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ا عض نظر ة  رة السلةمعرفة فاعل في  ت التعلم على الجانب المهار
ة ة الشرط ة-النظر اط ة-االرت .اإلدراك

اس  بلع ة سید ات وال عض ثانو على تالمیذ  بي میداني أجر .سنة16- 15حث تجر
ش قادة: األستاذ .بلكب

الدروس لف  .أستاذ مساعد م
ة  اض ة والر ة البدن -جامعة مستغانم–معهد التر

ار ان  بیر في تغییر الكثیر من األف ة في الفترة األخیرة، أثر  ولوج حاث والتجارب الس لتقدم األ
التعرف على  سمح لنا  ل  ش ة التعلم وتوضح حقائقها،  قة، وظهور نظرات جدیدة تفسر عمل السا

عتها وشروطها والعوامل التي تؤثر فیها ة التعلم على أن. طب حنا اآلن ننظر لعمل ة تغییر وأص ها عمل
.وتعدیل في سلوك الفرد

اة الح ستمر مد حاول . وهذا التغیر  تأثر بها، و البیئة یؤثر فیها و فالطفل منذ والدته وهو على اتصال 
مع المواقف المختلفة التي یتعرض لها حیث یتف ه،  غیر من سلو ة . أن یتكیف معها، ف وأثناء عمل

تسب الفرد أسالیب  اع حاجاته، وتعمل على التكیف هذه  إلى إش مع میوله وتؤد جدیدة للسلوك تتف
أهدافه .تحقی

ار ومعلومات  نتج عن ذلك اكتساب أف ة، و ة وعقل ة وانفعال شمل تغیرات جسم والعلم بهذا المفهوم 
ة التفاع اة التي یرغب فیها، وعمل بیرة نوع الح حدد بدرجة  نه أن  م ذلك  ل هذه واتجاهات ومهارات، و

ه إلى مهارات واتجاهات  حیث تؤد هي الخبرة ولكن األمر الهام هو نوع الخبرة التي یواجهها الفرد، 
فة المدرسة والمدرسین. ومعارف نافعة له ولمجتمعه .وهذه وظ

ة عند ذلك  الفرد، وتهدف لهدف معین له أهم ة تنتج من نشا أن التعلم عمل ن القول  م مّما سب
ن هالفرد، و ذه التغیرات، یجب على واضعي المناهج وللحصول على ه. تج عنها تغیرات في سلو

ة التي  الخبرات المناس د التالمیذ  عملوا على تزو ة، ثم  ة المرغو م والمدرسین أن یتبینوا أوال النتائج التعل
عن طرقها تلك النتائج .تتحق

عني إهم الخبرة، ال  تغیر للسلوك عن طر المادة والتعلم  وسیلة لالحتفا ر  للتذ النا المطل
ة أخر فید في ناح ة ما قد  ة . المتعلمة، أو إغفالنا أن التدرب في ناح فحسب رأینا إن التعلم عمل

حدث عندما یتعرض  ة مرغوب فیها، وأن التعلم  م ل أنواع الخبرات للحصول على نتائج تعل تتضمن 
املة فیها العمل  حیث تغیر التلمیذ لخبرة  هذا الغرض،  وفیها المعرفة، وفیها الغرض وتحق أو النشا

ة الفرد غیر من شخص ه، والتعلم بهذا المعنى  .هذه الخبرة من سلو
أن التعلم هو تغیر في السلوك له صفة االستمرار، وصفة بذل الجهد المتكرر  وفي األخیر نستخلص 

ة ترضي دوافعه وتحق صل الفرد إلى استجا اته وأهدافهحتى  .غا
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ة  مي المسطر من قبل وزارة التر ة في البرنامج التعل س األساس المقای ة هي إحد ة والراض ة البدن التر
ا،  ة في إعداد التالمیذ عقل ات داخل التراب الوطني، لما لها من أهم ة في الثانو لتالمیذ المراحل الدراس

قة مسلم بها ا، وهذه حق ا، اجتماع ة إیجاد عالقة . صح ة والراض ة البدن سعى العاملون في مجال التر و
ح  ة، وأص العلوم الصرفة والعلوم اإلنسان ، وحققوا في سعیهم هذا على رطها  ة مع العلوم األخر اط ارت

ل هادف ش ة مقنن و ة والراض ة البدن بیرة ترمي . تقنین حصص التر شر ولكن طموحات المجتمع ال
ةإلى إیج م ة التعل ة والراض ة البدن األهداف المسطرة للتر .اد أفضل السبل لتحقی

ش  ع تسب خالل تعلمه أسالیب السلوك التي  ل فرد منا یتعلم و اة، و ة في الح ة أساس إن التعلم عمل
ما ینجزه من أعمال. بها قوم بها اإلنسان وف التي  اة ولو . وتظهر نتائج التعلم في ألوان النشا نظرنا للح

ة أو الفرد فإننا نجد آثار التعلم شاملة وواضحة، ولقد استطاع خالل  على صعید األمة أو البیئة المحل
ة  التالي إسهامه إلى رصید اإلنسان التعلم، و قته عن طر ال التي س ستفید من خبرات األج القرون أن 

