مهارة 

 .1األداءات الناجحة للتوصل إىل أهداف سبق حتديدها شريطة أن يتميز هذا األداء باإلتقان والثقة 
والذي يؤدَّى بطريقة شبه آلية وحبد  إىل أقصى حد األداء الدقيق املتقن السهل املختزل"بأهنا  املهارةوتعرف 

  .ىن من اجلهد"أد
ة احلركة وهي دقة يف األداء عندما يلتقي املسار احلركي مع مسار األداء بدون االنتباه واملهارة هي صف

 . 2الكامل جملريات األمور
ة بنوع من ة أو الصغري بأهنا تلك النشاطات اليت تستلزم استخدام العضالت الكبري كما تعرف أيضاً "  -

  األداء". ودة يفإىل اجل والتآزر يؤديالتوافق 
 
 
 

                                                 
 .11مرجع سابق، ص  سامر يوسف متعب، وسام صالح عبد الحسين، التعلم الحركي وتطبيقاته في التربية البدنية والرياضية، 1
 .55لتعلم الحركي، مرجع سابق، صناهد عبد زيد الديلمي: أساسيات في ا 2
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  المجال الرياضي:المهارة في 
)من  إىل تسلسل حركي حمدد اتفق عل صالحيتهان مصطلح املهارة يف أي نشاط رياضي يشري 

 نحن نقول مثالالناحية امليكانيكية والتشرحيية الفيزيولوجية والقانونية ( يف اجناز واجب حركي معني ،ف
تقاء ألعلى وضرب الكرة اىل نعك هبا أن يقوم الالعب باالر مهارة الضرب الساحق يف كرة الطائرة و 

،كذلك نقول مهارة التصويب السلمية يف كرة السلة  مع توفر عنصر الدقةملعب اخلصم بقوة وسرعة 
هارة نطلق عليه م ونعك هبا اجلري لثالث خطوات مث االرتقاء مث التصويب، هو تسلسل حركي

 التصويب السلمية.
املثالية لألداء الفك و الطريقة الفعالة لتنفيذ مهمة  تشري إىل الصورة" يف الرياضة  كما ان للمهارة 
 "حركية معينة 

كما تعرف على اهنا" ذلك األداء احلركي الضروري الذي يهدف إىل حتقيق غرض معني يف الرياضة 
 . 1فس"التخصصية وفقا لقواعد التنا

 )سنكر( باملعادلة التالية:رفها وقد ع
 .2املالئمة× الشكل × الدقة × سرعة ة = الاملهار 
 سلسلة من اخلطوات احلسية )بصرية، مسعية، ملس..( العضلية املتناسقة "  المهارة الحسية الحركية

 معينة". حركية اليت تنجح يف أداء مهمة
إىل يث تنتقل اإلحساسات إىل الدماغ لتتحول ت احلركية، حوتلعب احلواس دورها يف عملية تعلم املهارا 

اليت يتم استقباهلا من خمتلف احلواس وتأويلها، ويتم التنسيق بني العضالت عن إدراك أي تنظيم املعلومات 
 طريق اجلهاز العصيب املركزي والطريف. 

  األداء المهاري: أهمية -2
أسس عملية االكتساب املهاري وتثبيته، ويتدف النهائي لاإلتقان التام للمهارات احلركية من حيث انه اهل

تويات الرياضية فمهما بلغ مستوى الصفات البدنية للفرد الرياضي، ومهما عليه الوصول إىل أعلى املس

                                                 
 .104، ص 2001،دار الفكر العربي، القاهرة،  -تخطيط وتطبيق وقيادة –يب الرياضي الحديث مفتي إبراهيم حماد: التدر 1
 .100نفس المرجع السابق، ص  نية والرياضية،سامر يوسف متعب، وسام صالح عبد الحسين، التعلم الحركي وتطبيقاته في التربية البد 2
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فانه لن حيقق النتائج املرجوة ما مل يرتبط  خاصة بنوع النشاط املمارساتصف به من مسات خلقية إرادية 
 تخصص فيه.ركية الرياضية يف نوع النشاط الذي يللمهارات احل ذلك باإلتقان التام
أو املركبة هي وسائل تنفيذ اخلطط وبدون مهارات أساسية لدى العيب املنافسات فاملهارات األساسية 

 الرياضية ال تنفذ اخلطط وبالتايل يصعب حتقيق النتائج املرجوة.       
ة هو اب املهارات احلركية والقدرات اخلططياصة مع اكتسإن تطوير وحتسني الصفات البدنية العامة واخل

 ب الرياضي، وذلك بتكرار املهارة من خالل التمرينات التطبيقية االجتاه احلديث يف التدري
ومترينات املنافسة، مما يؤدي إىل اكتساب الفرد الرياضي صفة اآللية عند األداء املهاري يف مواقف املنافسة 

 املختلفة.
أداة إذا اء كانت مهارات بأداة أو بدون نشاط رياضي سو  القاعدة األساسية ألي هي املهارات وملا كانت

 .1وجب االهتمام باملهارات األساسية للفرد الرياضي لتنفيذ خطط اللعب املختلفة 
  العوامل المؤثرة في المهارة: - 3
 تتأثر املهارة بعوامل عديدة داخلية واخرى خارجية منها: 
 -ضيحيةالشروح التو  -لتمرين واملمارسةا -االستيعاب  -االستعداد -الذكاء -اثةالور  -العمر -اجلنس  -

 2التجارب السابقة....  -السهولة والتدرج -الطرق املستعملة -استخدام الوسائل واألدوات التعليمية
 :خصائص المهارة الحركية -3

ء احلركات املشار إليها يف بني أجزا تقصد هبا اإليقاع احلركي السليم والتناسق ما االنسيابية: -
 األداء.

 ء احلركة يف أجزائها واألداء الكلي.نقصد هبا السرعة يف أدا سرعة:لا -
 تعك الدقة مناسبة األداء للنموذج أو اهلدف املطلوب. الدقة: -
 نهاية.بااللتزام بالوقت القانوين احملدد للحركة أو التسلسل احلركي من البداية إىل ال التوقيت: -
 أي ضغط. القدرة على األداء احلركي حتت التركيز: -

                                                 
 .(37-33، ص )2002 ، االسكندرية، مصر،1دار اإلشعاع الفنية، ط داد املهاري لالعيب كرة القدم،حسن السيد ابو عبده: اإلع1
 .57-56ناهد عبد زيد الديلمي: أساسيات في التعلم الحركي، مرجع سابق، ص 2
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من خالل توفري الطاقة حلني االحتياج هلا وتنظيم استعماهلا على  االقتصاد في الجهد: -
 مراحل احلركة. 

 تصنيف المهارات الحركية في األلعاب الرياضية: -0
رة او حجم العضالت املشتكة لطبيعة املها ميكن ان تصنف املهارات احلركية إىل أصناف عدة وذلك تبعا 

 خرى: او عوامل أ
   عضالت )المهارات الدقيقة والمهارات الكبيرة(:التصنيف على أساس حجم ال -4

وذلك على وفق حجم العضالت املشتكة يف أداء احلركة، فاملهارات الدقيقة هي تلك املهارات اليت 
بني اليدين  مثال:ى التوافق العصيب العضلي ما تعتمد علتشتك فيها جمموعات العضالت الدقيقة وكثريا 

العضالت الكبرية فتستخدم يف تنفيذها جمموعة العضالت الكبرية وقد  هارة الرماية، اماوالعينني، كم
 . 1يستخدم اجلسم كله كمهارة مثل مهارات كرة القدم والعاب القوى واملنازالت

 هارة إىل:ف املا تصنّ يف هذ التصنيف على أساس التوافق البدني:-2
 دقيقة بني العني واليد.مهارات حركية تتطلب التوافقات ال -
 حركية تتطلب التوافقات الكلية للجسم. مهارات -
  التصنيف على أساس الحركة:-3

عند هذا التصنيف تكون األعمال احلركية منقسمة )حبسب طبيعـة العمـل، ومـا يتضـّمنه هـذا العمـل مـن 
حيـــث ثباتـــه حركـــات اجلســـم املطلوبـــة إلجنـــاز هـــذا العمـــل مـــن  رجيـــة، وكـــذلكتنظـــيم خـــاص بالبيئـــة اخلا

 مناط، هي:وحركته( إىل أربعة أ
 أنشطة تؤدى من الوضع الساكن. -
 أنشطة تؤدى والالعب يف حالة سكون واهلدف يف حالة حركة. -
 أنشطة تؤدى والالعب يف حالة حركة واهلدف يف حالة سكون. -
 ركة.ف يف حالة حأنشطة تؤدى وكل من الالعب واهلد -

 

                                                 
 .104سابق، ص مرجع  ية البدنية والرياضية،لحسين، التعلم الحركي وتطبيقاته في التربسامر يوسف متعب، وسام صالح عبد ا 1
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 ركية على أساس الحركة:والجدول اآلتي يبين تصنيف المهارات الح
 

 اتالمتغير 
 البيئة الخارجية

 
 في حالة السكون

 في حالة السكون
 

 في حالة الحركة
 

 الجسم

 النمط األول
 

 النمط الثاني
 

 اإلرسال في التنس -
 اإلرسال في الطائرة -
 الرماية بالسهام -
 ولةتنس الطااإلرسال في  -
-  

 الصد في الكرة الطائرة -
 التمرير في تنس الطاولة -
بالبندقيـــة علـــى هـــدف ايـــة الرم -

 متحرك

 
 

 في حالة الحركة

 النمط الثالث
 

 النمط الرابع
 

 التصويب في كرة السلة -
 التمرير في التنس -
 التصويب في كرة القدم -
 التمرير في تنس الطاولة -

 التمرير في كرة السلة -
 ة القدمالتمرير في كر  -
 االستقبال في كرة القدم -
 االستقبال في كرة السلة -

 
 على أساس الحركة تصنيف المهارات الحركية: يوضح (10جدول )

 
 التصنيف على أساس الترابط واالستمرارية في األداء:-5

املهــارات املتقطعــة، ومثاهلــا: اإلرســال يف التــنس، اإلرســال يف تــنس الطاولــة، التصــويب يف الرميــة  -
 لة.كرة الس  احلرة،
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رار لــى الســلة ملــدة زمنيــة معينــة، تكــاملهــارات املســتمرة، ومثاهلــا: قيــادة الــدراجات، التصــويب ع -
 الصد يف تنس الطاولة.

املهــــارات املتابطــــة، ومثاهلــــا: املشــــي، القفــــز بالزانــــة، التزحلــــق علــــى املــــاء، الغطــــس، الســــباحة،  -
  ناستك األجهزة.
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 : 10المحاضرة رقم 

 الحركية: تالمهارا اكتسابخطوات 

وث التعلم، وسوف ول كيفية حدالختالف تصوراهتم حهذه املراحل نظرًا تقسيم  يفلقد اختلف العلماء 
 نستعرض تطور اآلراء املتعددة ملراحل التعلم احلركي.

0- Meinel  يشري: ( 1983)سنة Magil إىل تقسيم Meinel  كما يلي :  احلركيملراحل التعلم 
 : الخام مرحلة التوافق* 

 .1امرد سري احلركة األساسية بشكل خيعك أداء احلركات الرياضية بشكل اويل والذي يتعلم فيه الف
 : مرحلة التوافق الدقيق* 

ويطلق عليها يف بعض األحيان )املرحلة التطبيقية( والتوافق الدقيق معناه تنظيم القوى الداخلية لتنسجم مع 
ن الشوائب، وحتسني نوعية األداء األخطاء وتنقية احلركات م لعديد من، وتتميز بإصالح ا2القوى اخلارجية

خطاء الفنية الكثرية واليت متيزت هبا املرحلة التعليمية السابقة، حى دف املرحلة للتخلص من معظم األوهت
 مسارات احلركة. يفتبدو احلركة نظيفة خالية من الشد احلاد واحلركات الغريبة 

 : مرحلة ثبات المهارة* 
جما ارجية غذ ان احلركة أصبحت برناحلركة او املهارة تؤدى أوتوماتيكيا مهما كانت الظروف اخلأن ا ويعك

، حيث تصل إىل درجة الكمال والثبات احلركي،  3حمسوبا على الذاكرة احلركية ومنسجما مع األداء احلركي
ر احلركة وتظهر بشكلها بت وتستقوهتدف إىل الوصول باحلركة إىل أقصى وأدق توافق حركي ممكن حى تث

 األوتوماتيكي.
 
 
 مراحل متتالية ومتداخلة هي: مراحل التعلم احلركي إىل مخسة يقسم حامد عبد الخالق -2
 مرحلة التعرف )اكتشاف املهارة(. المرحلة االولى:* 

                                                 
 .53، ص2002الفكر للطباعة،  ر، دا1طتعلم والتعليم والبرامج الحركية، وجيه محجوب: ال 1
 .141محمود داود الربيعي، طرائق وأساليب التدريس الحديثة، مرجع سابق، ص 2
 .23مرجع سابق، ص ة،في التربية البدنية والرياضيح عبد الحسين، التعلم الحركي وتطبيقاته سامر يوسف متعب، وسام صال 3
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 مرحلة األداء األويل للمهارة. المرحلة الثانية:* 
 بات أداء املهارة.كتساب متطل: مرحلة إدراك وا المرحلة الثالثة* 
 هارة.مرحلة األداء اجليد للم المرحلة الرابعة:* 
 ة األداء الفائق للمهارة.: مرحلالمرحلة الخامسة* 
 يقترح أن التعلم الحركي لمهارة رياضية يمر بخطوتين أساسيتين هما:كما -3
  االكتساب المعرفي:* 

 رة الرياضية( ومكوناته احلركية واهلدف من أدائها.ركي )املهاواملتمثل يف إدراك املتعلم لطبيعة الواجب احل
 لحركي:االكتساب ا* 
 السابقة.خطوات التعلم احلركي واليت يتم فيها تطبيق ما مت استيعابه يف اخلطوة اخلطوة الثانية من  وهي 
 :1االكتساب المعرفيأ/ 
  الشرح:/ أوال 
إ الية مع لفت نظره إىل  حلركة بصورةفكرة عامة عن اأن الغرض من هذه اخلطوة هو إعطاء املتعلم     

يقل استخدام الشرح اللفظي كلما قل العمر الزمك ولكن  األداء، واليت تؤثر على األجزاء الرئيسية يف احلركة
 والتمثيل يفيدرك أمهية الشرح اللفظي ولكنه يفضل االعتماد على احلواس  للتلميذ حديث السن الذي ال

 .ءاألشياإدراك 
  :نموذجديم ثانياً / تق
وتقدم على  2ةلتعلم الالعب/ الالعبة املهار  والشرح اهم املساعدات يف تكوين اخلطة العقلية النموذج
 :اشكال
 معلومات بصرية: -
 من خالل مشاهدة النموذج املرئي للمهارة اجلديدة هبدف: 

ينهما )كإدراك أن مهارة ة الربط فيما ب* التعرف على احلركات األساسية املكونة للمهارة وتسلسلها وكيفي
  السحق(خطوات مث االرتقاء مثجلري ثالث تتكون من ا السحق السلمية يف الكرة الطائرة

                                                 
، ص 2006تطبيقات، الطبعة األولى، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،  -نظريات-ن حسام الدين وآخرون: التعلم والتحكم الحركي مبادئ طلحة حسي 1

120-121 . 
 .113سابق، ص  ، مرجع-تخطيط وتطبيق وقيادة –اضي الحديث مفتي إبراهيم حماد: التدريب الري 2
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 الذاكرة البصرية. يف* وضع حمك مرجعي صحيح عن املهارة 
 معلومات سمعية: -
انتباه املتعلم هدف إىل تركيز وهي املعلومات اليت يكتسبها املتعلم من خالل الشرح اللفظي للمهارة الذي ي 

 .إىل النقاط األساسية يف جوانب املهارة املراد تعلمها
 للمس:بحاسة امعلومات  -
املعلومات اليت يكتسها املتعلم عند التعامل مع أداة ألول مرة  هبدف اكتساب معلومات حسية عن  وهي 

 ..(.... وزن الكرة وأبعادها –املضرب  )أبعادطريق اللمس عن هذه األداة 
 في خطوة االكتساب المعرفي: لمعلمدور ا 
   امه:مهاخلطوة على عاتق املعلم فمن يقع الدور األكرب يف حتقيق هدف هذه 
انتقاء وعرض النموذج األكثر فهما بالنسبة للمتعلم املبتدئ واخلبري كالنموذج املرئي للمهارة وان يكون  -4

 على درجة عالية من اجلودة الفنية.
تخدام ساسبة لقدرات املتعلمني ولدرجة صعوبة املهارة، باألداء الفك بصورة مناراحل اجليد مل الشرح -2

 . اإليضاح املختلفة وسائل
توجيه انتباه املتعلمني إىل أهم النقاط الفنية األساسية يف بداية أداء املهارة واليت يتوقف عليها وبدرجة  -3

