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 الفصل االول 

 مفاهيم التعلم الحركي ومصطلحاته 

هو تغيير يحدث في االعصاب نتيجة  تتةرا ا اترةةرم   ة   -التعلم الحركي : .1

نتوصل اتة  ا  هاةاع عيهيةا لاةهية  تحةدث  يتةو  نتيجة  هةذ  هذا اتتعريف 

 هو اتتغير اتحاصل في اتسهوع اتحر ي . اتعيهي 

ا  ا ثر اتتعريفات تصب في  سار  احد  هو ا  اتتعها اتحر ي هو تغيير لائا في  

بصةةورم تقوييةةا   ال ييتةةاتسةةهوع اتحر ةةي نتيجةة  اتتتةةرار  اتتصةةحيي  ا  اتتغييةةر 

اتة  ا  اتةتعها يحةدث  اإلشةارمطرية  اتسةهوع اتحر ةي ت  تجةدر  ةاشر  لائيا عة  

اتتتةةةرار  اتتةةةدريب تةةةيل نتيجةةة  اتاعةةة  ا  اتةةةد افن ال  هاةةةاع اتتثيةةةر  ةةة   نتيجةةة 

  ال ييتتطور  نع  اتفرل  تهذا  نتيج اتتغييرات اتتي تحدث في اتسهوع اتحر ي 

 ا  نجعل هذ  اتتغييرات ضي  لائرم اتتعها اتحر ي .

  اتتدريب  اتتعها بةاترما  ة  ا   مهيةا يعيةل عهة  تغييةر اتسةهوع  هااع فرق بي

اتحر ي فاتتدريب هدفا تغير اتحاتا اتفسهجيا تهفرل نتيج  تترار حر ات  عياا  يةا 

يؤلي ات  تحس  اتقدرات اتةدنيا     ثا سوف يغير اتسهوع اتحر ي ال ااا الييت  

 جعها تعهيا .

تواجب ا  حر ة   عياةا يتةو  اتغةره  اةا  ةمص  اتقول ا  اتتدريب هو تترار 

تهفةرل بيايةا اتةتعها هةو  اتفسةيوتوجي  اتحاتة ا   اتةدنية هو تطةوير  تحسةي  اتصةفات 

 تترار تحر    عياا يؤلي ات  تغيير في اتسهوع  اتتصرف اتحر ي . 

ا  االلاء اتحر ةةي هةةو اتاةةتل اتلةةاهري تهةةتعها اتحر ةةي  -االداء الحركييي : .2

هيا لاةهيا  مير  هيوسا فا  االلاء اتحتي هو اتاتيجا حيث ا  اتتعها يعد عي

اتلاهريةةا تةةذتت اتتغييةةر  تتةة  الييتةة  االعتيةةال عهةة  االلاء اتحر ةةي تقيةةا  

اتتعها اتحر ي حيث يرعن فةي بعةا االحيةا  اتةي بعةا اتيتغييةرات  ثةل 
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االثةةةارم  اتتعةةةب  اتتحفيةةةر  اتجيهةةةور تةةةذتت يجةةةب ا  نسةةةيطر عهةةة  جييةةةن 

   اتتعها .عاد قيا اتيتغيرات

هو تصرف اتفرل تهوصول ات  هدف  عي   عالم يقةا   -السلوك الحركي : .3

اتجسةا   قارنتهةا باتيسةارات  ألجةراء اتحر ية اتسهوع اتحر ةي باتيسةارات 

 . اتايوذجي 

  اتععةهي  اتعصةي هو اتتر ير عه  اتعيهيات  -التحكم والسيطرة الحركيه : .4

 اتتي توتد  تالا اتحر   .

  هي  ا  عيل يعتل فاعهيا عاتيا في االلاء . هي -:المهارة  .5

فيةة  جهةةا ييتةة  جعةةل  اتيهةةارم ا  عيةةل عاةةد ا نمحلهةةا  ةة   الةةار االسةةتجابات 

 االرسةال  اتسةه اتحةرم فةي  اتر ية تغره اتتعها فيةثم  اتيطهوب   اتحر ي اتحسيا 

اةةر  ييتة  جعةل اتيهةارم صةفا لاتةا  جهة   ة   في اتطائرم هي  هةارات حر يةا

   االلاء اذ يطور اتيتعها بعا االستجابات اتحر يا في تاليا حر ي جديد .تفاعهي

اتيعياا  ترتيةها فةي اتجةا   اتععهي   جا ين  ل  هارم حر يا تتطهب تاليا عيل  

 عي   عالم  اتتوحد  ل نتاجات اتيجا ين اتععهيا الجل اتوصول ات  هدف  عي  

 تتهت اتحر   شرا  اهرا .   ت   اتحق  اتهدف ييت  ا  نعد اتارص اتيافذ

 فيثم اتمعب اتياهر هو اتمعب اتذي يتيت     تافيذ  اجب  عي  باوعيا عاتيا 

 ا ا اتمعب اتيةتدئ يافذ اتيهارم  تت  بسرعا بطيئا .

 ا ا اتمعب اتيتير  يافذها باتل اسرع .

اتة   فاتمعب اتياهر يصل ات  تحقي  االهداف ا ا اتمعب اتيةتدئ فيرتتب اةطاء

 ا  يصل ات  تحقي  اتهدف .

ا  اتيقصول باتقةدرات اتةدنيةا هةي اتتةي تعتيةد  -القدرات الحركيه والبدنيه : .6

عهةة  اتتفايةةا اتفسةةيوتوجيا ا  عهةة  قابهيةة    فةةاءم اتقهةةب  اتجهةةا  اتةةد ري 
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اتتافسي     هذ  اتقدرات ا  اتقابهيات ) اتقوم ت اتسمعا ت اتتحيل ت اتير نا 

. ) 

ت االةر   اتتي الترعن ات  اتتغيير في اتحاتا اتفسهجيا  انيا في قةدرم ا ا اتقابهيا

اتتحتا في اتحر    اتتي تعتيد عه  استثيار االحسا  اتحر ةي  اسةتعيال اتجهةا  

اتعصةةةي اتير ةةري  اتيحيطةةي  ةة  اجةةل اتةةتحتا   ةة  هةةذ  اتقةةدرات ) اتتةةوا   ت 

 اتتواف  ت االنسيابيا ت اتدقا اتحر يا ت اترشاقا ( .

 تصاف ات  اربن انواع  هي :  -تصنيف المهارات الحركيه :

اعتيد هذا اتتصايف عه  عدل اجراء   -المهارات الحركيه العامه والدقيقه : .1

اتجسا اتياةتر   بةااللاء فهاةاع  هةارات يعيةل اتجسةا  ةا م  هاةاع  هةارات تعيةل 

 حد  اتاهايتي فيها  جيوعا ععهيا قهيها  قد تتو  بعا اتيهارات ذا نهايتي  تةدأ ا

بيهارم حر   االصابن اتدقيقا  تاتهي في اتاهايةا االةةر  بيهةارات تسةتردج اتجسةا 

   ل االطراف .

 عه  اتعيوج فاتيهارات اتتي تسةتردج اطةراف اتجسةا اتيتعةدلم  ثةل اتياةي  اتقفةر 

 اتسةةةاحا تعةةد  ةة  اتيهةةارات اتعا ةةا .ا ةةا اتيهةةارات اتدقيقةةا ف نهةةا تافةةذ بععةةمت 

 يا اصابن اتيد ا  اتتف ا اتساعد .صغيرم السي

  -المهارات الوحيدة والمتسلسله والمستمرة : .2

  هي اتتي فيها بدايا  نهايا  اضحا  عالم تتتو   -:المهارات الوحيده

    ثمثا اقساج : 

هو اتقسا اتذي يالا اتقوم اتيااسةا  شتل القسم التحضيري :  .1

 اتجسا اتيااسب تتافيذ اتجرء االةر .

 : هو هدف اتحر   االساسي .رئيسي القسم ال .2
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هةةو اتقسةةا اتةةذي يقةةن عهيةةا  اجةةب ارجةةاع  -القسييم النهييائي : .3

 اتجسا ات   ضعا اتطةيعي .

 ) ضرب  اتجراء ت اتر يا اتحرم في اتسها ( 

 هةةي تعاقةةب حر ةةات  حيةةدم  تتةة  اتجةةرء  -: المهييارات المتسلسييله

اتاهائي    اتحر   اال ت  هو جرء تحعةيري تحر ة  اتثانيةا 

 ) جيااستت ( 

  تسةةي  احيانةةا اتيهةةارات اتثاائيةةا حيةةث يتةةو   -: المسييتمرةالمهييارات

 هااع تترار تهحر    ثل ) اتر ا ت اتسةاحا اتحرم ( .

  -المهارات المفتوحه والمغلقه : .3

 تتطهب الاء  حدل تحت ظر ف  حيطيةا ثابتةا ) قةرات  -: المهارات المغلقه

 ي اتقرص  اتيطرقا  اتر ي ( اتجيااستت ت  هارات اتعاب اتقو   ثل ر 

 هةةي اتيهةةارات اتتةةي تافةةذ تحةةت ظةةر ف  حيطيةةا  -: المهييارات المفتوحييه

 تغيةةر   ثةةل ) اتعةةاب  ةةرم اتقةةدج ت اتسةةها (   ةةل االتعةةاب اتتةةرم نمحةة  ب نةةا 

التوجةةد حر ةةات  تطابقةةا بسةةةب اتتغييةةر اتةةدائا تهيحةةيع ) اتتةةرم  اتمعةةب 

 اتياافل ( .

  -ارجي :مهارات التحكم الداخلي والخ .4

  هةةةي تتةةةو  اتةةةتحتا تحةةةت سةةةيطرم اتيافةةةذ )  -:مهيييارات اليييتحكم اليييداخلي 

 اتسةاحا ت ر ي اتر ي ت اتيطرقا (.