ة وتطور انین واللغات وقد نمت العادات والقو . المتزاید من المعارف والمهارات والمؤسسات االجتماع
.اإلنسان، واستطاع المحافظة علیها نتیجة لقدرته على التعلم

قاء لألفراد ة تكفل ال ل فرد، وهي عمل اة  ا هاما من ح ة تشغل جان ولهذا أنشئت . وواضح أن التعلم عمل
اة في المجتمع  فاءة، وتتطلب الح ة التعلم  الغة المدارس لكي تتم عمل من الفرد أن یتعلم أعماال معقدة و

ن أن یترك هذا التعلم للصدفة م حیث ال  ة،  .األهم
ي  حثنا هذا طرقنا میدان نظرات التعلم في مجال التعلم الحر ، ومحاولة منا معرفة ونقد )المهار(إن 

ة لكل  الطرق المناس للتالمیذ، وأ البدني والمهار ل نظرة على المستو نظرة من خالل دور 
ة بهدف معرفة  ضا القدرات البدن رة السلة، ودرسنا أ البرنامج في  ة الخاصة  م ة التعل الحصص المنهج

رة السلة عالقتها بتعلم مهارات  .مستو
حوث المشابهة  اب األول شمل على الدراسات النظرة وال حث على أرعة أبواب، ال نظرات (شمل ال

ةالتعلم، النظرة الشر  ة، اإلدراك اط ة، النظرة االرت ).ط
ة التعلم ة والمهارة، الحواس ودورها في عمل القدرات البدن اب الثاني شمل على التعلم وعالقته  أّما . ال

م والدراسات المشابهة رة السلة، التقو ة في  اب الثالث فشمل على المهارات األساس .ال
ع واألخیر فشمل على ال اب الرا حثأّما ال ة، نتائج ال حث وٕاجراءاته المیدان قي، منهج ال .جانب التطب

ة القدرة على التعلم، وٕاعادة النظر في الطرق  أسالیب تنم ة التدرس، یجب االهتمام  لكي نزد من فاعل
ة ات والمهارات الراض ة، إن تعلم الحر ة والراض ة البدن عة في تدرس التر مقرون واألسالیب المت

قة القد عاب للتالمیذ ومعتمد على التجارب السا ). 15، ص1995عمار بوحوش وآخرون، (رة واالست
عاب للمعلومات والقدرة على اإلدراك،  ة واست ات الجسم فالتعلم حسب العلماء هو صفة اإلدراك للحر

ي، وهذا ما سید األساس التعلم الحر قها هو  ة جدیدة وتقنیتها وتثبیتها مع تطب ادر فتعلم حر فعنا ألن یت
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طرح مجموعة من األسئلة مثل یف : إلى أذهاننا  التعلم ؟ وما هي عوامله ومراحله ؟ و ما هي شرو
حدث التعلم،  یف  ة في خالل التعلم، وما هي عوامله ومراحله، و یف تحدث الحر حدث التعلم ؟ و

ة، وهل التعلم  یف تتطور الحر ة في خالل التعلم، و یف تحدث الحر ي هو اكتساب الفرد لمهارة و الحر
الراضي ؟ المستو ة وٕاتقانها وتثبیتها من أجل االرتفاع  ه محجوب، . (حر ).17، ص1989وج

ي ة من التعلم الحر ات جدیدة وعال فرض الحاجة إلى متطل ة على . إن التقدم التكنولوجي  إذ تبدو القابل
ي لإلنسان أمام الجانب العقلي ثان ة األداء الحر ة وسطح ، .د(و ومثل هذا ).1993لحمر عبد الح

ة التصور قودنا إلى تر أثبتت التجارب س ، ولكن هذا النشا العقلي فق عتمد على النشا جیل ضعیف 
ي على  ة التعلم الحر ة نظرات التعلم وأهم ي، وهنا تبرز أهم التطور الحر ه فشلها إال عن طر ف

ة نافعة في ا وصفها وحدة ال أساس بناء شخص ي مهدوف و لمجتمع، ولهذا فإن الراضة هي تصرف حر
العقلي ا االرت الفعل عن طر حدث للجسم یتم  ل شيء  أن التعلم . تنفصل عن العقل و من هنا نر

ة للمحافظة على الصحة  مومة لألجهزة العضو ة تعطي د للبناء العقلي، فالحر ي لإلنسان مرا الحر
یروالقدرة على ا ملتف ل سل سیوني، . (ش ).55- 49، 1994محمود عوض 
حث  ة لنظرات التعلم نحن ن عیرون أهم ة ال  ة والراض ة البدن قة مفادها أن أكثرة أساتذة التر في حق

روتیني ل تقلید ش ة، وأّنهم یؤدوا الحصة  ة والراض ة البدن مهمة حصة التر امهم  ه . أثناء ق س ف ل
ات المتوفرة في الدول تجدید، وه ان ة التي قمنا بها إلى ضعف اإلم ذا راجع حسب الدراسة االستطالع