 كبرية النجاح يف األداء.
 .علمنياخلرباء لعرض املهارة له بعد حتفيزي للمت تالميذ املميزين أو الالعبنيلدرس إىل أحد اأن يلجأ امل - 1
  كتساب المعرفي:دور المتعلم في خطوة اال 

هذه اخلطوة أن يكون على درجة عالية من تركيز االنتباه يف كل تفاصيل املهارة هبدف  يفجيب على املتعلم 
حك مرجعي لتقييم أداء املهارة تخدم فيما بعد كمرته والذي يساكذ يفتكوين تصور ومنوذج مثايل عنها 

 خرين.ذاتياً لتقييم أداء اآل
 االكتساب الحركي: ب/
 الخام )البناء(: االكتساب: التوافق : بدايةأوال
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على املعلومات األولية لسري  وتعترب هذه املرحلة هي األساس لتعلم املهارات، حيث أن املتعلم بعد تعرفه 
ن املتعلم الكثري من األخطاء والنواقص، كما أ ائها بصورة غري متكاملة، وحتتوي علىركة، يتمكن من أداحل

تصور أويل بشكله اخلام، ألول أداء للحركة ، يبدأ  ة بشكلها الظاهري، وحصل علىبعد أن استوعب احلرك
األداء، ومن  لن وضعية اجلسم خالحيث تبدأ املؤثرات الداخلية واخلارجية بأخبار املتعلم عاحلقيقي،  التعلم

 اخلام.  مرحلة التوافق خالل التدريب واملمارسة وطريقة التعلم، يصل املتعلم إىل
 األداء الحركي في هذه المرحلة بما يلي ويتميز: 
  املطلوب األداء املتصلب أو الضعيف، نتيجة استعمال قوة أكثر من املطلوب أو اقل من ظهور. 
   احلركي يكون غري واضح الرختاء للعضالت، فأن الوزنالقة بني الشد وانتيجة لعدم وجود ع. 
    ح ألقسام احلركةعدم الظهور الواض. 
    سيابية احلركة للتقطع يف سري زمن احلركةان قلة يف. 
   أخطاء فيه.  عدم كفاية النقل احلركي أو حدوث 

على التوافق االويل املتعلم  صل فيهااليت حي من خالل ذلك نستطيع القول ان هذه املرحلة هي املرحلة
ة نتيجة ري وظهور التعب بسرعبذل جهد كباألخطاء، و  كة، وتتميز باحتوائها على الكثري منللحر 

 .هبدف احلركة، وكذلك عدم وجود انسيابية يف األداء إشراك جماميع عضلية ال عالقة هلا
 )1دور المعلم في مرحلة التوافق الخام )البناء: 
 هارة املناسبة لقدرات املتعلمني ومستواهم.لطريقة الالزمة الكتساب املمية واوات التعليحتديد اخلط 
 اخلارجية الالزمة لتعديل األداء الفك. ويد املتعلم بالتغذية املرتدةز ت 
 .تشجيع املتعلم على االستمرار يف بذل اجلهد من خالل األساليب املختلفة للتعزيز 
 الخام: دور المتعلم فى مرحلة التوافق 
 مرة لألداء املهاري.ة املستاملمارس 
 وجيه املعلم.تركيز االنتباه يف مدى صحة األداء وفقاً لت 
 غذية املرتدة املقدمة لتعديل األداء أوالً بأول .االعتماد على الت  

 ثانيا/ نهاية االكتساب: مرحلة التوافق الدقيق :
                                                 

 .125ص  األولى،تطبيقات، الطبعة  -نظريات-حكم الحركي مبادئ سام الدين وآخرون: التعلم والتطلحة حسين ح 1
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  يستطيع فيها املتعلم من تكرار احلركة لة مرح بقة إىلوحتصل هذه املرحلة نتيجة االنتقال من املرحلة السا
، ويصبح السري احلركي انسيابياً، لذلك احلركات العشوائية الزائدة من بوجود أخطاء قليلة، حيث ختتفي الكثري

 .املرحلة تزداد لديه الرغبة يف تكرارات األداء فأن املتعلم يف هذه
اخلام إىل هذه املرحلة، حيث نتقال من مرحلة التوافق يف عملية االدوراً كبرياً  ويف هذه املرحلة يلعب املعلم

 وبعض الدقائق، وتصحيح األخطاء عن طريق الشرح يف املهارةإىل النواحي املهمة عليه توجيه املتعلم  جيب
 . التوضيحية  والعرض بتقسيم املهارة إىل أجزائها واستخدام الوسائل التعليمية

  :تتميز مبا يلي رحلةركة هلذه املوطبقاً هلذا فأن صفات احل
  استخدام القوة بشكل جمِد، ويف اللحظة املناسبة.  
 احلركات الزائدة والعشوائية اءاختف  
 انسيابية األداء ..ظهور واضح للوزن احلركي 
   تطور التوقع احلركي 
 احلركي للمهارة، مالئم للواجب احلركي من خالل التكيز واالنتباه السري. 
  مع هدف احلركة.تناسباً احلركي م قليكون الن  

 تثبيت التوافق الدقيق: ثالثا: مرحلة
  مرحلة من مراحل التعلم احلركي، حيث  تعترب آخرلوصول إليها، و يسعى املتعلم ل وهي الغاية اليت

صعبة مل يتعود عليها سابقاً، وإمكانية أدائها بشكل  يصبح املتعلم فيها قادراً على األداء يف ظروف
 .ماتيكي)أتو 
 : المرحلة ت الحركة في هذهصفاإن 

 قتبسهولة ويف أي و  يطرة حيث تؤدىاحلركات اىل حالة من الثبات، وتكون حتت الس تتحول.  
 :دور المعلم في مرحلة التوافق الجيد والتثبيت 

 مراقبة األداء الفك ومدى صحته. -4
 التعزيز اخلارجي لألداء اجليد -2

  التثبيت:افق الجيد و دور المتعلم في مرحلة التو 
  داء وناجته ومالحظات املعلم.املمارسة املستمرة لألداء بصورة صحيحة فنياً، مع تركيز االنتباه يف األ
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 :12المحاضرة رقم 

 المهاري االكتسابفي  ووظيفتهالتمرين  

عاب الرياضية ومبا يف خمتلف األل ا وذهنيااريومه يعد التمرين ذا أمهية كبرية يف إعداد املتعلمني بدنيا     
فقد عرف بأنه حول مفهومه وذلك بسبب تعدد أغراضه،  يتناسب مع الفئة، ولقد تعددت اآلراء

احلركي وجمموع التمارين هي الوحدة التدريبية وجمموعها يكون  ة يف الربنامجوحدة تدريبي أصغر
ي إىل كن التعلم إال عن طريقه، كما يؤدرار، وال ميمعلوم يف الزمن والتك الربنامج، وهو أداء حركي

 .1والتعلم وبدونه ال يوجد تعلم تطوير املهارة
لتقدم السريع لكل من الناحية اجلسمية ا ون هدفهلتمرين هو كل تعلم يككما ميكن القول أن ا  

 املتعلمة أولإلنسان، وانه ضروري للمحافظة على املادة  والعقلية وزيادة التعلم احلركي التكنيكي
املتزايد يؤدي إىل املزيد من التميز ويساعد على تدعيم الروابط املناسبة  ترسيخها، كذلك فان التمرين

 واالستجابة.  ملثريبني ا
 :يذ التمارين في التعلم الحركيأساليب تنف

خمتلفة  واملدرب هي حتسني نوعية التمرين بإتباع أساليب إن من أهم األهداف اليت يسعى إليها املعلم
بإجياد أفضل الطرائق للوصول باملتعلم ملستوى الكفاءة ، ويوجد عدد غري  ا تنوعه وزيادة وقته وذلكمنه

باالعتماد على مبدأ تكرار  التمرين يف الوحدة التعليميةلطرائق اليت ميكن ان ينظم هبا قليل من ا
 .تلفةتنظيمية خم املهارات احلركية يف أوقات وأماكن خمتلفة وحتت أساليب

تضمن تطور املهارة ولكنها حتقق  ث احلديثة إىل مبدأ اإلعادة أو التكرار وحدها الالبحو تشري 
عملية التعلم ميكن أن تعزى إىل التصميم الفعال  لسلوك احلركي، وان االكتمال يفاستمرارية يف أداء ا

كيفية وحمتوى   والواجب فهمالتنظيمية لتنفيذ التمرين هي متغريات مؤثرة  للتمرين، وان هذه املتغريات
نوجز  ن أنالتعلم وكيفية التعامل معها وهذا حبد ذاته أمرا يف غاية الصعوبة والتعقيد. وميك تأثريها يف

 :ذ التمريناتعددا من أساليب تنفي
                                                 

 .11السابق، ص  نفس المرجع سامر يوسف متعب، وسام صالح عبد الحسين، التعلم الحركي وتطبيقاته في التربية البدنية والرياضية، 1
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 :والمتغير التمرين الثابت -0
تدرب فيه على ام، ويتم الالتنوع او التغري بالنظ يعرف التمرين املتغري بانه: تقنية تعليمية اهلدف منها

حدة احلركة اىل التمرن على عدد من العناصر تؤثر يف مهارة وا ت املمكنة لصنفعدد كبري من املتغريا
 وزوايا واجتاهات لتأدية املهارة. كذلك فانه سلسلة متعاقبة من ممارساتومسافات  او على عدة ابعاد

املمارسة الواحدة،  ت يف آن واحد خاللمن املتغرياالتعلم )التمرين( خيضع فيها املتعلم اىل عدد كبري 
دائها يف بيئات غرض تعلم أومناذجها ل ويف هذا النوع من املمارسة جيب التنوع يف تشكيل املهارات

  .فة وألغراض خمتلفةخمتل
 فهو أسلوب واحد تتكرر فيه املهارة على مسافة أو بعد أو اجتاه واحد، وهوالثابت  اما التمرين
املتغريات خالل  ها املتعلم إىل متغري واحد فقط من جمموعالتدريبية خيضع في رساتن املماسلسلة م

بشكل متنوع أو متميز باستخدام  ريب من البحوث إىل أن تنظيم التداملمارسة الواحدة، وتؤكد الكثري
ت دون أي التدريب او تنظيم التدريب بشكل ثاب مثريات ووسائل خمتلفة هو أكثر تأثريا يف التعلم من

 .1آخر يري من تكرار اىلتغ
  :التمرين الموزع والمكثف -2

 ة الزمنيةني زمن األداء الفعلي مع الفت األسلوبان من تنظيم التمرين على العالقة ب يعتمد هذان        
جبدولة  للراحة، إذ ميكن القول أن فتات الراحة تشكل واحدا من العناصر اليت تدخل فيما يسمى

الراحة او التنظيم اليومي  دريب املهارات وعدد أياماألسبوعي كتحديد عدد أيام ت واء التنظيمالتمرين س
لتعلم املهارات يف تلك املخصص  يومية بل وحتديد الوقتاليت حتدد عدد الوحدات التدريبية ال

الذي وطول مدة الراحة اليت تتخلله وبالشكل  الوحدات من حيث العالقة بني طول مدة العمل الفعلي
تلك املهارات، وعليه ظهرت طرائق تدريبية عدة بعضها  ان التعب احلاصل ال يؤثر يف تعلميضمن ب

بالتدريب اجملتمع )املكثف( أو من مدة التدريب فكان ما يسمى  منح فتات راحة قصرية بل واقصر
 .زعلتدريب املو تبلغ أو تتجاوز العمل أو التدريب الفعلي فكان ما يسمى ا فتح فتات راحة طويلة قد

يف جدولة التمرين خالل  املمارسة وحتديد فتات الراحة البد أن تكون أوىل اهتمامات املدرب ان

                                                 
 .14مرجع سابق، ص نية والرياضية،ركي وتطبيقاته في التربية البدصالح عبد الحسين، التعلم الحسامر يوسف متعب، وسام  1
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جدولة التمرين خالل الوحدات  املدرب يفبد أن تكون من أوىل اهتمامات املوسم التدرييب وال
 التعليمية األسبوعية او الشهرية.

  :المتسلسل التمرين العشوائي والتمرين -3
من هدف تعليمي، أي تعليم أكثر  كثريا ما يسعى املدرب إىل تضمني الوحدة التعليمية ألكثر         

ارات املختلفة الواحدة عن ولتنظيم هذه امله ل مدة معينة،من مهارة واحدة يتم التدريب عليها خال
فيذ نظيميان لتنكفاية التعلم كربى، فقد ظهر أسلوبان ت األخرى خالل جلسة التمرن للحصول على

 :والتمرين املتسلسل، إذ ميكننا ان نوضح ما سبق مبا يأيت التمارين مها التمرين العشوائي
مها خالل التمرين وهذه اهتا تريد أن تتعلت( مستقلة بذواجبات )مهما افتض بان لديك ثالث
 ارات يف كرةك أو ثالث مهيمناستيبعضها، مثال )ثالث العاب خمتلفة يف اجل الواجبات ختتلف عن

 .السائد ملوضوع اجلدولة خيصص وقتا ثابتا للتعلم من خالل التمرن على املهمة األخرى اليد( فالرأي
املهمة الثالثة.  انية قبل االنتقال اىللثضي مدة من الوقت يف املهمة اوبعد ذلك فان املتعلم سوف يق

دة قبل البدء واح مهمة  قضاءوهذه الطريقة من اجلدولة تفرض ان املتعلم يكمل وقت التمرين يف
  .املتسلسل بالتدريب على املهمة األخرى وهذا ما نطلق عليه التدريب

غري متقطع للتكيز على  للمتعلمني بوقت حيدث انه يسمح وهذا النوع من التمرين يبدو مفهوما فالذي
اىل ل االنتقال وتنقية أو تصحيح مهارة واحدة قب أداء كل مهمة، لذلك فانه ميكنهم من االكتساب

املتسلسل هو سلسلة منظمة ومتعاقبة من التدريب يف تكرارات  التمرين األخرى، ومبعىن أخر فان
  .فسهامة نامله مستقلة بذاهتا للتدريب على

اداءات مستقلة بذاهتا لعدد خمتلف من  ئي فهو سلسلة متعاقبة من التمرين يفاما التمرين العشوا
 .املهمات ليست ضمن نظام حمدد

  :الذهني تمرينلبدني والالتمرين ا -5
اإلرادي خلط سري حركة رياضية  يعرف التمرين الذهك بأنه عملية تكرار التصور الذايت           

واإلحساس باحلركة واملكان والزمن، أي كل ما  لسمعذا التصور على عوامل الرؤية وامعينة، وحيتوي ه
رب أن يساعد األفراد على مهية مبكان للمدمن األ أصبحلقد  .خيتص باحلركة دون األداء الفعلي هلا

 ة بينهماومهاراهتم العقلية كما هو احلال لتنمية مهاراهتم البدنية، وان فن املزاوج تنمية أسلوب تفكريهم
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العملية  إىل درجات متقدمة يف مستوى التعلم. لذلك ميكننا القول بان يضمن الوصول باملتعلم
 .1 لتدريب الذهك والبدين معاتابط بني االتعليمية تعتمد على ال

أو جتزئة  كذلك ميكن ان ندرج من ضمن التقسيمات اعاله التمرين الكلي الذي يعرب عنه بعدم تقسيم
التدريبية وذلك من خالل  زئي الذي يستعمل لتسهيل العمليةلتمرين اجلاء التدريب عليها، وااملهارة اثن

 .عليها التدريبملهارة عند اإلجراءات اليت تعتمد على جتزئة ا
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 كمؤشر من مؤشرات األداء الماهرالسيطرة الحركية  المحور الرابع: 

 : 12المحاضرة رقم 

  ة الدائرة المفتوحة(نظري –)نظرية الدائرة المغلقة التحكم الحركي ونظرياته مفهوم 

ويعك كذلك )التوافق العصيب  (،احلركيى )بالتحكم إن ميكانيكية السيطرة يف السلوك املهاري تسم         
 كي.كمؤشر من مؤشرات االوتوماتيكية او اآللية يف األداء احلر   (العضلي
 :)السيطرة الحركية ( الحركي التحكم -0

التوافق بني عمل اجلهاز العصيب املركزي واجلهاز العصيب عمل على أساس االنسجام و ظيم الهو تن      
 سم إلنتاج األداء احلركي املاهر.بقدرات اجل الطريف للتحكم

كما تعرف السيطرة احلركية على اهنا " تنظيم العمل على أساس االنسجام والتوافق بني عمل اجلهاز 
جلسم إلنتاج احلركة، وتتم السيطرة يف لعصيب احمليطي للتحكم بقدرات االعصيب املركزي وعمل اجلهاز ا

 . 1ة للربنامج احلركياغيلدما القشرةالربنامج احلركي من خالل تنظيم 
 نظريات التحكم الحركي )السيطرة الحركية(:-2
 :  نظرية الدائرة المغلقة ) نظرية األثر الحسي( -2-0