 : هةي  هةارات تتطهةب  ة  اتيافةذ ا  يسةتجيب  -مهارات التحكم الخيارجي 

 ) االةيال في اتقدج ت استمج ارسال اتتال ( . اترارجي تهلر ف 

 -عه  االقساج اتحر    ثم :  ي اتحراتيهارات  قد قسا  جيا  حجوب 

 اتحر ات اتوحيدم  .1
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 اتحر ات اتثاائيا . .2

 اتحر ات اتير ةا . .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
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 ) البحث العلمي في التعلم والسلوك الحركي(

ا  عيهية  اتةحةةث اتعهيةي فةةي اتةتعها هةةي  حةور اتةةةاحثي  حيةث ييتةة  ا  يتةةو  

  اتطريقا التتيتن بيصداقيا عاتيا  حت  تو االستفسار    اتمعب نفسا تت  هذ

سة تو اتيةةدرب ا  اتيةةدر  فةة   هةةذا اتيصةةدر اليتيتةةن بيصةةداقيا عاتيةةا تةةذا فةة   

احسة  طريقةةا ا  يقةوج اتةاحةةث بجيةن اتيعهو ةةات عة  طريةة  اتيمحلة   تهةةذ  

 اتطريقا ايعا نقاط ضعف .

تغير اتيسةتقل تذا ف   امهب اتةحوث في  جال اتتعها اتحر ي تقن تحت ت ثير اتي

اتذي يقترحا اتةاحث عه   جيوعةا  عياةا  بعةد  ةدم  ة  اتتةدريب يقةوج بقيةا  

 اةتةار ت ثيرات هذا اتيتغير اذ ا  االةتةارات اتةعديا تعةر عة  اتيتغيةر اتتةابن 

 اتذي هو نتيج  اتيتغير اتيستقل ت  ا  اعه   احس  اتةحوهي اتتي تجر  فةي 

هةة  جييةةن اتيتغيةةرات اترارجيةةا  اتداةهيةةا اتيرتةةةرات  ذتةةت تهسةةيطرم اتتا ةةا ع

  تسهوت  اتسيطرم عه  افرال اتعياا  تدق  اتيمحل  .

هاةةاع  تغيةةرات تهةةا اهييةة  باتغةةا فةةي  جةةال  -قييياا السييراه واليي م  : .1

 اتسهوع اتحر ي  هي :

  : هو اتر    اذ تحل  لةةول اتيثيةر عة  طرية  سراة رد الفعل

 تععهيا .اتحوا  ات  ا ل اشار  تحر   االتياف ا

   اتثانيا  0.009ا  اتيثير اتصوتي يصل  ر ر اتد اغ بعد مالحظه : 

 ة   0.020بعد ظهةور  .ا ةا اتيثيةر اتةصةري يصةل  ر ةر اتةد اغ بعةد 

 اتثانيا .

 تذتت فا  اتيثير اتصوتي يصل اسرع ات   ر ر اتد اغ .

 اذ      رل اتفعل اتصوتي اسرع        رل اتفعل اتةصري .

  -حركة وسراة االستجابه :قياا سراة ال .2
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 : هو اتر   اتيسةتغرق النهةاء اتحر ة   ة  تحلة  بةدئها ت  -زم  الحركة

 تجدر االشارم هاا ات  ا  هذا اتر   اتيسةتغرق يسةتةعد   ة  رل اتفعةل 

أي عدج حساب اتر    ة  تحلة  لةةول اتيثيةر  انيةا تحلة  ا ل حر ة  

 تلهر عه  اجراء اتجسا .

 : اتيسةتغرق بةي  لةةول اتيثيةر حتة  انتهةاء هو اتةر  -زم  االستجابه  

اتحر ةة  أي ا    ةة  االسةةتجابا يحةةوي  ةةم  ةة    ةة  رل اتفعةةل    ةة  

 اتحر   .

هي الاء اتيهارات اتحر يا ب قل ةط   يت   ييت  قيا   -قياا الدقه : .3

 اتدقا ع  طري  ) جها  اتيمحقا اتدائريا (.

الائهةا بصةورم تقةا  اتيهةارات عة  طرية    ة   -قياا تحميل االداء : .4

 فاعها  يتا ذتت ع  طري  اتجها  اتيرتةري ) تسه  سها با يا  ( .

يطةةة  اتةاحةةث هةةذا االةتةةةار تتحديةةد فاعهيةة  -: قييياا المهييارة الثانو ييه .5

اتتترار  اتتصحيي يصل اتيةتعها اتة   رحهةا عاتيةا   نتيج  هارم االلاء 

اء  ةةة  االلاء  اتيةةةدرب يعطةةةي تتةةةرارات اضةةةافيا  ةةة  اجةةةل تةيةةةت االل

 حت  يعرف اتيدرب ا  اتةاث ا  اتفةرل  االتو اتيتي االتيا   تهوصول إت

يتا اةتةار  في  هارم ثانيا تترا    ةن الاء  االتو اتيتي  صل ات  االتيا 

ت ثرت اتيهارم اال تة  هةذا يعاةي عةدج اتوصةول اتة   فاذااتيهارم اال ت  

 االتيا .

  -منحنيات االداء كمقياا للتعلم :

تتةةل فةةرل  هةةذ  اتةيانةةات  تةةالاءتعها اتحر ةةي تثةةةت عةةدم بيانةةات اتةةفةةي بحةةوث 

توصل  ن بععها  توضن عه  شتل  احاةي  اتةذي يوضةي  سةار االلاء تتةل 
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فرل  هذ  اتتسجيمت تسي   احايات اتتعها ا   احايات االلاء . ال  اتتغيير في 

 باتعر رم قابهيات اتتعها . لال يعتااللاء 

رع االفقي ييثل حجةا اتتةدريب ا   قةدار اتيحةا الت عاد  ضن  احاي اتتعها ات

 ا  اتتترارات .

 اترع اتعيولي ييثل  قيا  االلاء 

 -:  ييت  تصايف االلاء ات  ثمث  انواع باالعتيال عه   اهي  اتقيا 

حيةةث يةةتا تسةةجيل عةةدل االةطةةاء ا  حجيهةةا اثاةةاء  -:قييياا نسييبة الخطيي  .1

ا  ال اتتةةةدريب   الت االلاء  ماتةةةةا  اتقةةةل حجةةةا هةةةذ  االةطةةةاء  هيةةة

 اتتترارات .

 يقل     االلاء  هيا  ال اتتدريب   الت اتتترارات . -قياا ال م  : .2

 ييت  تسجيل االرقاج اتحقيقيا ا  اتاسةا اتيئويا تهدقا . -قياا الدقه : .3

 هااع اربع  انواع هي :  -:انواع منحنيات التعلم 

عقةةةا تحةة  يتةةو  تحسةة  سةةرين فةةي اتةاليةةا ي -: المنحنييي السييلبي .1

 بطيء في اثااء اتتترار .)  هارم سهها ( .

يتةو  تحسة  بطةي فةي اتةدايةا يعقةةا تحسة   -: المنحني اال جيابي .2

 سرين ) اذا  انت اتيهارم صعةا ( .

يتو  تحس  طفيف في اتةدايا يعقةا  دم تحس   -:  Sمنحني شكل  .3

سرين ثا تعقةا  دم بطيئا    اتةتعها )  هةارات يتةو  اتتحسة  بهةا 

 تير ات  اتوصول ات  اعه   راحل االلاء ( . س

 يعاي تحس   تدرج في اتتعها . -: المنحني المستقيم .4
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هةةو اتقةةدرم عهةة  اتتةةذ ر  اسةةترجاع اتيعهو ةةات  ا   -: قييياا االحتفييا 

 االحتفاظ يعتل اتتعها .

 : حيةث  هو ابسةع اةتةةارات االحتفةاظ -قياا االحتفا  المطلق

تحتةاج اتة   حتفاظ  ةاشرم  اليقا   عدل االلاء بعد  دم اال

  عا ها تتحديد هذا اتقيا  .

 :  تعط  الةةر  حةا الت تهيةدم اتتدريةيةا نسةة   -نسبة االحتفا

% ثةةا تعةةول  تقةةيل االلاء بعةةد  ةةدم االحتفةةاظ  تحةةول 100

 هذا اتفرق ات  اتاسةا اتيئويا .

 : هةةذ  اتطريقةةا تحةةدل عةةدل اتتتةةرارات تهتوصةةل اتةة   -التييوفير

   اتيستو  اتيعياري اتيطهوب .هعة  االلاء ا

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 العمليات العقلية

اتتةةي تسةةي  فةةي بعةةا االحيةةا  بر جةة  اتيعهو ةةات هةةي  اتعقهيةة ا  اتعيهيةةات 

االحداث اتتةي تةد ر لاةةل اتةد اغ  اةذ تحلة  لةةول اتيثيةر اتة  تحلة  اترةاذ 

 ع  ذتت اتيثير . باإلجاب اتقرار 
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   اتد اغ  جةذع اتةد اغ  اتحةةل اتاةو ي  يتتو  -: الجهاز العصبي المرك ي

 يتو  هذا اتجها   حفوظا بي  علةاج قويةا فاتةد اغ  حفةوظ لاةةل اتجيجية  ت 

  اتحةل اتاو ي  حفوظ لاةل اتفقرات .

هةو  جيوعةا االعصةاب اتيرتةطة  بجةذع اتةد اغ  -: الجهاز العصبي المحيطي

جا طوال جانةي  اتحةل اتاو ي ت هذ  االعصاب هي اتياف لاةها  اتياف ةار

تحويل اتيستقةمت اتحسيا  اتععةمت  اتغةدل بةاال ا ر  واجبهااتحةل اتاو ي 

 اتحسيا .

 يعتةر اتجها  اتعصةي اتيحيطي هو ةطوط االتصال .