م،  ا التعل ة التطور الحدیث في تكنولوج ة، إضافة إلى عدم مواك ة والراض ة البدن ة لحصة التر النام
ة والراضمّما  ة البدن اس التر إلى عزوف الكثیر من التالمیذ عن ممارسة مق حجة المرض أو أد ة 

أن معظم أساتذة  ة، نالح واالجتماعي، ومن خالل تجرتنا ودراستنا االستطالع الوضع االقتصاد
ة  اط ستخدمون النظرة االرت ة  ة والراض ة البدن ك"التر النظرة " إلدوارد ثور ندا متجاهلین تطبی

ة ونظرة اإلدراك حث . الشرط ات ذلك ارتأینا ال ي على ولغرض إث عض نظرات التعلم الحر ة  في فاعل
الطرق  ة وعالقتها  ة والراض ة البدن والبدني للتالمیذ في خالل حصص التر المهار المستو

.واألسالیب
حث إلى هدف ال :و

ي -1 تأثیر نظرات التعلم الحر ة(التعرف على مد ة- الشرط اط ة-االرت على المستو) اإلدراك
والب .دني للتالمیذالمهار

ة التعلم لهذا السن-2 ة في عمل النظرات األكثر فاعل .إبراز أ
ال المعلومات-3 ة للتالمیذ في استق .التعرف على الفروق الفرد

حث ات ال :ومن فرض
ة نظرات التعلم-1 بدرجة فاعل ة والمهارة مرت .إن تطور القدرات البدن
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ة هما -2 ةنظرتي اإلدراك والشرط ي لهذه المرحلة السن ة في التعلم الحر .األكثر فاعل
علمها،  ة التخاذ القرارات عن المهارات التي یجب أن  النس بیرة  ة  ه مسؤول ة عل ة البدن إن مدرس التر

ة التعلم عة عمل ة متا ف علم . وعن  ما  ون واضحا ف اس التعلم، فعلى المدرس أن  وألن األداء هو مق
م المتدرج بها والذفیجب أن  م الجید لها، وفي التقد ة، وفي التقد ر جیدا عند انتقاء األعمال الحر ف

.صل إلى النموذج المطلوب لألداء
غرض معین ة والتي تهدف إلى تحقی لها تعتمد على الحر ة  ة البدن ة ال . إن أنشطة التر وهذه الحر

ة إّنما تخضع لقواعد وقو  طرقة عشوائ .انین تنظمهاتؤد
رة القدم رة السلة و راضي مثل  أو المالكمة، مجموعة من المهارات المختلفة أو المصارعة،ولكل نشا

ومنها المعقد، وتسمى هذه المجموعة في المهارات  س ك"منها ال ات الخاصة" التكن .أو الفن
ة حد ف ة المختلفة، البد لنا من تفهم  عد ذلك النظرات ولكي نعلم المهارات الحر وثها، ثّم نناقش 

قع الفرق الحاسم بین  اشر وهنا  ل م ش ن مالحظته  م المختلفة التي تناولت طرق تعلمها، إن التعلم ال 
ما  التعلم فإنه یتعین علینا أن نر األداء ولكن لكي نر ع أن نر التعلم واألداء، والفرق هو أننا نستط

آ ل أو  ش ع رغم التطور التكنولوجي یدور داخل األفراد  الط ة، ولكن هذا مستحیل  طرق مناس خر، و
انیزمات التعلم  ل م توصل العلماء لمعرفة  ل إال و مضي وقت طو المذهل، وعلى ما نعتقد أنه لن 

.سواء العقلي منها أو البدني
إسهام نظرات التعلم حث عن مد نرد من خالله ال حثنا هذا المتواضع، والذ في فهم واكتساب إن 

ة  للتالمیذ في حصة التر المهار ل نظرة في تحسین المستو ة  رة السلة، وفاعل المهارات في مجال 
ة ة والراض .البدن

ة*  :التجر
ة، سجلنا فرق في المستو اط النظرة االرت قت علیها قوانین ومحتو طة، والتي ط ة للعینة الضا النس

األدا قةوتحسن في مستو عض األخطاء السا ة التي . ء، وهذا إلزالة  ما یخص العینات التجرب أّما ف
ارات  صار، فإن الفرق الحاصل في االخت ة ونظرة االست ات النظرة الشرط قت علیها قوانین ومحتو ط

ة"و ة األولى " ت المحسو طة والعینة التجرب ة(بین العینة الضا رة لصالح النظ2.93قد بلغت ) الشرط
ة، وهو فرق دال مقارنة مع  ة"الشرط احث في نوع "ت الجدول عض المهارات والسبب یرجعه ال ، وهذا ل

النجاح ذلك شعور التالمیذ  عاب التالمیذ، و ذا است استعمله إضافة لنوع الحافز ال،المهارات، و ذ
ل الحاالت، إضافةاألستاذ س في  عا ل األداء أثناء األداء إلى التعزز في إعطاء أسلوبوهو ط

