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إلااأ  ن الااتعلم يحاادة نتيجااة  (Associationistic theories)النظريااات االرتباطيااة 
حااادوة ارتبااااط ياااين مثيااار واساااتجابة بحياااة  نااا  فاااي حالاااة حااادوة ارتبااااط باااين مثيااار 
واستجابة بحية  ن  في حالة ظهور هذا المثير مرة  خرى فإن االستجابة التاي ارتبطات 

 ب  سوف تظهر ثانية.
 ي التغيار فاي  –هو التغيرات في السلوك  –فكان التعلم في ضوء النظريات االرتباطية  

  هاااي اءداء  و Responseاساااتجابات ال ااارد فاااي موىاااف ماااا  علاااأ  ساااا   ن   االساااتجابة 
الساالوك الااذي يحدثاا  مثياار  وبهااذا المعنااأ تكااون االسااتجابة مصااطلحار عامااار ل فعااال المرتبطااة 

  موضااوأ  و حاادة خااارجي  و داخلااي يحاادة تغيياار فااي Stimulus بمثياار ويدصااد  بااالمثير
 استجابات ال رد ) و في سلوك ال رد(.

وتضم النظريات االرتباطية مجموعاة مان النظرياات التاي تت اا فيماا بينهاا علاأ  همياة  
االرتباطات بين المثيرات واالستجابات  إال  نها تختلف فيما بينها بالنسبة للمواىاف  و الظاروف 

ي ىد تحدة فيهاا هاذه اإلرتباطاات  باإلضاافة إلاأ اختالفهاا فاي التأكياد علاأ عملياات معيناة الت
 ترى ضرورتها لحدوة مثل هذا االرتباط.

 ومن بين هذه النظريات ما يلي : 
 

 التعلم بالمحاولة والخطأ:-1
 وصف التعلم بالمحاولة والخطأ:   



ان  و الحيااوان يحاادة عاان    ن الااتعلم سااواء فااي اإلنسااThorndikeياارى  ثورنااديك  
طريا المحاولة والخطاأ فالكاا ن الحاي فاي سالوك  إخاء مختلاف المواىاف يداوم بباذل العدياد مان 

 االستجابات  و المحاوالت ىبل  ن يصل إلأ االستجابة الصحيحة. 
فعلأ سبيل المثال إذا حاولنا تعلم التصويب علأ السالة فإنناا نداوم فاي البداياة بتوجيا   

هاادف والديااام بالتصااويب فنجااد  ن الكاارة تخطااا الهاادف  فااإذا الحظنااا  ن الكاارة ىااد الكاارة نحااو ال
ذا وجاادنا  ن   انحرفاات يمينااار بعياادار عاان الهاادف فإننااا نحاااول توجياا  الكاارة ىلاايالر تجاااه اليسااار  وا 
الكرة لم تصل إلأ الهدف فإننا نسعأ إلعطاء التصويبة المخيد من الدوة واالرت ااأ وهكاذا  ف اي 

التنا المتكررة نجد  ن بعض االستجابات تخت ي تدريجيار وتبدأ بعاض االساتجابات غضون محاو 
اءخرى التي توصل إلأ النجاح فاي إصاابة الهادف  وهاذا يعناي  ن ال ارد يداوم بعادة اساتجابات 

 محتملة  و ممكنة يختار من بينها االستجابة التي تحدا ل  الوصول للهدف. 
بعدة تجارب علأ الحيوانات  ومن تجارب  المشهورة  وىد حاول  ثورنديك  إثبات نظريت  

 ناا  وضااة ىطااة جا عااة فااي ى اال ال تسااتطية الخااروت مناا  إال إذا جااذبت  سااداطة  معينااة فااي 
الصندوا ووضة خارج  وعلأ مر ى منهاا وعااء با  بعاض السامك بحياة ال تساتطية الوصاول 