تعّلم احلركي وهو مصطلح مت اشتقاقه لقة  هو التغذية الراجعة يف الإن أهم جانب يف نظرية الدائرة املغ       
ما مّت عمله وبني ما هو متوقع ، ويقّوم مستوى تجيب مقارنات بني املس ث يعمل، حبي 2من العلوم اهلندسية

النجاح يف االستجابة ، فإذا متت مالحظة األخطاء فيمكن عمل التصحيح والتعديل لألداء ، كما أكدت 
ة من بأن احلركات تنفذ عن طريق املقارنة بني التغذية الراجعغلقة ، ( يف الدائرة امل Adams 1971) نظرية

جع التصحيحي الذي يعتمده اجلسم ، وبني املرجع التصحيحي الذي تعلمه الفرد سابقاً ، وأن املر أعضاء 
اإلدراك احلسي( أو ،  وهو عبارة عن جمال حسي ) Perceptual Trace ) األثر الحسي ( الفرد يسمى
وس ، حبيث خط هذا الدبالدبوس يف اجلهاز العصيب املركزي ، وكلما تكررت احلركة تكرر  خطأثر يشبه 

                                                 
 .152ص  لسابق،انفس المرجع  بدنية والرياضية،ركي وتطبيقاته في التربية المتعب، وسام صالح عبد الحسين، التعلم الح سامر يوسف 1
 .171تطبيقات، مرجع سابق، ص -نظريات-طلحة حسين حسام الدين وآخرون: التعلم والتحكم الحركي مبادئ  2
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اجلهاز العصيب املركزي حبيث يكون مرجعا يتك أثرا أعمق ، ولذلك فان التدريب يعك إجياد آثار عميقة يف 
ي الذي يتكون باالعتماد على هذا األثر احلس سهال ملرور االستجابة عند تكرارها وحتديد مدى دقتها

 .ن املرجع الصحيحأو البعد ع واليت حتدد نسبة اخلطأ  المعلومات الراجعةنتيجة 
 : نقاط ضعف النظرية ومحدداتها

إن هذه النظرية ال تنسجم مع احلركات السريعة، إذ ال يتمكن الفرد من املقارنة بني التغذية الراجعة        
 أدمسأو استثمار للتغذية الراجعة وكذلك نظرية لك فال يكون هناك عملية تصحيح واملرجع احلسي وبذ

 Adams  أداء العمل أو املهارات املعقدة ، وعندما طرحص التغذية الراجعة يفخت الت كثريةأمهلت حا
هذه النظرية ظهرت أمور جديدة فيها وجرت جتارب عديدة أخرى، قسم منها دعمت النظرية وقسم ذكرت 

 لنظرية غري صحيحة وناقصة.أن ا
 ) :  نظرية الدائرة المفتوحة ) نظرية البرامج الحركية -2-2

، إذ  ومكملة هلا يف نفس الوقت Adamsمنافسة لنظرية  سميث"نظرية " 4795يف عام  رتظه        
زت أكدت النظرية اجلديدة على نظام التعلم املفتوح وأكدت أيضا على التحفيز الداخلي للفرد علماً أهنا رك

من   سميث"ر "ذا استعاوهل، بالتقييمواألخرى تزودنا  االستجابةوىل تعطي على احلاجة إىل ذاكرتني األ
واآلخرين واستخرج نظريته حيث أكدت النظرية اجلديدة على معلومتنا اخلارجية حول  Adams فكرة

ل هذه النظرية بان لإلنسان السيطرة احلركية واليت وضحت عملية التعلم لالستجابة السريعة والبطيئة ، وتقو 
كما أن الربامج يقوم باستدعاء وتنفيذه عنـد احلاجة ،  معني حيتفظ فيه يف الذاكرة احلركية و  امج حركيبرن

"جمموعة من األوامر اآلتية من اجلهاز العصيب املركزي إىل العضالت ألداء احلركة املطلوبة، حيث يتم  احلركية
ة تدخل جهاز التغذية الراجعة ج املوضوع مسبقاً حى يف حالتنفيذ هذه احلركات كاملة مقننة مع الربنام

  "يرياحلسية أو عائد املعلومات من األداء هبدف التغ
واملسؤولة عن إجياد  ذاكرة االسترجاعوتعتمد هذه النظرية بان هناك شكالن من الذاكرة احلركية، ومها  

يف هتيئة  تجاعذاكرة االس كات السريعة تقوماحلركة ، فللحر  واملسؤولة عن تقييم وذاكرة التمييزاحلركة، 
فان  الذاكرة التمييزية برنامج حركي )من ناحية السرعة والقوة واالجتاه ( ال يعتمد على التغذية الراجعـة ، أما

 اجلهاز احلسي هو الذي له القابلية على تقومي كيفية تنفيذ احلركة بعد انتهائها . 
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ية للتحكم احلركي، وإن احلركة تتحكم فيها ن التغذية الراجعة ليست ضرور وهبذا فأن فكرة هذا النظام، هو أ
 املراكز العليا للجهاز العصيب املركزي.

 ما هي الحقائق التي تدعم فكرة البرنامج الحركي؟ 
إن مفهوم الربنامج احلركي هو الذي يفسر لنا الثبات والدقة الذي تؤدى به املهارات املتعلقة عند       

إمتام تعلم مهارة املشي مثال، جند اهنا تتميز بدرجة عالية من فبعد  وتوماتيكية يف األداء،الوصول إىل اال
قدر من االنتباه، فهي تصبح كما لو كانت برنامج كمبيوتر داخل املخ  وبأقلالثبات والدقة يف األداء 

 ، ومن احلقائق واألدلة1البشري
 اليت تثبت الربنامج احلركي: 
ل التغذية الراجعة واالستفادة من التصحيح، لذا بل وصو عة اليت تنتهي بسرعة قوجود احلركات السري -

 يتطلب األمر حتضري برنامج مسبق قبل األداء املطلوب.
أمهية رد الفعل احلركي يف تنفيذ احلركات املعقدة والصعبة وان ظهور احلركات املخطط هلا مسبقا للتقليل  -

ربز احلاجة اىل الربنامج احلركي لتقليل اليت تثابة العالج الناجع و من صعوبة تنفيذ مثل هذه احلركات هو مب
 زمن رد الفعل.

االستخدام القليل للشعور أو اإلحساس املتنوع وعمليات االنتباه يف إنتاج احلركة وهبذا نستطيع ان نقول -
 أن هتيئة خطة الربنامج احلركي تزيد من آلية األداء وتقليل االنتباه. 

 برنامج الحركيكيف يتكون ال: 
اولية )فكرة(، اداء احلركة، تثبيت احلركة حبيث تكون هناك آليه للتنفيذ، تعميم هذه صورة  تكوين-

 .احلركة
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 االتي نوضح النظريتين السابقتين وكما يأتي: المخططو 

 
 شكل يوضح نظرية الدائرة المغلقة و نظرية الدائرة المفتوحة (:10)مخطط
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 :الدائرة المفتوحةالمغلقة مع تكامل نظرية الدائرة -2-3

إن لكل من النظريتني السائدتني اخلاصتني بالتحكم احلركي واللتني ناقشنامها نقاط قوة خاصة هبا          
بطبيعتها ويف هذا النوع من احلركات تبدو  فنظرية الدائرة املغلقة تظهر إمكانية تطبيقها علي احلركات البطيئة

رية الدائرة املفتوحة فتبدو مناسبة جدا نظاحلركة ، أما  من أجزاء زءالتغذية الرجعية مهمة يف إنتاج كل ج
اليت تتبع حركة املقذوفات واليت ال تستطيع نظرية الدائرة املغلقة شرحها بصورة  لشرح االستجابات السريعة

مرضية ، ومن خالل شرح هذين النوعني من املهارات بواسطة نظريات خمتلفة للتحكم احلركي، فريي أن 
ولكن هاتني النظريتني جيب أن يندجما يكون مبنيا علي هذه أو تلك  احلركي ال جيب أنع التحكم ضو مو 

اس نوع احلركة املؤداة فواجبات احلركة البطيئة معا لكي يقدما نظرية شاملة تشرح التحكم احلركي علي أس
و حركات السريعة أت بطبيعتها تظهر وكأهنا تقع حتت حتكم الدائرة املغلقة بينما استجابات احلركا

 ت تبدو وكأهنا حتكم مركزيا أي ختضع لنظرية التحكم للدائرة املفتوحة . املقذوفا
نربط نوع التحكم مبرحلة التعلم أن الطريقة الوحيد اليت ميكن هبا أن نفكر مبوقف للتحكم املزدوج هو أن 

ها إىل النظرية هارة إىل انتمائفتميل امل رةاملؤداة والسبب هو أنه خالل املرحلة املبكرة الكتساب املها للمهارة
ألنه عند تعليمها يتم ترتيب مكوناهتا بتقسيمها إىل مراحل وذلك الستفادة من  املغلقة للتحكم وذلك

وبعد ذلك يكتسب الفرد مهارة عالية وذلك يف املراحل معلومات التغذية الرجعية يف حتديد نتائج كل مرحلة 
وبذلك تكون قد أصبحت املهارة  ية للتحكم احلركيالرجعية غري ضرور التغذية  وناألخرية لتعلم املهارة وتك

تنتمي للنظرية املفتوحة للتحكم وبذلك ينتمي التحكم ليس فقط ملرحلة التعليم ولكن أيضا لتتيب املهارات 
اج كيفية أنتو  احلركية املركبة ، ولفهم التفاعل بني مرحلة التعلم ونوع النظرية املستخدمة يف جهاز التحكم

 ملثال التايل:احلركة نعرض ا
يف املراحل األوىل من العملية التعليمية يتعلم الفرد املبتدئ املهارات احلركية املركبة املكونة من عدة أجزاء 

وكان كل جزء من أجزاء احلركة املركبة قائم بذاته ومنفصل عن بقية أجزاء احلركة حيث يكون اعتماد الفرد 
يها من اجلزء السابق ويعتمد عليها يف أداء اجلزء التايل " اجلديد " عية اليت حيصل علغذية الرجلتاملتعلم على ا

وبعد أن يتعدى املتعلم املراحل األوىل من العملية التعليمية ليصل إىل مرحلة التوافق اجليد للحركة وهى 
منفصلة  وحدة واحدة غري  هنا تصبح بةمرحلة متقدمة تتصف باإلتقان واملهارة يف األداء وجند أن احلركة املرك



 د/ ص. مساحلي                        2ماستر             ب المهارات الحركية         المادة: اكتسا

56 

 

كما لو كانت تظهر يف املراحل األوىل للتعلم وبذلك يتضح أن املتعلم قد خضع لنظرية الدائرة املغلقة يف 
املراحل األوىل من التعلم حيث اعتمد على االستفادة من التغذية الرجعية بينما خضع يف املرحلة األخرية 

 وحة .فتمن التعلم لنظرية الدائرة امل
ع للنظامني معا كما هو احلال يف احلركات اإليقاعية الشعبية أو حركات اجلمباز ك من احلركات خيضهنا

وكلما زاد حتكم الفرد يف املهارة  املتتابعة وكذلك درجة حتكم الفرد يف املهارة هي اليت حتدد النظام املستخدم
 .املفتوحة ة جيعله ينتقل من نظام الدائرة املغلقة إىل نظام الدائر 

ان النظريتني تندجما معا لتقدما نظرية شاملة للتحكم أو السيطرة  Cross 1977اء ومنهم ويرى بعض العلم
احلركية )بداية التعلم على وفق السيطرة املغلقة وتنتقل بعدها على أساس نظرية السيطرة للدائرة املفتوحة، 

 يقي أو التنافسي(.ل إىل اللعب احلق االنتقامث مثال: تعلم املهارات املختلفة يف ألعاب املضرب ومن
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 : التوافق والتحكم الحركي 01المحاضرة رقم 

 أوال/ التوافق الحركي:

  التوافق العصبي العضلي )التوافق الحركي(:مفهوم -0

، كما اءهو قدرة الفرد على إدماج أنواع من احلركات يف قالب واحد يتسم باالنسيابية وحسن األد     
طاء أكثر من أمر يف الوقت نفسه او مع فارق زمك قليل "قدرة اجلهاز العصيب على إع يضا أيعرف 
 جداً.
 واحد ". إطار( "هو قدرة الفرد على ادماج حركات من انواع خمتلفة داخل Larson )الرسونويعرفه  
مـــن مـــاج أنـــواع د علـــى إد( فقـــد عرفـــا التوافـــق بأنـــه "قـــدرة الفـــر Megee مجـــي( و )Barrou بـــاروامـــا ) 

 .)1(احلركات يف إطار حمدد " 
القدرة على التنسيق بـني حركـات جمموعـة مـن اإلطـراف عنـدما " ويُعرف التوافق بني األطراق املتعددة بكونه 

 "  تعمل معاً يف وقت واحد
ي از احلركـالتوافق احلركي هو العملية املقرونـة بإمكانيـات اجلهـ( 2100ناهدة عبد الزيد الديلمي )وحسب 
خلارجية املؤثرة وختتلق القوة باختالف الفعل احلركي وبالتجارب السـابقة م القوة الداخلية مع القوة اعلى تنظي

 .2لدى االفراد، ولكن يبقى اجلهاز املركزي هو األساس يف عملية التوافق
  أهمية التوافق العضلي العصبي في الرياضة:-2

اجلسـم يف تخدام أكثـر مـن عضـو مـن أعضـاء حبركات تتطلـب اسـ وم الفردتظهر أمهية التوافق عندما يق      
 وقت واحد، خاصًة إذا كانت هذه األعضاء تعمل يف أكثر من اجتاه يف نفس الوقت يف إطار واحد.

يؤدي التوافق العضلي العصيب دوراً أساسياً فعااًل يف خمتلـف حركـات االنسـان لـذلك فـإن احلاجـة إىل التوافـق 
واليــد والرجــل أكثــر العوامــل أمهيــة بالنســبة ، ويعتــرب التوافــق بــني العــني ملهــارات الرياضــية أداء اتكــون مهمــة يف

ألداء الرياضي حيث انه خالل االداء يكون هناك انتقال لإلشارات العصبية بني اجلهازين العصيب والعضـلي 

                                                 
 .391، ص1987، دار الفكر العربي، 2، ط1، جالبدنية التقويم والقياس في التربيةن: محمد صبحي حساني 1
 .41ناهد عبد زيد الديلمي: أساسيات في التعلم الحركي، مرجع سابق، ص 2
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جـال او حركـات تـرتبط مباليوميـة ولذلك فان  يع احلركات اليت يقوم هبا الفرد سـواء كانـت احلركـات العاديـة 
  (.3)طلب قدر من التوافق بني اجلهاز العصيب واجلهاز العضلي االداء الرياضي امنا تت

 تصنيفات التوافق الحركي:-3
 التوافق الحركي العام والخاص: -3-0
لتوافق يالحظ التوافق العام عند أداء بعض املهارات احلركية األساسية كاملشي والركض والوثب، أما ا      
الية أو اللعبة املمارسة وطبيعتها، فالكرة الطائرة ع الذي يتماشى مع نوعية الفعخلاص فهو ذلك النو ا

تستوجب عند أداء مهاراهتا املختلفة نوعا" من التوافق احلركي اخلاص خيتلف عند أداء مهارات يف كرة 
 السلة أو كرة القدم. 

 األطراف:وتوافق  التوافق الحركي بين أعضاء الجسم جميعا -3-2
الذي يشارك فيه اجلسم كله، أما توافق األطراف فانه يستخدم يف ع من التوافق حيدد بالتوافق هذا النو  

 احلركات اليت تتطلب مشاركة الرجلني فقط أو اليدين فقط أو اليدين والرجلني معا.
ا بالنوعني حلركي هن( التوافق اClarkeحيدد كالرك ) العين:-العين/الذراعين -توافق الرجلين -

 حلركية العامة، والنوعان مها: يعدمها إحدى مكونات القدرة االلذين 
 العني.  –توافق الرجلني  -أ
 .1العني –توافق الذراعني  -ب
 االعتبارات الخاصة بتطوير صفة التوافق الحركي: -5
فة هتتم بكيفية ة املختلأصبحت معظم األلعاب الصغرية واأللعاب اجلماعية والفردية واألنشطة احلركي    
 كبري وفعال يف تطوير األداء احلركي واالرتقاء به وفق بعض االعتبارات ر هذه الصفة ملا هلا من تأثريتطوي

 اخلاصة اليت منها:
 التدرج بالتدريب من السهل إىل الصعب .-
 املتعلم. ميارسها أن تتشابه مترينات التوافق احلركي قدر اإلمكان مع نوعية الفعالية أو اللعبة اليت-
ه حى تتكون االستجابة العضلية لألداء احلركي مبستوى عال  ،الن ار يف أداء التمرين أو تكرار االستمر  -

                                                 
 .42ي، نفس المرجع السابق، ص ناهد عبد زيد الديلمي: أساسيات في التعلم الحرك 1
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مترينات التوافق احلركي تتطلب التدريب عليها أكثر من غريها من الصفات حى تصل إىل مستوى األداء 
 احلركي املطلوب.