صار مقارنة مع العینة . واستجابتهم نظرة االست قة علیها قوانین ومحتو ما یخص العینة المط أّما ف
أن  طة، فإننا نالح ة"الضا صار، وهو فرق دال 3.438قد بلغت " ت المحسو لصالح نظرة االست

ا مقارنة مع  ة"إحصائ احث السبب أن ا"ت الجدول رجع ال ة ، و ف صار لك لتالمیذ قد حدث عندهم است
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حة األداء ع التكرارت الصح بین جم ذا الموازنة والر ة، و ة الحر الضعف والقوة في تأد وٕادراكهم لنقا
غة الكاملة التي الحظوا بها  ح، والص عا نتیجة الشرح الجید والفهم والتوض ل جید، وهذا ط ش أثناء األداء 

ات عبر الو  ات المتوقعة عبر أداء التقن ات الهادفة واالستجا م الحر ثف، وتنظ سائل والتعزز الم
غة مقارنة  وا الص أنهم أدر ات المتوقعة، أ ات الهادفة واالستجا م الحر ثف وتنظ الوسائل، والتعزز الم

عض األفراد، ة عدا  الدرجة المطلو س  ذلك فیها تطورا لكن ل طة التي الحظنا  رجعه مع العینة الضا و
احث إلى وجود الفروق  م فیهاال ع التح ة التي ال نستط ة"أّما . الفرد ة " ت المحسو بین النظرة الشرط

صار، فقد بلغت  ة بناءا على الحافز 3.98ونظرة االست ة النظرة الشرط وهو فرق دال على فاعل
ان له األثر الكبیر في أداء التالمیذ .المستعمل، والذ

النس ة، فقد سجلنا أما  اط وقوانین النظرة االرت علیها محتو طة والتي طب ة للبنات، ففي العینة الضا
ة، فقد بلغت  ه اإلناث في التجرة الثان وصلت إل الذ ذلك في المستو ة"فرق  بین النظرة " ت المحسو

ة  ة والفطرة الشرط اط ة مقا2.50االرت ا لصالح الشرط ة"رنة مع وهو فرق دال إحصائ ، "ت الجدول
ة ة البدن ة وخاصة الناح اتهم متغیرة لوجود الفروق الفرد انت استجا احث السبب أن اإلناث  رجع ال .و

ات الفرض :مقارنة النتائج 
ة األولى- :الفرض

التعل تطور في مستو ارات الثالثة للعینات الثالث، لوح م انطالقا من النتائج المتحصل علیها في االخت
رجع سبب  ودال و ان هذا التطور معنو طة، حیث  العینتین التجربیتین مقارنة مع العینة الضا لد
إلى  أن تأثیر نظرات التعلم أد احث إلى الفهم والتكرار، والقدرة على أداء التمرن، أ ذلك حسب ال

ذلك . ات الثالثتطور قدرات التالمیذ المهارة في أداء المهارات، وهي تمثل قوانین النظر  هذا ونسجل 
طرق أكثر دقة  عة  ح والممارسة الجیدة، والمت صورة جیدة نتیجة التكرار الصح تطور في أداء المهارات 
طة، إال أنه تطور عشوائي  العینة الضا ارات خاص  عض االخت احث تطور في  ومالحظة، وقد سجل ال

ل تلمیذ ة عند  احث إلى الفروق الفرد .عزه ال
ة- ة الشرط طرقة :النظر ستجیب  ة التي یتعلم فیها الكائن الحي أن  ، هو العمل التقلید إن االشترا

ع أن  افلوف نستط فن  ات معممة لمثیر واحد، عند دراسة قوانین نظرة إ معینة لمثیر، وقد تكون استجا
ة والمثیرات الطب)األثر(نقول أن اإلثارة  املة، وقد تكون هناك تحدث بین المثیرات الشرط صورة  ة  ع

ة، وتعتبر  مثل فترة اإلثارة الداخل عي  دأ المثیر الطب ة المثیر الشرطي و ة بینهما، والزمن بین بدا فترة زمن
أتي قانون االنطفاء  مي، ثّم  ل المهارات خاصة عند عرض الجدول التقی ة بینهما، وهذا في  ة اقتران عمل

احث إحد عتبره ال ة الذ برت مقاومة االستجا ّلما  صفة عامة  ة، و ة الشرط س قوة االستجا مقای
التالي  عي و اب المثیر الطب ة، والتي قد تتكون في غ ة الشرط ال على قوة االستجا ان ذلك دل لالنطفاء 
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ة سوف تستمر لكثیر من المحاوالت في حضور المثیر الشرطي، ومن جهة  ة القو ة الشرط فإن االستجا
م مثیر شرطي فق فة تنطفئ عقب محاوالت قلیلة من تقد ة الضع ة الشرط فإن االستجا .أخر

ة- ة الثان :الفرض
ارات، أظهرت نتائجها أن نظرة  ل االخت العینات الثالث الخاصة  ارة لد م الدرجات المع إن تقی

ة التعلم، خاص ة نظرتان مناسبتان لعمل صار والنظرة الشرط ة عند حسن استخدامها في هذه الفئة االست
دق ة عموما، و عاب الحر ة خاصة العمرة، حیث أعطت للتالمیذ فرصا جیدة للممارسة واإلثارة وفهم واست

