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لومسسات مسسن خسسالع االت سساع    يتأسسسس السساع ا عسسرع علسسى عمليسسة تلقسسع ا عسسارف وا ع     

اجليسسد مسسا بسسم ا علسسم وا سستعلم سيسسا  كسساح مسسستواي سو مرحلتسسه السسسنية وكسس لك مسسن خسسالع      

 إنشاء موقف تعلم مناسب.

وإذا كسساح السستعلم يبسسدو ع ا قسسام ااوع قائمسسا  علسسى السستلقم إال سح السستعلم ين سسو  سسو  

علم عمليتسسساح ضسسسروريتاح ال اتيسسسة والنشسسسا  السسس   يقسسسوم بسسسه ا سسستعلم نفسسسسه، والتعلسسسيم والسسست 

 إلحداث التغري والتعديل ع السلوك.

وإذا سمكسسن القسسوع بسسأح السستعلم يشسسري إىل حسسدوث تعسسديل سو تغسسري سو تطسسوير ع سسسلوك         

الفسر  )سو الالعسب( نتي سسة قيامسه بنشسا  مسسا فسحلح وجسو  اتاجسسة إىل الستعلم وكسس لك إىل        

 لتعديل ع السلوك.الدوافع اإلجيابية للتعلم يعد سمرا  هاما  إلحداث ه ا ا

 

يشري النضج إىل التطسور الطبيعسع وفسق مظساهر النمسو اتسسع واالنفعسالع والبسدنع         

للمراحسسسل السسسسنية، لكسسسن النضسسسج وحسسسدي ال يثعسسسد كافيسسسا  إلحسسسداث التعسسسديل ع السسسسلوك سو        

 اكتساب اخلربات اجلديدة.

سمسسسا التعلسسسيم ع وجسسسو  مظسسساهر النضسسسج فيسسسة   إىل نتسسسائج إجيابيسسسة  سسسو اكتسسسساب     

 اخلربة والتعديل ع جماالت السلوك البدنع، وا عرع، واالنفعالع.

الث   صل الث 
 الف 

لم•
ع الت 

 

 املقدمة

 اتعلم والنضج: أواًل
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 وميكن الف ل فيما بم التعلم والنضج على الن و التالع:

 النضسسسج التعلسسسم

ميثسسسسل السسسستعلم عمليسسسسة إرا يسسسسة نتي سسسسة     -1

 حاجة سو  افع معم.

ميثل النضج عملية آلية وفق مظساهر النمسو   

 للمراحل السنية.

إنتسساأ سطسسا  خايسسة  يسس ة    يسسة   إىل -2

 للفر .

يسسسسة   إىل سطسسسسا  عامسسسسة  يسسسس ة للمراحسسسسل    

 السنية.

العوامسسسل اخلارجيسسسة ةالبيثسسسةة تسسسة ر ع     -3

 عملية التعلم

العوامسسسسسسل الداخليسسسسسسة ةالعضسسسسسسويةة تسسسسسسة ر ع   

 عملية النضج.

يتطلسسسسب السسسستعلم قيسسسسام الفسسسسر  بنشسسسسا    -4

 وسعع إلمتام التعلم.

عمليسسسة ال يتطلسسب قيسسسام الفسسسر  بنشسسسا  ف سسسو  

  اخلية متتابعة ناجتة عن النمو.

السسسستعلم يعتسسسسرب  سسسسبه  ائسسسسم ع سسسسسلوك      -5

الكائن اتع وتلعب اخلربة والرتاكم 

 اخلرباتع  ورا  هاما  ع عملية التعلم.

يعتسرب  سسبه  ائسسم  وح تسسدخل سو تسسأ ري مبا سسر  

للخسسربة بينمسسا يسسرتبر بسسالظروف الطبيعيسسة    

واجلسسسسسمية مثسسسسل ا سسسستغريات الفسسسسسيولوجية    

 سمية.واجل

حيتل موضوع التعلم سهميسة تطبيقيسة    -6

ع حيسسسسسساة اإلنسسسسسسساح )ا نسسسسسس ع، النسسسسسسا  ، 

 ا درسة(.

ميثل موضوع النضسج سهميسة تطبيقيسة فيمسا     

 يتعلق بالتعلم.

 

هنساك تفاعسسل تسسام مسسا بسم السستعلم والنضسسج فكالهمسسا يتسأ ر ويسسة ر ع ا خسسر فسسالتعلم يعتمسسد    

 على النضج والنضج يشكل مالمح التعلم.
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إح اهلسسدف مسسن  راسسسة هسس ا اجلسس ء هسسو تقسسديم نظريسسات السستعلم الرئيسسسية ع حسسم يسستم  

الرتكي  على تلك اجلوانب اخلاية بكل نظرية واليت تشتمل على  الالت ضمنية بشأح 

السستعلم اتركسسع والنفسسسع، وسسسوف يقت سسر ا ةلفسسوح هنسسا علسسى عسسدة نظريسسات للسستعلم هسسع       

 والنظريات اخلاية باإلنساح وا لة. نظريات االرتبا ، والنظريات ا عرفية،

وعلى الرغم من سح النظريات اليت سوف يتم عرض ا هنسا تعتسرب قدميسة إىل حسد مسا،      

لس ا جيسب   إال سن ا ما ي اع هلا بعض التأ ريات على التعلم واافكسار اتاليسة بشسأح الستعلم،     

 علينا سح نتعرف على نقطتم ع ه ا ا قام هما:

ات السستعلم السسيت س إرسسسائ ا تتنسساوع السستعلم اللفظسسع )مثسسل:      : سح معظسسم نظريسس  سوال  -

التسس كر ال سسم لقائمسسة مسسن الكلمسسات( ومسسسن  سسم ال ميكسسن ع الغالسسب نقسسل قسسسوانم          

 حركع(. –التعلم هل ا النوع إىل التعلم )النفس 

: سح ا  سسارة اتركيسسة باعتبارهسسا ناجتسسة عسسن الشسسد العضسسلع البسسسير، تتميسس       انيسسا  -

تدرجة، فا  ارة اتركيسة ليسسب ببسساطة هسع االسست ابة إىل      بفكرة االست ابة ا 

مثري ما بل هسع اسست ابة قسد يستم توجي  سا وحتديسدها عسن طريسق التغ يسة ا رتسدة           

اليت يتم اسستقباهلا مسن لتلسف ااعضساء اتسسية ا سستقبلة، كمسا تةكسد فكسرة          

ات اتركية االست ابة ا تدرجة على إحدى الفروق اهلامة بم التعلم وس اء ا  ار

وبسسم تلسسك النظريسسات السسيت يسستم مسسن خالهلسسا اعتبسسار السستعلم علسسى سنسسه ارتبسسا  بسسم       

ا  ارات اتركية وبم تلك النظريسات السيت يستم مسن خالهلسا اعتبسار الستعلم علسى         

 سنه ارتبا  بم ا ثري واالست ابة.

 : نظريات االرتبا 

 نظريات التعلم: ثانيًا
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بسسسسسسسسا ثري  نظريسسسسسسسسات االرتبسسسسسسسسا  ينظسسسسسسسسر إلي سسسسسسسسا باعتبارهسسسسسسسسا النظريسسسسسسسسات اخلايسسسسسسسسة    

سو نظريسسسسسسات السسسسسسسلوك وتركسسسسسس  عسسسسسسور اهتمام سسسسسسا ب سسسسسسفة عامسسسسسسة     (S-R)واالسسسسسسست ابة 

علسسسسى كيسسسسف سح حسسسسد م يالحظ مسسسسا الفسسسسر  علسسسسى سن مسسسسا حيسسسسد اح معسسسسا  ع وقسسسسب عسسسسد        

 ي ب اح مرتبطم.

: يتم السربر بسم حالسة اجلسو الس   بسه غيسام وهطسوع ا طسر مسن جانسب معظسم             مثاع 

ك اافرا  )سو االست ابة( وبااحداث )سو ا ثريات( السيت  اافرا ، وت تم ه ي النظريات بسلو

تعسسس ذ هسسس ا السسسسلوك. وقسسسد وضسسسعب كسسسل نظريسسسة مسسسن نظريسسسات االرتبسسسا  قسسسوانم سو قواعسسسد      

. ويتم اإل سارة  (S-R)لتلفة لتفسري كيفية تطوير ه ي العالقة بم ا ثري واالست ابة 

سسسكينر( كمسسا سسسوف يسستم   –هسسل  –جسسا ر   – ونسسديك  –إىل النظريسسات التاليسسة )بسسافلوف  

 .(JOTE)سال وهو وحدة  (S-R)حبث سحداث مف وم خاص با ثري واالست ابة 

  (:1927 –اال رتا  التقليد  )بافلوف 

التعلم طبقا  لبافلوف ةهسو عمليسة بنساء سفعساع منعكسسة  سرطية مسن خسالع اسستبداع          

جتاربسسه، سح وضسسع  سحسسد ا سسثريات آسسثري آخسسر، وتكسسوح االسسست ابة الفعليسسة  ابتسسة، ومسسن س سس ر      

بافلوف طعاما  سمام كلب جائع وقسام بضسرب جسرو. وع العسا ة حسم يستم وضسع الطعسام سم         

وتويل بافلوف إىل اكتشاف سنه إذا س تكسرار   –فعل انعكاسع  –كلب جائع سيفرذ لعابا  

ه ي الطريقة مرات عديدة فحلح يوت اجلسرو آفسر ي كساح كافيسا  السستدعاء االسست ابة       

 لب اللعاب.حيث يفرذ الك

فا ثري ال   يفرذ عا ة است ابة معينة يطلسق عليسه ا سثري غسري ا شسرو ، ع حسم سح       

ا سسثري السس   يضسسيفه القسسائم بالت ربسسة يطلسسق عليسسه اسسسم ا سسثري ا شسسرو ، ومسسن  سسم يتميسس            

وهسسسو ع هسسس ي اتالسسسة  – CSاال سسسرتا  التقليسسسد  بوجسسسو  ذوجسسسم مسسسن ا سسسثريات ا شسسسرو  ) 

إفسسراذ  -Rالطعسسام( إلفسسراذ اسسست ابة معينسسة )  – UCS مشسسرو  )اجلسسرو( مسسع مسسثري غسسري 
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إىل  – CRاللعسساب( وبعسسد تكسسرار هسس ي اصسساوالت، ي سسبح إفسسراذ اللعسساب اسسست ابة مشسسروطة )    

 يوت اجلرو(.

حركسسع ميكسسن لدفسسرا  سح يتكيفسسوا بسسدوح سح يسسدركوا ذلسسك،        –وع السستعلم السسنفس  

وح عناير مشسروطة غسري مرغسوب في سا،     وهل ا كاح جيب سح حياوع ا علم سح خيلق بيثة بد

فعلسسى سسسبيل ا ثسساع، الطالسسب السس   يرتكسسب خطسسأ مسسا ع لعبسسة هسسوكع ا يسسداح، ويسستم إرسسساله     

للقيام بلفتم حوع ا ضمار قد يربر التدريب بالعقاب ال   نا را  ما يكسوح هسدفا  مرغوبسا     

 فيه.

التسسدريمي ميكسسن سح  والسسسمال لالعسسبم اح يكونسسوا م ملسسم وال مبسسالم س نسساء س ائ سسم     

حيدث نتائج تعلم طارئة، فحلذا سعطيب كسرة إىل ولسدين، فسسيلعباح ب سا: فسالكرة هسع )مسثري        

( فسحلذا كانسب هس ي هسع طريقتسك      UCS( اللعسب )مسثري غسري مشسرو      UCSغري مشسرو   

عنسسسد تنفيسسس  مبسسساراة للكسسسرة الطسسسائرة في سسسبح التسسسدريب )غسسسري مشسسسرو ( واالسسسست ابة غسسسري        

بة مشسسسروطة، وت سسسبح السسسدورة التدريبيسسسة السسسيت يسسستم ت سسسميم ا    ا شسسسروطة )اللعسسسب( اسسسست ا 

 للتدريب على يقل ا  ارات وقتا  للعبث والت ريج.

فسسحلذا كانسسب التسسدريبات تتسسسم ب سسفة مسسستمرة بسسالت رر، إذح سسسيكوح هسس ا هسسو سسسسلوب  

اا اء ال   يقرنه الالعبوح بتلك الرياضة، وه ا ااسلوب ال يتم الستخل  منسه ببسساطة    

ع الالعبم ع مبساراة حقيقيسة، فسسيكوح االرتبسا  )غسري مكتسسب( سو سسيكوح        عن طريق وض

 البد من تطوير ارتبا  آخر سقوى.