 الحركي: العوامل التي تؤثر على التوافق  -0
 ية:العوامل الذات -0-0
 ى عمل الجهاز الحركي للجسم:قدرة الفرد للسيطرة عل -
هناك العديد من املفاصل والعضالت بأنواعها املختلفة اليت تتحرك جبميع االجتاهات، والسيطرة احلركية  

ح إىل جنا  على عمل هذه املفاصل والعضالت كما يف رمي الرمح والثقل والقرص وحركات اجلمباز يؤدي
 التوافق احلركي. 

 قاعدة االرتكاز: -  
يف جناح التوافق احلركي عند األداء، فهناك أوضاع مير هبا اجلسم أثناء احلركة تؤثر سلبياً على مركز هلا دور  

 ثقل اجلسم مما يؤدي إىل فشل احلركة إذا مل نستطيع تصليح الوضع الصحيح )قاعدة االرتكاز الصحيحة(.
 طة والعضالت:لب األربمطاطية وتص -
هما قد تزيد تعقيد التوافق يف األداء احلركي يف بعض األحيان ة األربطة والعضالت أو صالبتإن مطاطي 

ألهنا تسمح لإلطراف بأن تتحرك إىل حدود ابعد من تلك املسموح هبا ضمن نطاق جمال احلركة أو العكس 
لب حسب طبيعة لعضالت يف التمدد والتصربطة واإعاقة احلركة، يتطلب األمر التحكم والسيطرة قدرة األ

 البدنية املطلوبة. احلركة والصفة 
  العوامل الخارجية: - 0-2

، و يعها تؤثر يف األداء احلركي، لذا على الجاذبية األرضية وقوى االحتكاك ومقاومة الهواء والماءمثل 
ة وكرة يف رفع اإلثقال والسباح ركي كماالرياضي التغلب على هذه القوى عند األداء من خالل التوافق احل

 القدم وغريها. 
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 التوقع الحركي  /ثانيا
 في المجال الرياضي: مفهوم التوقع الحركي-0

يعد التوقع احلركي أحد العمليات األساسية اليت عن طريقها يتمكن الالعب من حتقيق انسجام يف        
مباذا سيحدث يف بأن الالعب املاهر له قدرة التنبؤ  يع القولاألداء مع مسار زمك ومكاين حمدد وهلذا نستط

طة به ومى سوف حيدث، وبعدها يستطيع أن يؤدي الفعاليات أو املهارات األساسية بشكل البيئة احملي
 دقيق وباستجابة حركية سريعة بناءا على املعلومات املكتسبة من اخلربة.

ماعية حيث حتتاج نشطة الرياضية وخاصة يف األلعاب اجلاً يف األكما يعد التوقع احلركي عاماًل مهماً ورئيسي
ارات األساسية وتطبيق اخلطط اهلجومية والدفاعية إىل قدرات توقع حركات الزميل أو الكرة أو تنفيذ امله

وهذا بغرض إحداث املنافس والتوقيت السليم مع احلركة أو اخلطة املرسومة لتطبيقها بشكل دقيق وسريع 
من الفريق والدفاع ضد الكرات القادمة  تة الفريق المنافس أو للتحرك السريعمي ومباغتفوق هجو 
، من خالل االنتباه والتكيز على اجتاه جسم الالعب وحركة الذراعني واليد الضاربة للكرة وسرعة المنافس

وفق املنافس واجتاه الكرة وارتفاعها، هذا كله ميكن الالعب االستجابة السريعة وتوقع حركة الالعب 
  تدرب عليها .احلركات والتطبيقات اخلططية اليت

 من التعريفات للتوقع الحركي ومنها وهناك العديد : 
للنجاح يف عدة  أنه " العملية أو املنهج الذي يستخدم قابليات األفراد يف اختاذ القرار احملتمل          

ختيار االستجابة سبقة للتقليل من زمن اعلومات ممواقف متنوعة "، وعرف أيضا بأنه " استخدام األفراد مل
دمة اليهم من خالل سرعتهم للتحضري والتحرك استعداداً إىل ضربة قا نه " قدرة الالعبني يف زيادة" ، وأ

هبدفها والذي يؤدي إىل  مراقبة منافسيهم "، وهو " املعرفة املسبقة هلدف احلركة واخلطة احلركية اليت ترتبط
ف املبكر هلدف " االكتشا والتقصري يف زمن رد الفعل احلركي، وهو أيضاً  ف احلركيوضع منهج التصر 

ركي للمهارة او احلركة ركة الرئيسي قبل قدومه وذلك للتقليل من زمن االستجابة احلركية خلدمة الواجب احلاحل
 املطلوبة "
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 هناك عدة أنواع للتوقع احلركي وهي:  انواع التوقع الحركي:-2
 : و المكانالحدث أ توقع -2-0
تنظيم حركاته مسبقًا حبيث إذا  داء وبالتايل يسمح لالعب يف"وهو التنبؤ حول ما سيحدث يف حميط األ 

وقع احلدث املتوقع فيمكن لالعب أن يبدأ أو يستهل استجابة مناسبة بسرعة عالية "  ، فالالعب املدافع 
جم والتحرك السريع ألخذ الوقفة املناسبة عب املهايتوقع املكان الذي تسقط فيه الكرة املضروبة من الال

ب حائط الصد على الشبكة يتوقع اجتاه اهلجوم على الشبكة يف أي املناسب حلركة الدفاع، والع واالجتاه
مكان يكون للتحرك وصد هجمات الفريق املنافس، والتوقع املكاين يعتمد على املعلومات املسبقة حول 

 وصول املثري الفعلي.املعلومات الختاذ القرار املناسب لالستجابة قبل  خدام هذهاجتاه الكرة وسرعتها واست
  توقع الوقتي او الزماني:ال -2-2

"وهو التنبؤ مى ستحدث احلركة أو املهارة لكي يقوم بتنظيم حركاته مسبقًا ملواجهة هذه احلركة أو املهارة 
يقلل من الزمن الفعلي لألداء ، وان هذا يسرع أو و هي أيضًا "هي امكانية املؤدي من أن  ،"للتصدي هلا
عتمد على برجمة املعلومات يف الدماغ بسرعة، فإذا متكن الالعب أو التقصري يف زمن االستجابة ي اإلسراع أو

 املؤدي توقع مى يصل املثري فسوف يستطيع أن ينقص أو يسرع من زمن االستجابة ". 
 وهناك أنواع أخرى للتوقع الحركي هي: 

 :قع حركات الغيرتو  -2-3
 وتشمل:وهو كل ما يطرأ على حميط الرياضي  
 : توقع حركة الزميل -أ

هي احلركة اليت يتوقع هبا الالعب حركات زميله أو زمالئه من الفريق نفسه ورسم خطة للتصرف احلركي، 
ب أن الالعب جيوهذا ما نالحظه من خالل تطبيق اخلطط الدفاعية واهلجومية بالكرة الطائرة حيث أن 

طة املرسومة وتقدمي اجملموعة الواحدة إلجناح اخل يتوقع ويتصور حركة الزميل من أجل أن يتصرف ضمن
 املستوى األفضل.
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 : توقع حركة المنافس -ب

وهذا التوقع سوف يكون أصعب ألن صفات املنافس غري معروفة وال يعرف هدفها هلذا جيب أن يضع كافة 
  ربته السابقة. واختاذ القرار الصحيح ملواجهته لتحقيق اهلدف يف ظل خ كة املنافساالحتماالت لتوقع حر 

 : كة األداةتوقع حر  -ج

وهي توقع حركة األداة سواء كانت من الالعب الزميل أو الالعب املنافس وهذا ما نالحظه يف اإلرسال 
كان يتجه وأيضاً واىل أي م مثال حيث جيب على الالعب املستقبل معرفة سرعة اإلرسال وتوقع وصوله،

لالعب املعد لتنفيذ الواجب اهلجومي ظر اجتاه الكرة وسرعتها من ابالنسبة حلركة الالعب املهاجم حيث ينت
بصورة دقيقة، ومهارة الدفاع عن امللعب وحائط الصد يالحظ الالعب حركة الالعبني املها ني وحركة 

 اليت تتناسب مع املوقف احملدد. بة احلركيةالكرة واجتاهها وسرعتها وبعدها يؤدي االستجا

  الموقف:توقع نتائج -2-5
وجود أكثر من مهاجم ومدافع يشتكون بإمكاناهتم وتوقعاهتم يف موقف واحد هذا النوع والذي يعك به 

وهو أصعب أنواع التوقع الذي يواجهه الالعبني يف األلعاب اجلماعية، فاألماكن اليت يقف فيها كل مهاجم 
املدافع وحتركه ضمن خطة  ة وعدد املها ني املشتكني يف هذه اخلطة، كذلك الالعبخطة هجومي وفق
عية متفق عليها مسبقًا مع حركات زمالءه يف امللعب فاالنسجام واالنسيابية والتحرك يف وقت واحد دفا

 تطبيق الالعبني يفوبسرعة استجابة عالية والقدرة على توقع حركات الزمالء هي املقياس احلقيقي ألداء 
 اخلطط اجلماعية.

 :الحركيسرعة اتخاذ القرار والتوقع  -3
ت سرعة صحيحًا زادان سرعة اختاذ القرار يرتبط ارتباطًا قويا بالتوقع احلركي وكلما كان التوقع احلركي  -

اثناء أداء املهارات  وقع ماذا سيحدث؟ ومى سيحدث؟اختاذ القرار فالالعب الذي ميتلك خربة كبرية يت
لذلك يكون متهيأ ومستعداً لتلك املستجدات ويهيأ برامج حركية مسبقاً لغرض اختاذها عند ظهور املثري او 

 احلافز.

http://blog.iraqacad.org/?p=108
http://blog.iraqacad.org/?p=108
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كي وبالتايل على سرعة اختاذ القرار ابتداء من طبيعة لتوقع احلر هنالك العديد من العوامل اليت تؤثر يف او -
 :احلركة املطلوب تنفيذهاعلومات حول املثري إىل نوع امل
  عدد االختيارات أو البدائل في االستجابات: -

 فكلما زادت االختيارات او البدائل زاد زمن رد الفعل وبالتايل زيادة زمن اختاذ القرار.
 االستجابة:ن الحافز و نوع العالقة بي -
ية وموجودة أصاًل ومطلوب ربطها طلوبة، وهل هذه العالقة طبيعان طبيعة العالقة بني احلافز واالستجابة امل 

بشكل جيد، يف حركات اجليمناستيك يكون احلافز واالستجابة مرتبط بشكل دقيق ويكون بشكل متعارف 
 قة يف التدريب.عديدة ساب عليه من قبل املراكز العصبية نظراً لتكرارها مرات

فان ذلك سوف يسرع من  ثرية على استجابة حلافز معني: كلما كان هناك تكرارات ككمية التدريب -
 عملية اختاذ القرار ومن مث يقصر زمن رد الفعل ويزيد من سرعته.

 عمل الدمــاغ والجهـاز العصبـي كمركز للسيطرة والتحكم الحركي:  -5

سيطر على ثالثة وظائف كربى: يسيطر على احلواس اخلمس: هاز الذي ياجلهاز العصيب هو اجل
لذوق. يسيطر على  يع احلركات اإلرادية اليت يقوم هبا اإلنسان بتحريك لبصر، السمع، الشم، اللمس واا

أعضائه املختلفة كاملشي مثال. كما يسيطر على الوظائف احليوية اليت توجد مراكزها بداخل اجلسم مثل 
 م وحركات التنفس، وإفراز اللعاب...لقلب واهلضنبضات ا

جلسم سواء اإلرادية منها أو غري اإلرادية وذلك  بالسيطرة على  يع أعمال ايقوم اجلهاز العصيب 
 بواسطة خاليا خاصة تدعى اخلاليا العصبية، وهي ثالثة أنواع: 

 تقوم بنقل االحساسات اخلارجية إىل املخ. حسية: * 

 ادرة من املخ إىل  يع أعضاء اجلسم والعضالت لتحريكها.ألوامر الص: حتمل احركية * 

 األعصاب احلسية واألعصاب احلركية. جتمع أو توصل بني رابطة: * 
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 الحركـات الالإراديــة: -0

تقصد هبذه التسمية كل استجابة ملثري دون إرادة واعية. وهي عبارة عن إحساس ال شعوري مبعىن 
ادة الفرد ال يتدخل يف هذا النوع من احلركات. حيث أهنا ال ختضع إلر  كزي )املخ(أن اجلهاز العصيب املر 
ي هو املركز العصيب املسؤول عنها. كما أن االستجابة احلركية غالبا ما تظهر قبل وصول لكون النخاع الشوك

 اإلحساس إىل الدماغ ليعطي اإلدراك الواعي باالستجابة.

 الحركـات اإلراديـة:  -2

لتنفيذ حيدد قصدية )هناك هدف نريد حتقيقه(. هذا النوع يتطلب برناجما لاحلركات الوهي جمموع 
الدماغ هو املسؤول عن احلركات اإلرادية حتت  -Programme d’exécution-ألولية مقاطع احلركات ا

حلركات مراقبة املخيخ املنظم واملنسق العام ملختلف احلركات. التقاط شيء مثال برنامج يتضمن جمموعة من ا
 ولية كبسط الذراع وفتح اليد و ع األصابع. األ

ركة وعن تالؤم الفعل احلركي مع املراد أصال هو املخيخ.  املسؤول عن مراقبة وضبط احلاملركز العصيب 
فهو املنسق احلركي العام ملختلف األفعال احلركية. وهو كذلك احملافظ على توازن اجلسم بتأثريه على 

 ر يف حالة يقظة موجهة دائمة. ها باستمراعضالت احلركة وجعل
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 في المجال الرياضي الراجعة التغذيةالمحور الخامس:  

  -واهميتها في توجيه مسارات التعلم الحركيالتغذية الراجعة  -00المحاضرة رقم 

وعلماء التبويني يعترب مفهوم التغذية الراجعة من املفاهيم التبوية احلديثة، اليت القت اهتماما كبريا من 
السلوكية ذا حتققت األهداف التبوية و النفس على حد سواء، وانصبت يف جوهرها على التأكد فيما إ

 خالل عملية التعلم.
وهناك الكثري من التغريات اليت تؤثر يف مستوى تعلم املتعلم، منها اليت تعط له خالل استجابة للشيء املراد 

جل اإلجناز جيد، أو حتسني وضع املسار احلركي وتوجيهه االجتاه ألاحلركي،  أو أثناء األداءتعلمه وتطبيقه، 
 املطلوب.