ا ا اتجها  اتعصةي اتير ري هةو  ر ةر اتسةيطرم  تحديةد اال ا ةر تهتثيةر  ة  

 االستجابات 

  -: نقسم الجهاز العصبي المحيطي الى جهاز   

 . يتحتا  يسيطر عه  اتععمت اتهيتهيا االراليا -الجهاز اإلرادي :  .1

يةتحتا بعيةل اتقهةب  اتععةمت اتيهسةاء ) اال رلم   -الجهاز الالإرادي : .2

  اتارايي   اتغدل ( .

اتيعهو ات اتحسيا تهجها  اتعصةي االرالي ت تي عة  طرية  اتجهةد ت اتيفاصةل 

 . اتععه ت لرج  اتحرارم ت شدم توتر 

ت تي    اتععةمت اتيهسةاء  ثةل  اتمإرالياتيعهو ات اتحسيا تهجها  اتعصةي 

 اتقهب  اتغدل . 

 -مراحل العمليات العقليه :

هي تهيئا اتحوا  السةتقةال اتيثيةرات   -مثيرات المحيط ) المدخالت ( : .1

االره ت اتجيهةةور ت اتمعةةب اتياةةافل ت لرجةة    ةةثم ) اتتةةرم ت نوعيةة 

....اتةة (  اتيطهةوب فقةع هةو اتتر يةةر   اتةدنية  تافسةي ا اتحاتة اتحةرارم ت 



 11 

 عرل اتيثيرات االةر  أي عيهي  ترشيي ا  فهترم  عه  اتمعب  اتترم

 فقع . اتيطهوب بحيث تدةل اتيعهو ات  اتداةه اتيعهو ات 

عاةةد ا يةةدةل اتيثيةةر اتيطهةةوب اتةة   ر ةةر  -مرحليية تحد ييد المثيييرات : .2

حديد هذا اتيثير     ل اتجوانةب ت ا   عاتج  اتيعهو ات في اتد اغ يتا ت

 ا  اتتاةةةريص اتةةةدقي  يةةةوفر  اتحاتةةة اتتحديةةةد اتصةةةحيي هةةةو تاةةةريص 

  عهو ات  ا ها  حقيقيا ع   ل ظر ف اتيثير .

ال ا  تهةذا رم ارتةةاط  ثية  بةاتتعها فةةد   اتةذا رم  -البحث في اليااكرة : .3

 تعها  ثيحد

ت اتيعهو ةةات عاةةد  اتةةذا رم تعاةةي االحتفةةاظ باتيعهو ةةات  اسةةترجاع تهةة

 اتحاجا .

هةو تحديةد اتيثيةر -:اتخيا  القيرار –التفاال بيي  المخي وو وبيي  المثيير  .4

باةةتل لقيةة   بعةةد ذتةةت سةةوف تةةتا  قارنتةةا باتيعهو ةةات اتيرر نةةا فةةي 

فةةي اتحةةرج اتيعهو اتيةةا اتةةذا رم  هةةذ  اتيقارنةةا تتةةو  عةةةارم عةة  اتةحةةث 

اتجديد  بعد تحديةد اتراصا حول  اهو  رر   في اتذا رم  ياةا اتيثير 

هذا اتيثير  تحديد اتيعهو ات اتيوجولم  اتيرر نا في اتةذا رم اتحر يةا 

سوف يةتا اةتيةار برنةا   حر ةي  رةر   يتةو   مئةا تمسةتجابا عهة  

  اتذي يعتيد عه  :اتخا  القرار ذتت اتيثير  هذا  ايسي  

  اتتحديد اتدقي  تهيثير 

  اترةرم اتسابق  ( أتيرر نااتيعهو ات ( . 

نتيجةة   قارنةةا اتيثيةةر  ةةن اتيعهو ةةات اتيرر نةةا سةةوف  -:تنفيييا القييرار  .5

يتو  هااع اةتيةار السةتجابا  عياةا   ااسةةا  بعةد ا  يةتا هةذا االةتيةار 

 ياتقل ات  حير اتتافيذ .
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  -انواع الااكرة :

 يحةةدث اتتةةذ ر  ةاشةةرم بعةةد ظهةةور  -الييااكرة الحسيييه قصيييرة االمييد : .1

تهيثير يةق  تيدم قصةيرم جةدا بعةد   ال  اتيثير  يتو  عه  شتل تصور

 ثا . 15( ثا  قد تصل ات   3-2اتيثير  تصل قابهي  االحتفاظ ) 

قابهيةة  االحتفةةاظ فةةي هةةذ  اتيرحهةةا يصةةل بةةي   -:الييااكرة القصيييرة االمييد  .2

بعةةةن ثةةةواني اتةةة  عةةةدم لقةةةائ   ةةةةمل هةةةذا اتوقةةةت تةةةةدأ اتيعهو ةةةات 

 باالضيحمل .

  االحتفةةاظ اتةة  سةةاعات  ايةةاج  سةةاي  تصةةل قابهيةة -:الييااكرة الطو لييه  .3

اال د عاد اتفرل قابهي  اسةترجاع  عهو ةات  اتطويه  يلهر  جول اتذا رم 

 تها  اتتهيئ قدييا  بد   

  األشةةةتال اتحر يةةة تعاةةةي  تةةةا  ةةةةر  اتةةةةرا    -:اليييااكرة الحركييييه  .4

 تحر ات االنسا  اتيتعدلم . اتحر ي 
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 الفصل الرابع 

 السيطرة الحركيه  –يات الحس حركيه العمل

ا  عيهي  اتسيطرم اتحر يا تعتيد عه  نلريتي    مهيةا تفسةرا  عيهيةا اتسةيطرم 

 اتحر يا :

اسةةترداج  اتالريةة ( تؤ ةةد هةةذ   نظر يية الييدائرة المغلقييه ) او االسيير الحسييي .1

اتحر ةةي عةة  طريةة  اسةةترداج  1حيةةث يتةةو  اتةةتحتا فةةي اتتافيةةذ اتراجعةة  اتتغذيةة 

 اتهدف . باتجا تغره ضةع االلاء  اتتصحيحي ا  اتيعهو ات   اتراجع  اتتغذي 

 اتالريةة  هةةذ   اتراجعةة  اتتغذية  يتةو  اتوصةةول اتةة  اتهةدف عةة  طريةة  اسةةترداج 

  مئيا تهحر ات اتةطيئا حيث يوجد اتوقت اتتافي تعيهي  اتتصحيي .

  تؤ ةةةد هةةةذ -نظر ييية اليييدائره المفتوحيييه ) او نظر ييية البيييرام  الحركييييه ( : .2

اتالريةةا ا  اتفةةرل يحةةدل تسهسةةل تحر ةةا قةةةل اتةةةدء باتتافيةةذ  ةصوصةةا فةةي 
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اتحر ةةات اتسةةرين  الييتةة  ا  يةةةدء اتتصةةحيي اال بعةةد ا  تاتهةةي اتحر ةة  ) 

 ضرب  اتجراء (.

 -كيفية تكو   البرام  الحركيه :

في بداي  اتتعها تتتو  صورم  طةوعةا عة  اتيهةارم اتيطهةوب تافيةذها  هةي  .1

 االتيا    عره  شرح اتيهارم اتجديد  .اتصورم اال تيا 

عاةةد تةةوافر اتصةةورم اال تيةةا يحةةا ل اتيةةتعها اةتيةةار احةةد  اتةةةرا   اتحر يةةا  .2

 اتيرر نا  اتتي ييت  ا  سيترد ها تهتوصل ات  اتهدف اتيطهوب .

يقوج اتيتعها بالاء اتيهيا  استرداج احد  اتةرا   اتحر يا اتيرر نا  يصل  .3

يجا  ن اتهةدف عة  طرية  اسةترداج اتتغذيةا اتراجعةا ات  نتيجا ثا يقار  اتات

 في حاتة  عةدج تطةاب  اتتافيةذ  ةن اتصةورم اتيطةوعةا يحةا ل اتيةتعها تغييةر 

 اتةرنا   اتحر ي بيا يمئا اتصورم اتيطةوعا ع  اتيهارم اتجديد  .

يةق  اتيتعها  ستيرا عهة  اسةترداج اتتغذيةا اتراجعةا  اتيقارنةا بةي   ةاتا يةتا  .4

تا ات  ا  يصل هااع تطاب  بي  اتةرنا   اتيافذ  بي  اتصةورم   ايجب ا  ي

 اتيطةوعا .

  -كيف  تم تنفيا الحركة :

 ا  االنقةاه اتععهي  الا عه  شتهي  :

    ةمل اتتحتا في عدل اتوحدات اتحر يا اتيستثارم . .1

 هو لرجا   عدل استثارم اتوحدات اتحر يا اتيستثارم . .2

يتةةو  عهةة  اتاةةتل االتةةي تةةةدأ اتوحةةدات اتحر يةةا ا  اسةةتثارم اتوحةةدات اتحر يةةا 

اتصغيرم باالستثارم  ةصوصا تهةت اتوحةدات اتتةي تةرتةع باتهويفةات اتةطيئةا ثةا 

تسةةتثار بعةةدها اتوحةةدات اتحر يةةا اال ةةةر . ا  سةةةب اسةةتثارم اتوحةةدات اتحر يةةا 

اتصغيرم  اتتي تعاي ارتةاط عصةو  بهويفةات قهيهةا اتعةدل هةو ا  هةذ  اتوحةدات 
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سريعا باالستثارم  تستجيب سريعا  بعد تحر ها يصل اتد ر ات  اتوحةدات  تت ثر

 اتحر يا اتسريعا  هاا تلهر اتحر    اضحا عه  تهت اتيجا ين اتععهيا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 

 نظر ات وطرائق التعلم الحركي ) جدولة التمر   (
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ج بتعهةةيا اتيهةةارات  هةةي ا  اتيةةدرب يقةةو-التميير   العاييوائي والمتسلسييل : .1

باتتسهسل اتواحد  بعد االةر  ةمل اتوحدم اتتعهيييا )  ثم اذا  ا  قد قرر تعهيا 

ثمث  هارات (  بعد ا  يتا اتقا  اتيهارم    جيين جوانةها يتحول اتة  اتيهةارم 

 اتثانيا  هتذا .... ات  

    هةارم فةي  ) اتيهارات اتيغهقا ( ا ا اتتيري  اتعاوائي  هي اتتدريب عه  ا ثر

 اتوحدم اتتعهيييا ) االتعاب ا  اتيهارات اتيفتوحا (.