وهلسسس ا فعلسسسى السسسرغم مسسسن سح هنسسساك سوقسسسات قسسسد ترغسسسب في سسسا سح تشسسسعر باالر سسساء ع         

تسسدريباتك حبيسسث يكسسوح الالعسسبم ع سوأ تشسسكيل م ع ا باريسسات، في سسب سح نتأكسسد سح هسس ي  

يتعلسق بنسوع اا اء، فكساح مسن ا مكسن      فيفة ال تعين اخنفاض ا ستويات فيما التدريبات اخل
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متي  بطريقسة بطيثسة مجيسع ااعمساع ال سعبة السيت س القيسام ب سا قبسل ا وسسر عسن طريسق             

 االر اء ع تدريبات ا وسم.

 

  (:1935 ورنديك ) –االرتباطية 

لعالقسسة بسسم مسسثري  كسساح  ورنسسديك يركسس  علسسى السستعلم باعتبسساري يقسسو  الربسسا  سو ا     

وكسساح  ورنسسديك وهسسو معسسروف بأحبا سسه عسسن القطسسر ع   (R)وبسسم االسسست ابة  (S)معسسم 

 ينا يق االغاذ وا تاهات، يرى التعلم باعتباري عملية جتريبية وخاطثة.

 ومع الن ال والتدريب يبنى عالقة بم ا ثريات ا الئمة وبم االست ابة.

ق سو حظرية وال ميكن فت  ا إال عسن طريسق   مثاع: س وضع قطة جائعة  اخل يندو

ج ب رافعة، ومبدئيا  كانب القطة ست ر  حوع اتظرية إال سح ترفسع الرافعسة بال سدفة    

 ويتم إطالق سراح ا.

وبعسسد عسساوالت متكسسررة سسسنخفض ح سسم النشسسا  العشسسوائع والوقسسب ا نقضسسع ع         

بعسسسد وضسسسع ا ع  اتظسسسرية، وع الن ايسسسة كانسسسب القطسسسة سسسستطلق سسسسرال نفسسسس ا ع اتسسساع      

 اتظرية فلقد س تثبيب االرتبا  سو العالقة.

ولقد استخل   ورنديك العديد من القوانم اليت مات اع باقية معنا حتى يومنسا  

 ه ا وه ي القوانم هع:

 : قانسوح االستعدا 

إذا كاح الشخ  على اسستعدا  لالسست ابة )للستعلم( إذح فحلنسه مسن اا سياء السسارة        

 اجلانب ا خر ال ميكنك اح جتعل  خ  ما يتعلم.االست ابة، وعلى 
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ويشري قانوح االستعدا  إىل سح فكرة كوح ا رء على اسستعدا  )بطبعسه( للستعلم وإىل    

مف وم االستعدا  التطسور  لسدى الطفسل، وال ميكسن لدطفساع سح يتعلمسوا السسري سو التس           

.. وبالرغم مسن ذلسك،   قبل سح تكوح لدي م القدرة على االحتفاظ بوضع من مقام منت ب 

فمسسا سح يسستعلم ااطفسساع سح ميشسسوا بطريقسسة يسس ي ة حتسسى يكونسسوا علسسى اسسستعدا  لسستعلم           

 ا  ارات ال عبة مثل الت  .

وبا ثسسل ال ميكسسن سح نبسسدس ع تعلسسم ااطفسساع ال سسغار سلعسساب رياضسسية عسسد ة علسسى س      

االحتفسساظ بتسسواذح  ج سساذ مسسن سج سس ة اجلمبسساذ مسسثال . إذا م تكسسن لسسدي م القسسدرة عليسسه رفسسع سو 

 اجلسم، ويكوح اتد اا نى من مستوى القوة ضروريا  وجوهريا  ا اء العديد من ا  ارات.

قسسسانوح اا سسسر: إذا كانسسسب االسسسست ابة مثرضسسسية، سسسسيكرر ا سسستعلم االسسسست ابة وبالتسسسالع   

 يقو  من االرتبا  بم ا ثري واالست ابة.

نفيس ها مسن علسى مسسافة قسدمم      فالت ويبة الناج ة ع كسرة السسلة حتسى وإح س ت   

فقر او إذا كساح التكنيسك ضسعيفا ، تعتسرب بدايسة إجيابيسة ومرضسية، وبا ثسل، يستم تشس يع           

العسب اجلولسف ا بتسدن عسن طريسق االت ساع اجليسد مسع الكسرة، ب سرف النظسر عسن النتي سة              

 الن ائية، وقد يعين حتقيق ه ا االت اع اجليسد تغسيري ا  سارة إىل حسد مسا عسن طريسق وضسع        

كسسرة اجلولسسف علسسى ركسسام مسسن الرمسسل سو  فيسسف القبضسسة علسسى ا ضسسرب، غسسري سح ا سستعلم           

 سيكوح ع اتالة ال  ي ة للتعلم.

مثاع آخر: ال   يتضسمن قسدر قليسل مسن التغسيري ع ا يكانيكيسات ااساسسية للم سارة،         

مسسن ا مكسسن اكتشسسافه ع الرمايسسة، حيسسث يسستم وضسسع اهلسسدف علسسى مسسسافة مسسست دفة ق سسرية   

سبة للمبتدن ع سوع اامر  م يتم حتريكه بالتدريج إىل اخللف إىل مسافة سبعد حيث بالن

 يتم اكتساب الرباعة سو ا  ارة.
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وع اايسسسسل، س ويسسسسف قسسسسانوح التسسسسأ ري باعتبسسسساري مبسسسسدس ا تعسسسسة واام فيسسسستم تقويسسسسة     

 االست ابات ا رضية سو اليت س مكافآت ا.

اليت س عقاب سا وقسام  ورنسديك مسةخرا       سوغري سنه يتم إضعاف االست ابات ا  ع ة 

بتغسسيري سفكسساري وركسس  فقسسر علسسى تقويسسة االسسست ابات، ولسسسوء اتسسإ، يسستم سحيانسسا  .. إسسساءة    

ف م ه ا القانوح عند قراءة عبارة ةالتش يع يبين غري سح النقد ي دمة. وبالرغم من ذلسك  

م قسد مييلسوح إىل الب سث    ف  ا ليس  قيقا  بالضرورة اح اافرا  حم يتم توجيسه النقسد هلس   

عسسن اسسست ابات بديلسسة ولسسيس التخلسسع عن سسا ببسسساطة، ويتمثسسل  ور ا علسسم ع تكييسسف ا  سسارة      

  ستوى الدارو من سجل توفري خربات مثرضية.

 :قانوح التمرين 

 

وكسساح مف سسوم  ورنسسديك عسسن السستعلم والنسسسياح مبا سسرا  للغايسسة، فسسالتعلم واصافظسسة  

 خدم ا، فحلذا م تفعل ذلك، سيتم نسياح ا  ارة.على م ارة معينة جيب سح تست

وبالرغم من ذلك، ال يتضمن قانوح التدريب سح استخدام سو التدريب على م ارة ما 

يكسسوح لسسه نتسسائج ستوماتيكيسسة، ف سسو ع الواقسسع مسسرتبر ب سسورة و يقسسة بقسسانوح  ورنسسديك عسسن      

الفسر  علسسى ا  مسة بسسل   التسأ ري، فسحلذا سيسسبح التسدريب  سسال  ورتيبسا  وغسسري مرضسع، فلسن يركسس        

 سيف   االنفعاالت ورآا يستخدم تكنيكا  ضعيفا .

دأم( أ   خ 
ون  ألاست  ان   ق 

يقوووووتدريب ووووو  ي ر ووووو ر•
يال  بووووينربووووي ريب  يوووو ر

ر.تيالس جيبة

دأم( ب   خ 
ون  عدم ألاست  ان   ق 

الريضووووي رددر وووو  ي ر•
  ريال  بينربي ريب  ي ر

ر.تيالس جيبة
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وعند ه ا اتد، كاح سيبدو من اصتمل سح ه ا النوع من التدريب سيقوم بالفعسل  

ليقو  س  عالقة بم ا ثري واالست ابة، وفقر حسم يكسوح التسدريب مرضسيا  فمسن اصتمسل       

اليت تتضمن ا نظرية  ورنديك بالنسسبة للرتبيسة   سح يتم تقوية العالقة، فما هع الدالالت 

 الرياضية؟

: ال تدرب فقر فريق سو جمموعسة مسن اافسرا  بسل قسدم مكافسآت كافيسة إلسي م          سوال  -

تعلسسسيم مرضسسسيا . وال يكسسسوح خللسسسق موقسسسف تعليمسسسع فعسسساع، وهسسسو موقسسسف يكسسسوح فيسسسه ال 

م اتكسيم  واتد اا نى من ا كافآت يتضمن على سبيل ا ثاع، االسستخدا مطلوبا ! 

 للمرل والثناء، وليس رحالت إىل سماكن بعيدة ومكلفة للغاية.

: فيما يتعلق بتعليم م ارة معينة، جيب سح نب سث بعنايسة مف سوم االسستعدا        انيا  -

وطو الفر ، وا قياو العام هل ا هو العمسر وا عرفسة الشخ سية للطفسل، وعنسد هس ا       

ت إلعسسسدا  الفسسسر  مسسسن الناحيسسسة اتسسسد، يتضسسسمن تعلسسسيم ا  سسسارة سلسسسسلة مسسسن اخلطسسسوا 

النفسية والفسسيولوجية  سا هسو آت. ومسن سجسل هس ا اإلعسدا  ميكسن اسستخدام سلعساب           

مت يديسسة، ففسسع برنسسامج تعلسسيم الغطسسس يبسسدس الطفسسل بسسالوقوف علسسى طسسرف  سسام         

السسسباحة وبعسسد تعلسسم السسسباحة، ال يكسسوح لسسدى الطفسسل س  مشسساعر خسسوف مسسن ا يسساي،    

ا ختلفسسسة عسسسن طريسسسق ذيسسسا ة   ف مسسسن االرتفاعسسسات  ويسسستم التقليسسسل مسسسن مشسسساعر اخلسسسو  

االرتفسسساع فقسسسر حسسسم يسسستمكن الطفسسسل بن سسسال مسسسن س اء  خسسسوع رسسسسسع ع مسسسستوى          

 منخفض سو االنغماو ع الغطس عن طريق إ خاع رسسه بم ركبتيه.

وع الن اية، تشسري نظريسة  ورنسديك، إىل سنسه مسن الضسرور  سح يستم التسدريب ب سورة          

بقدر اصتمل حيث ال يتم فقر إال تقويسة العالقسات اصسد ة بسم     مقاربة من موقف ا باراة 

واالست ابة وطبقا  لثورنديك، يتضمن الت رك عناير متطابقة فقر حسم ميكسن   ا ثري 

واالسسست ابة السسيت س إرسسسائ ا باعتبارهسسا جسس ء مسسن اسسست ابة      اسسستخدام العالقسسة بسسم ا سسثري  

وع ا  سارات والتكنيكسات السيت س تعلم سا     سخرى، ومن ااسباب الرئيسية اليت تفسر عدم حتس 
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ع التدريب إىل موقف ا باراة هو سح من سكثر ا تغريات اليت يتم جتاهلس ا ب سفة عامسة ع    

مواقسسف التسسدريب هسسو ا نافسسسة اتيسسة، ف تسسى جمسسر  معرفسسة سح ا نسسافس يوجسسد علسسى بثعسسد            

 ة مثال .مسافة ق رية قد يتسبب ع سح يفقد الالعب إيابة س لة ع كرة السل

   (:1952 –اال رتا  القريب )جا ر 

وضع جا ر  نظرية سساسية إىل حد ما عن التعلم، فكاح يرك  علسى عن سر الوقسب    

ع العالقة بم ا ثري واالست ابة، مشريا  إىل سننسا طيسل إىل ربسر اا سياء السيت حتسدث معسا         

كسد جسا ر  علسى سح هس ا     ع الوقب اصد  سو ااحداث ا تقاربة مثل الدخاح واتريسق، وية 

االرتبسا  بسم ااحسداث ال ميسر إال بت ربسة واحسدة، فكساح يسرى ا  سارة لسيس باعتبارهسا عسسا ة،            

كمسسا فعسسل بسسافلوف، بسسل كم موعسسة مسسن عسسد  كسسبري مسسن العالقسسات بسسم ا سسثري واالسسست ابة  

تربر حركة عد ة آوقف عد ، وهل ا يستغرق اامر عاوالت عديدة لتعلم حركسة  

 اح ه ي اتركة يتم استخدام ا ع العديد من ا واقف.ما وذلك 

مثسساع: ع كسسل مسسرة ي سسوب في سسا الالعسسب علسسى السسسلة، يكسسوح الت سسويب مسسن مواقسسع          

لتلفسسة إىل حسسد مسسا مسسن اارض، وقسسد تقسسوم بسسربر ااحسسداث السسيت حتسسدث ع هسس ي الل ظسسة    

ضسسرورية لسستعلم  كسسل مسسرة، غسسري سن سسا ال متثسسل إال واحسسدة مسسن العالقسسات العديسسدة اصسسد ة وال     

ا  ارة ذات ا، ومن ااسباب السيت قسد جتعلسك تفقسد ت سويبة ع ا بساراة هسو سنسك م تتسدرب          

 على تلك الت ويبة ا عينة من قبل.