 :FEED BACK رجعيةمفهوم التغذية ال-4
عدة اشكال فقد أطلق عليها التغذية الراجعة واملعلومات  على FEED BACK وردت التغذية الرجعية

 اجلوابية، التغذية العكسية، التغذية املرتدة.
، واليت تسمح له املرتدة باهنا املعلومات اليت حيصل عليها الشخص من خالل أدائه التغذية Singerيعرفها 

 .1ة من اخلربةمن االستفاد
بإهنا "املعلومات اليت تعطى للتالميذ أثناء األداء هبدف حتسني وضع (، 2110)مصطفى السايح )وعرفها 

 .2أو تصحيح مسار حركي" 
 أدائه، تصحيح على فيعمل إليه، يهدف وما املتعلم عن يصدر ما نيب املقارنة هي الراجعة بالتغذية املقصودو 
 .تعدل كي احلركية استجابته بعد ردللف املعلومات ورجوع عودة أو

املعلومات احلسية ( عن التغذية الراجعة في المجال الرياضي بانها "STALLING.I)ستالينغ  وأضاف
 .3يف واملهاري" تقدم املعر اليت تأيت للفرد وجتعل باإلمكان حصول ال

                                                 
 .110الرياضية، مرجع سابق، صركي والنمو البدني في التربية المجيد إبراهيم، التعلم الح مروان عبد1 

 .281، ص 1002مصطفى السايح، اتجاهات حديثة في تدريس التربية البدنية والرياضية، مكتبة ومطبعة االشعاع، مصر، 2 

3 Staling, Motor learning from theory to practice, Mosby company ,1982 p 81.  
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لمه هي: إعالم الطالب نتيجة تع1 (0222) ريحي مصطفى عليان ومحمد عبد الدبس حسبو         
من خالل تزويده مبعلومات عن سري أدائه بشكل مستمر، ملساعدته يف تثبيت ذلك األداء، إذا كان يسري 

ىل ارتباط مفهوم التغذية الراجعة هذا يشري إيف االجتاه الصحيح، أو تعديله إذا كان حباجة إىل تعديل. و 
دم من أجل ضمان حتقيق أقصى ما ارها إحدى الوسائل اليت تستخباملفهوم الشامل لعملية التقومي باعتب

 ميكن حتقيقه من الغايات واألهداف اليت تسعى العملية التعليمية التعلمية إىل بلوغها.
يف  4711 عامWiener فينر ابتكره الذي ك(تيرين)السب نظام خالل من الراجعة التغذية ويرجع تطور مفهوم

ة مفاهيم أنظمة التحكم بالدائرة املغلقة ويف سياق هذه نية عندما قام العلماء بتنميهناية احلرب العاملية الثا
 . 2املناقشات مت تصنيف التغذية الراجعة كمعلومات حسية واليت تشري إىل احلالة الفعلية حلركة الفرد

 ولكن فقط، يدةاجل النتائج على ال يعتمد والناجح الناتج العمل بأن يبني ان به أريد امالنظ هذا نا حيث
 ان خربته خالل ومن املتعلم يستطيع قد احلركية املهارات تعلم حالة ويف املالئمة، النصائح لىع ايًضا يعتمد
 راجعة تغذية وإعطاء لتعدي اوالتمبح احلسية األجهزة فتقوم به، يقوم الذي والعمل النتيجة بني يقارن
 .الداخلية لراجعةا بالتغذية النوع هذا اخلطأ، ويسمى لتصحيح داخلية
 مث ومن احلركة تصور على قادرين غري فأهنم اجلديدة املهارات مع يأتلفوا مل الذين واألشخاص نياملبتدئ إن
 تعديل على تساعد واليت اخلارجية، املصادر خالل من للتصحيح املعلومات على احلصول اىل املتعلم يلجأ
 .اخلارجية جعةالرا بالتغذية عليه يطلق حيحالتص أنواع من النوع هذا الالحقة، إن حركته مسار
 اليت املعلومات وهي :بالنتيجة اخلاصة الراجعة التغذية مها نوعني على الراجعة التغذية حتدث ان ميكن كما
 املعلومات أي باألداء اخلاصة املعلومات التصحيحية املعلومات من األخر االداء، والنوع نتيجة مع تعمل
 األداء. ريس أساس على تعطى اليت
 بالنتيجة اخلاصة املعلومات أما املبتدئني، تعلم مع تتالءم باألداء اخلاصة املعلومات بأن بالتجار  أثبتت وقد
  .املتقدمني مع مالئمة أكثر فهي

 
 

                                                 
 .4777، دار الصفاء، القاهرة، 4تصال تكنولوجيا التعلم، طالدبس، وسائل اال ان وحممد عبدرحيي مصطفى علي1 
 .311، 4321عمان، األردن،  العربية،ريتشارد مشيدث، تر ة عبد الباسط مبارك عبد احلافظ: التعلم احلركي واألداء، الطبعة 2 
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 الراجعة: الغرض من تقديم المعلم للتغذية-2
الحليم عبد الكريم محمود عبد إن تقدمي االستاذ التغذية الراجعة لطالبه مقاصد وأغراض أوردها  
      : 1النقاط التالية يف( 2110)

 ،التأكيد على صحة األداء، أو السلوك املرغوب فيه، مع مراعاة تكراره من قبل التالميذ لتحديد أداء ما
 .عدم تكرارهعلى أنه غري صحيح، وبالتايل 

.أن يقدم االستاذ معلومات ميكن استخدامها لتصحيح أو حتسني أداء ما 
املعلومات اليت ميكن استخدامها لتصحيح، أو حتسني األداء.يه التلميذ لكي يكتشف بنفسه توج 
 لتكرار زيادة الشعور بالسعادة )الشعور اإلجيايب( املرتبط باألداء الصحيح، كي تتولد لدى التلميذ الرغبة
 داء، وزيادة الشعور بالثقة والقبول، وهذا ما يعرف بالثناء. األ
لسليب( كي ال يتعمد الطالب إىل تكرار تصرف ما، وهو ما باخلجل، أو اخلوف )الشعور ا زيادة الشعور

 يعرف بعدم القبول. 
  الراجعة:العوامل المؤثرة في التغذية -3
 مرحلة التعلم:  - 

بالتغذية الراجعة بعد كل حماولة بشكل مباشر، وكلما تقدم املتعلم  تعلمملن يزود ايف هذه املرحلة جيب إ
تكرار التغذية الراجعة، إن مرحلة التعلم حتدد نوع التغذية الراجعة وأسلوب بالتناقص التدرجيي ل ئاء نبدباألد

ئني، سبة للمبتدإعطائها، حيث إن األستاذ يقوم بعرض احلركة وشرحها وتوضيحها وتصحيح األخطاء بالن
 أما يف احلركات املعقدة والتكنيك العايل فيستعان باألفالم. 

 :طاء التغذية الراجعةوقت إع - 
ستاذ اإلملام بأنواع التغذية الراجعة ألنه سوف يساعده على تنفيذ الدرس، والوقت املناسب إلعطاء  على اال 

اجعة مهم جدا، فاختيار الوقت لتغذية الر كل نوع إىل املتعلم، الن وقت تقدمي املعلومات أو إعطاء ا
 املناسب سيساعد على تثبيت االستجابة الصحيحة. 

 

                                                 

 .311، 2111نشر، مصر،، مركز الكتاب لل4الرياضية، ط ديناميكية تدريس التبية  :عبد الكرمي معبد احلليحممود  -1 
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  لمراد تعلمها:المهارة انوع الفعالية أو - 
، والعمر التدرييب للمتعلم دور مهم يف حتديد نوع التغذية الراجعة املراد وشكلها ،تلعب نوعية الفعالية

 . ك للمتعلمتقدميها للمتعلم، وكذلك العمر الزم
  وضوح المعلومات المقدمة لالعب أو المتعلم ودقتها: -

 واملهارةىل املتعلم ودقتها يف فهم وإدراك األداء ، إعلمات املقدمة من قبل املحيث تساهم وضوح املعلوم
 .جيب إعطائها للمتعلمهناك حدود يف دقة املعلومات اليت وجيب أن تكون 

  تعلم:كمية المعلومات المقدمة الم-  
له، إذ كلما كانت هذه لف كمية املعلومات املقدمة للمتعلم، وحجمها طبقا لنوع املهارة واملرحلة العمرية ختت
مات واسعة، سوف تؤدي إىل عدم مقدرة املتعلم على حترير نوع اخلطأ أو حتديد نوع املعلومة اليت املعلو 

 . 1.لت الفائدةاملبتدئ ق تصحح اخلطأ، أي أنه كلما زادت حجم املعلومات عند الالعب
  :التغذية الراجعةتقديم شروط  -5

اقف التعليمية، وحتقيق األهداف املرجوة يف دام التغذية الراجعة يف املو لكي تتاح الفرص لألستاذ من استخ
 الية:عمليات التحسني والتطوير اليت يُراد إحداثها يف العملية التعليمية التعلمية، فال بد أن تتوافر الشروط الت

أن تتصف التغذية الراجعة بالدوام واالستمرارية. جيب 
ضوء أهداف حمددة. جيب أن تتم التغذية الراجعة يف 
 فسري نتائج التغذية الراجعة فهما عميقا، وحتليال علميا دقيقا. يتطلب ت 
ية، مية التعلمجيب أن تتصف عملية التغذية الراجعة بالشمولية، حبيث تشمل  يع عناصر العملية التعلي

 و يع االساتذة على اختالف مستوياهتم التحصيلية والعقلية والعمرية.
 2لراجعة األدوات الالزمة بصورة دقيقة.ُيستخدم يف عملية التغذية ا جيب أن.  
 
 
 

                                                 
 .15، ص2114التعلم ونظرياته، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، الالذقية،  :منصور علي1 
 .11، ص2114ان، التعليم وجدولة التدريب، دار وائل للنشر، عم :وجيه حمجوب2 
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 خصائص التغذية الراجعة:-0

 رفيق قيةو وحة نوار بولحبال مربيفتض التبويون وعلماء النفس أن للتغذية الراجعة ثالث خصائص حسب 
 هي:  ، 1 (2141)
  الخاصية التعزيزية: - 

، األمر الذي يساعد على التعلم، وقد دور الوظيفي للتغذية الراجعةتشكل هذه اخلاصية مرتكزا رئيسا يف ال
ركز أحد الباحثني على هذه اخلاصية من خالل التغذية الراجعة الفورية يف التعليم املربمج، حيث يرى أن 

 صحة استجابته يعززه، ويزيد احتمال تكرار االستجابة الصحيحة فيما بعد. التلميذ ب إشعار
 عية:الخاصية الداف -
هاما، حيث تسهم التغذية الراجعة يف إثارة دافعية املتعلم للتعلم واإلجناز،  تشكل هذه اخلاصية حمورا 

شوق، ويسهم يف النقاش، مما بل عليها بواألداء املتقن. مما يعك جعل املتعلم يستمتع بعملية التعلم، ويق
 يؤدي إىل تعديل سلوك املتعلم.

 الخاصية الموجهة:  -
أدائه، فتبني له األداء املتقن فيثبته واألداء غري املتقن فيحذفه، وهي خلاصية على توجيه الفرد حنو تعمل هذه ا

من مستوى اهتمامه ودافعيته مها وتزيد ترفع من مستوى انتباه املتعلم إىل الظواهر املهمة للمهارة املراد تعل
املطلوبة، تثبيت املعاين واالرتباطات  للتعلم، فتتالقى مواطن الضعف والقصور لديه. لذلك فهي تعمل على

وتصحح األخطاء وتعدل الفهم اخلاطئ، وتسهم يف مساعدة املتعلم على تكرار السلوك الذي أدى إىل 
  وبنتائجه التعليمة.لم بنفسه، نتائج مرغوبة، وهذا يزيد من ثقة املتع

  :الراجعة التغذية وظائف-0
 املهارات تعلم يف مهمة ظائفو  ثالث الراجعة يظهر جليا يةانطالق من اخلصائص السابق ذكرها عن التغذ

األخطاء، وميكن  لتصحيح والعقاب، ووظيفة تقدمي املعلومات وظيفة التحفيز، والثواب :وهي واألداء
 ي:توضيح ذلك فيما يل

                                                 
، جامعة الشهيد محة خلضر، الوادي، 11داالجتماعية، عدة والرياضية، جملة الدراسات والبحوث يف حتقيق اهداف التبية البدنيالتغذية الراجعة ودورها  :يقبوحلبال مربوحة وقية رف1 

 .94ص، 2141اجلزائر، 
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  :محفز كعامل الراجعة ذيةالتغ .أ
 فان فيها، أدائك عن فكرة ديكل ليس اليت املهارة تعلم يف أطول وقت قضيت كلما جبهد حاولت كلما
 املدرب أنت يقول وعادة صحيح بشكل الالعب تصرف وتوجيه تشجيع يف دورا تلعب الراجعة التغذية
 اندفاع وتعطيه للتدريب الالعب تشجع لةاجلم هذه نأخرى، إ مرة تكرارها إىل حتتاج ولكن فالن يا جيد
 األقل على ولكن الالعب أداء عن دقيقة لوماتمع ليس الراجعة التغذية هذه أن نالحظ أن وميكن أكثر
 .األداء لتحسني فرصة يعطي للتكرار االندفاع فان

 مساعدة مع رياضينيال فمعظم وتقوميها، األهداف حتديد يف الدافع على تؤثر كذلك الراجعة التغذية
 باجتاه تقدمهم عن مختربه اخلارجية أو الداخلية الراجعة التغذية ألنفسهم، أدائية أهداف يضعون مدربيهم
 يتحسن. الرياضي أن أثبتت الراجعة التغذية أن اذ داف،األه تلك

  :عقاب أو ثواب كمفهوم الراجعة التغذية .ب 
 فهو العقاب اما متشاهبة، ظروف حتت معني أداء تكرار يف احملدد الفعل يزيد حدث كل يعك الثواب
 وفق على يعمالن بوالعقا ، والثواب .معني أداء تكرار يف احملدد الفعل يقلل حدث كل يعك إذ العكس
 بينما تتكرر ان إىل متيل التكرمي يتبعها اليت فاألفعال سابقا إليه اشرنا والذي للتأثري، ثورنداي  قانون

 على ختدم اليت الداخلية الراجعة التغذية على فمثال تكرارها، عدم إىل ديتؤ  بعقاب ةاملتبوع األحداث
 إىل ذهب قد اإلرسال الن اخلصم ساحة إىل ويةق تذهب الالعب كرة مشاهدة من الرضى هو ثواب شكل
 تكرارول اإلرسال، تنفيذ يف يتحرك ان الالعب أراده كما يتحرك اجلسم بان واإلحساس أصال احملدد املكان
 وحتت الظروف مستقبال نفسه باألسلوب اإلرسال هذا أداء الالعب حياول سوف املرضي اإلحساس هذا
 .انفسه
 اداء جيدة، )ضربة مثال املدرب وتشجيع مديح هو ثواب كعامل اخلارجية لراجعةا التغذية على املثال اما

 مثل باإلشارات جيعالتش نوع نيكو  ان وميكن التدد( هذا فلماذا الوقت ذلك يف ممتاز ادائك جيد،
 تكرار إىل مييلون األداء بعد مباشرة الثواب من النوع هذا يتلقون الذي فالرياضيون اإلهبام، رفع أو االبتسامة

 .نفسها الظروف حتت مستقبال األداء هذا
 كعامل ةاخلارجي أو الداخلية الراجعة التغذية عمل معرفة السهل من يكون أن جيب آنفا ذكر ما ومبالحظة

 رضتع اليت اآلالم فان املاء يف الغطس حركة أداء عند ظهره على الالعب سقوط ذلك على فمثال .اقبمع
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 هو ما بالتحديد ال يعرف أو يعرف ان وميكن حدث ما خطأ هناك أن فعرف يةقو  راجعة تغذية أعطته هلا
 .أخرى مرة ملؤمل(ا )السقوط التجربة هذه يتفادى حى أدائه يف شيئا يغري عليه ان عرف لكنه اخلطأ،
  :األخطاء لتصحيح كمعلومات الراجعة التغذية .ج
 الراجعة التغذية يف جزء أهم املرتكبة ةاحلركي األخطاء وخصوًصا ركةاحل شكل حول تعترب املعلومات    

 جيعل الذي السبب وهي األداء لتحسني من خالل إعطاء طرائق ومعلومات احلركية، املهارات لتعلم بالنسبة
 املهارة. تعليم يف معلم رباملد
 للمتعلم؟ االخطاء حول املعلومات تسبب ماذا
 بداية يف مهم شيء هذا وان للهدف بالنسبة ماملتعل توجيه يف تساعد لوماتاملع إعطاء فان البداية يف

 جعةالرا للتغذية املستمر االستخدام إن وكبرية، واضحة األخطاء تكون عندما خصوًصا التعلم مراحل
 الشكل من األداء يقتب حبيث سريعا، وتصحيحها األخطاء حجم ختفيض يف تساعد املدرب من يةاخلارج
 فان أخرى جهة ومن التعلم حمور هو االجتاه هذا يكون بينما .داءاأل هذا على اإلبقاء يف يساعدو  املطلوب
 حبيث األداء يف عةالراج غذيةالت على املتعلم يعتمد كثرية أحيان يف أنه تقول والبحوث الدراسات بعض
 .األداء يتاجع قطعها وعند الراجعة التغذية مع يرتبط

 يف صعوبات يواجهون الالعبني فان احلقيقة اقاتالسب يف وخصوًصا الراجعة ذيةالتغ إيقاف عند واملشكلة
 تعكو  الداخلية الراجعة التغذية من وتقلل حتجم فأهنا اخلارجية الراجعة التغذية ضعف نقاط وكذلك األداء

 على هفان وكبرية صغرية كل يف الراجعة التغذية يعطي املدرب بان الالعب علم الداخلي، وإذا اإلحساس
 اليت الداخلية الراجعة والتغذية الداخلي اإلحساس فرصة تضيع وبذلك املدرب سيقوله ملا االنتظار الرياضي
 .التعلم عملية يف مهمة تكون
 اهلدف إىل األداء تقرب حبيث للتعلم األوىل املراحل يف مهمة تكون املتكررة ةاخلارجي الراجعة التغذية

 الالعب إىل يعطى حبيث تدرجييا اخلارجية جعةالرا التغذية تقل أن جيب علماملت خربة زادت املطلوب، وكلما
 ليلالق إىل ناأحيا حيتاج الالعب فان األداء من عال مستوى إىل الوصول وعند األداء عند االستقاللية فرصة
  .اخلارجية الراجعة التغذية من جدا
 
 



 د/ ص. مساحلي                        2ماستر             ب المهارات الحركية         المادة: اكتسا

72 

 

 :الراجعة التغذية توظيف فيالطرق المستخدمة  بعض-0

 أخطاء وضوح عند وحى السهل بالشيء ليست هي املتعلم إىل ملعطاةا الراجعة التغذية وفاعلية تتوقي إن
 غري املتعلم يكون ام وغالبا بسهولة ذلك ال يأخذ الالعب فان املدرب قبل من التصحيح وشرح احلركات
 ما ال يصدق بسهولة املتعلم فان أخرى حاالت ويف حركي، سلوك إىل التصحيح عملية تر ة على قادر
 شيء هو األخطاء تشخيص يف واملتعلم املدرب بني االتصال فاعلية فان األساس اهذ وعلى له يقال