  -التدر ب الثابت والمتغير : .2

يعاي اتتترارات اتيتعاقةا اللاء  تافيذ ثابت حيث يرعن تيتغير  -:التدر ب الثابت 

  احد فحسب في  د  اتوحدم اتتعهيييا )  مئي  تهيهارات اتيغهقا (.

اتتتةةرارات اتيتعاقةةةا حيةةث يتطهةةب  ةة  اتيةةتعها اتتهيةةوء يعاةةي  -التييدر ب المتغييير :

السةةتقةال اتلةةر ف اتيتغيةةرم  اتتحةةرع عهةة  اسةةا  هةةذا اتتغييةةر )  مئةةا تهيهةةارات 

 اتيفتوحا (.

 

اتتدريب اتيتثف يعاي  جول تترارات  بد     -التدر ب المكثف والموزع : .3

  قت راحا ا  ا قات راحا قصيرم بي   جا ين اتتترارات .

 تتدريب اتيو ع يعاي ا  هااع ا قات راحا  افيا بي  اتتترارات .ا ا ا

تجرئة  اتيهةرم تغةره تسةهيل عيهية   يعتيةد عهة -:التدر ب الكليي والج ئيي  .4

اتتةةةدريب عهيهةةةا   ةةة  اتجةةةدير باتةةةذ ر انةةةا  ةةة  ميةةةر اتييتةةة  تجرئةةة  جييةةةن 

 اتيهارات حيث ا  بععها الييت  تجرئتها ) اتعرب اتساح  باتطائر  ( .

هي عيهي  الاء  هةارم  ا هةا  تتة  بةد   ارسةال اشةارات  -:ب الاهني التدر  .5

 حسيا  ةيرم تهععمت اتيافذ  تملاء .
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يعاي اتوصول باتيجيوعا اتيتعهيا اتة  لرجة  االتقةا  فةي  -:التعليم االتقاني  .6

اتتعها  االلاء قةةل االنتقةال اتة  تعهةا  هةارات اةةر  ا ثةر تعقيةدا  صةعوبا ) 

 اتفر ق اتفرليا (.هذ  اتطريقا تراعي 

 

 الفصل السادا 

 التغا ه الراجعه 

عهيهةا اتفةرل نتيجة  الاء  عةي   ا  احةد اهةا  ظةائف تعاي اتيعهو ات اتتةي يحصةل 

 اتتغذيا اتراجعا يتي  في اهييتها في تحسي  اتتعها اتحر ي تهيهارات .

  ا   فهوج اتتغذيا اتراجعا يعول ات   ل اتيعهو ات اتتي يحصةل عهيهةا اتفةرل

 -ةمل ا  بعد الاء االستجابا  هذ  اتيعهو ات تتو  ا ا :

: تعاي تهت اتيعهو ات اتتي يحصل عهيها اتفةرل  ة  االحسةا   داخلية .1

 اتداةهي تاتيج  االلاء .

 عهو ةات ةاصةا تةيل تهةا عمقةا بةااللاء  انيةا  عهو ةات  -:خارجيه  .2

 ةارجيا ا ا    قةل اتيدرب ا  جها   عي  .

 يا اتراجعا اناء اتحر ة   تسةي  هاةا اتتغذيةا اتراجعةا ) ييت  ا  تعط  اتتغذ

اتيسةةتيرم (  ييتةة  ا  تعطةة  بعةةد انتهةةاء االلاء  تسةةي  ) تغذيةةا  –االنيةةا 

 راجعا نهائيا ( .

  اتيتعها يحتاج ات   عهو ات تعط     قةل اتيدرب حول نتةائ  اتحر ة  تتحديةد

ات ) حول اتاتيجا (  د  نجاح تافيذ اتحر    تسي  اتتغذيا اتراجعا هاا  عهو 

 يحتةةاج اتيةةتعها ايعةةا اتةة   عهو ةةات حةةول االلاء  اتتةةي يعطيهةةا اتيةةدرب تهةةا 

عمقا بتيفي  اتتحرع    ناحي  اتيسار اتحر ي   قدار اتقوم اتيطهوبا    اجل 

 هاا اتتغذيا اتراجعا )  عهو ات حول اتاتيجا (.اتقياج بعيهي  اتتصحيي  تسي  
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  -ات المغلقه والمفتوحه ( :التغا ه الراجعه في المهار

تطرقاا ات  ا  اتيهارات اتيغهقا تعاي االلاء فةي  حةيع ثابةت حيةث يقةوج اتفةرل 

بوضةةن  عةةايير حر يةةا  تعاقةةةا فةةي اثاةةاء اتتافيةةذ فةةي حةةي  ا  اتيهةةارات 

اتيفتوحةا تعتيةةد عهة  اتيتغيةةرات االنيةا فةةي اتيحةيع حيةةث يتحةرع اتفةةرل 

يع تذا ف   تافيذ اتيهارم اتيغهقا بيوجب اتيتغييرات اتتي تحصل في اتيح

يتطهب نياذج حر يا  حدلم تتل تافيذ .ا ا اتيفتوحا ف نا اليتطهب نيةاذج 

 حر يا  حدلم  تت  هااع ةيارات  تعدلم تغره االستجابا .

ا  اتيةدرب يسةةتردج اتيعهو ةةا  حةول االلاء  حةةول اتاتيجةةا  قةد اقتةةرح اتعهيةةاء 

رات اتيغهقا حيث يتو  اتيطهةوب استداج  عهو ات حول االلاء  ع اتيها

    اتيتعها الاء حر   لقيقا  فاعها .

 ا ا اتيعهو ات حول اتاتيجا فتتو  ا ثر  مئيا  ن اتيهارات اتيفتوحا .

  ا  تترار اعطاء اتتغذيا اتراجعا تا ت ثيرات  تةاياةا فةي االلاء فةي بدايةا

  اتةةةتعها يستحسةةة  اعطةةةاء تغذيةةةا راجعةةةا بعةةةد  ةةةل  حةةةا تتي   ذتةةةت ال

اتيحةةا الت تحتةةاج اتةة  تحسةةي  فةةي االلاء  تتةةو  اتتغذيةةا عةةا م فةةاعم 

 تت  في  راحل  تقد ا    اتتعها ف   اعطاء اتتغذيا تةةدأ بةاالقمل  اهةا 

 تعطةة  بعةةد اربةةن ا  ةيةةل  حةةا الت ال  اتيةةتعها اليحتةةاج اتةة  اتتغذيةةا 

اتراجعا بعد  ةل  حا تةا حتة  ا   ثرتهةا فةي اتيراحةل اتيتقد ةا تصةيب 

 اتيهل .ب

   ا  حجةةا اتيعهو ةةات اتيعطةةام يجةةب ا  تااسةةب  ةةن  سةةتو  اتيةةتعها  ةة

 اتااحيا اتعيريا   ذتت  ن  راحل اتتعها .

  ا  توقيت اعطاء اتتغذيا اتراجعا تا اهيي   ةيرم  ا  اتتوقيةت اتجيةد فةي

 في اثااء االلاء ا  بعد  تا ت ثيرات  رتهفا . اتراجع  اتتغذي  اعطاء
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  -هي : اتراجع  تهتغذي هااع ثمث  ظائف رئيسيا  -:راجعه و ائف التغا ه ال

ا  اتيعهو ات اتيستيدم    االلاء تتو  اتيصدر  -و ائف معلوماتيه : .1

 نتيجة  بةي   االسةتجاب بي   اتيقارن اتدقي  اتذي يعتيد عهيا اتيتعها في 

 ا  يتا . ب ا يجا     تاا  بي   االستجاب 

يةؤلي اتة  الاء  اتراجعة  اتتغذي و ات  هيا  الت  عه -و يفه دافعيه : .2

احسةة    هيةةا  ا يةةدت االسةةتثارم  هيةةا ال  اتةة  انةةدفاع فةةي االلاء ال  

 . اتدافعي االستثارم هي احد ار ا  

ا ةا تتةو   اتراجع  اتتغذي     جها نلر اتتاجين  -و يفه تاجيعيه : .3

 ثواب ا  عقاب  اتتاجين ا ا يتو  لاةهيا ا  ةارجيا .

 

  الفصل السابع

 نقل اسر التعلم 

اتيةتعها لاةةل اتصةف  ا ةا يتعهيةعهيةي  هةو ا   ها  اتتعها قةائا عهة  افتةرا

فةةي  جاالتهةا  افةا فهةدف اتيةتعها هةو االعةةدال  اتواقعية ييتة  نقهةا اتة  اتحيةام 

بل    اهةا  ةةررات  اتيدرس تهيستقةل .  ا  انتقال اثر اتتعها    اها اهداف 

ذي يتتسب في اتيدرسا ا  يتةو  قاصةرا ا   جولها فهيل اتيقصول باتتعها ات

 حةةد لا فةةي اتيدرسةةا بةةل يجةةب ا  ياقةةل ا  يعيةةا  ايتعهيةةا فةةي اتيدرسةةا اتةة  

 اتحيام اتعيهيا .

  -انواع انتقال اسر التعلم :
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هةو  ايحةدث حةي  يةؤلي اتتةدريب ا  اتةتعها عهة   -االنتقيال اال جيابي : .1

عيةةل  عةةي  اتةة  تسةةهيل الاء عيةةل الحةة  ) تعهةةا تةةال يسةةاعد فةةي تعهةةا 

 . اترياا (

 يحدث عاةد ا تسةاها  عهو ةات اتاةرص اتيرر نةا االنتقال السلبي :  .2

في اعاق  تعها اتيهارات اتجديدم  ثم ) العب  رم يد عاةد ا يريةد تعهةا 

( يقةةوج ب ةطةةاء  تتةةررم بسةةةب اةةةذ ا ثةةر  ةة  اتطةطةةةا فةةي  ةةرم اتسةةها 

 ةطوم .