وع حركسسة معقسسدة ذات سلسسسلة مسسن االرتباطسسات، يوجسسد احتمسساع التفسساوت بسسم كسسل    

كسس  جسا ر  علسسى  ارتبسا  علسى هسس ي السلسسلة، ومسن  سسم ففيمسا يتعلسسق بالرتبيسة الرياضسية ر       

عد  كبري من التدريبات لالست ابة إىل نطاق من ا ثريات بسدوح مكافسأة علسى االسست ابة     

ذات ا بل بقسدر قليسل مسن التشس يع العسام للم افظسة علسى النشسا ، وم يتفسق جسا ر  مسع            

 ورنديك ع سنه كساح يعتقسد سح النسسياح كساح نتي سة التسداخل ولسيس عسدم االسستخدام،          
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لفر  ال يتدرب حم يكوح متعبا ، وذلك انه قسد تسدرب علسى حركسات     وكنتي ة ل لك فا

 فا لة سو غري ي ي ة ستتداخل مع االست ابات ال  ي ة.

وع الن اية، من الواضح سنه م يب ث سح حتسوالت، سو حبسث حسد س نسى مسن الت سوالت       

رة بدوح وجو  نسخة  قيقة من اتركات، مثلما يتم رؤيسة ذلسك ع روتينيسات الرميسة اتس     

ع لعبسسة كسسرة السسسلة، وبغسسض النظسسر عسسن الفسسروق ع العالمسسات اارضسسية، اللوحسسة اخللفيسسة،    

وا المح ااخرى ا تواجدة ع يالة االعاب الرياضية اخلاية با نسافس، فسحلح العسب كسرة     

السلة ال يس اع يسنطر الكسرة مسرتم، ويأخس  نفسسا  عميقسا  ويقسرب الكسرة مسن جب تسه قبسل سح             

 حتدث نتي ة للخطأ. ي وب الرمية اليت

 ( 1943نظرية التع ي  ةهلة:) 

ينظر ةهلة إىل التعلم باعتباري نتي ة التكيف البيولوجع للكسائن البشسر  مسع منسع     

بيثته ومن العناير الرئيسية اليت س خل ا ةهلة هو مف وم خفض السدافع، فكساح يستم رؤيسة     

مثسل اجلسوع سو العطس ،    اافرا  باعتبار سح لدي م احتياجسات فسسيولوجية سساسسية عسد ة     

واحتياجسسسسات نفسسسسسسية عسسسسسد ة مثسسسسل اتاجسسسسسة إىل اامسسسسساح سو اإل راك، وإ سسسسباع مثسسسسسل هسسسسس ي    

االحتياجسات يقلسسل مسن السسدافع ومسسن  سم يعسس ذ االسست ابة، فعنسسدما ي سسر  الطفسل مسسن سجسسل      

 عء ما وع الن اية نستسلم له فما الس   علمنساي هلس ا الطفسل؟ ومسن س س ر ا فساهيم السيت         

تطبيقات وسحباث ةهلة على التدريس هو مف وم التعليم طبقا  الحتياجسات   س وضع ا من

 الفر .

وحسسساوع ةهسسسلة ع نظريتسسسه اتسسسسابية ا عقسسسدة سح يقسسسيس لتلسسسف العنايسسسر السسسيت س   

تضسسمين ا ع السستعلم، وحفسس ت هسس ي ال سسياغة الدقيقسسة الكسسثري مسسن ااحبسساث، وهنسساك بعسسض     

قسسوم بب سسث العالقسسة بسسم الضسسغو  وبسسم اجلوانسسب ااخسسرى اخلايسسة بنظريسسة السسدافع حسسم ن

 ا  ارات اتركية، كمثاع.
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وبسسسسالرغم مسسسسن ذلسسسسك وفيمسسسسا يتعلسسسسق بسسسسالتعلم، فالشسسسسعء الرئيسسسسسع  ف سسسسوم التكيسسسسف     

 البيولوجع لدى الكائن البشر  ونظرية ةهلة هو  ور التع ي .

وقد يكوح التع ي  سوليا  سو من رتبة سعلى، فالتع ي  ااولع يشتمل على إ سباع بعسض   

االحتياجات البيولوجية ااساسية مثل اجلوع، ع حم يتضمن التع ي  ذ  الرتبة ااعلى 

استخدام بعض العوامل ا ع ذة اصايدة اليت تكتسب قوت ا مسن خسالع الستعلم، فسال ميكننسا      

مسسثال  سكسسل النقسسو  بسسل ميكننسسا اسسستخدام ا لشسسراء الطعسسام، وعنسسد هسس ا اتسسد، ميكسسن اعتبسسار   

 )عايد( قو  للغاية.النقو  عامل مع ذ 

ويبدو سح نظرية ةهسلة  تلسف عسن نظريسات االرتبسا  السسابقة ع سنسه م يكسن يسةمن          

بأح ا ثري ا تطابق كاح ضروريا  إلفراذ است ابة معينسة، وكساح يسةمن بأنسه إذا كساح ا سثري       

 متشاب ا، فكاح ميكن للمرء سح يست يب كما لو كاح هو نفسه.

كرار ا ستمر مةكدا  سنه إذا م يقلل التكرار من الدافع، وحبث سيضا  اتاجة إىل الت

فقسسد يثسسبر ع الواقسسع السستعلم )وهسس ا يشسسبه قسسانوح  ورنسسديك عسسن التسسأ ري(. ومسسن  سسم كسساح     

ةهسسلة يسسسلم بت سسوع العنايسسر العامسسة فيمسسا يتعلسسق با  سسارات اتركيسسة، ولكنسسه لسسيس علسسى       

رين، فعلى سبيل ا ثاع، نعلم نفس القدر من الت ديد مثل واضعع نظريات االرتبا  ا خ

تكنيسسك الت سسويب ع كسسرة السسسلة  سسم تسسستخدم هسس ا التكنيسسك ع مواقسسف لتلفسسة، مثسسل    

 الت ويب من على مسافة بعيدة سو ق رية.

وب سسسفة رئيسسسسية، يفسسسرتض ةهسسسلة سنسسسه إذا س رك الطسسسالب قيمسسسة مسسسا يفعلسسسوح، فسسسسيكوح   

ا ويف مسسوا العالقسسة بسسم ا  سسارة الستعلم سكثسسر إ سسباعا  وفعاليسسة، ف سسم حيتسساجوح إىل سح يعرفسسو 

وكيفيسسة بنائ سسا، وهلسس ا، جيسسب سح يسستم تنظسسيم التسسدريب للم افظسسة علسسى االهتمسسام ولسسيس        

 لر  تقديم سلسلة من التدريبات.

  (:1938اال رتا  الفعاع: )سكينر 
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( معروفسسسسا  بالنسسسسسبة احبا سسسسه عسسسسن اتمسسسسام واسسسسستخدامه   1938رآسسسسا يكسسسسوح سسسسسكينر ) 

ف ندوق سكنري هسو ببسساطة يسندوق كساح يشستمل علسى حيسواح        ل ندوق سكينر ا ش ور، 

 ورافعة وج اذ لتوييل كرات الطعام إىل اتيواح عندما يتم الضغر على الرافعة.

ومن  م كاح يشتمل على عن رين رئيسيم مسن عنايسر نظريسة سسكينر بيثيسة يستم       

 ابة لتقويسة  الت كم في ا ووسيلة تقديم ا كافآة، وكاح سكينر يرك  علسى مكافسأة االسست   

االست ابة ذات ا واحتماع حدو  ا، ولسيس علسى العالقسة بسم ا سثري واالسست ابة كمسا فعسل         

 ورنسسديك، ففسسع اال سسرتا  الفعسساع، تعسس ذ االسسست ابة مسسن خسسالع ا كافسسأة، ومسسن  سسم جتعلسس ا  

سكثر احتماال  لن تتكرر، ونقوم بالسيطرة على البيثة ومن  م نسيطر على السسلوك، ففسع   

ية جند سح ا ثري ال   كاح يشرتك ب ورة سوليسة ع إفسراذ االسست ابة ال ي سبح     ه ي النظر

مالئما  ما سح حيدث السلوك، حيث يكوح من الضرور  فقسر اح حتسدث االسست ابة، وحسم     

 جيعل ا تتكرر.يتم مكافأت ا، فحلح ذلك 

وتشري عبارة ةفعاعة إىل جمموعة من اافعاع اليت تشسكل اسست ابة، فت سف العبسارة     

قيقسسة سح الفسسر  يعمسسل ع البيثسسة وهلسس ا يفسسرذ نتسسائج، فمسسن السسسلوكيات السسيت يعسسرب عن سسا        ح

 اتيواح سو الفر ، جيعل ال رتا  الفعل است ابة معينة سكثر احتماال .

وكسساح سسسكينر يعتقسسد بأنسسه إذا سمكسسن السسسيطرة علسسى البيثسسة، فيمكنسسك سح تتنبسسسأ سو          

خليسة سو ااهسداف الشخ سية، فقسد ذكسر      تكيف السلوك بدقة، وم يكن م تما  بالس ات الدا 

سنه وببساطة وعن طريق السيطرة على ا ثريات ميكنك السيطرة على االست ابة، فلسيس  

هنسساك قسسانوح التسسأ ري انسسه، كمسسا ع رس  سسسكينر، لسسيس مسسن الضسسرور  للشسسخ  سح يعسسرف       

 نتائج االست ابة.

هو الفقسد التسدرجيع   ويضع سيضا  سكينر اختالفا  بم النسياح واالنطفاء، فالنسياح 

لالست ابة على مدى فرتة ذمنية طويلة، ويستل م االنطفاء تكرار االست ابة بدوح تقديم 
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س  مكافسسأة، والنسسسياح بسسدوح االنطفسساء قسسد حيسسدث بسسبرء، إذا م يكسسن علسسى اإلطسسالق، وكسساح  

 سكين  يرى سيضا  االنطفاء باعتباري طريقة مالئمة لت ريك االست ابة وليس العقاب.

سسسسست ابات ااكثسسسسر مقاومسسسسة للنسسسسسياح كانسسسسب تلسسسسك االسسسسست ابات السسسسيت متسسسسب  فاال

مكافآت سسسا علسسسى  سسسو متقطسسسع، ويشسسسري جسسسدوع ا كافسسسآت ا تقطعسسسة إىل سنسسسه ليسسسسب مجيسسسع           

االسست ابات يستم مكافأت سا، فا كافسأة ليسسب مةكسسدة، وعنسد التطبيسق علسى الستعلم السسنفس          

رغبنسا ع سح حيسافإ الرياضسع علسى      حركع فحلح مف وم ا كافسأة ا نقطعسة يشسري إىل سنسه إذا    

بعض السلوكيات ا رغوب في ا حم يكوح خارأ نطاق سيطرت ا )س  ع ا بساراة( فسسيكوح   

من اافضل مكافأة السلوك ب ورة منقطعة ع التسدريب ولسيس ع كسل مسرة حيسدث في سا.       

 س وقبسسل االنتقسساع إىل سبعسسد مسسن ذلسسك جيسسب سح طيسس  بسسم جسسداوع ا كافسسأة ا تقطعسسة السسيت       

 استخدام ا لتع ي  االست ابات ا رغوب في ا وبم مف وم التشكيل.

ويعترب التشسكيل  سيثا  رئيسسيا  ع نظريسة سسكينر ويشستمل علسى التشسكيل التسدرجيع          

لالست ابة ا رغوب في ا من السلوك ال ا ر عن الكائن اتع، ومن ا مكسن تفسسري مف سوم    

تمامسسة تسسدور ع اجتسساي حركسسة عقسسارب   التشسسكيل عسسن طريسسق جتربسسة س ت سسميم ا جلعسسل ا  

السسساعة سوال ، يسستم وضسسع اتمامسسة ع يسسندوق سسسكينر وباختيارهسسا سسستت رك اتمامسسة ع          

ال ندوق، فحلذا اجت ب اتمامسة جتساي السيمم إىل حسد مسا، يقسدم القسائم بالت ربسة الطعسام          

 ويكافأ اتمامة وتكرر مثل ه ي الطريقة لعدة مرات قليلة.