 أساس.
 املتعلم تصحيح عملية أن حبيث عليه يؤثر كيفو  الالعب به يقوم ماذا ملعرفة املدرب عند التحليل قدرة ان

 .املدرب خربة مصدر من هو لألداء
 واضحة فكرة اخذ املدرب s فان االداء يف االخطاء لتصحيح اخلارجية الراجعة ذيةالتغ املتعلم اعطاء وقبل

 :املهارة تكنيك حتليل كاآليت: يف الالعب لتكنيك وحتليلية
 لصحيح:ا األداء مع المتعلم أداء مقارنة -أ

 األداء يف الصغرية األشياء على التأكيد من أكثر احلركة أساسيات على التأكيد يف املفتاح يكون وهنا 

 ومشاهدة مالحظة إىل حيتاج القرار هذا ان الصحيح؟ بالشكل يسري األداء أن هل املدرب يسأل وهنا

 .املوجودة األخطاء تقومي لغرض مرة من ألكثر املتعلم

  : الواحدة المرة في احدو  خطأ ياراخت -ب

 على الراجعة والتغذية لتصحيحا بإعطاء املدرب قام فإذا كثرية بأخطاء اجلديد املتعلم يقوم أن الطبيعي فمن
 مما استيعاهبا على املتعلم قدرة من اكرب تصحيحية كثرية معلومات إعطاء يعك ذلك فان األخطاء كل
 األخطاء على التأكيد املدرب على فان الظروف ذهه مثل ففي لألخطاء جدا طفيف تصحيح إىل يؤدي

 فان ولذلك أخر خطأ تجين األول اخلطأ بسبب وغالبا الثانوية، األخطاء إىل التحول مث البداية يف األساسية
 إىل االنتقال ميكن الصحيح االداء إىل الوصول وعند الثاين، اخلطأ انتهاء يف يساعد األول اخلطأ تصحيح
 أسهل اختيار يستحسن فانه ببعضها متصلة غري أخطاء ظهور الثانوية، وعند صغريةال ألخطاءا تصحيح
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 يف تكمن االستاتيجية هذه فائدة فإن وهكذا الصعبة....  األخطاء إىل حولالت مث لتفاديها األخطاء
 .ومعلوماته ملدربه املتعلم احتام من تزيد :األول :عاملني
 .املهارة تعلم استمرارية زحتفي يف مسيساه االداء حتسن :والثاين
 للتصحيح: ادائه المتعلم على يجب وماذا الخطأ سبب تحديد .ج
 مثل الصعبة احلدود إىل املهارة أجزاء بعض على التكيز ياننس مثل السهلة احلدود بني قعي اخلطأ سبب ان 

 تذكري يف يكمن تصحيحال فان المث التكيز نسيان هو اخلطأ بان املدرب قرر فإذا التكنيك، يف جذري تغري
 التنس. كرة استقبال يف الصحيحة غري الوقفة ذلك ومثال الالعب
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  02ة رقم: المحاضر 

 - ومؤشراتها الراجعة التغذية اتتصنيف -

 أوال/ تصنيفات التغذية الراجعة:       

تغذية، وعلى الطرائق املستعملة در هذه الإن تصنيف التغذية الراجعة، يعتمد بشكل كبري على مصا      
يا، والوقوف على للواجب بصورة إجيابية، إن كان اهلدف تعليميا او تقومي التالميذ أو استجابةألجل تعزيز 
 :1كما يلي( 2103مراد خليل ) اتالميذ وقدمهالإجنازات 
  تصنيف التغذية الراجعة تبعا للهدف: -4

 وهي: ينقسم إىل ثالثة أنواع رئيسية
 على مستوى األداء.التعرف 
.التعرف على نتائج األداء 
إليه، تبع ما يرغب املتعلم الوصول إمداد املتعلم باألخطاء اليت حدثت، وكيفية إصالحها وبالتايل، فهي ت

وتعتمد على اهلدف الذي يرغب األستاذ الوصول إليه مع املتعلم، فهي تكون بشكل دائري موجه حنو 
 . ية حتقيقهاهلدف مباشرة وكيف

  : تصنيف التغذية الراجعة تبعا لمصدر المعلومات- 2 
 ني مها: فهي تنقسم تبعا ملصدرين أساسي 2(0220مفتي إبراهيم حماد ) حسب
  مصادر داخلية: -
 توي على مصدرين أساسيني:وحت
.التغذية الراجعة الصادرة عن اإلحساسات املختلفة 
.مالحظة الناشئ ألدائه 
 

                                                 

  .19، ص 2143ائر، امعة حممد خيضر، بسكرة، اجلز والرياضي، جملة علوم االنسان واجملتمع، جالتغذية الراجعة يف ضل ممارسة النشاط البدين : مراد خليل1 
 .413، ص 4771اىل املراهقة، دار الفكر العريب القاهرة،  الطفولةالتدريب الرياضي للجنسني من  :هيم محادمفيت ابرا2 
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  جية:مصادر خار  -
 تتنوع إىل أربعة مصادر: وهي
.التغذية الراجعة الصادرة عن األستاذ 
الزميل.التغذية الراجعة الصادرة عن أشخاص آخرين غري األستاذ ك 
ناجتة عن معرفة نتائج األداء.التغذية الراجعة ال 
.)التغذية الراجعة املشتقة عن األفالم اليت سجلت األداء )كالفيديو 
 فيضع تصنيف التغذية الراجعة تبعا للمصدر كمايلي: (2110) احمدعطاء اهللأما 
.مصادر خارجية 
.)مصادر داخلية )حيوية أو ذاتية 
كثر من مصدر.مصادر متداخلة أل 

 .يوضح تصنيف التغذية الراجعة من حيث مصادر املعلومات والشكل التايل
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 1 ية الراجعة من حيث مصادر المعلوماتنيف التغذ(: يوضح تص12رقم ) المخطط

 
 تصنيف التغذية الراجعة تبعا لتوقيت تطبيقها )توقيت استخدامها(: -3 

 ثالث تصنيفات: إىل  2(0220ي إبراهيم حماد ))مفتلقد صنفها 
.تغذية راجعة أثناء األداء 
.تغذية راجعة سريعة، بعد األداء مباشرة 
 اشرة، وهي تعتمد على التوقيت الذي تعطى فيه املعلومات إىل املتعلم. األداء مبتغذية راجعة بعد هناية 
 :غذية الراجعةفقد أعطت ثالث تقسيمات للت ،3( 0200رمزية غريب )أما 

                                                 
 .471، ص 2111ر، اجلزائر، ياضية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائاساليب وطرائق التدريس يف التبية البدنية والر  :عطاء اهلل امحد1 
 .415، مرجع سابق، ص اىل املراهقة الطفولةرياضي للجنسني من التدريب ال :مفيت ابراهيم محاد2 
 .154، ص4799التعلم دراسة نفسية توجيهية، مكتبة االجنلو مصرية، القاهرة،  :رمزية غريب3 

 مصادر التغذية الراجعة
 

 خارجية
 

 داخلية
 

 متداخلة
 

 واإلحساس به ءمالحظة األدا -
 ناجتة من مراكز اإلحساس املختلفة  -

 * اإلحساس باللمس
 وة*اإلحساس بالق

 *اإلحساس عن طريق الرؤية
 

ما حيدثه الالعب،  مشتكة بني
له من مصادر وما يقدم 
 خارجية

 

 عن املدربصادرة  -
 صادرة عن الزميل -
 صادرة عن معرفة نتائج األداء -
 صادرة عن الوسائل السمعية والبصرية -
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جعة الناجتة عن معرفة النتائج، ومدى النجاح يف أداء العمل املطلوب، وهذه تعطى يف العادة التغذية الرا
، كما يطلق على هذا النوع بالتغذية الراجعة باالستجابةنتهي الفرد من القيام بعد أن ي يف هناية األداء، أي

 الراجعة املتحركة أو الديناميكية.  ة، اليت تسمى أحيانا التغذيةالساكنة متييزا هلا عن التغذية الراجعة احلسي
ك أفضل للمواقف، على إدرا التغذية الراجعة الناجتة عن معرفة الفرد بقدر من املعلومات اليت تساعده

  خطوة الطوة. االستجابةوهذا البد أن حيدث حتت شروط معينة، مثل تالزم إعطاء املعلومات مع 
ما متده احلواس للفرد من معرفة نابعة من الداخل.  عة احلسية اليت تأيت عن طريقالتغذية الراج 

بــاملفهوم العــام فهــي متشــعبة  ا هــي عليــهالــيت ذكرناهــا ال تقتصــر علــى مــ التصــنيفاتومهمــا كــان فــان هــذه 
م تشعب املعلومات، فمنها ما هو مسعي أو بصري، ومنها ما هو حسي، وما هو خارجي وله تأثري يف اجلسـ

حيانـا متزامنـة مـع احلركـة أو قبـل احلركـة او بعـدها أو تـأيت متـأخرة ومنهـا مـا هـو ومنـه مـا هـو العكـس، وتـأيت أ
  1ر(متشابك )أي تستقبله من عدة عناص

 :مؤشرات التغذية الراجعةا/ثاني
مناذج للتغذية مؤشرات و  هناك سبعةأن  ، M .PIERON (1988)  ،مبييرون. من خالل ما أوضحه 

 والرياضية وهي:أثناء حصة التبية البدنية  الراجعة
  التغذية الراجعة الموافقة البسيطة:-0 
   يد.....(.ت، نعم. جيقوم األستاذ بتقييم وتصحيح اجيايب لألداء مثل )أحسن 
 التغذية الراجعة الناقدة البسيطة: -2 

 خطأ.....(. ،يقوم األستاذ بتقييم مباشر سليب على أداء التلميذ مثل )ال
 االيجابية:  التغذية الراجعة اإلعالمية-3  

ق داء احملقاألستاذ يوافق على األداء البيداغوجي للتلميذ مع إعطاء تفاصيل وتعزيز املعلومات اخلاصة باأل
 )جيد، هذه املرة يداك ممدودتان، هذه املرة ليس نفس التنطيط السابق...(. مثل 
 
 
 

                                                 
 201، ص2001عشعا  الفنية، مصر،والرياضية، مكتبة ومطبعة اال اتجاهات حديثة في تدريس التربية البدنية مصطفى السايح محمد: 1
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 : التغذية الراجعة اإلعالمية السلبية-5. 2
يداغوجي للتلميذ، ويقيم أداء التلميذ بصورة سلبية مع تفاصيل حتليلية، تاذ ال يوافق على األداء الباألس

ال أثناء املراوغة رأسك كان موجها إىل األسفل، مثل: )حملقق صة باألداء اإضافة إىل تزويدهم مبعلومات خا
 ليس هذا جيب مواصلة نفس السرعة يف التنفيذ(. 

 إلرشادية:التغذية الراجعة ا-0 
عن نصائح أو إرشادات، توجيهات حول ما جيب حتسينه والتكيز عليه وعلى ما جيب  أو احليادية عبارة 

ستجابة اجتاه أداء التلميذ، فهنا ال يعطي أي تقييم، فيمكن أن يزيد ال يبدي أي اتغيريه، أي أن املعلم 
الكرة جيب  لكرة، يف حركة يدك اليت تنططشرح أو إضافة مثل )أثناء املراوغة جيب عدم تركيز النظر حنو ا

 جعلها تتجاوز الكرة....(. 
 : التغذية الراجعة العاطفية االيجابية-0 

بإشارة تظهر  )تصفيق، أوون يف صورة كلمات )حتفيز وتشجيع(، إشارات اجيابيا، وتكيقيم أداء التلميذ 
 رضا األستاذ(، اماءات )ابتسامة، مالمح الوجه..(.

  اجعة العاطفية السلبية:التغذية الر -0
أداء التلميذ سلبيا، وتكون يف صورة كلمات )اللوم، الصراخ، هتديدات، إنذارات، توبيخات،  يقيم

 ارة تظهر عدم رضا األستاذ(، اماءات )غضب، مالمح الوجه عابسة...(. ، إشارات )إشانتقادات(
   دور االستاذ في إدارة الظروف التي تؤثر في التغذية الراجعة: -3

االستاذ يف إدارة الظروف اليت تؤثر على  إن دور ،1محمد عبد الدبس ريحي مصطفى عليان و اعترب 
ويد التالميذ باملعلومات الالزمة، بعد تقدمي العمل الذي يكلفون ر مناسبة لتز التغذية الراجعة، أو جيعلها أكث

 ايل:به، دورا هاما ومفيدا، لذا من أجل حتقيق هذا الدور جيب مراعاة الت
 تالميذ لمعلومات التغذية الراجعة:التأكد من استيعاب ال  

                                                 

 .11، ص 4777، دار الصفاء، القاهرة، 4وسائل االتصال تكنولوجيا التعلم، ط :رحيي مصطفى عليان وحممد عبدالدبس1 
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الراجعة جملرد قريبهم منهم،  عبون التغذيةإن من الضروري على االستاذ اجليد أاّل يفتض أن التالميذ يستو 
بل إنه يقدم معلومات التغذية الراجعة من خالل تركيز انتباه التالميذ عليها، ومن خالل توجيههم أثناء 

 قدميها. ت
ا يقدمه االستاذ من تغذية راجعة:. فهم التالميذ وم  

لنسبة هلم، لكوهنا واضحة هنا واضحة باقد يظن االستاذ أحيانا أن ما يقدمه لتالميذه من تغذية راجعة أ
بالنسبة له، لكن األمر خمتلف جدا، فغالبا ما تكون املعلومات اليت يقدمها االستاذ للتالميذ غري واضحة 

 واضح ميّكنهم من االستفادة منه. ات حتدد العمل بشكللذلك جيب عليه أن يستخدم كلمهلم، 
 :إعالم التالميذ بالهدف المرغوب تحقيقه  

 إلستاتيجيهلتالميذ اهلدف أو الغاية من العمل الذي يكلف به، فإنه يستطيع أن خيطط عندما يعرف ا
عرفة اهلدف تعترب مهمة ة عن املعلومات املهمة، إن متعلمية، ويستطيع أيضا أن يبحث بني املثريات الكثري 

 منه. لوك املتوقع بالنسبة للسلوك واالنضباط والتعلم األكادميي، وعلى التلميذ أن يعرف الس
اتساق تقديم التغذية الراجعة : 

ن من الصعوبة مبكان، إن مل يكن مستحيال أن يقدم االستاذ لكل تلميذ تغذية راجعة فورية خاصة إذا كا
 عدد التالميذ كثري.

 االستاذ قبل إعطاء التغذية الراجعة:  بها احل التي يمرالمر -5
 اذ مير على املراحل التالية وهي:إن االست 1( 2105)إبراهيم، )مروان عبد المجيد يرى 
 .مالحظة االجناز و ع املعلومات 
 .مقارنة االجناز مع اهلدف واملعيار 
 ا كان االجناز صحيحا أو خطأ.الوصول إىل ملخص حول ما إذ 
 .إعطاء التغذية الراجعة املناسبة 

 وقدم لنا الشكل التايل الذي يوضح تلك املراحل.
 