وت  نها تدوم بباذل محااوالت إلي  إال إذا خرجت من الصندوا . وراىب  ثورنديك  سلوك الدطة ف
عديدة كالجري والدوران حول ن سها وعض جدران الصندوا لمحاولة الخروت  و إيجاد ثغارة ماا 
تن ذ من خاللها للوصول إلأ الطعام. وهكاذا اساتمرت فاي حركاتهاا ومحاوالتهاا العشاوا ية حتاأ 

ت بالتهااام تمكناات بطريدااة مااا ماان جااذب  السااداطة: فااان تم الباااب وخرجاات ماان الد اال وىاماا
 السمك. 
كااارر  ثورناااديك  التجرباااة عااادة مااارات فالحاااظ  ن الدطاااة باااالرغم مااان ىيامهاااا بالحركاااات  

العشاااوا ية ساااال ة الاااذكر إال  نهاااا تمكنااات تااادريجيار مااان اإلىاااالأ عااان تلاااك الحركاااات الخاط اااة 
واستبعادها شي ار فشي ار وبالتالي اختصار الوىت الاالخم  للخاروت  مان الد ال حتاأ  تاأ الوىات 
الذي تمكنت في  من الخروت من الد ل بمجرد دخولها إلي   وهكذا نجد  ن سالوك الحياوان ىاد 
اعتراه التغيير إذ تعلم طريدة الخروت من الد ل وىد استخلل  ثورنديك  من كل هذه التجاارب 
 ن الدطة ىد تعلمت تدريجيار استبعاد االستجابات الخاط ة التي ال توصل إلاأ الهادف واالحت ااظ 

ستجابات الصحيحة وتثبيتها. كما ىام باإجراء العدياد مان التجاارب علاأ الحيواناات المختل اة باال
ثباتها.  كاءسماك وال  ران وغيرها لمحاولة التحدا من تلك النتا ج وا 

وياارى بعااض الباااحثين  ن ال اارد يااتعلم الكثياار ماان المهااارات وخاصااة المهااارات الحركيااة  
 بتلك الطريدة.



رد لمهارة التصويب  و التمرير  و الوثب  و الد خ  و السباحة وكاذلك ف ي حالة تعلم ال  
تعلاام اةلااة الكاتبااة  و الموساايدأ فإننااا نجااد  ن اءداء يتساام فااي البدايااة بااالكثير ماان اءخطاااء 
وياارتبط بالحركااات الخا اادة غياار الضاارورية  وبمااواالة التاادريب والمااران تداال اءخطاااء تاادريجيار 

ار الطاىة المبذولة وينتج عان ذلاك الشاعور بالمتعاة والساعادة. وهكاذا ويتحسن اءداء ويدل مدد
 فإن تعلم واكتساب المهارات بتلك الطريدة ما هو إال محاولة وخطأ.

 شروط التعلم بالمحاولة والخطأ: 
  -هناك بعض العوامل الهامة التي يشترط توافرها في مثل هذا النوأ من التعلم هي: 
  نتيجاة الساتثارة حاجاة عناده  فوجاود الحاجاة  و الادافة شارط ضرورة ىيام ال رد بنشاط

 ساسااي هااام إلتمااام الااتعلم. )فلااوال  ن الدطااة فااي تجااارب  ثورنااديك  كاناات جا عااة وفااي 
حاجة للطعام لماا تحركات لتتعلم(.وينطباا ذلاك بدرجاة كبيارة علاأ تعلام مختلاف ناواحي 

دوافاااة يساااتثير ىاااواه  اءنشاااطة الرياضاااية  إذ ال يماااار  ال ااارد النشااااط الرياضاااي دون
 وطافات  لمخاولة هذا النوأ من النشاط البشري. 