ح تت سسرك ناحيسسة السسيمم قبسسل السس هاب إىل مكسساح الطعسسام، يبسسدس      وبتعلسسيم اتمامسسة س 

(، 1القائم بالت ربة ا ح ع مكافأة اتمامة فقر بعد سطوع حركات، ففع اصاولة رقم )

فاتركسسة السسيت حت سسل علسسى  سسس  رجسسات حت سسل علسسى مكافسسأة، غسسري سنسسه ع اصسساوالت          

و فقسسر السس   حي سسل علسسى   رجسسة هسس 90العديسسدة التاليسسة كسساح االجتسساي السس   حي سسل علسسى   

ا كافسسسأة، وع الن ايسسسة، سسسستت رك اتمامسسسة ع  وائسسسر كاملسسسة، وهسسسع االسسسست ابة ا رغوبسسسة،       
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فا كافسسأة ا تقطعسسة لالسسست ابة تركسسة السسدائرة هسس ي ستسسستقر بشسسكل  ابسسب ع مسسستو ع           

 اتمامة ونق  ا كافأة سيطل ا.

ل، وقمنسسا آكافسسأة ومسن خسسالع وج سة النظسسر العمليسسة، إذا اسستخدمنا تكنيسسك التشسكي    

كل است ابة يس ي ة سو نسسبة كسبرية مسن االسست ابات، فسسيكوح هنساك ضسرورة وحاجسة          

إىل بعض سنواع العوامل ا ساعدة ع التدريس، وس بالفعل تطوير آالت التدريس ع ح رة 

الدراسة وعلى السرغم مسن سح سقليسة من سا تعتسرب مفيسدة بالنسسبة للم سارات اتركيسة، فمسن           

يسسسق التكنيسسسك ااساسسسسع، فالن سسسال هسسسو ا فتسسسال وهلسسس ا جيسسسب تعلسسسيم ا  سسسارة ع     ا مكسسسن تطب

خطسسوات يسسغرية للغايسسة، مسسع التفسسوق ع كسسل مسسستوى قبسسل االنتقسساع إىل اخلطسسوة التاليسسة،      

والشرو  ااساسية لالست ابة الفعالة ع نظرية سكينر اليت تس كر سح االسست ابة جيسب    

كوح مسسسن السسسس ل إ سسسباع ا ع الرتبيسسسة   سح تشسسستمل علسسسى بعسسسض السسسسلوكيات ا ل وظسسسة سسسسي  

 :وهل ا وطبقا  لسكينر في ب على ا علم اتباع ما يلعالرياضية، 

 وضع سهداف لت قيق ا. -1

 إجراء اختبار قبلع للتأكد من مستوى القدرة اتالية. -2

بناء بيثة مناسبة من سجل استبعا  ا ثريات غري ا الئمة وتركيس  انتبساي السدارو     -3

 ا تناوع )وفقا   ف وم يندوق سكينر(.على ا  مة اليت ع 

تشسسكيل خطسسوات بطيثسسة مثسسل تعاقسسب ااهسسداف ا توسسسطة السسيت تسسة   إىل اهلسسدف     -4

 الن ائع.

 تع ي  االست ابات ال  ي ة مع تقديم مكافآت مالئمة على مجيع ا ستويات. -5

ويعتسسسسرب التطبيسسسسق اإلكلينكسسسسع لتكنيسسسسك التشسسسسكيل هسسسس ا  سسسسائعا  للغايسسسسة ع الوقسسسسب 

م اإل سسارة إليسسه ب سسفة عامسسة باعتبسساري تعسسديل السسسلوك، وع هسس ا الشسسكل يسستم        اتاضسسر ويسست 
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استخدام التكنيك ب ورة فعالة ع ا سدارو وا ةسسسات ااخسرى السيت تتعامسل مسع اافسرا         

 ذو  ا شاكل السلوكية ال عبة.

 :النظريات ا عرفية 

الفسسرق ع  إح الفسرق بسسم نظريسسات االرتبسا  وبسسم نظريسسات ا عرفسسة ب سفة رئيسسسية هسسو   

الرتكي ، فمن وج سة نظسر سيس اب نظريسات االرتبسا  تعتسرب البيثسة هسع ا  سدر الرئيسسع           

للتفسري والتنبة والسيطرة على السلوك، فيكوح الرتكي  على تطوير االرتبا  بسم مسثري   

معم واالست ابة من خالع التكرار مع التع ي  ال   يستم اسستخدامه إلظ سار االسست ابة،     

ذلك فأي اب نظرية ا عرفيسة يعتسربوح تفسسري الفسر  للبيثسة هسو ا فتسال         وعلى الرغم من

مع الرتكي  على ت ور الفر  للبيثة، وهلس ا علسى السرغم مسن سح التع يس ، التكسرار والت سور        

يكوح و يق ال لة بكل من ا ف ومم، فحلح سهميت م النسبية  تلف إىل حسد كسبري، فعلسى    

  علسسى سن سسم ميكسسانيكيم، يسستم ويسسف ا عسسرفيم  حسسم يسستم ويسسف واضسسعع نظريسسات االرتبسسا 

على سن م غري ميكانيكيم، فيت وع واض ع نظريات االرتبسا  إىل العلسوم ال سرفة ويسروح     

 الكائن البشر  باعتباري آلة تطيع القوانم ا يكانيكية.

ويسستم حتديسسد عنايسسر ا وقسسف، ويسستم اسسستبداع السسسبب والنتي سسة بسسا ثري واالسسست ابة،   

رى ا عرفيسسوح الفسسر  باعتبسساري لسسدي م سو يب سسث عسسن بعسسض ااهسسداف الن ائيسسة       وبسسالعكس، يسس 

ويةكدوح سنه طريق الف سم الكامسل هلس ي العمليسة الب ثيسة ميكننسا سح نتنبسأ ب سورة  قيقسة          

بسلوك الفر ، وبالنسبة للشخ  ا عرع، فالتعلم ليس است ابة  سم التسدريب علي سا  سثري     

السسيت تشسستمل علسسى كسسل مسسن   –س  عمليسسة التعسسرف علسسى  –مسسا، بسسل إنسسه يشسستمل علسسى ا عرفسسة  

اإل راك وإيدار ااحكام وا راء. وإل خاع الطريقسة ا عرفيسة ع الستعلم، سسوف نتعسرض إىل      

 نظرية اجلشتالب فقر.

 :نظرية اجلشتالب 
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كانسسسسب نظريسسسسة اجلشسسسستالب، ع وقسسسسب مسسسسن ااوقسسسسات، ا نسسسسافس الرئيسسسسسية للنظريسسسسات  

( 1929ا العديسسد مسسن ا سسساهمم، آسسا ع ذلسسك كوفكسسا )    اخلايسسة بسسا ثري واالسسست ابة، وهلسس   

( وب سسسسفة رئيسسسسسية م يتقبسسسسل اجلشسسسستالتيوح فكسسسسرة سح   1959( وبسسسسرت مسسسسري ) 1925كسسسسوهلر )

واتمسسام كانسسب متثسسل حقيقسسة الفثسسراح القسسدرات ا عرفيسسة لسسدى البشسسر    اسسست ابات الفثسسراح 

شسستالتيوح وتعسسين كلمسسة جشسستالب طسسوذأ سو  سسكل مسسنظم، وهلسس ا كسساح عسسور اهتمسسام اجل     

يدور حوع كيفية جتربة الفر  للعالقات اهلا فة من البيثة الكتساب رؤى ضسرورية تسل   

 ا شاكل.

ويركسسس  اجلشسسستالتيوح علسسسى كيفيسسسة مالحظسسسة السسسدارو للمسسسثريات ع البيثسسسة ويسسستم    

اإل سسسارة إىل هسسس ي ا سسسثريات البيثيسسسة باعتبارهسسسا السسساع )اخللفيسسسة( وباعتبارهسسسا  يسسس ة عسسسن       

د  قد يكوح عور اهتمامك، ويتم تفسري مف وم ال ورة اارضسية ع  موضوع سو  كل ع

 الشكل التالع:

 

سو يسسورتم فوتسسوغرافيتم  فأنسسب تسسرى إمسسا إنسساء لل هسسور )يسسورة( علسسى خلفيسسة سسسو اء      

(، مييسسسل 1959لشخ سسسم متسسسواج م )يسسسورة( مسسسع خلفيسسسة خفيفسسسة، وطبقسسسا  لسسسويرث مسسسري )        
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ية إىل سح يبلغوا سن العا سرة، وهس ا يعسين سح    ااطفاع إىل سح يكونوا مسيطرين على اارض

إ راك م يتأرجح م ما كاح ا ثري ا سيطر على الاع اإل راكع ككل وليس عن طريسق  

س  مثري عد  سو يورة معينسة، ويستم عسرض النسسخة ااكثسر يسعوبة مسن مف سوم ال سورة          

 اارضية ع الشكل التالع:

 

الوجسسه ع ال سسورة، غسسري سن سسم يكونسسوا    فلسسيس مسسن اصتمسسل سح يسسرى ااطفسساع ال سسغار    

سكثر إ راكا  للنموذأ الشامل، وبا ثسل فسحلح حسائر يسالة االعساب الرياضسية ا    سة قسد         

ية ر ب ورة عكسية على القدرة االنتباهية لدى الطفل، بسبب يعوبة رؤية الكسرة )يسورة(   

 (.1968على خلفية اجل اذ وااطواق ا علقة على اتائق )اارضية( )جاهليو 

وعند حبث الدور ال   يلعبه اإل راك، كاح عسور اهتمسام اجلشستالتيم يسدور حسوع      

كيفيسسة تنظسسيم اافسسرا  للبيانسسات اتسسسية إىل موضسسوعات سو وحسسدات. ونتي سسة لسس لك، س     

وضسسع العديسسد مسسن القسسسوانم آسسا ع ذلسسك قسسوانم التقسسسارب والتشسسابه واالنغسسالق )كوفكسسسا         

ا   وجسسسة سكثسسسر مسسسن × ة ااعمسسسدة ا كونسسسة مسسسن حسسسروف  (، ففسسسع الشسسسكل مييسسسل إىل رؤيسسس 1929

ال سفوف. وهس ا يفسسر قسانوح الت سساور الس   يسربر بسه الفسسر  سو جيمسع تلسك ا سثريات السسيت           

تكسسوح متقاربسسة ع ال مسساح سو ا كسساح، ومسسن وج سسة النظسسر التعليميسسة، كسساح جيسسب سح  سساوع          
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لسسسسيت نقسسسسدم ا ع  تيسسسسسري هسسسس ي العمليسسسسة اخلايسسسسة باالرتبسسسسا  عسسسسن طريسسسسق تنظسسسسيم ا سسسسوا  ا     

 جمموعات.

سكثسر مسن    (O)، (X)ففع الشكل السسابق طيسل إىل رؤيسة سعمسدة مكونسة مسن حسروف        

 ال فوف ا شرتكة.

ففع قانوح التشابه، يكتشف الفر  سح اجلماعات ا ت انسسة تكسوح سسس ل ع تعريف سا     

عسسسن اجلماعسسسات ا تغسسسايرة ال سسسفات، وا عنسسسى الضسسسمين هسسسو سنسسسه إذا كنسسسا نرغسسسب ع ذاكسسسرة       

مسسسساعدة سخسسسرى، فكسسساح جيسسسب سح  سسساوع سح نفسسسرض الموعسسسات النمطيسسسة ذات ا علومسسسات         

 ا ت لة وليس عرض سلسلة من اتقائق ا نف لة.

يفسسسرتض هسس ا القسسسانوح سنسسسه  سسالف عسسسرض مجيسسسع   وفيمسسا يتعلسسسق بتعلسسسيم م سسارة مسسسا،   

 النقسسسا  ا ناسسسسبة لضسسسربة البدايسسسة ع س  لعبسسسة مسسسن سلعسسساب ا ضسسسرب مسسسثال ، فكسسساح جيسسسب سح       

جتمع سسم، فعلسسى سسسبيل ا ثسساع، فيمسسا يتعلسسق باالسسسكوا ، في سسب سح جنمسسع نقسسا  التعلسسيم        

 بشأح ضربات البداية ع  ال ة ت نيفات قبل وس ناء وبعد ضربة البداية.

وفيما يتعلق باا اء اتركع، فحلح قانوح التشابه قد يتم توضي ه ع كيفية رؤيسة  

 الريشسسسسة الطسسسسائرة سو التسسسسنس، فبالنسسسسسبة  ا بتسسسسدن السسسس   س مقارنتسسسسه بالالعسسسسب ا تقسسسسدم ع  

للمبتدن ف ما سلعاب متشاب ة يضماح  بكة ومضرب وملعب، سما الالعب ا قتدم فيتعرف 

على سكثر الفسروق  اللسة مثسل اسستخدام حركسة ةالرسسلة ع كسل لعبسة علسى حسدة، وحيسث            

الس ين  جنمع العمي كرة القدم ال ين حيرسوح  باك مرماهم باعتبارهسا السدفاع، وهسةالء    

 ي امجوح مرمى اخل م باعتبارهم ا  امجم، فن ن نتبع قانوح التقارب.