يحدث عاد ا التساعد  التعي  اتيهيا اال ت  تعها  -االنتقال الصفري : .3

  هيا ثانيا )  هارات اتجيااستت   رم اتقدج (.

 

  -نظر ات انتقال اسر التعلم :

تستاد هذ  اتالريا عهة  ا  اتعقةل اتةاةري  -نظر ة التدر ب الاكلي : .1

يوعةا  ة  اتيهتةات  االشةتال ا سةتقها  ثةل اتتةذ ر  االرالم  تو   ة   ج

 االستدالل  تحتاج هذ  االشةتال اتة  اتتةدريب  ة  اجةل تقويتهةا  تهةذيةها 

ف ذا ارلنا تايي  قدرم اتتذ ر فا  عهياةا لراسة  بعةا اتيةوال اتتةي تسةاعدنا 

 عه  اتتذ ر بيعا  ا  تتل شتل  قابهيا  الم تدريةيا ةاصا بها .

هةةذ  اتالريةةا تقةةول ب نةةا ييتةة  حةةد ث انتقةةال اثةةر  -رنييداك :نظر يية سو .2

اتتعها     وقف ساب  ات   وقف جديد عه  اسا   جول عااصر  تياثهةا 

 بي  اتيوقفي  .

يستطين اتفرل ا  ياقل ةةرم ا تسةها في  وقف  ا   -:   Juddنظر ة  .3

 ات   وقف اةر  اتتعييا يحدث نتيج  اتفها .
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  اتالريةةا اتةة  ا  هاةةاع اسسةةا   ةةةالئ تاةةير هةةذ -:نظر يية جياييتالت  .4

 حر يا عا ا ييت  نقهها    فعاتيا ات  فعاتيا اةر  .

  -العوامل المؤسرة في انتقال اسر التعلم :

 اوامل متعلقه بموضوع التعلم  .1

   اتتاابا في اتيتونات 

  اتتاابا في االستجابا 

 . اتتاابا في اتيثير 

  -اوامل متعلقه بطر قه التعلم : .2

 فاصها بي  اتتدريب اتسةاب   اتتةدريب اتحةاتي فتهيةا  ال اتفةراق اتيدم ات

 اتر اي قهت احتياتيا عيهي  اتاقل .

 . فاعهي  طريق  اتتعها في تحفير اتفرل ب تجا  تحقي  االهداف 

  لرج  اتقا  تعها  وضوع اتتةدريب اتسةاب   هيةا  ال االتقةا  فةي اتةتعها

 اتساب   الت ا تاني  نقها ات  تعها حديث .

 اوين اتيوضوعات اتيرال حد ث االنتقال اتيها فتهيا  ال عدل االعيال ت

 اتتي يتحوالتيها اتفرل ع  عيها االصهي قل اثر االنتقال االيجابي .

 . اتتدريب اتيقر   باسترداج طرائ  اتتعها 

  -العوامل المتعلقه بالمتعلم : .3

 .ستو  اتذ اء  

  فها اتيةالئ  اتقواني   اتقدرم عه  اتتعييا 

 رج  اتدافعيا تهيتعها .ل 

 . اتقابهيات اتفرليا 

 -انماط النقل في التعلم الحركي :
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  اتاقل    احد اطراف اتجسا ات  اتطرف االةر 

   نقل اتيهارات    تعةا ات  اةر 

 الفصل الثام  

 التدر ب الاهني 

تهت ثر ايجابيا في االلجاء اتحر ةي هو طريقا فاعها  ا  اتتصور  اتتدريب اتذهاي

د اتفةة  اتعهيةةاء بةة   اتتصةةور  اتتةةدريب اتةةذهاي ييتةة  ا  يطةةة   ب شةةتال ت  قةة

 رتهفةةا بحيةةث تتةةو  تةةن اهةةداف  تعةةدلم  اسةةتردا ات  تعةةدل  تةةؤثر فةةي االلاء 

اتحر ي  هو شتم تقهيديا تهتدريب اتافسي في عيهي  اتةتعها اتحر ةي فةي  جةال 

 اتتربيا اتةدنيا .

  :  ا  تطةي  اتتدريب اتذهاي ي ةذ شتهي- 

فةي  جةةال تعهةا اتيهةةارم حيةةث يتةو  هاةةاع تحعةيرات  تهدئةةا فةةي   .1

 اثااء اتتعها  االلاء  اتتاافل .

هةةو  ةةل هةةدف يحةةدل اجةةراءات   تونةةات نةةوع اتتصةةور  اتتةةدريب  .2

 اتذهاي .

  يعد اتتدريب اتذهاي  تيل تعيهي  اتتدريب باتيمحلة   اتتةدريب اتهغةوي

. 

 دج فةي اتةتعها تهيهةارات يستردج في رياضا اتيستويات اتعهيةا النةا السةتر

  انيا في اتتهيئا تهياافسات .

  فةةي  جةةال اتياافسةةات اتتةةدريب اتةةذهاي يوجةةا باةةتل قهيةةل عهةة  االلاء

  باتل  ةير عه  االستثارم .

 :  ييت  جعل اتتدريب اتذهاي ذ  اتجاهي- 

 اتجا  استردا ا في اتعيهيا اتتعهيييا  جانب  عرفي . .1
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عه  اال ةر باالسةتثارم تغةره اعطةاء الاء تا عمقا باتتهيئا تملاء حيث يت .2

 فاعل .

تغةةةره اتتوصةةةل اتةةة  ا تسةةةاب  هةةةارم اتتصةةةور  -:خطيييوات التيييدر ب الييياهني 

  - اتتدريب اتذهاي يجب اتةاع اترطوات االتيا :

ا  اتتاةةا ب بةةي  االلاء  اتقةةدرم اتسةةريعا عهةة   -تعلييم االسييترخاء : .1

 ةاء هو  حور اتتعها . هااع نوعا     االستر ءاالسترةا

 : هةةةو بةةةاتتر ير عهةةة   جيوعةةةا ععةةةهيا  -االسيييترخاء العضيييلي

 يحا ل شدها ثا ارترائها اتة  ابعةد حةد ثةا يحةول اتة   جيوعةا 

ععهيا اةر   هتذا ييسي ا ثر اتياةاط  اتععةهيا اتتةي يةتيت  

    شدها ثا ارترائها .

 : تةةاتي هةةذ  اتتةةدريةات بعةةد اتتعةةول عهةة    -االسييترخاء العقلييي

 هاا يحا ل اتفرل اتتر ير عه  نقطة   عياةا  االسترةاء اتععهي

 اتتفتيةةر بهةةا  توجيةةا اتتفتيةةر باالتجةةا  اتةةذي يريةةد  اتفةةرل حيةةث 

 يسع  اترياضي باالسترةاء اتترهص    االستثارم اترائد  .

بعةد اتتةةدريب عهة  االسةةترةاء اتععةهي  اتعقهةةي  -: التصيور العقلييي .2

ا تةة  اسةةترجاع يةة تي اتتصةةور اتعقهةةي ا  اتيراجعةةا اتعقهيةةا  هةةي  ح

االحةةةداث ا  اترةةةةرات االبقةةةا ا  باةةةاء صةةةور جديةةةدم تحةةةدث جديةةةد 

 يستردج اتتصور تغره تحسي  االلاء ع  طري   راجع  اتيهارم 

 عقهيا .
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 الفصل التاسع 

 اال قاع الحيوي 

اتياتلي   ذات اتيةد  اتقريةب  اتةعيةد  ا  هةذ  اتتغيةرات  رتةطة   هو اتتغيرات

 اتةيئا اتداةهي  ) اتةيوتوجيا (  اتةيئا اترارجيا اتيحيط  .بعا هي 

 فاح  نت ثر بتغيير اتفصول اتساويا تمره  باتل اتقير  اتاهار  اتهيل .

 هةةذ  اتةةد رات  اتتةةي تسةةي  باتةةد رات اتةدنيةةا تةةؤثر فةةي اتعوا ةةل اتدنيةةا  ةةثم 

 ت  .اتيااعا ضد اال راه  اتقوم  اتثةات اتذهاي  اتغرائر ..........ا

  -تصنيف اال قاع الحيوي :
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تة ثر  فقةع   يتةو فةي اتحيةام  اتفهتية ايقاع ةارجي  تيثل باتد رم  .1

 اتفسةيوتوجي  اتوظيفة عه   دم  حةدم ناةاط االيقةاع اتةداةهي تتهةت 

  اليؤثر في طةيعتها  ةصائصها .

 اتجسةةةيي ايقةةةاع لاةهةةةي عاةةةد االنسةةةا  حيةةةث تسةةةتجيب االجهةةةرم  .2

 ت   ثل هذ  اتتغيرات .تهتائاات اتحيا فسيوتوجيا ا

اتسةهل  ذتةت بسةةب  ثةرم االجهةرم  ءباتاةي االيقاع اتةداةهي عاةد االنسةا  تةيل 

 تل جها  ايقاعا اتراص .اتيوجولم في جسا االنسا   ت

 -نظر ات اال قاع الحيوي :

 ظهرت اتجاها   رتهفا  حول تفسير  تحديد االيقاع اتحيوي :

 باالتجا  اتسائد  اتالري اال ل يسي  

  اتعهيي  باتالري  اتثاني تسي  

اال تةة  هةةو ا  االنسةةا  تةةدي ثةةمث ل رات تةةةدأ  ةة  يةةوج  ةةيمل   اتالريةة فحةةو  

  تتترر باتل  اتلا طوال حيام اتفرل  هي 

  يوج . 23 دتها  اتةدني اتد رم 

  يوج  28  دتها  االنفعاتي اتد رم 

  يوج  33  دتها  اتذهاي اتد رم 

عة  طرية  حسةاب هةذ   اال يتا هو ا  تحديد اتد رات فحواه اتعهيي  اتالري ا ا 

اتد رات    تاري  اتييمل بل يعتيد عه  تحهيل اتتسهسل اتر اي    ةةمل جيةن 

 اتةيانات تيد   عياا تتل فرل ييت   عرف   تحديد ا قات هذ  االيقاعات .