  وجااود عدبااة تدااف فااي ساابيل ال اارد للوصااول إلااأ الهاادف. فكثياارار مااا يكتشااف ال اارد  ن
إشااااباأ حاجاتاااا  لااااي   ماااارار هينااااار سااااهالر إذ تعترضاااا  بعااااض الصااااعوبات الماديااااة  و 

ب  ثورناديك  مماا يا دي إلاأ المعنوية)كما كان الحال بالنسبة للد ل المغلاا فاي تجاار 
محاولااة التغلااب عليهااا لتحديااا الهاادف. ف ااي غضااون تعلاام بعااض المهااارات الحركيااة 
يكتشااف ال اارد بعااض الصااعوبات التااي تاارتبط باااءداء فيحاااول الديااام بتنميااة عضااالت  
وىدرات  المختل ة التي تساعده فاي التغلاب علاأ تلاك المصااعب وبالتاالي محاولاة تعلام 

تدانها.المهارة الحركي  ة وا 

  باسااتجابات متعااددة )كاالسااتجابات  –فااي ساابيل الوصااول للهاادف  –ضاارورة ىيااام ال اارد
العشوا ية الخاط ة التي كانت تدوم بها الدطاة ىبال تمكنهاا مان فاتم بااب الد ال( ىبال 
 ن يصل لالستجابة الصحيحة التي تحداا لا  هدفا . فاإذا كاان ال ارد عااجخار عان الدياام 

عااددة فدااد ال تساانم لاا  فرصااة الوصااول إلااأ االسااتجابة المناساابة بتلااك االسااتجابات المت
الصحيحة. ومن المالحظ  ن ال رد الرياضي يدوم بالعديد مان االساتجابات الحركياة ىبال 
 ن يتمكن مةن اءداء الجيد للمهارة الحركية وىبال  ن يكتاب لا  السايطرة علاأ ماا يرياد 

 تعلم  واكتساب .

 االستجابة إذ يميال ال ارد لتكارار السالوك الاذي يعدبا   ضرورة وجود اإلثابة التي تحدثها
شاباأ  ثواب )فالدطاة ىاد تام لهاا تعلام االساتجابة التاي  دت إلاأ خروجهاا مان الد ال وا 

 حاجبتها للطعام(. 



فال رد في غضون المنافسات الرياضية يميل إلأ تكرار السالوك الرياضاي الحمياد الاذي 
اضااي  و وسااا ل اإلعااالم المختل ااة كما يلدااأ كاال تداادير وعطااف ماان جانااب المربااي الري

يمياال إلااأ تكاارار تلااك الحركااات التااي تاا دي إلااأ تحديااا ىاادر كبياار ماان النجاااح كساارعة 
 تمرير الكرة إلأ خميل في موىف معين ىبل  ن يدطعها المناف  وما إلأ ذلك.

  يدوم ال رد باستجابات عدة بعضاها خااطا ال يوصال  للهادف فيساعأ تادريجيار للاتخلل
مااا يحاات ظ باالسااتجابات التااي تيساار لاا  ساابيل الوصااول إلااأ الهاادف ويدااوم منهااا بين

بتنظيمها في ىالب معين من السلوك يتم بدىة وبسرعة وبدادر ىليال مان الجهاد. فاال رد 
يسعأ تادريجيار إلاأ حاذف الحركاات الخا ادة التاي ال تادخل  ساساار ضامن مكوناات اءداء 

ى التاي تسااعده علاأ حسان اءداء ويداوم للمهارة الحركية ويدوم بتثبيت الناواحي اءخار 
بتنظيم تلك النواحي  والربط بينها بصورة توافدية جيدة إلمكان  داء المهارة الحركية مة 

 بذل  ىل ما يمكن من طاىةوجهد. 

 ىوانين التعلم بالمحاولة والخطأ:
ية ىام  ثورنديك  في البداية بوضة عدة ىوانين تحدد  نسب الظروف التي تتم فيها عمل 

التعلم  ثم ىام بعد ذلك نتيجة للدراسات التجريبية التي ىام بها هو وغيره مان البااحثين 
 بتعديل تلك الدوانين. ويمكن تلخيل  هم تلك الدوانين بعد تعديلها كما يلي:

 
  ىانون اءثر:  يشير إلأ  ن الرابطة بين المثير واالساتجابة تداوى إذا صاحبها  و تبعهاا

 ن الثواب الناتج عن نجاح استجابة معينة يعمال علاأ توكياد تلاك ثواب ما  وهذا يعني 
االساتجابة وتكرارهااا بتكارار الموىااف  و المثيار. فااال رد يدبال علااأ الاتعلم الحركااي إذا مااا 
ارتبط بالخبرات السارة المحببة إلأ الن   كالنجاح في اءداء  و اكتساب تددير المرباي 

 وتشجيع . 