وجيسسسب اعتبسسسار قسسسسانوح االنغسسسالق، سو ب سسسسفة خايسسسة، االنغسسسالق اتركسسسسع، علسسسى سنسسسسه       

 اكتساب الشعور باتركة.
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فقسسد تتوفسسق سو ال تتفسسوق ع مجيسسع سجسس اء ا  سسارة، غسسري سنسسه بالشسسعور با  سسارة الكليسسة          

 سفضل على استكماع ه ي ااج اء. فسنكوح قا رين بشكل

 

 

ميكن ت نيف ا  ارات اتركية على تباين سا مسن اخستالف س وات ا مارسسة، وطبيعسة      

ااهداف( إىل سربع فثات  –النقر  –ا لعب، وطريقة اا اء، واتكم على النتي ة )بال من 

نشسطة ومسسا  رئيسسية تسرتاول كسل فثسسة بسم قطسبم كسبريين وتتسسوذع الرياضسات واالعساب واا        

 تتضمنه من م ارات  و طرع القطبم.

ولعل سساو ه ا التقسيم )الت نيف( يرجع إىل طبيعسة الرياضسة وح سم العضسالت     

 :ويضم الت نيف الفثات التاليةا شاركة، ووفقا  لل دف من ا  ارة، 

 

 

 

Taxonomy of Sports Skills 

 

   لكسسبرية سوال : م سسارات العضسسالت الدقيقسسة ا م سسارات العضسسالت اFine & 

Cross Motor Skills : 

ويتضح من مسمى الت نيف ااوع سح سساو التقسيم هسو ح سم العضسالت العاملسة     

وا شسسرتكة إلجنسساذ هسسدف ا  سسارة، ففسسع م سسارات العضسسالت الدقيقسسة جنسسد سح سجسس اء اجلسسسم     

 املهارات احلركية: ثالثًا

 تصنيف املهارات الرياضية: رابعًا



 تطبيقات( –حتليالت  –علم نفس الرياضة )نظريات 

 24 

تت سسرك ع جمسسساع عسسدو  لتنفيسسس  اسسسست ابة  قيقسسة وع مسسسدى حركسسسع ضسسيق وغالبسسسا  مسسسا     

ا  ارات على التوافق العضلع بم اليدين والعينم )مثل الرماية، والبليار و(  تعتمد تلك

 وك لك م ارات التمرير والسيطرة ع سلعاب الكرة.

سما م ارات العضالت الكبرية فتستخدم ع تنفي ها جمموعات عضلية كسبرية وقسد   

لقسسسوى،  يشسسسرتك اجلسسسسم كلسسسه سحيانسسسا  ع تنفيسسس ها مثسسسل م سسسارات كسسسرة القسسسدم، وسلعسسساب ا          

وا ناذالت كما تقع الكسثري مسن ا  سارات بسم قطسمي ا  سارات السيت تسستخدم في سا العضسالت           

الدقيقيسسة والكسسبرية، مثلمسسا حيسسدث ع الرمايسسة اتسسرة ع كسسرة السسسلة سو اإلعسسدا  ع الكسسسرة          

 وتنس الطاولة.  Badmintonالطائرة سو اإلرساع ع الريشة الطائرة 

  م ارات متقطعة: –رات متماسكة م ا – انيا : م ارات مستمرة 

Continuous, Coherent and Discrete Skills: 

وتت د  م ارات الت نيف وفسق الس من ا سستغرق ع س اء ا  سارة وفسرتات التوقسف ع        

توذيسسع  Fittsاا اء ومسسدى الرتابسسر بسسم سجسس اء اتركسسة بعضسس ا السسبعض ويفسسرتض فسستس     

 لع:مجيع ا  ارات الرياضية على سلسلة كالتا

 

 

 اجلر 

 السباحة

 الدراجات

 الت ديف

 الغطس

 اتركات اارضية ع اجلمباذ

 اصاورة ع كرة القدم

 اصاورة ع كرة السلة

 والقرص –رمع ا طرقة 

 اإلرساع ع سلعاب ا ضرب

 اإلرساع ع الكرة الطائرة

 ضربة اجل اء ع كرة القدم

 مهارات متقطعة مهارات متماسكة مهارات مستمرة
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ة بشسسكل متشسسابه ومسسستمر ع متا سسل  وح  وميكسسن ويسسف ا  سسارة ا سسستمرة بأن سسا متكسسرر  

توقسسف مل سسوظ حيسسث يتسسداخل اجلسس ء الن سسائع مسسن اتركسسة ااوىل بسساجل ء الت ضسسري           

لل ركة التالية .. سما ا  ارة ا تقطعة ف ع تلك ا  ارة اليت تتكوح من حركة هلا بدايسة  

ة الت  ئسسة واضسس ة ون ايسسة واضسس ة .. وتتوسسسر ا  سسارة بسسالرتابر واالنسسسيابية وعسسدم إمكانيسس

 مثل حركات الغطس واجلمباذ وا راوغة ع كرة القدم والسلة ورمع الرمح.

 

  م ارات السيطرة اخلارجية: – الثا : م ارات السيطرة ال اتية 

Self Paced & Externally Paced Skills: 

وت سسنيف تلسسك ا  سسارة يسسأتع تبعسسا  صسسد ات سربعسسة وفقسسا  للسلسسسلة االفرتاضسسية السسيت   

 على الن و التالع: Fittsفتس  اقرتح ا

 

 

 

الرمايسسسة علسسسى هسسسدف  

 ابسسسسسسسسسسسب والرمايسسسسسسسسسسسة  

 بالس ام

 

الت سسسسويبة السسسسسليمة 

 ع كرة السلة

 

ضسسسرب سنسسسواع الكسسسرات  

 با ضرب

 

متريسسسسسسر الكسسسسسسرة بسسسسسسم  

الالعسسسسسسسسسسسبم س نسسسسسسسسسسساء  

 اتركة

 ومن اهلام سح نالحإ ع ه ي السلسلة ما يلع:

لالعسسب بسسالت ية لالسسست ابة سح اصسسد  الرئيسسسع هسسو مسسا تسسسمح بسسه طبيعسسة ا  سسارة   -1

 ومقدار السيطرة ال اتية سو اخلارجية على ا  ارة.

تس  ا  يسعوبة ا  سسارة كلمسا اجت نسسا مسن السسيمم إىل اليسسار حيسسث سنسه ع اجلانسسب        -2

ااميسسن ال يعتمسسد الالعسسب علسسى سسسرعة القيسسام بالعمليسسات اإل راكيسسة بسسل يعتمسسد      

لهدف في الفرد وا
 حالة ثبات

الفرد متحرك 
 والهدف ثابت

الفرد والهدف في 
 حالة حركة

الفرد ثابت والهدف 
 متحرك
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ثري وعلسسى العكسسس مسسن   علسسى جمموعسسة مسسن االسسست ابات ا الئمسسة حيسسث  بسسات ا سس      

اجلانب اايسر مسن السلسسلة حيسث عسدم  بسات ا سثريات كمسا سن سا قسد تكسوح غسري            

متوقعسسسة  سسسا يفسسسرض متطلبسسسات نوعيسسسة خايسسسة علسسسى الالعسسسبم عنسسسد س اء تلسسسك   

 ا  ارات.

  رابعا : م ارات مغلقة ا م ارات مفتوحةClosed & Open Skills : 

ليسب هلا متطلبات بيثيسة عديسدة وإح كساح     فا  ارات ا غلقة هع تلك ا  ارات اليت

 م(.100هلا بعض ا تطلبات ف ع متوقعة )مثل  فع اجللة، وعدو 

سمسسا ا  سسارات ا فتوحسسة ف سسع تلسسك ا  سسارات السسيت هلسسا متطلبسسات بيثيسسة عديسسدة متوقعسسة  

 وغري متوقعة، مثل كرة القدم والسلة وا ناذالت وسلعاب ا ضرب.

 سلة التالية:وميكن ويف ذلك من خالع السل

 

 

  فع اجللة

 الو ب الطويل

 الغطس

الرميسسسسسة اتسسسسسرة  

 ع السلة

 م100عدو 

 م100سباحة 

ضسسسسسربة اجلسسسسس اء 

 )قدم(

رميسسسسسسسسسسسة حسسسسسسسسسسسرة  

 )قدم(

 ركالت مبا رة

اإلرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساع ع 

 سلعاب ا ضرب

اإلرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساع ع 

 الكرة الطائرة

جسسسسر  مسسسسسافات  

 متوسطة

اخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرتاق 

 الضاحية

 ا ارا وح

سباحة ا سافات 

 الطويلة

 دمكرة الق

 كرة السلة

 سلعاب ا ضرب

رياضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات 

 ا ناذالت

 ومن الت نيف السابق ميكن مالحظة ما يلع:

 المهارات المفتوحة المهارات المغلقة
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هسسس ي ا  سسسارات تشسسسبه ب سسسورة كسسسبرية الت سسسنيف  الثسسسا    سسسارات السسسسيطرة ال اتيسسسة          (1

واخلارجيسسة حيسسث إح ا  سسارات ا غلقسسة هسسع تلسسك ا  سسارات السسيت تسسة   حتسسب ظسسروف        

  ارات ا فتوحة ف ع تلك ا  ارات اليت تسة    وا رتاطات بيثية  ابتة نسبيا ، سما ا

 حتب ظروف متغرية س  تتغري سحدا  ا باستمرار.

ا  سسارة ا غلقسسة تشسسبه إىل حسسد كسسبري العسسا ة اتركيسسة، حيسسث تكسسرار اا اء وبسسنفس       (2

 ااسلوب وبغض النظر عن الظروف اصيطة سو البيثة اخلارجية السابقة.

سسع علسى القسدرات اإل راكيسة لالعسب س  قدرتسه       تعتمد ا  ارات ا فتوحسة بشسكل رئي   (3

علسسسى اسسسستطالع وقسسسراءة البيثسسسة اصيطسسسة وتفسسسسري ا سسسثريات القا مسسسة من سسسا واختيسسسار   

االست ابة ا ناسبة وهنا يظ ر التأ ري الكبري للبيثسة اصيطسة بالعسب كسرة القسدم      

إليسسه  س نسساء التسسسديد سو التمريسسر، وتبسسدو سهميسسة ات سساله السسدائم با علومسسات القا مسسة  

من البيثة والقسدرة علسى اسستيعاب ا وترمجت سا وحتليلس ا وتفسسريها بشسكل مناسسب         

 وآا حيقق إجناذ م مة تلك ا  ارات من خالع ا اذ القرار ا الئم.

تتطلسسسب الرباعسسسة ع تنفيسسس  ا  سسسارات ا غلقسسسة قسسسدرة علسسسى تطسسسوير البنسسساء السسسوظيفع        (4

سع، ر اقة، مرونة، .. إخل( إىل للقدرات البدنية )القدرة العضلية، حتمل  ور  تنف

 جانب اكتساب ااسلوب ا يكانيكع ال  يح )تكنيك(.

سما التفوق ع ا  ارات ا فتوحة فيعتمد على قدرة الالعب ع التعامل مع كثري من 

ريب علسى  الظروف وا تغريات ا وقفية ع ا لعب فال يكفع سح يقوم العب كرة القسدم بالتسد  

تمريرات بل جيب سح تتعلم  اذا؟ .. وكيف؟ .. ومتى؟ .. يسستخدم  الركالت والضربات وال

يف م اراته طبقسا   قتضسيات   تلك ا  ارات بشكل مناسب حتب ظروف اللعب ا تغرية وتوظ

اللعسب، وإح كساح ذلسك ينسدرأ حتسب نسة حسسن الت سرف سو الس كاء اخلططسع سو ذكسساء           

مسسا تلعسسب  ورا  هامسسا  ع تطسسوير     ا لعسسب وميكسسن القسسوع بأهميسسة اخلسسربة والثقسسة حيسسث غالبسسا        
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اجلوانب اإل راكية لالعب ولعل من سبسرذ اامثلسة ع كسرة القسدم الالعسب اإلجنليس   سسري        

ال   استمر العبا  سساسيا  حتى سسن اخلمسسم    Sir-Stanly Mathewsستانلع ماتيوذ 

 الس   اسستمر ع   Peter Shiltonع  ور  الدرجسة ااوىل وكس لك الالعسب بسيرت  سلتوح      

 حراسة مرمى ا نتخب اإلجنلي   حتى وقب قريب رغم جتاوذي سن ااربعم.