                                                 

   .232، 2141نشر والتوزيع، عمان، ، دار الرضوان لل4، طيف التبية الرياضيةالتعلم احلركي والنمو البدين : مروان عبد اجمليد ابراهيم،1 
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 سري اعطاء التغذية           
 الراجعة للمعلم           

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          سير إعطاء                                                                                                 

 مالتغذية الراجعة للمتعل
 

 
 

 المراحل التي يمر بها المعلم قبل إعطاء التغذية الراجحة.يبين  (:13)رقم  المخطط
 

 
 
 
 
 
 

 الخبرة
 

 الذاكرة الطويلة االمد

 المخرجات

 عملية سير المعلومات
 

 لمدخالتا
 

 المخرجات
 

 ر المعلوماتعملية سي المدخالت

 ة األمدالذاكرة الطويل
 

 الخبرة
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 المحور السادس: 

  التعلم الحركيانتقال أثر  

 :03المحاضرة رقم 

  .الحركي وشروط حدوثه انتقال أثر التعلمعن مفاهيم  

 مفهوم أثر التدريب:  -4

مشـكلة انتقـال أثـر التـدريب أو الـتعلم بالبحـث والدراسـة وتـتخلص تناول الباحثون يف جمال علم الـنفس 
رد الرياضـي ومـا املشاكل اليت تـرتبط هبـذا املوضـوع يف اإلجابـة عـن مثـل هـذه األسـئلة: هـل مـا يتعلمـه الفـ

ي احلميـــد يف غضـــون ممارســـته للنشـــاط احلركـــي ســـواء يف عمليـــات احي الســـلوك الرياضـــيكتســـبه مـــن نـــو 
كن أن ينتقل أثره يف تعامله مع الناس يف احلياة العامة؟ وهل تؤثر عملية اكتساب التدريب أو املنافسة مي

 ى؟ وهـل مـا يتعلمـه طـالب كليـاتمهارة حركيـة معينـة يف اكتسـاب وتعلـم بعـض املهـارات احلركيـة األخـر 
مــــن معلومــــات ومعــــارف يف علــــم الــــنفس والتبيــــة والتشــــريح ووظــــائف األعضــــاء وعلــــم  التبيــــة الرياضــــية

 يب الرياضي وغري ذلك يستطيعون اإلفادة منه يف جمال عملهم التبوي عقب خترجهم؟التدر 
 ، يف كثـري مـن األحيـان علـى مـاومن املعروف أن تعلم واكتساب الفرد لنـواحي السـلوك املختلفـة يتأسـس

 تســبه يف املاضــي. إذ أن الفــرد قــد ال يبــدأ يف تعلمــه لناحيــة معينــة مــن درجــة الصــفر.ســبق أن تعلمــه واك
ففــي جمــال النشــاط الرياضــي جنــد أن الفــرد قــد مــر بكثــري مــن اخلــربات احلركيــة الــيت تــؤثر بصــورة معينــة يف 

ابيــة بــل الــتعلم بصــورة إجي ر اخلــربات الســابقة علــى عمليــةاخلــربات الــيت يســعى لتعلمهــا واكتســاهبا وال تــؤث
للفــرد تعلمهــا تســهم يف  تــؤثر أحيانــاً بصــورة ســلبية يف بعــض األحيــان جنــد أن بعــض اخلــربات الــيت ســبق

العمل على سرعة عملية تعلم بعض النواحي األخرى ويف حـاالت أخـرى جنـد أهنـا تقـف حجـر عثـرة يف 
 سبيل تقدمه.
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 1(4771اســم حســن حســني )تعلم مــنهم تعريــف قالــ أثــرالنتقــال  مفــاهيمختصــني وهلــذا اعطــى بعــض امل
علـى تعلـم ادار حركـي جديـد باالعتمـاد علـى  احلركـي املكتسـب لـألداءاملزاولـة السـابقة  تأثري"الذي يرى 

 ."التكيف وتطبيق السابق عند التعلم السابق يف ابتكار طرائق جديدة نواجه هبا املواقف اجلديدة
 2(2115قاسم لزام ) بينما يرى

 :انتقال أثر التعلمأنواع -2
 نستطيع أن منيز بني ناحيتني من نواحي انتقال أثر التدريب مها: 
 وفق نتيجة التعلم: االنتقال-2-0

وهـــو عبـــارة عـــن إســـهام مهـــارة معينـــة ســـبق تعلمهـــا واكتســـاهبا يف تكـــوين أو تطـــوير أ/االنتقـــال اإليجـــابي: 
 وسهولة تعلمها وإتقاهنا.مهارات أخرى والعمل على سرعة 

 النتقال السلبي:ب/ا
الل من تعلم وإتقـان وهو عبارة عن تعارض مهارة معينة سبق تعلمها مع مهارات أخرى مما تعمل على اإلق 

تلــك املهــارات وتــؤدي إىل بــطء وصــعوبة تعلمهــا واكتســاهبا. ويطلــق علــى ذلــك يف بعــض األحيــان مصــطلح 
ورمـي القـرص يف وقـت  هـاريت رمـي الـرمحو احلال عنـد القيـام بتعلـيم م"تداخل" أو "تعارض املهارات" كما ه

 واحد أو بصورة متعاقبة. 
  االنتقال الصفري:ج/ 

 ربات السابقة او التعلم احلركي اجلديد يف املساعدة على تطوير أو إعاقة التعلم احلركي الالحق ال تؤثر اخل
  االنتقال حسب الزمن:-2-2
 النقل القريب:أ/ 
، وذلــك لتغيــري املهــارات او 3موقــف مشــابه همــة واحــدة إىلدث يف من نقــل الــتعلم الــذي حيــهــو نــوع مــ 

اء صــــغرية مــــن املهــــارة لنقلهــــا إىل مهــــارات اصــــعب كمــــا يف املواقــــف ألجــــل زيــــادة الــــدافع أو تعلــــم أجــــز 
 مناستيك. ياجل

                                                 
 .107ص ، 1111وعة الرياضية والبدنية الشاملة في األلعاب والفعاليات والعلوم الرياضية، دار الفكر، عمان، قاسم حسين حسن: الموس 1
 265، ص2005م، دار وائل، بغداد، قاسم لزام وآخرون: أسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القد 2
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  ، واألداء، الطبعة العربية ارك عبد الحافظ، التعلم الحركيد عشميدث ترجمة عبد الباسط مبريتشار 3

 .271، ص2013
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 النقل البعيد:ب/ 
، احلركيــة)قفزلطفــل للمهــارات وهــو النقــل بــني مرحــل التطــور احلركــي خــال حيــاة االنســان، فاكتســاب ا 

 . 1ظهر يف املستقبل يف مراحل الكتساب أشياء جديدةرمي، ركض( سي
 صيغ انتقال أثر التعلم:-3
 مهارة:االنتقال من مهارة إلى -3-0
 مثال من املناولة إىل التهديف يف كرة اليد. 
 من الممارس إلى األداء:-3-2
 لظروف اللعبة أو املنافسة.مثال يف ظروف املمارسة او التدريب املشاهبة  
 رات على المهارات:من القد-3-3
 ملهارات الرياضية.انتقال القدرات احلركية واالدراكية والرباعة البدنية إىل ا 
 الجسم على الطرف اآلخر: أطراف أحدمن -3-5
 مثال من اليد اليمىن على اليد اليسرى. 
  انتقال المفاهيم على األداء:-3-0

 2إىل األداء للمهارات البدنية النظريةالتعلم احلركي أو املفاهيم  ويعك انتقال مبادئ
 أقسام انتقال أثر التعلم:-3

 التعلم إىل قسمني:tSchmid 3 سميث قسم
  النقل المتشابه القريب:-4

نقــل مــا مت تعلمــه خــالل أســبوع إىل يــوم املبــاراة أو إىل أنــواع متوقعــة متشــاهبة لــبعض الالعبــني مــن حيــث 
 للعب.حدوثها يف ا

 
 

                                                 
 .137ص  التعلم والتعليم في التربية البدنية والرياضية، مرجع سابق :محمود داود الربيعي 1
 .131صالرياضية، نفس المرجع السابق، لتعليم في التربية البدنية والتعلم وا :محمود داود الربيعي 2

3 Schmidt , a, Richard, and timothy, d, lee: motor control and learning ,u s a, human kentics, third edition,1999, 

p207. 
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  دريب المهارات األساسية(:د )تالنقل المختلف البعي-2
دة التعليميـة كمـا يف دروس التبيـة حـي للو التدريب الكتساب قـدرات كاملـة ختتلـف عـن اهلـدف األساسـ

 البدنية والرياضية.
 التعلم(: أثرشروط انتقال األثر اإليجابي للتدريب )عوامل انتقال -5
امــة الــيت جيــب علــى املــريب الرياضــي اهللفــة علــى أن هنــاك بعــض الشــروط أشــارت العديــد مــن التجــارب املخت 

التـدريب بصـورة إجيابيـة وبالتـايل القـدرة علـى الـتحكم يف عمليـة مراعاهتا حى ميكن االستفادة من انتقال أثـر 
 وتتلخص أهم تل  العوامل فيما يلي:التعلم وتوجيهها، 

 عامل التشابه:-أ
هــارة احلركيــة املطلــوب تعلمهــا مــع مهــارة بيــة يف حالــة تشــابه مكونــات املينتقــل أثــر التــدريب بصــورة إجيا 

قل أثره بدرجة إجيابية يف حالة تعلم االقتاب للوثـب الطويـل أو حركية سبق تعلمها فتعلم العدو مثاًل ينت
مبـاز الوثبة الثالثية، وكذلك يسهم تعلم مهارة السباحة يف القدرة على ممارسة لعبة كرة املاء، وكذلك اجل

قــد يكــون التشــابه يف طريقــة الــتعلم والتــدريب كمــا هــو احلــال يف تعلــم خطــط و بالنســبة ملهــارة الغطــس. 
  كرة القدم مما يسهل تعلم خطط اللعب يف اهلوكي مثاًل.اللعب يف  

  عامل التعميم:-ب
بــذلك  عنــدما يســتطيع الفــرد اكتشــاف العالقــات األساســية واملبــادئ العامــة يف املــادة املتعلمــة يســتطيع

ملواقــف املماثلــة، فحركــات اخلــداع الــيت يســتخدمها الطفــل يف األلعــاب الصــغرية تعميمهــا علــى كثــري مــن ا
ة تســاعد الطفــل علــى اإلدراك والفهــم لنــوع التشــابه بــني االســتجابات واملثــريات فبــذلك يســتطيع بطريقــ

مــن تشــابه وبــني املواقــف الــيت الفــرد تعمــيم االســتجابة للمواقــف املتعــددة املختلفــة طبقــاً ملقــدار مــا بينهــا 
 سبق تعلمها. 

واملعارف أال يكتفـي بأهنـا نـواح وعلى ذلك جيب على املريب الرياضي يف حالة قيامه بتعليم املهارات 
مستقلة، بل جيب عليه إرشاد الالعب إىل أن هذه النواحي ميكن تطبيقها يف مواقف أخرى متعددة  

ألفراد، بل عليه أيضـاً حماولـة رة وشرحها وحماولة إكساهبا لكما جيب عليه عدم االكتفاء بتقدمي املها
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مواقــف أخــرى وأن يــدعم ذلــك بــبعض األمثلــة إقنــاعهم بــأن مــا تعلمــوه واكتســبوه ميكــن تطبيقــه يف 
 العملية. 

 عامل اإلتقان:-ج
ذا ال يستطيع الفرد االسـتفادة مـن املهـارات الـيت سـبق لـه تعلمهـا واسـتخدامها يف املواقـف األخـرى إال إ 

قـان ممـا يسـمح لـه حبسـن اسـتخدامها يف املواقـف اجلديـدة، فالعـب كـرة السـلة تمتيزت تلك املهارات باإل
يــتقن الــدفاع بطريقــة "رجــل لرجــل" لــن يســتطيع تعلــم طريقــة الــدفاع عــن املنطقــة كمــا ينبغــي،  الــذي ال

الظهـر فإنـه لـذلك  وكذلك احلال بالنسبة للسباح الذي ليتقن حركـات القـدمني يف السـباحة األوليـة علـى
 تعلم وإتقان سباحة الزحف على الظهر.  ال يستطيع

 عامل اتساع المعرفة: -د
 تدئني ألحدث الطرق الفنية لألداء وكذلك اكتسـاهبم ألحـدث املعـارف واملعلومـات نظـراً ضرورة تعلم املب

صـول ألعلـى ألن ذلك يسهم بقدر كبري يف تعلمهـم الكثـري مـن النـواحي األخـرى الـيت يتأسـس عليهـا الو 
 املستويات. 

 ل انتقال األثر اإليجابي:امع-ه
ة باألنشــطة األخــرى الــيت ميارســها الفــرد وضــمان جيــب مراعــاة انتقــال أثــر بعــض نــواحي األنشــطة املتعلقــ 

االســتفادة منهــا، فعلــى ســبيل املثــال تفيــد لعبــة كــرة الســلة يف تنميــة ســرعة االســتجابة والتحــرك بالنســبة 
 لي بالنسبة لعداء الرباعي.لعضوترقية التوافق العصيب ا للمالكمني وكذلك تنمية

لـى العكـس مـن ذلـك فـإن التـدريب األثقـال بصـورة اإلجيـايب ألثـر التـدريب، وع االنتقـالفبذلك نضـمن  
 مغاىل فيه لالعيب كرة القدم أو الساحبني يؤثر تأثرياً سلبياً على انتقال أثر التدريب.

 عامل الدافعية:-0
لة بذل اجلهد لالستفادة مـن  يـع خرباتـه املكتسـبة وحماولـة حماو غبة والدافع لدى الفرد و توافر الر  ضرورة 

قـف اجلديــة، وكـذلك تــوافر اخلـربات الــيت تبعـث علــى السـرور واملــرح يف غضـون املمارســة، تطبيقهـا يف املوا
لتعـــاون واخللـــق فـــالفرد الـــذي ينـــال الثنـــاء واملـــديح لبـــذل اجلهـــد وحماولـــة الكفـــاح يف ســـبيل الفـــوز ومتيـــزه با
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انتقــال  ون ممارسـة النشــاط الرياضـي ســواء باملدرســة أو النـادي قــد يكـون لــه أثـر كبــري يف غضــالرياضـي يف
 هذه السمات يف غضون عالقات الفرد اخلارجية وتفاعله مع اجملتمع اخلارجي.

حبيـاهتم اليوميـة،  ويشعر الناس بـاهنم ذوو دافعيـة عاليـة عنـدما يعرفـون بـان املهمـة الـيت تعلموهـا هلـا عالقـة
رب الــذي ظ فــإن هنــاك مواقــف تعليميــة الــيت يكــون فيهــا املــتعلم غــري مــتحمس، والتحــدي األكــاحلــ ولســوء

يواجــــه أصــــحاب احلركــــة هــــو تصــــميم التــــدريبات الــــيت تشــــجع املتعلمــــني علــــى التواصــــل واالســــتمرار يف 
 .1التدريب

 عامل التدرج: -0
حة الــيت تتأســس علـــى الصــحيوالتــدريب مراعــاة الطــرق علينــا يف غضــون عمليــات التعلــيم جيــب  وأخــرياً 

أثري اإلجيــايب املتبــادل بــني خمتلــف املهــارات التــدرج املناســب الكتســاب خمتلــف املهــارات والــيت تضــمن التــ
والــيت تعمــل علــى اإلقــالل بقــدر اإلمكــان مــن تعــارض تلــك املهــارات وتــداخلها بعضــها بــبعض إلمكــان 

 جتنب انتقال األثر السليب. 
 كرار: الت-2
 واكتسـاب الكثـري مـن املهـارات أو املعـارف أو السـلوك االجتمـاعي ومـا إىل ذلـكتعلـم  يستطيع الفـردال 

من مرة واحدة فقط، إذ البد من عملية التكرار واملمارسة لضـمان الوصـول إىل درجـة كافيـة مـن النجـاح 
 ار حلدوث التعلم.واإلتقان، وكلنا نعرف من خرباتنا السابقة أمهية الدور الذي يلعبه التكر 

واعي والقــدرة علــى بالتفســري الــ حــد ذاتــه ال يــؤدي إىل حــدوث الــتعلم وإتقانــه إذ البــد أن يتســم كــرار يفوالت
وأن يـرتبط ذلـك بالـدوافع ، والذي يستطيع الفرد من خاللـه التمييـز بـني النـواحي الصـحيحة واخلاطئـة، الفهم
الذي يسري علـى وتـرية واحـدة ال  اآليل لمه واكتسبه. فالتكراراليت تسهم يف حماولة إتقان الفرد ملا تع املختلفة

التحسن بل على العكس من ذلك يعمل على تثبيت األخطاء يؤدي يف أغلب األحيان إىل درجة عالية من 
 اليت يصعب فيما بعد التخلص منها.

يسعى إليه   ويتميز التكرار يف غضون عملية تعلم واكتساب املهارات احلركية باختالف اهلدف الذي 
علـى مـا ينــوي الفـرد يف األداء، إذ يهـدف يف مراحـل الـتعلم األوىل إىل سـهولة تعـرف الفـرد تقـدم  كلمـا ازداد

تعلمه وحماولة حتسني اهليكل العام للمهارة احلركية وتفاصيلها أما يف املرحلة التالية فيهدف التكـرار إىل إتقـان 
                                                 

1 Lee. T. D, and Wishart, I, R, Motor learning conundrums (and possible solutions), Quest,2005, P 78. 
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ب. ويلي ذلك حماولة العمـل علـى املطلو لتوافق العصيب العضلي تفاصيل املهارة احلركية والتدرج يف اكتساب ا
 اجليدة. تثبيت وإتقان املهارة يف صورهتا التوافقية

وجيــب علينــا مراعــاة توزيــع مــرات التكــرار علــى عــدة أيــام )علــى فــتات( بــداًل مــن تكــرار الكثــري مــن  
ء األدا قــة بــني عــدد مــرات تكــرارالنــواحي يف يــوم واحــد )التمــرين املســتمر(، كمــا جيــب مراعــاة حســن العال

نبغي للفـرد أن يؤديهـا بعـد ذلـك ككـل )فتات احلمل( وفتات الراحة، ويف حالة تكرار أجزاء املهارة احلركية ي
لضــمان تثبيــت االرتبــاط بــني األجــزاء، كمــا حيســن البــدء بتكــرار املــادة املتعلمــة يف األيــام األوىل بعــد الــتعلم 

ان يبــدأ مباشــرة يف األيــام األوىل للــتعلم مــا مل النســي التجــارب واملالحظــات أنمباشــرة، إذ أثبتــت الكثــري مــن 
 يدعم بالتكرار والتثبيت.
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 المحور السابع:

  الحركي او التعلم كتساباال قياس محكات  

 :05المحاضرة رقم 

 منحنيات االكتساب والتطور الحركي   
ة املتعلمـــني حنـــو مـــن العوامـــل الـــيت تنشـــط دافعيـــ معرفـــة نتـــائج األداء بواســـطة منحنيـــات الـــتعلم تعتــرب         

ميكـن قيـاس التغـريات يف األداء احلركـي يف مواقـف الـتعلم قياسـاً  ، و 1ممارسة العمـل أو املهـارة املطلـوب تعلمهـا
الــزمن الــالزم ألداء  :ا وذلــك كأحــد املقــاييس الــذي يتغــري حبــدوث الــتعلم واعتبــاره حمكــاً للقيــاس، مثــليــكم

 زمن معني أو عدد األخطاء أثناء األداء، كما ميكن اختيار أو مسافة األداء املسجلة يف ءحركي أو دقة األدا
 من حمك واحد.  ثرأك

وميكن اختيار لكل موقـف معـني حمـك للقيـاس يسـتطيع الـتعلم يف هـذا املوقـف قياسـاً صـحيحاً ن فعلـي      
 ات احلركية التالية؟ هار سبيل املثال: ما هو حمك الكفاية األنسب لقياس التغريات يف أداء امل

 اء كمحك للكفاية( . يكون املقياس املناسب هو اختاذ دقة األد )قدب يف كرة السلة: التصوي -
 يكون املقياس املناسب هو اختاذ زمن األداء كمحك للكفاية(  )قدم 411السباحة ملسافة  -

ل البيانيــة الــيت تســجل وســائوبعــد االســتقرار علــى حتديــد حمــك القيــاس املناســب تســتخدم بعــض ال          
هــــذه الوســــائل البيانيــــة )مبنحنيــــات التغــــري يف األداء كنتيجــــة للممارســــة أو التــــدريب املتكـــرر وتعــــرف مقـــدار 
 التعلم(. 