يةةوج ( 23)  اتةدنيةة  عهةة  اتعيةةوج هاةةاع اتفةةاق عهةة   جةةول ثةةمث ل رات  هةةي 

 ت  قا    اال راه ( . اتسرع تؤثر في ) اتقوم ت اتتواف  ت  اتتي 
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يةةةوج (  اتتةةةي تةةةتحتا) بةةةاتيراج  االحسةةةا   اتاةةةعور 28 اتةةةد رم االنفعاتيةةةا ) 

  اتعاطفا  االبداع اتفاي  (.

يةةوج (  اتتةةي تةةؤثر فةةي ) اتةةذا رم  اتعيهيةةات اتعقهيةةا  رل 33 اتةةد رم اتعقهيةةا )

 اتفعل(.

 عا ال ل  رم    نقط  اتصفر عاد اتييمل  تصل ات   تةدأ هذ  اتد رات اتثمثا 

( تهةد رم االنفعاتيةا  اتيةوج ) 14( تهد رم اتةدنيا  اتيةوج ) 11.5قيتها في اتيوج ) 

( تهد رم اتعقهيا ثا بعد ذتت تةةدأ اتيرحهةا اتسةاتةا باتتاةاقص اتة  ا  تصةل  16.5

 ات  ابعد نقطا .

 الرا  ةاتعةر نقطة  اتصةفر ) هذ  اتةد رات تةتا فةي ثمثة  ا قةات  رتهفةا  نة

سةةاا  سةةةعا  58اتحاتةةا اتحرجةةا ( فةةي اتوقةةت نفسةةا االعاةةد اتةةواللم   ةةل 

 ستي  يوج  تت  ييت  تيرحها ا  تترا    ةن  رحهةا سةهةيا اةةر   تتة  

اتيها هاا ا  النصاب ةةمل اال قةات اتسةهةيا حيةث ا  اترطةر يتةو  عاةد 

تة  اتحاتةا اتسةهةيا ) اتيةوج نقطا اتععف  هي االنتقال    اتحاتا االيجابا ا

 اتحرج ا  اتحاتا اتحرجا (.

 . في االياج اتحرجا باتاسةا تهد رم اتةدنيا نصاب باتحوالث  نرالت اتةرل 

في االياج اتحرجا باتاسةا تهد رم االنفعاتيا نصاب باتحر   اتت با  اتية           

  اتتةت .

نصةاب بةاتتعرف اترةاطي  عةدج  في االياج اتحرجا باتاسةا تهد رم اتعقهيةا         

 استقةاالتيعهو ات باتاتل اتصحيي .

 -تصنيفات اال قاع الحيوي الى وفق ال م  :

 االيقاح اتحيوي اتيو ي  .1

 االيقاح اتحيوي اتاهري  .2
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 االيقاع اتحيوي اتساوي  .3

 االيقاع اتحيوي تعدم نوات  .4

 -تنظيم التدر ب حسب اال قاع الحيوي :

اةةاطات اتيةةوج اتواحةةد ) تحديةةد  واعيةةد ثابتةةا اتةةةاع نلةةاج ثابةةت تتوقيتةةات ن .1

 تم ل  اتاوج  اتراحا  اتتدريب (.

 عدج تغيير نلاج اتعيل  اتاوج  اتراحا  اتيقل  . .2

 عدج تغيير اتسهوع اتيعتال قةل اتاوج ) اتياي  ا  قراءم  تاب ( . .3
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 الفصل العاشر 

 التمر    –اإلجراءات قبل التعلم 

ل يلهر   قدرات  نوعيات ةاصا في اتتصةرف نتيجة  اتوراثةا بحيةث ا  االفرا

تعطةةةي تةةةةعا االفةةةرال افعةةةهيا تهاجةةةاح فةةةي بعةةةا اتيهةةةارات اتحر يةةةا .  ا  

اتوصةةول اتةة  اتيهةةارم اليعتيةةد عهةةة  اتوراثةةا فحسةةب بةةل ا  نوعيةة  اترةةةةرات 

   يياتها اتتي حصل عهيها اتفرل    اتةيئا  يا يعر     عيهية  اتةتعها  بعةد ذتةت

 يحدل  ستو  االلاء .

   ا  اتفةةر ق اتفرليةةا بةةي  االفةةرال فةةي االلراع يجعهاةةا نحصةةل بةة   اتاةةا

جييعةا تة  يسةةتفيد ا باتيسةتو  نفسةةا عاةد ا يتةدربو  جييعةةا تةدريةا  احةةدا 

  بطريقا  احدم .

هذ  اتر ق اتفرليا ا جدت عدم طر ق تهتعها اتتي تمئا نةوع  قابهيةات اتيتعهيةي  

. 

 ب   اتتعها هو نتيج  عوا ل ثمث   قد حدل )بهوج (

 سهوع اتفرل  .1

  د  اتتحعير  .2

 اتاوعيا  اتطريقا اتيسترد ا  .3
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   : اذا نريد ا  نتعها اذ  يحتاج اتيتعها ات   عرفة  االهداف والتركي  اليها 

اتهدف بدقا حت  يتو  تدريةا  قتصرا تتحديد اتهدف فقد تتو  اتيهارم اتيطهوب 

 احدم ا  لر   احد  اةر  تحتاج ات  فصل لراسي تعهيها ت ةذ  حدم تعهيييا 

  ا ل ت اذ  تحديد اتهدف هو اتحد اتفاصل تاجاح اتعيهيا اتتعهيييا .

 هيةةا  الت اهييةة  اتواجةةب اتحر ةةي تهيةةتعها  ال  -: اهمييية الواجييب الحركييي 

تحفير  تهتدريب     ثا يتةو  اتةتعها فعةاال  ا  عةدج االهتيةاج باتواجةب اتحر ةي 

 في اتجاهي  :يتو  سهةيا 

 . اهتياج اتيتعها  2نوعي  االل ات           .1

 ثال ) عاد حف  قصيد   ترابط  اتيقاطن يتو  حفلها اسهل  ة  اتقصةيد  اتتةي 

تيل فيها ترابع ( باالضافا ات  تهيئ  اتيةتعها بحيةث تتةو  اتيهيةا اتيعطةام اتيةا 

  هيا ذات قييا .

 : تةةو  هالفةةا فةة ذا شةةعر اتيةةتعها ا  اتتةةدريب  فيةةد عاةةد ا ي -االتجيياه والهييدف

بتحسةة  بةةةااللاء  صةةةوال اتةةة  اتهةةةدف فةةةا  االلاء سةةةيرلال  يلهةةةر  اضةةةحا فةةةي 

 اتيحا الت اتااجحا .

تذتت فا  اتيعها  اتيتعها تديهيا  اجةات ت اتيعها يحدل االهةداف  تهيئة  ظةر ف 

 .اتتعها  تحفير اتيتعهيي  ت ا ا اتيتعها فواجةا تترار اتيحا الت الجل اتتعها 

ا  االجةةراءات اتفعاتةةا تهتةةدريب يجةةب ا  ت ةةةذ  -: االسييتعداد البييدني والنفسييي

 بالر االعتةار استعدال اتيتعها ال ري  رئيسيي  :

 .   حيث  مئيتها  ن نعجا حت  يساير اتاااط اتيطهوب .1

 . تحديد االستجابا اتيمئيا  اتوقت اتيااسب تهيتعها .2

 ل اتيتعها تغره نجاح اتعيهيا اتتعهيييا .ا  هذي  االعتةاري  ييثم  استعدا
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ا  اتتحفيةةر  االنفعةةال عةةا م   ترابطةةا  تتهيئةة  اتفةةرل -االسييتعداد االنفعييالي :

 اللاء اتفعاتيةةا فتةةل فةةرل يجةةب ا  يوتةةد اسةةتعدالا ةاصةةا تتةةل الاء .  ا  اتقهةة  

 اترائد  االهتياج اتقهيل يؤثر في االلاء  اتتعها ب شتال  ثيرم .

يعيةل اتةدافن بطرائة   تعةدلم  قةد عرفاةا  ةد  تة ثير تييار المهيارة . الدافع : اخ

اتةةةدافن ا  اتحةةةافر فةةةي بدايةةة  اتعيةةةل  تتةةة  اتةةةدافن يتةةةو  عةةةا م  سةةةاعدا عهةةة  

.  ا  هذ  اتييول قد تتةو  لاةهيةا تسةد رمةةات ا  ا ةاني االستقرار في اتتدريب

  عياا ا  قد تتو  ةارجيا تهحصول عه  جوائر  اليا ا   عاويا .

  في  ثير    اتيااسةات السييا  ن اتيتعهيي  ا  اتااضةجي   -:االنتباه والتهيؤ

اليحتاج اتيدر  ا  اتيدرب تتعريف اتيتعهيي  بجهب انتةاهها نحو اتتصةرف 

اتحر ي اتيطهوب   تت  اتيةتدئي   اتااشئي  يحتاجو  ات  جهب انتةاهها نحو 

هتيةةاج  اتةةدافن  يحةةوي اتتصةةرف اتحر ةةي اتيطهةةوب  ا  االنتةةةا   ةةرتةع باال

 االنتةا  ايعا اتقدرم عه  اتفر  بي  اتيثيرات اتيتعدل   تحديد االها  اها .

  في  هارات رياضيا  ثيرم عاةد ا يتةو  اتيطهةوب  -:توقع توقيت التصرف

عيل فجائي الستجابا تيثير  عي  فيجب ا  يتيتن هذا اتفةرل بقةدرم عهة  اتتوقةن 

يةةدا فةةي االفةة  فانةةا سةةيتو   هيئةةا  ةة  ناحيةة   عاةةد ا ياةةعر اتفةةرل بةة   حةةدثا جد

 اتوضن  اتتوقيت  االستعدال اللاء  مئا  استجابا صحيحا .