 

 

يثعد استعراض ت نيف ا  ارات الرياضية ع الفثسات ااربسع الرئيسسية وانطالقسا  مسن      

 راسسسة نظريسسسات السستعلم ببعسسسدي ا، السسساع السسسلوكع، والسسساع ا عسسرع نسسسستعرض ااهميسسسة     

وما ميكسن سح يوجسه عمسل كسل مسن مسدرو الرتبيسة        التطبيقية للت نيف السابق للم ارات 

 الرياضية ومدرب النا ثم حاع تعلم مثل تلك ا  ارات.

مرت ويعتمد التفسوق في سا علسى    100: مثل الغطس،  فع اجللة، عدو ا  ارات ا غلقة (1

سسلوب اا اء الشخ ع ال   يسستخدمه الالعسب وكس لك علسى قدراتسه البدنيسة،       

إهمالسه لعسد  مسن اإل سارات والتعليمسات القا مسة مسن         ويت ف الالعب با  سارة عنسد  

البيثسسة اخلارجيسسة، وكسس لك عنسسد   سسي  جسس ء كسسبري مسسن الوقسسب ع التسسدريب      

على ا  ارة وخاية ع بداية فرتة الستعلم لبنساء  سكل اتركسة وحتسى ت سبح عسا ة        

، وميثل عد  العا ات اتركية ا الئمة إلتقاح ا  ارة سساسا  هاما  Habitحركية 

  قابلة ا تطلبات ا توقعة.

: مثل كرة القدم، وكرة السسلة وا نساذالت وسلعساب ا ضسرب والسيت      ا  ارات ا فتوحة (2

متثسسسل م سسسارات هلسسسا متطلبسسسات بيثيسسسة عديسسسدة متوقعسسسة وغسسسري متوقعسسسة، فيبسسسدو اامسسسر  

لتلفا  عنه ع حالة ا  ارات ا غلقة، وفقد ميتلك الالعب سسلوبا  م اريا  متمي ا  

عدم القيام با  سارة ع التوقيسب ا ناسسب، قسد ينفسع ا  سارة عنسه، وعليسه فتبسدو           ولكن

 األهمية التطبيقية لتصنيف املهارات احلركية: خامسًا
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سهميسسسة االستب سسسار للموقسسسف وترمجسسسة اإل سسسارات والتلمي سسسات السسسوار ة مسسسن البيثسسسة     

التنافسسسسية مثسسسل التوقسسسع، وتقسسسدير ا وقسسسف، والسسستفكري اخلطسسسع ومسسسا إىل ذلسسسك مسسسن      

 تقاح تلك ا  ارات.اجلوانب اإل راكية واليت تلعب  ورا  رئيسيا  ع إ

ولعسسل معرفسسة مسسدرو الرتبيسسة الرياضسسية وا سسدرب الرياضسسع  وقسسع ا  سسارة علسسى سالسسسل  

ت نيف )مفتوحةا مغلقة( سوف يس م بشكل كبري ع حتديد ااهمية النسبية للعوامل 

ا ة رة على إتقان ا، وحتديد الطرق النوعيسة للتسدريب علي سا، ولسو سخس نا مسثال  علسى ذلسك         

ر التعسسب سو تشسستيب االنتبسساي لسسدى الرياضسسيم فحلنسسه مسسن اافضسسل حتديسسد ذمسسن      مشسسكلة ظ سسو 

التدريب على ا  ارة، ويتطلب ذلك تطوير ا  ارات ا غلقة ورفع اللياقة البدنية والعنايسر  

اتركيسسسة ا تميسسس ة، بينمسسسا يتطلسسسب اامسسسر ع ا  سسسارات ا فتوحسسسة، والتأكيسسسد علسسسى الت يثسسسة 

 ات واإل راك الكلع للموقف.العقلية ونظم معاجلة ا علوم

 

 

Motor Learning Skills 

( إىل سح  راسسسة نظسسم السستعلم تعتمسسد علسسى الدراسسسات ع   1980) Singerيشسسري سسسن ر 

،  Cybernticوالسسيربنتك   Information Processingجماالت معاجلسة ا علومسات   

 سف اا اء ا  سار    وتشمل عمليسات انتقساء ا علومسات وتفسسريها وا ساذ القسرار ا الئسم، ويت       

حبسن تنظيم عمليات االستقباع )ا دخالت( واالسست ابة )ا خرجسات( والتغ يسة الراجعسة     

Feeding Back .والتنفي  ا الئم وا ربمج لت قيق هدف اتركة 

 :العمليات ااساسية للتعلم اتركع 

 . Inputاالستقباع ةا دخالتة  (1

 نظم تعلم املهارات احلركية: سادسًا
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 . Information Processingالتوييل ةنظام معاجلة ا علوماتة  (2

 . Outputاالست ابة ةا خرجاتة  (3

 
 رسم  طيطع يشري إىل نتائج العمليات ااساسية للتعلم اتركع

  االستقبساع ةا دخسالتةInput : 

تعمل سعضاء اتس وا ستقبالت على استقباع ا ثريات سواء الداخلية سو اخلارجية 

ية عن طريق ااع ساب اتسسية، ومسن ا  سم     ويتم نقل ا علومات القا مة من البيثة اخلارج

التأكيد على سح سعضاء اتس ا ستقبلة لتلك ا ثريات ا تباينة والتأكيسد تشسكل بدايسة    

ر و  سفعسسساع لالسسسست ابات النوعيسسسة، حيسسسث سح كسسسل مسسسستقبل   سسس  ع نسسسوع واحسسسد مسسسن       

 السث لسدم   ا ثريات، فمستقبالت اجللد مثال  من ا ما هو خاص بساترارة وآخسر بسالربو ة و   

 وهك ا.

وت نف ا ستقبالت إىل مستقبالت خارجية وتسستقبل ا سثريات خسارأ اجلسسم وتضسم      

اخلاليا ا ستقبلة ع العسم، وسجس اء ااذح اخلايسة بالسسمع، ومسستقبالت  اخليسة تسستقبل        

ا ثريات من ااوعية الداخلية والرئتم، وسمسا ا سستقبالت ال اتيسة فتوجسد بشسكل رئيسسع ع       

 ت وااوتار وا فايل وعا ة ما تة   إىل اتس العضلع.العضال

واحد من سهم وسعقد وسكثر ااج س ة    Properiocepionويثعد االستقباع ال اتع 

اتسسسية تطسسورا ، فعسسالوة علسسى ا علومسسات اتسسسية السسوار ة مسسن العضسسالت وااوتسسار وا فايسسل،     

لرئيسسسسية لل ركسسسات الدورانيسسسة، فن سسسد سح القنسسسوات اهلالليسسسة ع ااذح، متثسسسل ا سسسستقبالت ا
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 ا يعكسس سهميسة    Angular Accelerationويرجع ذلك إىل تأ رها بالسرعة ال اوية 

ج ساذ االسسستقباع الس اتع ع حتديسسد وضسسع اجلسسم س نسساء س اء ا  سارات الرياضسسية، وكسس لك     

حتديسسد العالقسسة بسسم سجسس اء اجلسسسم ا ختلفسسة وبعضسس ا واجلسسسم ككسسل والبيثسسة اخلارجيسسة       

إىل سح العب اجلمباذ حينما ية   م ارة الشسقلبة ااماميسة ع    Knapp, 1976ناب  ويشري

اهلواء بعد تركه جل اذ العقلسة سو ا تسواذ  فسحلح إ راكسه لوضسع حركسات جسسمه ع اهلسواء         

وعالقة جسمه واجل اذ إطا يعتمد على ا علومسات القا مسة مسن ا سستقبالت ال اتيسة، كمسا       

لسسسلة بعسسد ت سسسويبه للكسسرة مبا سسرة واحتمسسساع إيسسابة اهلسسسدف      سح إحسسساو العسسب القسسسدم سو ا  

 والكرة ع اهلواء، فيعتمد متاما  على ا ستقبالت ال اتية وما يطلق عليه اتس العضلع.

  نظام معاجلة ا علومات( التوييسلInformation Processing:) 

تسسرتبر مجيسسع سعضسساء اتسسس بن ايسسات سسسط ية اليسساف ع سسبية م سسدرة نريونسسات          

Neurones   سو خاليسسا ع سسبية، وتعسسرب اخلاليسسا الع سسبية مسسن اجل سساذ الع سسمي الفرعسسع إىل

اجل اذ الع مي ا رك  ، سما سعضاء االست ابة فرتتبر بأليساف ع سبية لالسست ابة متسر     

بدورها من اجل اذ الع مي ا رك   إىل العضالت والغد ، وعند استثارة اخللية الع سبية  

 ضلية فتقوم الليفة العضلية بأق ى است ابة  كنة.ب ورة كافية إل ارة الليفة الع

ويتكسسسسوح االنسسسسدفاع الع سسسسمي العسسسسابر للخليسسسسة الع سسسسبية، ونتي سسسسة بعسسسسض السسسستغريات       

الك روكيميائيسسسسة ع الليفسسسسة الع سسسسبية، ويسسسسسري بسسسسسرعات لتلفسسسسة وفقسسسسا  لقطسسسسر اخلليسسسسة  

ا سسثري الع سسبية وبعسسض العوامسسل البيثيسسة، وتسسسمى الفسسرتة ال منيسسة الق سسرية مسسا بسسم ظ سسور     

، وبعسسد مسسرور ا سسثري فسسحلح    Latent Periodوبدايسسة االسسست ابة العضسسلية بسسالفرتة الكاملسسة   

 Absoluteهنسسساك فسسسرتة ذمنيسسسة ق سسسرية جسسسدا  )برهسسسة سو تظسسسة( تعسسسرف بسسسالتمر ا طلسسسق    

Refractory       وال حيسسسدث خالهلسسسا س  تسسسأ ري، وتلي سسسا فسسسرتة سخسسسرى تسسسسمى التمسسسر  النسسسسمي

Relative Refractory   من الثانية. 1000ا8تقريبا  ومدت ا 
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 وتتخ  الرسائل وا علومات القا مة من البيثة خر السري التالع:

متر ا علومات من اخلاليسا الع سبية ا سستقبلة إىل اخلاليسا الع سبية ا سست يبة        -

 Spinal Cordبواسطة اجل اذ الع مي ا رك   وا كوح من اتبل الشسوكع  

 .Brainوا خ 

 سساذ الع سسمي إىل العضسسالت اهليكليسسة عسسن طريسسق اجل سساذ     تنقسسل الرسسسائل مسسن اجل  -

والسسس   يتكسسسوح مسسسن    Peripheral Neuous Systemالع سسسمي الفرعسسسع  

جمموعسسة سليسساف ع سسبية حسسسية يسساعدة متتسسد مسسن سعضسساء اتسسس إىل اجل سساذ          

الع سمي ا ركس   وجمموعسة سليساف ع سبية حسسبة هابطسة ع االجتساي العكسسسع         

ا سسسيطرة ل وا علومسسات ا نقولسسة إىل العضسسالت إىل العضسسالت والغسسد ، سمسسا الرسسسائ

علسسسسسسسى ااعضسسسسسسساء الداخليسسسسسسسة فتنقسسسسسسسل بواسسسسسسسسطة اجل سسسسسسساذ الع سسسسسسسمي ا سسسسسسسستقل      

Autonomic Nervous System     وتنسساق  فيمسسا يلسسع بعسسض التفسسسريات

 لنظام معاجلة ا علومات.

 :القوو ا نعكس البسير 

بل )عضسسو اتسسس( يشسسري ا ف سسوم التقليسسد  للقسسوو ا سسنعكس البسسسير إىل سح ا سسستق  

يقوم باستالم سحد ا ثريات من البيثة، ويتم نقل ا علومات بواسطة االياف الع بية، عرب 

و سسو سليسساف الع سسب اتركسسع ال سسا رة وا سسسثولة   Synapseمنطقسسة االرتبسسا  الع سسمي 

عن استثارة االياف العضلية، وحيدث التماو ع منطقة االرتبسا  الع سمي  اخسل اتبسل     

 ما ع الشكل(.الشوكع )ك
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 فكرة القوو ا نعكس البسير

 :فكرة ج اذ التليفوح 

لإلجابسسة علسسى تسسسساؤع عسسن كيفيسسة قيسسسام الفسسر  باسسست ابة مناسسسسبة للمسسثريات السسسيت        

ف ناك عديد من ا راء القابلة للدراسة والب ث من ا فكرة التليفوح، استقباع  –يواج  ا 

الرتباطسسات، فسسحلذا متسسب عمليسسة النقسسل  سعضسساء اتسسس  سسثري مسسا يسستم نقلسسه خسسالع سلسسسلة مسسن ا  

بشسسكل يسس يح فسسحلح ذلسسك يسسة   إىل االسسست ابة ال سس ي ة ا ناسسسبة، وهلسس ا يقسسوم اجل سساذ      

الع مي مقام لوحسة الست كم )مفساتيح التليفسوح السسنرتاع(، ويوضسح هس ا الت سور ا بسسر          

مسسا قسسد جيسسر  ع سجسس اء اجل سساذ الع سسمي، حيسسث تنقسسل الوسسسائل وا علومسسات ذات الطبيعسسة           

الك ربيسسة خسسالع االيسساف الع سسبية اتسسسية إىل االيسساف الع سسبية اتركيسسة عسسن طريسسق         

 اجل اذ الع مي ا رك  .