اإل رة السلةفي األلعاب التي تمتاز  ة  ات الجماع ة التي ال تخلوا من السلو األلعاب الجماع .ثارة 
صار- ة االست ون من األ:نظر النموذج والشرح، وذلك قد  ات عن طر عض االستجا فضل تعلم 

ة على الظهور، أو  صعب فیها إرغام االستجا قصد توفیر قدر من األمن للمتعلم في المواقف التي 
ذلك التعزز  ة و ة وسیل ن استجا حدث ). المالحظة(تكو ال التعلم الحالي انتشارا و والتي تعتبر أكثر أش

استمرار ذلك عادة في المو  ة، التي تتضمن األشخاص الذین یتصل بهم المالح اء، (اقف االجتماع اآل
استخدام أنشطة ). المدرسین، األصدقاء ات، وذلك  ة حدوث استجا واستخدام هذا التعلم لتعدیل احتمال

ستفید من مالحظة النمو  ات غیر مالئمة، فقد  استجا ، فإذا قام المالح موجه للمالح ذج وهو النموذج 
ة للسلوك المناقض، والمعنى هنا هو  ة أو نتائج منفردة لهذا السلوك، أو نتائج إیجاب یخبر نتائج سلب

م  ح ات التي  ر، واإلدراك للعالقات. (المالئمةمحاولة الكف من االستجا ومن أهم قوانین هذه ) التذ
:النظرة

سهل إدراكها فالمهارات المتقارة والمتماثلة في ا:قانون التقارب- ان،  ات المتقارة(لزمان والم ).الحر
ه- اتها وتكرارها الجید :قانون التشا ه حر ب لتشا الحظنا حدوث تعلم جید، خاصة في مهارات التصو

.من طرف التالمیذ
ات المجزئة:قانون االتصال- س الحر ع غ،  ص ما بینها تدرك  ات المتصلة ف .فالحر
رة السلة:اثلقانون الشمول والتم- غ خاصة مهارات  ص ات المتماثلة، تبرز  .فالحر
املة:قانون الغل- اء الناقصة إلى إدراكها  بنا األش ا ما تؤد .غال

افة  على  على مواقف اإلدراك وحدها، وٕاّنما تنطب فق وتعتبر قوانین التعلم عند الجشطلت ال تنطب
ه، وخاصة في مواق الفرد وسلو وا )التعلم المعرفي(ف التعلم أوجه نشا التالي فعلى المتعلمین أن یدر ، و

ل مي  .الموقف التعل
ة  ة البدن قه في التر ظهر واضحا عند تطب والتعلم عند الجشطلت وحسب قوانین هذه النظرة، 

ة هي حیث یتضمن ثالثة عوامل أساس ة،  ة: والراض صار . الهدف، والوسیلة، والعق عتمد االست على و
ة الراجعة حسب مواقف التعلم من طرف المعلم مي، مع إعطاء التغذ م أجزاء الموقف التعل .إدراك وتنظ
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وا العالقات بین أجزاء الموقف، والفهم اإلدراك الجید،  لذا نقول أنه لكي یتعلم التالمیذ، یجب أن یدر
مرحلة من مراحل النمو معنى هذا أّنه في أ یجب أن نقدر عندما نعرض الفرد إضافة إلى االستعداد، و

ل ه  طرته عل ة س ان .لموقف من مواقف التعلم إم
:االستنتاجات

ة-1 صار اإلدراك ة ونظرة االست ة لهذه الفئة العمرة، هي النظرة الشرط .أن النظرة المناس
ة-2 ة بین األفراد عند تعلم المهارات الحر .هناك فروق فرد
م الدرجات ا-3 اراتتقی ة، تدعم النتائج المحصل علیها بواسطة االخت ارة المحصل علیها والجدول .لمع
ة-4 ة والغیر مناس ة التالمیذ تتأثر بنوع المثیرات المناس .إن استجا
عاب -5 س قدرتهم على الفهم واإلدراك واست ع القدرات المهارة عند التالمیذ،  إن تطور مستو

.المعلومات
األداء عند التالمیذتساعد قوا-6 ر وتحسین مستو .نین النظرات الثالث على تطو

:الخالصة
ة- اط ة االرت :النظر

عضها  عض هذه النظرات  عارض  غني بنظراته الكثیرة في مجال التعلم، وقد  إن علم النفس الترو
ضرورة التعرف ودراسة ثالث  ة  ة الراض یدعو معلم التر بیرة في عضا، األمر الذ ة  نظرات لها أهم

ة، وهي نظرة المحاولة والخطأ  ك"مجال تعلم المهارات الراض ة" (ثور ندا اط ة )االرت ، والنظرة الشرط
صار لجشطلت افلوف، ونظرة االست .ل

ة  ل من المعلم والمتعلم في مجال درس التر إّن نظرة المحاولة والخطأ تمثل ظاهرة ملموسة لد
ة شرح المعلم الراض ة المختلفة، فعندما  ة تعلم المهارات الراض ، والتي تستخدم من قبل التلمیذ عند بدا