يااا دي إلاااأ إضاااعاف الرابطاااة ويدلااال احتمااااالت تكااارار   ماااا العدااااب فيختلاااف  ثاااره فداااد
االستجابة  و بد ال ي دي إلأ ذلك  فعلأ سبيل المثال عنادما يارى المرباي الرياضاي  ن 
تعلاام مهااارة ماان المهااارات الحركيااة ياارتبط باابعض النااواحي الخاط ااة  و بالساالوك غياار 

ذلاك مماا يا دي إلاأ المرغوب في  فيستطية في تلك الحالة استخدام  ثر العداب وتكارار 
 احتمال إىالأ ال رد عن تلك االستجابات الخاط ة. 

ويجب علينا مراعاة  ن الثواب  ىوى و عظم  ثرار من العداب  و ثاره مباشار بينماا العدااب 
 ثره غير مباشر  إذ ىد ي دي  حيانار إلأ ىيام ال رد ببعض  نواأ السلوك لت ادي العداب 

علأ سبيل المثال ىد يدوم ال رد بارتكاب بعض اءخطاء ولكن ذلك ال ي دي إلأ تعلم . ف



التااي تتنااافأ والساالوك الرياضااي الحميااد كتعمااد إصااابة منافساا  بعياادار عاان ر يااة الحكاام 
خوفااار ماان عداااب الحكاام لاا  بااالطرد مااثالر  وعناادما يكااون نظاار الحكاام موجهااار إلياا  نجااد 

 تصرفات  تتسم بالبعد عن السلوك المشين.
الحميد  يبر  ن مثل هذا الالعب لم يتعلم  و يكتسب السلوك الرياضف ي تلك الحالة نعت

وكل ما في اءمر تمسك  بذلك  حيانار نتيجة خوف  مان العدااب إذ ينتهاخ فرصاة ساانحة 
 للظهور بمظهره الحديدي المغاير للسلوك  و الخلا الرياضي الحميد. 

 :ىانون االستعداد 

ويدصد باالستعداد حالاة التهيا  العاماة  وهو يصف اءسا  ال سيولوجي لدانون اءثر 
لل رد. إذ  ن حالة استعداد ال رد كنتيجة الستعداد االرتباطاات العصابية المناسابة للدياام 
بعمل ما وىيام  ب  فعالر مما يبعة علأ الرضا واالرتياح كما ي دي ذلك إلأ الضيا في 

تهياأ لا  ال ارد يشابع  حالة إعاىاة ال ارد عان العمال.  ي  ن إتماام العمال الاذي اساتعد و 
 ويرضي  وعدم إتمام  يضايد .

كمااا ياادخل تحاات نطاااا ذلااك  يضااار درجااة اسااتعداد ونضااج ال اارد لااتعلم بعااض النااواحي 
المعينة. إذ تتوىف سرعة تعلم المهارات الحركية والددرات الخططية علاأ درجاة النضاج 

تعلم خطط اللعب  العضوي والعدلي لل رد. فعلأ سبيل المثال ال يتمكن ط ل التاسعة من
في كرة الددم  و كرة اليد مثالر نظرار لعادم نضاج  العدلاي بدرجاة كافياة  وكاذلك ال يمكنا  
تعلم دىة التصويب علأ هادف كارة السالة باساتخدام اءدوات ذات المواصا ات الدانونياة 

 لتلك اللعبة نظرار ءن استعدادت  البدنية ال ت هل  لذلك. 
 