إال سح فكرة اعتبار وظيفسة اجل ساذ الع سمي ا ركس   جمسر  تويسيل م تلسق التأييسد         

الكاع حيث سح اجلسم البشسر  حيتسو  علسى سج س ة ذات طبيعسة إيقاعيسة، ال تتوقسف إال ع        

ت مثسسل التسسنفس والنغمسسة العضسسلية، ويسسستمر النشسسا  الك ربسسع ونشسسا  اخلاليسسا     حالسسة ا سسو

 الع بية حتى ع حالة النوم  وح االعتما  على ا علومات الوار ة من البيثة.



 تطبيقات( –حتليالت  –علم نفس الرياضة )نظريات 

 34 

وعسسا ة مسسا مييسسل الالعسسب إىل االسسست ابة لنمسسوذأ سو جمموعسسة كاملسسة مسسن ا سسثريات          

نفسر ة وهنسا يبسدو الفسرق ع اإلحسساو      ا تعد ة اليت يدرك ا، ب سورة سكسرب مسن ا سثريات ا     

بسسسسا ثريات وإ راك سسسسا، فسسسساإل راك ب سسسس ا ا عنسسسسى يتضسسسسمن تفسسسسسريات لالنطباعسسسسات اتسسسسسية،    

فا علومسسسات السسسوار ة عسسسن ا نسسسافس، إ راك اتسسساع ال اتيسسسة ميكسسسن سح تفسسسسر علسسسى سن سسسا قسسسدرة       

 مدركة باحتماع الفوذ.

 :)فكرة اتاسب ا لع )الكمبيوتر 

راء الداعليسسة بسسأح ا سسخ يتسس كر بطريقسسة مشسساب ة لعمليسسة خسس ح       تشسسري الفكسسرة إىل ا  

ا علومسسات ع ذاكسسرة الكمبيسسوتر، حيسسث حيسستفإ با علومسسات ع خسس ائن خايسسة بالسس اكرة         

ق رية ا دى وطويلة ا دى باإلضسافة إىل ا خس وح اتسسع للمعلومسات والسع حيستفإ و سدة        

 ق رية جدا  با علومات.

خ بالرتموسسستات ا عتمسسد علسسى السسسيطرة ال اتيسسة،    وظ سسرت آراء سخسسرى تشسسبه عمسسل ا سس   

حيسسث يسسنم تنظسسيم اتركسسات مسسن طريسسق التغ يسسة الراجعسسة، ويةكسسد سيسس اب السسرس  علسسى       

وجسسسو   سسسرات ع سسسبية للتغ يسسسة الراجعسسسة الع سسسمي ا ركسسس   وهسسسع مسسسسثولة عسسسن تنظسسسيم       

 اإلرا ية، سو تلك اتركات ع ا ستوى ا نخفض من اتس.
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  نظرية ا علوماتInformation Theory : 

متثل نظرية ا علومات ا دخل ا تطور لتفسري عمل اجل اذ الع سمي ا ركس   و وري   

ع تعلسسم ا  سسارات، حيسسث يعتقسسد معتنقسسو النظريسسة بسساح اجل سساذ الع سسمي يعمسسل إىل حسسد مسسا         

ري التسسالع عنسسد كقنسساة ات سساع منفسسر ة ذات سسسعة عسسد ة آسسا يفسسسر تسسأخر االسسست ابة للمسسث 

تعسسرض الفسسر   سسثريين ع نفسسس الوقسسب، وات سسة ع ذلسسك سح سسسعة اجل سساذ اتسسس حركسسع     

لدى اإلنساح عدو ة، واح اجل اذ يتضمن ج سين متمي ين وظيفيسا ، وميكسن تسسمية ااوع    

بنظسسسام ا سسساذ القسسسرار، وخيسسست  برتمجسسسة ا سسسثريات وتفسسسسريات وإيسسسدار ااوامسسسر السسسيت يقسسسوم    

 لثانع، وهو نظام االست ابة.بتنفي ها النظام ا

والقسسب فكسسرة نظريسسة ا علومسسات تأييسسد الكسسثري مسسن العلمسساء  سسا  عسساهم إىل تطويرهسسا     

والسسسيت تةكسسسد علسسسى عسسسم اجل سسساذ الع سسسمي ا ركسسس   والسسسنظم ا شسسساركة ع تعلسسسم ا  سسسارات       

 اتركية.

وطسوذأ ويتسسنج   Welford, 1986ولعسل سبسرذ النمساذأ ع هس ا ال سد  طسسوذأ ولفسور        

Whiting, 1972 

 
 حركع  –طوذأ ةولفور ة لل  اذ اتس 

 Welford 1968وال   يتضمن التغ ية الراجعة، عن ولفور  
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ويشسسسسري النمسسسسوذأ إىل كيفيسسسسة إ راك ا سسسستعلم للمعلومسسسسات  سسسسم ترمجت سسسسا إىل سفعسسسساع    

حركيسسسة، و ور سج سسس ة حفسسسإ السسس اكرة ق سسسرية ا سسسدى وطويلسسسة ا سسسدى ع السسسسيطرة علسسسى         

 االست ابة.

 
 أ وايتنج لدج  ة ا شاركةطوذ

 Whiting 1972ع تعلم ا  ارات اإل راكية اتركية عن وايتنج 

ويشسسري النمسسوذأ إىل العمليسسات العامسسة السسيت يسسستخدم ا الفسسر  ع س ائسسه عسسالوة علسسى        

تأ ري الفروق الفر ية ع القدرات البدنية وتباين تأ ريات البيثسة علسى السنظم ا شسرتكة ع     

 تركية.س اء ا  ارات ا

وقد سفا  الاع الرياضع فيما يتعلق بتعلم ا  ارات اتركية من نظرية ا علومات 

والنمساذأ ا عدلسة ع التأكيسد علسى بعسض جوانسب الستعلم ا  سار  والسيت تتمثسل ع معاجلسسة           

 ا علومات.

وتبسسسدو سهميسسسة معاجلسسسة ا علومسسسات ع قسسسدرة الالعسسسب علسسسى معاجلسسسة ا علومسسسات، حيسسسث   

 ارة سو تلمي ة واحدة، وعليسه جيسب التأكيسد علسى مسدرو الرتبيسة الرياضسية        يتعامل مع إ

وا سسدرب الرياضسسع وخايسسة ع قطاعسسات النا سسثم علسسى عسسدم إعطسساء سكثسسر مسسن تنبيسسه هسسام        
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واحد وك لك  رل ا  ارة بطريقة متدرجة وليسب مجلسة واحسدة، حيسث يتعامسل الالعسب      

 بة وبالتالع ا علومة الثانية وهك ا.مع ا علومات ااوىل استقباع + معاجلة + است ا

كمسسسا سح  ور ا سسسدرب ومسسسدرو الرتبيسسسة الرياضسسسية يبسسسدو حانسسسا  ع مسسسساعدة الالعسسسب  

 سسارة جديسسدة ع الرتكيسس  علسسى بعسسض جوانسسب اا اء الفنيسسة وإهمسساع     موالنا سسع عنسسد تعلسسم  

اع همسسإالكسسثري مسسن التلمي سسات سو اإلر سسا ات السسوار ة غسسري ذات ااهميسسة وجيسسب القطسسع بسسأح       

ذلك قد يعوق اا اء ويعرقل الويوع للمستويات العالية، وقد حيتاأ التدريب على نفس 

ا  سسسارة وقتسسسا  يفسسسوق الوقسسسب ا خ سسس  هلسسسا ب سسسورة مت ايسسسدة، آسسسا يشسسسري إىل هضسسسبة السسستعلم    

Plateau of Learning .وخاية ع ا  ارات ا عقدة 

 :مراحل التعلم اتركع 

جيا الرياضسسة ع الوقسسوف علسسى نظسسام البنسساء  تضسسافرت ج سسو  علمسساء السسنفس وفسسسيولو 

الديناميكيسسة والعمليسسات العقليسسة والنفسسسية للسستعلم اتركسسع وطسسرق وسسسائل تكسسوين الفعسسل  

الشرطع ا نعكس، وانطالقا  من نظريات التعلم ااساسية )اليت سبق  رح ا( وقد ظ سرت  

 ذها:مع بداية الستينات عدة عاوالت لتقسيم مراحل العلم اتركع ولعل سبر

 . Meinel, 1960تقسيم ماينل  -

 . Fitts, 1964تقسيم فتس  -

 Gentile, 1975تقسيم جنتيل  -

 على  الث مراحل سساسية هع:  Minelفقد ا تمل تقسيم ماينل 

: التوافسسق ا بسسدئع لل ركسسة، ويتضسسمن اكتسسساب اا اء ع يسسورته      ا رحلسسة ااوىل -

 ااولية آا حيمله من اخلطاء وعدم االستيعاب.
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: التوافسسسسق السسسسدقيق لل ركسسسسة، ويشسسسسمل عمليسسسسات ال سسسسقل لبنسسسسو    لسسسسة الثانيسسسسةا رح -

 اتركة وتنمية بعض جوانب ا الفنية.

: تثبيب اتركة، وتتضمن عمليات اإلتقاح واا اء ا لع وا طابقة ا رحلة الثالثة -

 لشرو  وخ ائ  اا اء اجليد.

مى وا ضسموح   الث مراحل سيضا  للتعلم اتركع مع اخستالف ا سس   Fittsواقرتل 

 لكل مرحلة من ا راحل كما يلع:

: ا رحلة ا بكرة مرحلة التفكري وفي سا يبسدس ا ستعلم ع التعسرف علسى      ا رحلة ااوىل -

 خ ائ  ا  ارة وعاولة ف م ا واستيعاب ا.

: ا رحلة ا توسطة سو ا شرتكة وتشمل الت ريب وعاوالت اا اء ا رحلة الثانية -

 س تناق  سخطاء اا اء وبداية سطا  جديدة. ا سبق تعلمه، ويبد

: ا رحلسسة الن ائيسسة االسسستقاللية، وفي سسا ي سسل الالعسسب إىل نسسوع مسسن   ا رحلسسة الثالثسسة -

 اإلتقاح، ويقل تداخل ا  ارات ااخرى، ويظ ر نوع من الت كم الالإرا  .

ر فيشري إىل سح تعلم ا  ارات اتركية واكتساب ا وإتقان سا ميس   Gentilسما جنتيل 

 آرحلتم سساسيتم على ااقل:

: ا رحلسسسسة ا بكسسسسرة، سو بدايسسسسة السسسستعلم وهسسسسع تقابسسسسل مرحلسسسسة السسسستفكري ا رحلسسسسة ااوىل -

 واالستكشاف والتأمل لدى ةماينلة وفي ا يقوم بالتعرف على خ ائ  اتركة.

: ا رحلة الثابتسة، سو التثبيسب وهسع تقابسل مرحلسة التثبيسب واإلتقساح        ا رحلة الثانية -

 اينل، ا رحلة الن ائية ةاالستقالليةة لدى فيتس.لدى م

ولعسسسل تلسسسك التقسسسسيمات تفسسستح آفاقسسسا  للب سسسث والدراسسسسة، خايسسسة ع ضسسسوء ت سسسنيف    

ا  سسارات اتركيسسة، حيسسث سح طبيعسسة ا  سسارة تقسسد تفسسرض نوعسسا  مسسن خ سسائ  السستعلم وفسسق       
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وكسس لك ظسسروف بيثيسسة معينسسة ومسسع طبيعسسة  رو الرتبيسسة البدنيسسة با درسسسة والوقسسب ا تسسال  

الوحسسسسدات التعليميسسسسة والتدريبيسسسسة ا تاحسسسسة  سسسسدربع النا سسسسثم باانديسسسسة ومراكسسسس  الشسسسسباب   

 ومراك  ا وهوبم رياضيا .

 

 

 

 

  هضبة التعلمPlateau of Learning : 

وهع تلك ا رحلة اليت ال يبدو في ا التقدم ع اا اء واض ا  بالرغم مسن االسستمرار   

ية وا قطوعات التدريبيسة اصسد ة ك سدف مسن سهسداف      ع التدريب وتثبيب ا  ارات اترك

الربنسسسامج وتشسسسري خطسسسورة هضسسسبة السسستعلم واالسسسستمرار في سسسا إىل م سسسطلح هضسسسبة اليسسسأو       

Plateau of Despond . 