ن  حاول مرات ومرات حتى یتم خطئ و حاول التلمیذ أداء المهارة و طرقة مختلفة،  عرضها  المهارة و
ة طرة على الحر ة من الس ثیرا من األخطاء و . في النها میز األداء  ان  ة في وٕان  ل الحر التي تمیز ش

المرحلة الخام للتعلم، وعلى ذلك فتكرار المحاولة على أداء  هذه المرحلة في مراحل التعلم، والتي تسمى 
ضا ة أ ح على الحر سب المتعلم التعود الصح ح  ل صح ش .المهارة 

عد فترة من  ة التعلم  ذلك تتم عمل المحاولة والخطأ" التمرن"و .عن طر
ةا- ة الشرط :لنظر

ة  اط قة االرت النظرة السا س أو الشرطي  قد تناقض هذه النظرة والتي تسمى بنظرة الفعل المنع
ون نتیجة "المحاولة والخطأ" ي  أن التعلم الحر ذلك فالمتعلم " اقتران شرطي"، حیث تبین هذه النظرة  و

معینة للم سبب أنما طرق خاصة،  ة  أدائه للحر ما وضع الفرد تحت مؤثر معین ؤثرات، فإذا یتصرف 
ذا تتكون ردود أفعال  ه الفرد، وه قوم  ون هو التصرف الذ بهذا المؤثر  ارت فإن رد الفعل الذ
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ذلك  س الشرطي، و الفعل المنع الخبرة أو عن طر متعددة للمؤثرات والمواقف التي تنشأ عن طر
قع التالمیذ عند ال أن  ة المختلفة تحت مؤثرات لها عالقة ننصح وننوه  ي للمهارات الراض تعلم الحر

ة صورة أكثر إیجاب ون التعلم أسرع و .المهارة حتى 
صار- ة االست :نظر

یف ینتقل  یف یدرك هذا الكائن الحي هذا السلوك، و سلوك، یجب معرفة  قوم الكائن الحي  إن فهم ماذا 
المثیر الشرطي هذا الكائن من موقف إلى موقف آخر، ة التي تتأثر  وتتناقض هذه النظرة مع الشرط

والمثیر الغیر الشرطي، فأساس التعلم في هذه النظرة هو الفهم واإلدراك والتوصل إلى التعلم 
عتمد على اإلدراك الحسي، وأنه ینطو ات هذه النظرة أن التعلم  انت من بین فرض صار، و االست

م، لق ، مثلعلى إعادة التنظ ة األخر ات المعرف الت، وحل العمل یر وحل المش اإلدراك : د استخدموا التف
صار، أ م، فهي نظرة لالست م وٕاعادة التنظ م والتوزع الذاتي والتنظ والتعلم، وتدرس هذه النظرة المفاه

ل أس ش ّلما استطاع أن یتعلمها  ة  ات واألنشطة الراض لما أدرك الراضي الحر رع وأحسن، أنه 
ة ك لمختلف المهارات الراض العمل وتكن ن أن تكون عند الراضي فهم وٕادراك لخط م ذلك  .و

ة، على  ة هي الطرقة الكل ة في تعلم المهارات الحر أصحاب هذه النظرة، أن الطرقة المناس ر و
ظهر واضح ال موقف  ة إزاء أ ّل طرقة  تناسب مع قدراته افتراض أن الشخص المتعلم یتصرف  ة و رؤ

ؤد الهدف و ة إزاء تحقی ة، فالفروق الفرد ة في أداء البدن ات الحر ر الصفات والقابل إلى تطو
ة للمتعلم المهارات، ومع الدرجة األولى على المالحظة الذات عتمد  ة، وهذا  أجزاء الحر رفة المتعلم 

ح الذاتي له رغم اختالف المراحل العمرة .والتصح
عد مقارنة العرض والشرح  إلى تقدم المهارة  ة ورطها مع العرض، تؤد ح وفهم الحر إن الشرح والتوض

ح، مع أداء المهارة نفسها .والتوض
غي  ة، فین ة التعلم للمهارات األساس احث هي أننا إذا أردنا أن نحسن عمل والنتیجة التي توصل إلیها ال

لما زاد توقعنا لالستفادة منه في المواقف علینا أن نتقن أوال التعلم األصلي ّلما زاد تعلمنا األصلي  ، وأّنه 
ة ودرجة التعلم إذا راعى الطرق التي تزد من قدرة األخر نه أن یزد من نس م الجدیدة، وأن المدرس 

طرة على المادة التي یتعلمونها .التالمیذ في الس
قة مفاده اهنا إلى حق ال هذه النتیجة تلفت انت ات التي یتعلمها تالمیذ الثانو بیرا من الحر ا أن مقدارا 

امل في  احث في ذلك أن تعلم التالمیذ لهذه المواد جزئي وغیر  ون السبب حسب ال ستفیدون منها، و
قة  ).الطور المتوس(المراحل السا