   قةةل اتةةدء بةااللاء فةا  اتيةتعها يتوقةن  ةد  نجةاح  -:مستوى التوقيع للنجيا

يحسةب اتيةتعها نفسةا ناجحةا عاةد ا الاؤ  اذ ا  اتاجاح هاا هو عيهيا نسةةيا فقةد 

اتحر ي في حي   ةتعها ار يجةد نفسةا ناجحةا عاةد ا %    االلاء 90يصل ات  

%    االلاء اتحر ي . ا  توقن اتاجاح  اتفال  رتةع باتلر ف 60يصل ات  

اتياابها اتسابقا ف ذا  انت تهت اتلر ف اتياابها اتسةابقا ذات تجةارب ناجحةا 

فةةةا  توقةةةن اتاجةةةاح اتحر ةةةي عاةةةد اتفةةةرل يتةةةو  عاتيةةةا  اتعتةةةل صةةةحيي . ا  
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جاح يعتةل قيية  االسةتعدال حيةث يوظةف اتييةول باتجةا  اتيهةارم توقن اتا ستوى

  يعطي اترمةا في اتعيل  يحس     االلاء .

 -تقد توصل اترةراء ات  اتيفاهيا االتيا في هذا اتيجال :

 ا  اتاجاح يصعد     ستو  اتطيوح  .1

  هيا  ال اتاجاح  ال اتطيوح  .2

تة ثر  باتفاةل  ا   ا   ستو  االلاء يتة ثر باةتل  ةيةر باتاجةاح ا ثةر  ة  .3

 ت ثير اتاجاح ا ثر لييو ا    ت ثير اتفال .

 ةمصا اتقول ا   ستو  توقن اتاجاح يتغير نتيج  تةرا ا اترةةرم  هةو  تةةاي  

     هارم ات  اةر  .

 : ) قةد يتةو  اتيةتعها قهقةا جةدا  -امومية الموقيف ) احتمياالت نقيل اسير اليتعلم

تعها يتةةو  سهسةةا اذا  انةةت هاةةاع عاةةد ا يرمةةب بةةتعها  هةةارم جديةةد   تتةة  اتةة

ةةرات سابقا     اتييت  تسهيل اتيهارم اتيعقد  بحيةث يسةتطين اتيةتعها  ة  

 االستفال     اترةرات اتسابقا في حل اتواجب اتجديد .

  ا  ظةةر ف اتتةةدريب يجةةب ا  تتةةو   اصةةةا تتحقيةة   -:االنجييازات المتحققييه

 االنجا  

 : يب عه  تيةاري  ةاصةا تاةةا تيةاري  ا   فهوج االحياء هو اتتدر -االحماء

 اتسةاق .ا  فائدم االحياء هو تصعيد االلاء .

  -    اهييا االحياء هو :

 تصعيد ا  تهدئ   ستو  االثارم بيا يااسب االلاء اتيطهوب   .1

 ( اتذي يلهر بعد ترع اتتدريب . W.U.Dيقهل     دم نقص االحياء )  .2

 عه  اتتحتا في االلاء يريد    استعدال اتفرل تملاء حيث يساعد  .3

 يوتد  ل االرتةاطات اتتي  رلت انفا . .4
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ا  االحياء اليريد    االثارم لائيا فربيا يقهةل  ة  االثةارم بحيةث تتةو   ااسةةا 

 تملاء .

 : اتوسائل اتتعهيييا اتتي يسترد ها اتيعهةا اذا ا   -توجيه المتعلم نحو الهدف

االلاء هةةي تغةةره اعطةةاء   انةةت شةةرحا ا  رؤيةةا اتايةةوذج ا  فةةيها عةة   يفيةة 

 اتيتعها فترم عا ا ع  اتهدف    االلاء   يفي  االنجا  .

ا  عمقةةةا اتتةةةدريب بةةةاتيتعها تتةةةو  بواسةةةط  حقةةةول ثمثةةةا هةةةي اتالةةةر  اتتةةةمج 

 االحسةةا  ا  اتهيةةل ففةةي اتالةةر فةةا  اتيةةتعها ياةةةذ اتصةةورم اال تةة  تهحر ةة  عةة  

تهفلةةةي فيحةةةوي اتتهيةةةات طريةةة  اتصةةةور ا  اتفةةةيها اتسةةةيايائ ا ةةةا فةةةي اتيجةةةال ا

 االصةةوات  اتتةةي تسةةاعد اتيةةتعها عهةة  فهةةا اتتوقعةةات اتحر يةةا ا ةةا اتهيةةل فيحةةوي 

  رتهفا . اتيساعد  اتةدنيا ا  تحويل اتمعب في  واقف تعهيييا

  الييت  فها اتيهةارم  اتتةدريب عهيهةا قةةل ا   -:التوجيهات اللفظيه والكتوبه

اء االلاء  اتتةدريب . ا  اتتهيةات يتا شرحها    قةةل اتيةدر   االشةراف اثاة

اتتي تصدر    اتيدرب هي توجيا ات  االتجا  اتصةحيي تهحر ة   فةي اتوقةت 

اتيااسب  يعطي اتتصحيي اتيااسب تملاء بعد االنتهةاء  ة  االلاء  يستحسة  

تغيةةر تهجةة  اتتصةةحيي  ت  يةةد تصةةحيي االةطةةاء اذ ا  بةةد   هةةذا اتت  يةةد فانةةا 

 طا .سيتو  هااع تطةين عه  اتر

 جه  نلر اتدراسات اتالريا  عاةد ا يعةرف  -: اسس االداء الميكانيكي    

اتيتعها االسل اتييتانيتي  فسيتو  هااع تقدج في االلاء  ا  قابهي  اتاجاح فةي 

تعتيةةد عهةة  قةةدرات حر يةةا  تعةةدلم يعتيةةد لائيةةا عهةة  تطةيةة   هةةارم  عقةةد  

تيةةةا تهيهةةةارم سيسةةةاعد االسةةةل اتةايو يتانيتيةةةا اذ ا   عرفةةة  االسةةةل اتييتاني

اتيةةةتعها عهةةة  اتةةةدةول اتسةةةرين تتعهيهةةةا حيةةةث ا  تعهةةةيا اتيتعهيةةةي  باالسةةةل 

 اتييتانيتيا تهيهارم هي طريقا فعاتا في اتتدريب .
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   ا   محلةةةةة  عةةةةةره اتاةةةةةوذج    -:تييييي سير اييييير  االنميييييو   –العييييير

بواسط اتالر تعطي تهيتعها صورم االلاء اتيتييةر  ا  هةذ  اتطريقةا تسةتردج 

 اتيةةدربي  حيةةث انهةةا تعطةة  اتيةةتعها اتالةةرم  ل اتتثيةةر  ةة  اتيدرسةةي  ةة  قةةة

اتيستقةهيا اللائا   يف يجب ا  يتو  بعةد اتتتةرار  اتتصةحيي .ا   سةؤ تيا 

 اعطةةاء اتيعهو ةةات  ههةةا  بطةةرق  رتهفةةا فقةةد  اتحر ةة اتيةةدر  هةةو شةةرح 

يسةةتردج اتتتابةةا ا  اتعةةره اتصةةوري ) اتسةةميدات ( ا  اتصةةور ا  اتعةةره 

يوذج حت  يصل ات  هدف  هو اعطاء فترم لقيقا ات  اتيةتعها  توجيهةا باالن

 ات  تحديد اتهدف اتذي يجب ا  يصل اتيا اتيتعها .

 : ا  اتوسائل اتيرئيا قد تا اةتةارها تجريةيا تيعرف  قييتها  -الوسائل المرئيه

فةةي تطةةوير اتةةتعها اتحر ةةي  تقةةد تةةا تيثيهيهةةا بصةةور بطيئةةا  اشةةرط  فيةةديو 

اتحر يةةا تهيهةةارم فهةةا عهةة   تيثةةيمت صةةوريا تهيهةةارم اتيسةةارات   سةةميدات

هةةذ  اتوسةةائل تلهةةر الاء  ثاتيةةا ) بسةةرعا عاليةةا ا  بطيئةةا (  ( loopشةةتل ) 

الاء اتفرل تهيهارم ا  صورم  ةسطا تهيهارم .ا  قيية  هةذ  اتوسةائل اتةصةريا 

 ذتت حر ة  تتي  في قابهيتها عه  جعل اتيتعها يااهد اتيهارم  تحهيهها باقد  

 اتجسا في تهت اتيهارم اتحر يا .

 :  تغره تاجين االهتياج باتيهارات اتيعطام تهيتعها يسةتردج  -طر قة التركي

اتيدر  طريقا ةاصةا  فةي  ااسةةات ةاصةا ت حيةث يجهةل اتيةتعها  باةتل 

ارتراء  ا ل في اثااء شةرح اتحر ة   عرضةها ت ا  هةذ  اتطريقةا تجهةر  ةل 

صةةةي اتير ةةري السةةتقةال اتحر ةة  ت اذ التوجةةد ايةة  االحساسةةات  اتجهةةا  اتع

 ؤثرات ةارجيا  يتةو  اتجهةا  اتعصةب صةافيا السةتقةال اتيتحسسةات اتتةي 

 يعطيها اتارح .