 :سسباب وعالأ هضبة التعلم 

تثعد هضبة الستعلم نس يرا   سدرو الرتبيسة الرياضسية، وا سدرب الرياضسع بوجسوب إعسا ة          

 اع التدريب سو إعا ة عرض ا  ارة ب ورة متدرجة.النظر ع تقنم س 

وقد يضطر ا درب إىل االنتقاع إىل م ارة سخرى لسو سح هضسبة الستعلم ظ سرت ب سورة      

مجاعيسسة لسسدى سفسسرا  الفريسسق، وفيمسسا يلسسع طسساذأ لسسبعض العوامسسل السسيت قسسد تسسة ر ع إحسسداث      

 هضبة التعلم.

 : Biological limitsاتدو  البيولوجية لالعب  -1
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الس   ال  ة اتدو  البيولوجية بأن سا ةمسستوى اا اءة   Singer, 1980يعرف ةسن ر و

يسسستطيع الالعسسسب اجتيسساذي بسسسسبب اصسسد ات البدنيسسسة جلسسسمه، ويشسسسري ذلسسك إىل العوامسسسل      

الورا يسسة السسيت متثسسل حسسدو  حركيسسة وعقليسسة ونفسسسية، سمسسا تلسسك اتسسدو  فحلن سسا ال تعتسسرب           

و توقفسسسه عنسسسد هضسسسبة السسستعلم والسسسيت متثسسسل فسسسرتة   ا سسسسثوع ااوع عسسسن  بسسسات مسسسستوى اا اء س 

حرجة، وجيب سح ينظر كل من ا علم وا سدرب وكس لك النا سع )ا ستعلم( علسى سح هضسبة       

 التعلم ظاهرة عا ية وعابرة وليسب مستقرة.

يوجسسب التأكيسسد ع هسس ي الفسسرتة علسسى الشسسعء وسهميسسة التشسس يع والتسسدعيم  واقسسف         

قسسسدم السسسسابق لل ضسسسبة، كمسسسا تتضسسسمن اتسسسدو      وحتليسسسل من نسسسى الت  –الن سسسال السسسسابقة  

وإمكانيسسسة  –البيولوجيسسسة سيضسسسا  ضسسسعف االسسسستعدا  البسسسدنع، والعسسسا ات اتركيسسسة ا سسسسيثة       

 االنتقاع من مرحلة تعليمية إىل سخرى.

 : Psychological Limitsاتدو  النفسية لالعب  -2

اصسسد  ميكسسن حسسدوث هضسسبة السستعلم حينمسسا ينظسسر الالعسسب إىل سح اهلسسدف ا وضسسوع و     

لإلجناذ ا ستقبلع سمر مست يل ي عب حتقيقه م مسا كساح نسوع سو ح سم اجل سد ا بس وع       

ع التسسسدريب، وذلسسسك بسسسالرغم مسسسن سح إمكانياتسسسه البدنيسسسة تةهلسسسه لسسس لك، ويبسسسدو  ور ا علسسسم     

وا درب ع تطوير  قة الالعب بنفسه من خالع إجنساذ بعسض الن احسات ع ا سدى الق سري،      

مةلسسه ومسسن سمثلسسة ذلسسك التسسدريب باسسستخدام التسسدريب ا تما سسل ع       وبحلجنسساذ سهسسداف سسس لة   

 م على الن و التالع:100السباحة حيث يقوم ا درب بت  ئة مسافة السباق وليكن 

ث راحسة  سم   5م بأق ى سرعة + 25ث راحة  م سباحة 10م بأق ى سرعة + 50سباحة 

اذمنة وطسرل عسد   سواح    م ااخرية بطريقة إن اء السباق )سرعة فائقة( وجيمع ا25سباحة 

 الراحات، ينتج رقما  يعكس  قة الالعب بنفسه حيث يفوق الرقم ا طلوب إجناذي.

 :االستفا ة من نظريات التعلم 
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جيسسسسسسب تقسسسسسسديم ا سسسسسسثري الشسسسسسسرطع سوال   سسسسسسم ا سسسسسسثري  :العوامل ال منية ع اال رتا  -1

م الربسا   الطبيعع والتتابع ال مين بين ما من  سانيتم إىل  سالث  سواح حتسى يست     

 الشرطع.

ميكن سح يكوح اال رتا  هنا عبارة عن سكثر من مثري ع وقب  :ا ثريات ا ركبة -2

واحد مثل تقديم إما يوت + ضوء سو يوت + ضوء + حرارة ويعسين ذلسك مجيسع    

ه ي ا ثريات تكتسب قوة مثري واحد فقر وليس سكثر من مسثري وميكسن للكسائن    

 ثريات سواء ال وت سو الضوء سو اترارة.اتع سح يست يب مع س  من ه ي ا 

ميكن للكائن اتسع التمييس  بسم ا سثريات ا ختلفسة وذلسك عسن         :التمي  للمثريات -3

طريسسق تسسدعيم ا سسثري ا سسرا  االسسست ابة جتاهسسه ع حسسم ال تقسسوم بتسسدعيم )ا عسس ذ(      

وعسسدم ا سسثري ا سسرا  جتاهلسسه آعنسسى تقسسديم الطعسسام مسسع ا سسثري ا سسرا  االسسست ابة لسسه   

 تقديم الطعام مع ا ثري ا را  جتاهله.

إح الربسسسا  الشسسسرطع ال ينطفسسسع سو يضسسسم ل    :االنطفسسساء واالسسسسرتجاع التلقسسسائع  -4

بسسسبب طسسوع الفسسرتة بسسم ا سسثري واالسسست ابة الشسسرطية ولكسسن حيسسدث لسسه عمليسسسة           

كمسسوح فقسسر ومسسع سوع اسسسرتجاع للمسسثري واالسسست ابة فسسحلح االسسست ابة الشسسرطية  

 سخرى وه ا ما يطلق عليه االنطفاء واالسرتجاع التلقائع. تعو  للظ ور مرة

ع حالسسة تكسسوين الربسسا  الشسسرطع حتسسى ي سسل إىل مرحلسسة       :االسسست ابة ا توقعسسة  -5

ا ليسسة ميكسسن للفسسر  سح ي سسدر اسسست ابة مسسا  وح حسسدوث ا سسثري اخلسساص ب سسا ولسس ا       

 سطلق علي ا االست ابة ا توقعة.

 قانوح االستعدا : -6

 وحدة توييل للعمل فالتوييل مشبع إذا م حيدث ما يعرقل ا.إذا ما استعدت  -

إذا مسسسا اسسسستعدت وحسسسدة تويسسسيل وم تويسسسل، فسسسحلح عسسسدم التويسسسيل يضسسسايق ويسسسثري           -

 است ابة خاية تلقائية ل احب اتالة ا ضايقة.
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 إذا سجربت وحدة توييل غري مستعدة للتوييل فحلن ا تثري تضايقا . -

سو ضعفه يرتبر بالنتائج، فحلذا تكسونح تسرابر فحلنسه     إح قوة االرتبا  :قانوح التأ ري -7

 ي  ا  قوة إذا ما ي بته حالة رضا ويضعف إذا ما اقرتنب به حالة عدم الرضا.

إح السسروابر تقسسو  نتي سسة للتمسسرين )قسسانوح االسسستعماع( وهسس ي       :قسسانوح التمسسرين  -8

 الرابطة تضعف حم يتوقف التمرين )قانوح عدم االستعماع(.

ثريات يكتسسسسسسب قوتسسسسسه الرتابطيسسسسسة الكاملسسسسسة ع سوع اقسسسسسرتاح لسسسسسه مسسسسسع    إح طسسسسسر ا سسسسس -9

 االست ابة.

 إبطاع العا ات: -10

تقسسديم ا سسثري ا رغسسوب إهمالسسه وجتاهلسسه بدرجسسة مسسن الضسسعف ال يكفسسع مع سسا ا سسثري        -

 إلحداث است ابته.

تكرار االستثارة حتسى نتعسب االسست ابة،  سم االسستمرار حتسى يستم تعلسم اسست ابات           -

 با ثري.جديدة ترتبر 

تقديم ا سثري عنسدما تكسوح ا المسح ااخسرى ع ا وقسف قسا رة علسى كسف االسست ابة            -

 غري ا رغوب في ا.

إح الثسواب يسة ر علسى نتسائج الستعلم ولكسن ال حيسدث الستعلم نفسسه حيسث            :الثسواب -11

سنه يقو  االست ابة فقسر عنسدما تسرتبر هس ي االسست ابة آعس ذ إجيسابع ولكسن         

 ه ال يقدم  يثا  جديدا  س  التعلم.الثواب ع حد ذات

إح العقاب ال يعوق التعلم ولكن يش ع الفر  على سح يقوم بشسعء آخسر    :العقساب -12

 حتى ال حيدث العقاب بالنسبة له.

ينتقسسل س سسر السستعلم إىل ا واقسسف اجلديسسدة بسسسبب العنايسسر        :انتقسساع س سسر السستعلم   -13

 ا شرتكة بم ا وقف القديم وا وقف اجلديد.
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وهسسع: التمييسس  بسسم ا سسثريات والتمسساي  بسسم       مثسسة نوعسساح مسسن التع يسس  اإلجرائسسع     -14

االسسست ابات، والسستعلم اإلنسسسانع برمتسسه تقريبسسا  ميكسسن ت سسنيفه ع هسس ي النوعيسسة،    

ومسسن خسسالع التع يسس  اإلجرائسسع ميكسسن تعلسسم وحسسدة سسسلوكية جديسسدة سو ت سس يب          

يسة   إىل اكتسساب    وحدة سلوكية موجو ة: وب فة عامة يعترب التع ي  ال  

سسسلوك عمليسسة متييسس  بسسم ا سسثريات، بينمسسا يعتسسرب ت سس يب السسسلوك تنميسسة ا  سسارة        

 عملية متاي  بم االست ابات )جابر عبداتميد(.

 التعلم كتغري ع التنظيم ا عرع، س  اكتساب ا عارف وا علومات. -15

 التعلم كتغري ع الدافعية. -16

 جية سو القيم.التعلم كتغري ع اايدلو -17

السستعلم مسسن حيسسث سنسسه اكتسسساب القسسدرة علسسى السسسيطرة اإلرا يسسة علسسى اتركسسات   -18

 العضلية.

 مقارنة بم التعلم باالقرتاح الشرطع واصاولة واخلطأ 

سوضح ةسكنرة الفرق بم نظرييت التعلم باالقرتاح الشرطع واصاولة واخلطأ فيمسا  

 يلع:

 واخلطأ اصاولة التعلم باالقرتاح الشرطع

( السسستعلم بسسساالقرتاح الشسسسرطع )اال سسسرتا     1

 االست ابع( ةبافلوفة.

السسسسسسستعلم باصاولسسسسسسسة واخلطسسسسسسسأ )اال سسسسسسسرتا   

 اإلجرائع( ة ورنديكة

( االسسسسسسسست ابة حتكميسسسسسسسة: س  سح السسسسسسسسلوك  2

يت كم فيه ا ثري الشرطع حيث يت كم 

 اجلرو ع إفراذ اللعاب.

االسسسست ابة تلقائيسسسة: االسسسست ابة تنسسستج مسسسن  

السسسسس   ي سسسسسدر عنسسسسسه اسسسسسست ابات   الشسسسسسخ  

 وسطا  حركية بطريقة تلقائية متفر ة.

( االسسسست ابة جديسسسدة: القسسسر بتويسسسل إىل    3( االسسسست ابة ليسسسسب جديسسسدة: ميثسسسل إفسسسراذ   3
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اللعاب است ابة واحسدة ت سدر عسن كسل     

مسسسسن ا سسسسثري الطبيعسسسسع )الطعسسسسام( وا سسسسثري  

 الشرطع )يوت اجلرو(

م ارة حركية جديدة متامسا  وهسع فستح بساب     

قفسس  كوسسسيلة لل  سسوع علسسى التع يسس      ال

اإلجيسسسسابع )الطعسسسسام( سو السسسسسلمي )ال سسسسدمة    

 الك ربية(.

( التع ي  يسبق االست ابة: حيث سح ا قرر 4

)الطعام( يسبق إنتساأ االسست ابة )إفسراذ    

 اللعاب(.

االسسست ابة تسسسبق التع يسس : )ا عسس م الطعسسام(  

 تابع سو تالع لالست ابة )فتح الباب(.

: ينتظر ا ستعلم حتسى ظ سور    ( ا تعلم سلمي5

 ا ثري وال حوع له وال قوة.

ا سستعلم إجيسسابع: ال يسستم تأكيسسد السسسلوك إال  

 ع حالة االست ابة ال  ي ة.

 

 

 

 ( : "علم النفس الرياضى" السعودية ، مكتبة األيوبى.1990يحيى كاظم النقيب ) -1

 

 