ح والكامل صعب حدوث التعلم الصح فة، ومن ثم  طرة علیها ضع أن یتعلم التلمیذ أ. وأن درجة الس
حتاج إلیها، وتعتبر الدوافع والممارسة  ن من المواقف التي س ما یتعلمه على أكبر عدد مم طب یف 

التعلم ة . والنضج من شرو ات الراض فید مالحظتها نظرا، ) المهارات(فهناك العدید من الحر التي ال 
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تعلم بیر من أسالیب السلوك تتكرر بل البد من ممارستها والتدرب علیها حتى یتحق ها، فهناك عدد 
حدث أدنى تغیر في أدائنا لها ل یوم في مختلف المواقف، وال  یر الجید . أمامنا  إضافة إلى أسالیب التف

ة من طرف المدرس ح وشرح المهارات األساس .والكامل عند توض
و  اد الم التالي یجد المدرس نفسه في حاجة لالهتمام واإللمام  التعلم، و ة الخاصة  ولوج النظرات الس

حصل تالمذته على الخبرات  ع العمل على ضوئها لكي  ستط ة وقوانینها، حتى  هذه العمل ل شرو و
أسهل وسیلة أفضل الطرق و ة  ة للتعلم، تهتم . المطلو النس أن وجهة النظر الحدیثة  تضح مّما سب و
األساس اد معرفة النظرات والم ادینأكثر  ع الم ة التعلم وفاعلیتها في جم هذه النظرات التي . ة لعمل

حسن التعرض لها ولالستفادة من قوانینها قها،  ن تطب م ن استخدامها في المدرسة و م .تعطي نتائج 
فرض الحاجة إلى  ل فرد، وأن التطور التكنولوجي  اة  ا هاما من ح ة تشغل جان وواضح أن التعلم عمل

ات جد انت متطل ة، لهذا  ة وفاعلیتها یدة وعال ة نظرات التعلم السلو حث عن أهم احث في ال رة ال ف
س فیها تحدید خاصة في  ة ل ة وتقلید الس ة مازالت  ة البدن أن حصة التر مانا مّنا  رة السلة إ في 

ة، حیث تهدف دراستنا إلى :الراضات الجماع
تأثیر نظرات الت*  ي التعرف على مد ة(علم الحر ة-الشرط اط صار-االرت على المستو) االست

للتالمیذ .البدني والمهار
ة التعلم لهذا السن*  ة في عمل النظرات األكثر فاعل .إبراز أ

عتها مواقف معقدة تتضمن العدید من  طب ة السهلة، وٕان مواقف التعلم  العمل ست  ة التعلم ل إن عمل
. العوامل والمؤثرات

ة و  ل متماسك وألن الخبرة الكل مه في  حدث نتیجة اإلدراك الكلي للموقف وتنظ التالي فإن التعلم 
متها إذا حّللت إلى أجزاء .تتضمن عددا من الصفات والعالقات تفقد ق

حتى یّلم المتعلم  وحدة واحدة لكل مهارة، ضرور ة  وفي األخیر نقول أن البدء بتعلم المهارات األساس
ة لتعلمهاألغر  اآلخر والعالقات المختلفة بین . اض األساس ل جزء  ة وصلة  وحتى تبین أجزاءه األساس

شمل المهارة  عد ذلك ضمن اإلطار الكلي الذ ل جزء  ون تعلم  عض، وحتى  ال عضها  األجزاء 
ر وا یر والتذ ة والعالقات التي تتضمنها، وتعطي للتالمیذ فرصا في الفهم والتف ماألساس .لتصور والتعم

عانون من مشاكل  أن العاملین  ة،  ة والراض ة البدن قین ومن مجال خدمتنا في حقل التر ولكننا على 
عض  ذلك ضعف عدة، وفي مقدمتها نقص االهتمام بنظرات التعلم وفي ال جهلها من طرف األساتذة، و

ا الحدیثة في التعلم التالي ستؤ . استخدام وسائل التكنولوج .ثر على األداء واإلنجازو
حوثهم المنشورة والتي  ا، جاء من خالل  عض دول أورا وأمر ة ل م إن اطالعنا على البرامج التعل
ة،  ا في تعلم المهارات الراض سلطت الضوء على نظرات التعلم ودورها، ولحد اآلن أعطت مردودا إیجاب

صرة ة ال استخدام الوسائل السمع .وذلك 
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النظرات على العینات ورغم الص ة تطبی نا نتوقع حدوثها والتي وقعت فعال، ومنها صعو ات التي  عو
عض المتغیرات األخر .و

ة المختلفة لتفسیر التعلم، والمتمثلة في  س التأكید على أن تمثل هذه النظرات االتجاهات الرئ لهذا ننصح 
ضرورة االهتما ة والحاجة إلیها االتجاه الرطي والشرطي والتكاملي، و م بنظرات التعلم في المراحل الدراس

صار ة ونظرة االست .في مواقف التعلم التي یتعرض لها التالمیذ، وخاصة النظرة الشرط
ات*  :التوص
ع اخ-1 ة، واالستفادة من جم مع المطالب االجتماع ما یتف المناهج  ار وتوصیل أهداف ومحتو ت