 34 

 : ا  اتهةةدف االساسةةي تتةةل اتطرائةة  اتتعهيييةةا هةةي  -تكييو   رييورة الحركيية

اعطاء صورم تههةدف اتيةيةت تهيةتعها .  عاةد ا تتةو  هاةاع صةورم  اضةحا 

يةةتعها فاناةةا نتوقةةن الاء صةةحيحا   ةة  اتصةةعب تحديةةد ايةة  طريقةةا فةةي عقةةل ات

 -توصهاا ات  هذا اتهدف ال  هااع اعتةاري   هيي  هيا :

 االحسا  تجا  اتطريقا  نوعيا  سيها االتصال  اهييتها  ن اتيتعها . .1

 طةيع  اتيتعها . .2

 عاةد ا نريةد ا  نعةن ةطة  تعهيييةا فيجةب ا   -: قدرات وقابليات الميتعلم

اتحسةةةا  قابهيةةات اتيةةتعها  ا  تحهيةةل اتيهةةارم اتةة  اتقابهيةةات اتتةةي نعةةن ب

تحتاجهةةا ا  يجةةب توافرهةةا هةةو االتجةةا  اتصةةحيي توضةةن اتةرنةةا   اتيمئةةا 

 تهيتعها .

  اتقابهيةات تةدةل فةي نتةائ  الاء اتحر ة  هااع اتعديةد  ة  -:القابليه والتعلم

يب . ا  االةتيةار اتيعقد   نتائ  اتةحوث تؤ د تغيةر اتقابهيةات بسةةب اتتةدر

اتيعقد اتذي يحتاج اتة  توافة  عةال يتةو  صةعةا فةي بداية  تطةيقةا  يتةو  

 سهم بعد  د     اتتدريب اتيستير .

   بسةةةةب االةتمفةةةات اتفرليةةةا  اترةةةةرات اتسةةةابقا فةةةا   -:توقيييع النجيييا

اتيتعهيي  يرتهفو  في  عدل ا تساب اتيهارم ففي  ل  هارم نجةد ا  هاةاع 

ةةةر بطيئةةا ا  اهييةة  اتتةةدريب  اعطةةاء  قةةت  ةةاف هةةو  تعهيةةا سةةريعا  ا

 اتطري  اتوحيد تتعها االفرال اتذي  يمقو   اا ل في بداي  اتتعها .

  ية تي  ا  تحسةي  اتةذ اء اتييةداني فةي اتيحةيع -:ترتيب المواقف التعليميه

 ةة  اتيصةةالر اترارجيةةا  اتتةةي تةةدةل فةةي تعهةةا اتيهةةارات بحيةةث تغاةةي 

ت  فةي بعةا االحيةا  فة   اتيحةيع يفةره ظر فةا اترةرات اتتعهيييا .  ت

ةاصةةا  طهةةوب اتتعا ةةل  عهةةا .  تةةذتت فعهةة  اتيةةدر  ا  يحهةةل بعاايةةا 
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اتلةةر ف حتةة  يقةةرر  يةةف يتعا ةةل  عهةةا   ةةاهي االضةةافات  اتوسةةائل 

 اتتعهيييا اتيفيد  في هذا اتيجال .

  ا  اتيعطيات اتةصريا تتحول ات   ثيةرات بصةريا  -:المعطيات البصر ه

ةيةةةر عةةةو  تهيةةةتعها السةةةييا انهةةةا  رتةطةةةا  ةةةن ظةةةر ف اتتةةةدريب  هةةةي 

. اتيعطيةات اتةصةةريا اتيحيطةةا تتةةو   قيةةد  تهيةةتعها فةةي اتيراحةةل اال تةة  

. ةة  اتيهةةا ا  نحهةةل  يفيةة  اسةةتثيار اتحةةافر اتةصةةري فعاةةد اعطةةاء اتيةةتعها 

 هارم جديدم فسةيجد هاةاع اتعديةد  ة  اتيثيةرات اتةصةريا  عهيةا ا  يةتعها 

اسةةةب  اتيطهةةةوب  اهةةةا  بيةةةر ر اتتتةةةرار يةةةتعها  يفيةةة  عةةةرل اةتيةةةار اتيا

اتيثيةةةرات اتتةةةي تةةةيل تهةةةا عمقةةةا  هاةةةاع  سةةة تا  هيةةةا  هةةةي تةةةيل  ةةةل 

يسةتجيةو  تهيعطيةات اتةصةريا االشراص يستجيةو  تهيعطيةات نفسةها ا  

 نفسها .

  ا  اتيعطيةةةات اتهفليةةةا ا  اتتم يةةةا قةةةةل  -:المعطييييات اللفظييييه واالرشييياد

 تهيئةةةا   توقعةةةا   ا  تسةةةاعد اتيةةةتعها عهةةة  ا  يتةةةو   اثاةةةاء االلاء ييتةةة

 سةةيتو  الاء اتحر ةة  اتصةةحيحا فةةي اتوقةةت اتيااسةةب . ا  االرشةةال اثاةةاء 

  بعد االلاء يستردج  تاجين فعم ع   ونا  عهو ات تصحيحيا .

  اتةةرما  ةة  ا  اتيوسةةيق  ييتةة  ا  ترةةدج عهةة   -:الموسيييقى المصيياحبه

ا   هةةدئا ف نهةةا ذات فائةةد  تحيةةا م بوصةةفها  حفةةرا ا   اةةجعا ا   سةةترةي

اتيهارات اتحر يا  االلاء اتحر ي  ا   ا  هذا اتيوضةوع تةا يصةل اتة  

قةةةرارات نهائيةةةا ا  نهايةةةات قاطعةةةا . ا  طةيةةةب االسةةةاا   ةةةثم يسةةةتعيل 

اتيوسيق  تغره تهدئ  اتيةريا  سةحب انتةاهةا عة  اتةا االسةاا  ا  اتةا 

 اتعيل .
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  حسا  باتجسةا ا   وقةن االطةراف فةي ا  اال -:الوسائل الحسيه الحركيه

الاء اتحر   هو    صهب االلاء فهل هااع ا تانيا تطةوير هةذا االحسةا  

بطريقا مير اتتدريب اتتقهيدي ؟ هااع طريقا عا ا تتحسي  هذا االحسةا  

باتحر ةة  عةة  طريةة  اميةةاه اتعةةي   اتتر يةةر عهةة  اتحر ةة  ا ثةةر  ةة  

طريقا امياه اتعةي   تصةور اتتر ير عه  االنجا  هااع اتجا  جديد هو 

اتحر    السييا في  راحهها اال ت   هو طري   فيد تتعريةر االلاء  ذتةت 

 باسترداج اتتصور اتعقهي .

  احد  طرائ   قارنةا تة ثير اتيعطيةات هةي ارتةاطهةا  -:مقارنة المعطيات

بيستو  اتتدريب عاد اتيتعها   يا قهاا سةابقا فةاح  نتوقةن ا  اتفةرل يعتيةد 

ت اتيرئيا )  دةمت بصريا ( فةي االل ار اال تة  تهةتعها  هةذا اتتاريصا

يتو   مئيا تمحةداث ميةر اتيتوقعةا  تتة  بعةد  ةدم  ة  اتتةدريب يتحةول 

االعتيةةال عهةة  اتيعطيةةات اتحسةةيا ا  هةةذ  اتحقيقةةا قةةد جيعةةت  ةة  بحةةوث 

  تعدلم في هذا اتجانب .

  ااعيو  السةةةةاب  ثيةةةرم قةةةد يهجةةة  اتصةةة -:التيييدر ب واالدوات المايييابهه

 اتعسةةتريو   اتيدرسةةو  اتةة  اسةةترداج اجهةةرم صةةااعيا  ثيهةةا تيسةةاعدم 

اتيتعها تهيهارات اتحر يا ا  االجهرم اتتدريةيةا  االل ات اتيثيهةا تسةتردج 

الستثارم اتيةتعها عهة  االلاء اتيااسةب  فةي اتلةر ف اتيااسةةا  ييتة  ا  

 نسيي هذ  االل ات  سائل نععها في حقل اتيدرب ا  اتاةيا .

  ة  االئةن فةي اتتةدريب اترياضةي هةو اسةتعيال  -:الوزو ال ائد في االداء 

اتحيةةل اترائةةد فةةي اتتةةدريب ت ا  االحذيةةا اتثقيهةةا ا  االثقةةال تةةرتةع بعصةةا 

اتتوتف ا  باتيعارب  ييت  ا  يتةو  تهةا تة ثير نفسةي  تتة  تةيل هاةاع 

   سةب في ا  هذ  االحيال تؤلي ات  تحس  االلاء فية  اتطةيعةي ا  اتةو



 37 

اترائد يحس   ة  اتقةدرات اتةدنيةا اتتةي تسةاها فةي تحسةي   تونةات االلاء 

 اتحر ي .

 عرفت هةذ  اتيةوال ب نهةا  ةوال ا  ظةاهرم ا  المؤسرة نفسيا  بعض المواد :

عالم تةؤلي اتة  تصةعيد االلاء اعهة   ة  اتيسةتو  اتطةيعةي اتيتوقةن . ا  

 ثال العب اتقةدج ي ةةذ فها  اضي تهذ  اتيوال ا  اتوسائل يفتقر ات  اتدتيل 

قطعا    تحا اتستيت  ةيرم قةل اتيةارام العتقال  ا  هذ  اتوجةا تهةا فؤائةد 

مذائيا لسي  فتؤثر ايجابيا عه  االلاء  تت     اتااحيا اتتاريحيا اليوجد 

 أي لتيل تذتت .

  هي اتيةوال ا  االل يةا اتتةي  -:ادو ه لغر  ارضاء المر ض او المتعلم 

  اتيريا بحيث يعتقد انها ل اء في حي  انها التحتوي أي تعطي تهيتعها ا

 وال طةيا  اتغره    ذتت اعطاء اتيتعها ا  اتيريا اتقااعةا بة   ي ةةذ 

 ايجب ا  ي ةذ   عالم يتو  تها تةاثير فسةهجي اذا ا ةل اتفةرل بهةذا اتةد اء 

ا  هةةذ  اتيةةال    ثةةال اذا اعتقةةد اتيةةريا ا  هةةذ  اتحةةةا تقهةةل االتةةا ف نةةا 

 ر ب تا اقل حتيا  اذا  انت هذ  اتحةا هي حة  ارضاء . سياع

 

 

 

 

 