  مفهوم منحنى التعلم:-0
، يتم معظم التعلم تدرجييا، وغالبا ميثل تطورهـا علـى رسـم ختطيطـي (2111) توماس وريموندحسب        

ب، وعلــى حمــور التاتيــب قــيم األداء والتحســن، عــدد احملــاوالت أو وقــت التــدريور وفواصــل يتضــمن علــى حمــ
منحنيـات الـتعلم وتتخـذ أشـكال خمتلفـة، وهـي منحنيـات تقـدم وصـفا بيانيـا للـتعلم أثنـاء تسمى هـذه الـدوال 

 .2الوقت الذي يتم فيه اجناز األداء
 

                                                 
 .256م نظريات وتطبيقات، مرجع سابق، ص أنور محمد الشرقاوي: التعل 1

2 Thomas. E, Raymond. T, l’éducateur sportif, Paris, Edition VIGOT,2000, p 316. 
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 : التعلم تمنحنياأنواع -2
منحــىن النجــاح )منحــىن  هــي:علم أنــواع مــن منحنيــات الــت 3بــني  ميكــن التمييــزيف ضــوء األمثلــة الســابقة 

  الزمك. منحىن اخلطأ، املنحىن التحصيل(،
 منحنى النجاح: –أوال
وهــو املنحــىن الــذي يبــني مقــدار النجــاح أو مقــدار زيــادة التحصــيل أثنــاء عمليــة الــتعلم ، فعلــى ســبيل       

حركيــة معينــة مثــل لفــرد يف أثنــاء تعلمــه ملهــارة ملقــدار الــذي حققــه ااملثــال ميكــن للمــدرب الرياضــي تســجيل ا
رة اليــــد ، أو التصــــويب علــــى الســــلة ، أو اإلرســــال أو الضــــربة التصــــويب علــــى اهلــــدف يف كــــرة القــــدم أو كــــ

( يبني منحىن النجاح 27، والشكل )1اخل … الساحقة يف الكرة الطائرة ، أو دقة إصابة اهلدف يف الرماية 
مسـجال علـى احملـور الرأسـي للرسـم، أمـا احملـور دار النجـاح الـذي حققـه الفـرد والذي يتضح فيه مقـ يف الرماية
 سجل عليه عدد مرات التدريب. األفقي في
وبذلك يستطيع املدرب أو الفرد الرياضي بنظره واحد هلذا املنحىن أن يرى بوضوح نتيجة النجاح يف  

 دم يذكر أم ال؟ تعلم مهارة معينة يف زمن معني، وهل هناك تق
  منحنى الخطأ: -نياثا
أثنــاء تعلــم مهــارة حركيــة معينــة فــإن  ملنحــىن الســابق ، إذ بــداًل مــن تســجيل مقــدار النجــاح وهــو عكــس ا   

املـدرب الرياضــي يقــوم بتســجيل عــدد األخطــاء إيل يرتكبهــا الفـرد أثنــاء عميلــة التعلــيم ، وبطبيعــة احلــال كلمــا 
كيــة مــثاًل كلمــا بــذلك التوافــق اجليــد للمهــارة احلر  التعلــيم أو كلمــا اكتســب تقــدم مســتوى الفــرد أثنــاء عمليــة

  .األخطاء اليت يسجلها
 
 

                                                 
 11، ص2001وائل للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار1وجيه محجوب: التعلم وجدولة التدريب، ط 1
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هناك بعض األنشطة الرياضية اليت ميكن فيها معرفة مدى تقدم الفرد الرياضي أثناء  الزمني:المنحنى  –ثالثا

العدو أو  يف  ألعاب القوى  ) سباقات احلالهو  كما   لألداء،عملية التعلم من خالل معرفة الزمن املسجل 
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لالزم لألداء وبطبيعة احلال يظهر ، وقد يتضمن تسجيل كمية الوقت ا1باحة مثالً اجلري ( أو يف الس
 التحسن يف األداء بنقص الزمن املسجل. 

 
 

 
 (: يوضح مخطط لمراحل االكتساب الحركي وانواعه.15شكل رقم )

 

                                                 
 .11، ص 2001للطباعة والنشر، عمان، ، دار وائل 1والتطور الحركي، طوجيه محجوب: نظريات التعلم  1
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 التعلم: تمنحنيا انواع-3
ئتــني املنحنيــات التصــاعدية ( منحنيــات األداء علــى ف  pierre-Jean 9951 ) فــامزون بييــر جــ مييــز 

 . 1ازليةواملنحنيات التن
ميكن للمـدرب الرياضـي مالحظاهتـا ومـن بـني أشـكال الـتعلم  التعلم اليت تمنحنياهناك الكثري من أشكال و 

 : إلجيابية والسلبيةمنحىن الزيادة ااملختلفة ميكننا أن منيز بني نوعني هامني مها 

 الزيادة السلبية:  تامنحني –0
لبدايـة بدرجــة كبــرية، أي أن عمليـة الــتعلم تبــدأ بانطالقــة  الــتعلم الـيت تبــني زيــادة التحســن يف ا تنيــامنح وهـي

كبــرية مث يلــي ذلــك فــتة مــن التقــدم البطــيء، وهــذا النــوع مــن املنحنيــات يعكــس عمليــة الــتعلم الــيت حتقــق يف 
الــزمن مـن حتقيــق نفـس القــدر مــن رة الفــتات املسـاوية هلــا يف النجـاح بدرجــة كبـرية مــع عــدم قـد بـدايتها زيــادة
 النجاح. 

ثرياً ما يصادف املدرب الرياضي يف بداية عملية تعليم املهارات احلركية اجلديدة سرعة اكتساب الفرد هلـذه وك
 املهارات يف وقت قصري نسبياً. 

  منحيات الزيادة اإليجابية: –2
 اد التحسن بعد ذلك بنسبة أكرب.طء التحسن يف البداية مث يزدالحظ يف هذا النوع من منحنيات بي 

املــدرب الرياضــي مراعــاة أن هنــاك بعــض األفــراد الــذين قــد ميــرون عنــد تعلمهــم لنشــاط معــني يف  وجيــب علــى
ـــادة )منحنيـــات الزيـــادة الســـلبية( كمـــا أن هنـــاك بعـــض األفـــراد اآلخـــرين الـــذين قـــد ميـــرون يف )م نحنيـــات الزي

أثنـاء عمليـة الـتعلم  نشاط الرياضي، إذ أن تقدم الفـرد الرياضـيتعلمهم لنفس هذا النوع من الاإلجيابية( عند 
يتوقف على عوامل متعـددة مثـل الفـروق الفرديـة بـني األفـراد، وأثـر خـربات النجـاح والفشـل املصـاحبة لعمليـة 

 ري ذلك من خمتلف العوامل. التعلم، وبطبيعة النشاط الرياضي الذي يتعلمه وغ
مــرور فــتة معينــة علــى عمليــة خبــار الفــرد فيمــا تعلمــه واكتســبه إال بعــد ينصــح املــدرب الرياضــي بعــدم إ ولــذا

التعلم حى ال يؤدي ذلك إىل احلصول على نتائج غـري ثابتـة، كمـا جيـب مراعـاة عـدم اختـاذ املـدرب الرياضـي 
حتقيــق التحســن الواضــح يف لرياضــي، يف حالــة عــدم قدرتــه علــى لــبعض املواقــف الســلبية العقابيــة مــن الفــرد ا

                                                 
1 Jean- pierre Famose : l’apprentissage moteur, sciences et techniques des activités physiques et sportives, Paris, 

PUF, 1995, récupéré sur   http://f3.quomodo.com/78D73CA0/uploads/17/apprentissage-moteur-1995.pdf   

http://f3.quomodo.com/78D73CA0/uploads/17/apprentissage-moteur-1995.pdf
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سن وخاصة بالنسـبة للمسـتويات الرياضـية العاليـة مـن الظـواهر ة التعلم بصفة دائمة، إذ بطء زيادة التحعملي
 العامة اليت جيب على املدرب الرياضي أن يضعها حمل االعتبار. 

البدايـة بدرجـة  لقـوى يسـتطيعون حتسـن أرقـامهم يف ومن أمثلة ذلك أن بعض أبطال رمـى القـرص يف ألعـاب ا
ولكــن كلمــا  مــثاًل،ســم  11أو  51 يزيــد عــنمبــا عة، إذ ميكــنهم زيــادة أرقــامهم يف كــل مــرة كبــرية مــن الســر 

سـم 5ارتفعت أرقامهم وكلما قاربت املستويات الدوليـة العامليـة جنـد أن زيـادة أرقـامهم تكـون بدرجـة ضـئيلة )
 مثاًل ( . 

 

 
 : منحنى الزيادة السلبية( 10شكل )



 د/ ص. مساحلي                        2ماستر             ب المهارات الحركية         المادة: اكتسا

14 

 

 
 اإليجابية(: منحنى الزيادة 10)شكل
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 هضبة التعلم الحركي:   –3
يف بعــض منحنيــات الــتعلم احلركـــي ميكــن مالحظــة بعـــض الفــتات الــيت يتوقـــف فيهــا صــعود منحـــىن         

بة الـــــتعلم احلركـــــي عنـــــد نقطـــــة معينـــــة ويبـــــدو كخـــــط أفقـــــي ، وهـــــذه الظـــــاهرة يطلـــــق عليهـــــا مصـــــطلح اهلضـــــ
(Plateauوتتمثل يف وجود بعض الفتات يف )عمليـة الـتعلم  احلركـي ال    وجود بعض الفـتات يف غضـون
قـق فيهــا  الفـرد جناحــاً ملحوظــاً يف األداء بـالرغم  مــن مواصـلة املمارســة والتــدريب ، ويفسـر بعــض العلمــاء حي

درة مسـتواه وهـو مـا يعـرف ) باحلـد ظاهرة اهلضاب يف التعلم احلركي بأن الفرد قد وصل إىل احلد األقصى لقـ
مهمـــا أســـتمر علـــى التـــدريب ،  عـــب ختطـــى هـــذا احلـــد الفســـيولوجيي ( للفـــرد إذ ال يســـتطيع الالالفيزيولـــوج

 ويدللون على ذلك بوجود حدود مطلقة موروثة لقدرة الفرد احلركية أو العقلية. 
يتناولــه التحســن يف كــل  وهنــاك مــن العلمــاء مــن يعــارض الــرأي الســابق ويؤكــدون أن مســتوى الفــرد 

للفــرد كمقيــاس ينكــرون وجــود )حــد فســيولوجي(  طــرق والوســائل املالئمــة وبــذلكوقــت بشــرط اســتخدام ال
 ثابت حقيقي ويرون أن هذا احلد الفسيولوجي جمرد فرض نظري أكثر منه واقع عملي. 

وقــف عنــدها كنتيجــة لعوامــل وهنــاك بعــض العلمــاء الــذين يــرون أن اهلضــبة متثــل النهايــة الــيت يريــد الفــرد أن يت
لـــذي يقـــرر عنـــده املـــتعلم حلـــد الـــدافعي(، أي أنـــه احلـــد اعلـــى هـــذا النـــوع مـــن اهلضـــاب )باالدافعيـــة ويطلقـــون 

 التوقف لعدم حاجته لتطوير مستواه لدوافع خمتلفة. 
 وهناك رأي آخر يرى أن اهلضبة قد متثل النهاية اليت يستطيع الفـرد التوصـل إليهـا كنتيجـة لألسـاليب 

مـثاًل  د املادي( ففـي القفـز بالزانـةى هذا النوع من اهلضاب )باحلأو املواد أو اآلالت املستخدمة ويطلقون عل
 ميكن جتاوز األرقام القياسية كنتيجة تغيري نوع الزانة املستخدمة. 

وهنـاك رأى آخــر أن اهلضــبة كنتيجــة )للحــد املــادي( حتــدث أواًل يليهــا هضــبة أخــرى كنتيجــة )للحــد  
 الفسيولوجي(.  فعي( وأخرياً اهلضبة اليت حتدث نتيجة )للحدالدا

مثل هذه اهلضبة يف منحك التعلم ظاهرة عامـة بالنسـبة لكثـري مـن نظر املريب الرياضي إىل أن  وجيب أن نوجه
أي أن هنـــاك الكثـــري مـــن األســـباب الـــيت ميكـــن أن تعـــزي إليهـــا ظـــاهرة حـــدوث اهلضـــاب يف عمليـــة  األفـــراد،
 التعلم. 
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 ات.الحركي والثب هضبة التعلم : يوضح (10) شكل

 
 ى الفرد الرياضي أن حياول البحث عن أسباهبا اضي عند ظهور هضبة التعلم لدوينبغي على املرىب الري

حى ميكنه توجيه الفرد حنو التغلب عليها، كما يراعى يف غصون هـذه الفـتة احلرجـة توكيـد أمهيـة اإلفاضـة يف 
جيـب  خربات النجاح لدى الفرد كما بالنسبة للتحسن الطفيف الطارئ، إلمكان خلق الثناء والتشجيع حى
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الدافعية لدى الفرد حنو املثابرة على التدريب وبذل اجلهد حنو إرادته، إذ أن ذلك  على املدرب الرياضي خلق
 يعترب من العوامل العامة اليت تساعد املدرب على النجاح يف عمله. 

علم بات القصرية( يف منحنيات التياضي أال خيلط بني هضاب التعلم وبني )الذبذوجيب على املريب الر  
هلبوط واالرتفاع البسـيط املتتـايل الـذي حيـدث ملـدة وجيـزة بـني فـتة تدريبيـة وأخـرى، اليت ميكن مالحظتها يف ا

 إذ أن ظاهرة )الذبذبات القصرية( تكاد تكون ظاهرة عامة يف معظم منحنيات التعلم.  
وجـود بعـض التغـريات  ت القصـرية يف منحنيـات الـتعلمسباب اليت قد يعزى إليهـا ظهـور هـذه الذبـذباومن األ
يف النــواحي اجلســمية الفســيولوجية، كمــا هــو بالنســبة للمســتوى الرياضــي لرتنســات يف غضــون الفــتة الوقتيــة 

املعينـــة النتبـــاه، ويف بعـــض  الشـــهرية مـــثاًل، أو إىل تنـــوع الـــدوافع أو امليـــول أو احلـــوافز أو إىل بعـــض املثـــريات
 غري معروفه.  هذه الظاهرة إىل عوامل أخرى األحيان قد تعزى
 يف:هم العوامل اليت تفسر هضبة التعلم وميكن تلخيص أ

 التعب املؤقت الذي مير به املتدرب يف موقف التعلم مما يؤدي إىل ثبات األداء يف هذه الفتة.-
 ثابرة علية، نتيجة لعوامل الفشل او اخلوف.نقصان مؤقت يف الدافعية للعمل او امل-
 سيئة.عادة اكتساب غري مقصود خلطأ أو -
 لغ فيه جبزء من العمل على حساب األجزاء األخرى مما يعوق توافق االستجابات للعمل.االهتمام املبا -
 ن.االنتقال من طريقة عمل إىل طريقة أخرى أسوء أو احس-
 .1م التناسب بني جوانب التعلم املختلفةعدم التناسب يف صعوبة العمل وعد-
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