ة ة شخص ات لتر ان .المواطناإلم
ة والنظرات -2 ة، على أساس أحدث المعارف للعلوم الراض اسات والنظرات الراض الس التعرف 

فها ن توظ م حیث  .الحدیثة في مجال الراضة، 
ة وأنواع السلوك المختلفة، وعند -3 م األنشطة الراض یر وفي العمل عند تعل ة في التف الذات االرتقاء 

ةالتمرن والتدر ة والحر .ب لتحسین القدرات البدن
ة-4 م یل الوحدات التعل ي عند تش ار قوانین التعلم الحر عین االعت .األخذ 
ة أو الشهرة أو -5 والموازنة في ترتیبها سواء في الخطة السنو ة مع مراعاة الر م م المواد التعل تنظ

ة ة البدن ذلك في دروس التر ة، و .األسبوع
والموازنةتحصی-6 الر .ل وتثبیت المعارف والقدرات عن طر
التالمیذ-7 ما هو معروف منها لد المادة الجدیدة  .ر

ة لألستاذ :النس
ة ة البدن عته للنظرات واألسالیب الحدیثة في تدرس حصص التر .ضرورة متا

ع المعلوما-أ م جم ل درس على االهتمام في تعل ز المدرس في  .ت والمهاراتأن یر
التكرار المستمر، والر-ب ا في الدروس المختلفة، وذلك  ف االهتمام رطا وظ العمل على ر

صار والتحفیز في أغلب المهارات قة وجعل االست .الدروس السا
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رة القدم العبي  یر الخططي في الهجوم لد التف م مستو تقو
رة القدم أواسحث مسحي على العب ي 

بن لكحل منصور: األستاذ
الدروس لف  .أستاذ مساعد م

ة  اض ة والر ة البدن –جامعة مستغانم –معهد التر
ر هجومي قابل للتنفیذ، الهدف اإلستراتیجي إال من خالل ف منافس، هو الفوز دائما والفوز لن یتحق أل

ه الهدف من الهجوم والهجوم المس نوا واضعا نصب عین عرف التارخ أن هناك مدافعین تم تمر، حیث لم 
را  ان النصر دائما للقادة الذین ینتهجون ف ة محدودة، حیث  ل مرحلي ولمدة زمن ش الفوز إال  من تحقی
ة  المیول الهجوم ر یتمیز  من ف الهدف یجب أن ینطل ادأة، وأن ضمان تحقی قوم على الم ا  هجوم

ا ة  ادأة والفاعل ان، إال أنه استثناءا ال والم عض األح ر الدفاعي رغم أهمیته في  ار أن النظر إلى الف عت
سي لتحقی ر الهجومي هو العامل الرئ ل مؤقت أو مرحلي والتأكید دائما إن الف ش ه وٕانما  یجب األخذ 

لوغ األهداف .النصر و
ر المخط ة، فإن الف اراة تنافس رة القدم هي أساسا م انت  ل ولما  ة الش س صفة رئ حدد  للفر

اسات  المیل للدفاع واالعتماد على س ر المدرب  ، فإذا اتسم ف ه هذا الفر ون عل النهائي لما سوف 
ل ما ش س  أو ال إراد-ردود األفعال، فإن ذلك ینع لما اتسم -إراد س  عة أداء فرقه والع على طب
ا المیل للهجوم واالعتماد على س ره  ات فرقه بدءا من ف س على تحر ادأة فإن ذلك ینع الم سات وخط

ة ودائما ثمرة دائمة  هو في النها الفوز الذ مرحلة اإلعداد وحتى قرب انتهاء فترة المنافسات لتحقی
ر الهجومي الخالق .للف

ح لزاما على المدرین ا رة القدم في أغلب دول العالم، فأص األداء في  األسس لقد ارتفع مستو إللمام 
األداء  مستو ع العوامل المؤثرة لالرتفاع  ة وضع جم ف ة التدرب عند تدرب فرقهم، و ة لعمل العلم

ة التدرب لعمل ات الفعالة عند التخط .والتحر
اراة وتستدعي  ة المختلفة خالل الم یر الخططي هو وسیلة الالعب إلدراك وتنفیذ المواقف الخطط إن التف

ة، تلك ا ة والتصرف في تلك المواقف العمل مة والمناس یر واتخاذ القرارات السل لمواقف لالعب سرعة التف
ما  اته المدروسة  الّلعب وتحر وسائل لتنفیذ خط ستخدم مهاراته المختلفة  ه أن  فإن الالعب یجب عل

.یتالءم مع الموقف الخططي المعین
ی ان دراسة التف م ة  ان من األهم ة ووجود مواقف لعب متعددة ولما  ق ة تطب ر الخططي لما له من أهم

ثیرة من الحلول التي  ات  اراة تستدعي تنفیذ واتخاذ القرارات من خالل نوع یتعرض لها الالعب خالل الم
ة تظهر نتائجها في  رة القدم هي ممارسة عمل عة  تطرح، حیث یتطلب ذلك أفضل الحلول، إذ أن طب

.الملعباألداء العملي في 