  :ىانون التدريب 

 ن التادريب يا دي إلاأ تدوياة الرابطاة باين المثيار واالساتجابة ماة ارتبااط  ويتلخل في
ذلاك باةثاار والنتااا ج اإليجابياة  إذ  ن مجاارد التادريب علاأ المهااارات الحركياة ال ياا دي 
إلأ تعلم المهارات بل يجاب  ن يارتبط ذلاك بالشاعور باالرتيااح واإلشاباأ الاذي ىاد يناتج 

واإلحسا  بتددم المساتوى  فباذلك يعطاي ال رصاة  عن حذف اءخطاء المرتبطة باءداء
لالستجابات المتعلمة دون غيرهاا مان االساتجابات فاي الظهاور علاأ  ن يتبعهاا الثاواب 

 الذي يسهم في خيادة ىوتها.
وعلأ العك  من ذلك فإن عدم الممارسة  و االمتناأ عن التادريب يا دي إلاأ إضاعاف 

 إلأ توىف التعلم وعدم التددم.الرابطة بين المثير واالستجابة وبالتالي 
 

 



 نظرية التعلم الشرطي. 

 وصف التعلم الشرطي:
  حاظ  ثنااء ىياما  Pavlovيرتبط هاذا الناوأ مان الاتعلم بأسام العاالم الروساي  باافلوف  

بدراسة اءفعال المنعكسة المتصلة بعملية الهضم  ن افاراخات العصاارة المعدياة فاي الكاالب التاي 
  ال تتاأثر فداط بوضاة الطعاام فاي فام الكلاب بال تتاأثر  يضاار عناد ر ياة كان يجري عليها تجاربا

الطعااام. وىااد  ثااارت هااذه الظاااهرة اهتمااام  بااافلوف  ودفعتاا  للديااام بااإجراء الكثياار ماان التجااارب 
 لمحاولة اثبات ذلك بطريدة علمية.

ياة ومن تجارب  المشهورة  ن   حضر كلبار و جرى ل  عملية جراحية لتوصيل غادده اللعاب 
بأنبوبة خجاجية لجمة ىطرات اللعاب وىيا  مدداره  ووجد  ن  في حالة جوأ الكلاب ياخداد افاراخ 
الغدد اللعابية عند ر يت  للطعاام  وهاذا رد فعال مانعك  طبيعاي. وىاام  باافلوف  بإضااءة ضاوء 
دون تدااديم الطعااام  فوجااد  ن هااذا المثياار ال يحاادة اسااتجابة إسااالة اللعاااب  ثاام ىااام بإضاااءة 

وء ىباال تدااديم الطعااام للكلااب لعاادة ثااوان وكاارر هااذا الموىااف عاادة ماارات بحيااة كااان ظهااور الضاا
الضوء يتبع  دا مار تدديم الطعام وبالتالي تحادة اساتجابة إساالة اللعااب  بعاد ذلاك ىاام بإضااءة 
الضوء وحده ولم يددم الطعاام فوجاد  ن لعااب الكلاب يسايل باالرغم مان ذلاك ىاام بإضااء الضاوء 

 الطعام فوجد  ن لعاب الكلب يسيل بالرغم من ذلك.  وحده ولم يددم
 

واعتبر  بافلوف  بأن ظهاور الضاوء فاي هاذه الحالاة ماا هاو إال  مثيار شارطي  اكتساب  
خاصية المثير اءصلي )الطبيعي( وهو الطعام وي دي إلأ إسالة اللعاب نظرار لتكارار ارتباطا  با  

 ( . 20عدة مرات كافية. ويمكن توضيم  ذلك كما في شكل )
 

وفي ضوء ذلك ي سر  بافلوف  عملية التعلم ت سيرار فسيولوجيار علأ  سا  تكاوين ناوأ  
ماان اإلرتباااط العصاابي بااين المثياار واالسااتجابة. ولكاان االرتباااد ال يكااون بااين المثياار اءصاالي  
نمااا يحاادة بااين مثياار (خاار )مثياار شاارطي( ارتاابط بااالمثير اءصاالي  واالسااتجابة الطبيعيااة لاا   وا 

 بم رده يستدعي االستجابة الخاصة بذلك المثير اءصلي.و صبم 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



ويرى  بافلوف   ن من بين  هم العوامل التي يجب توافرها لكي يتم هذا النوأ من الاتعلم  
 ما يلي:
  ظهور المثير اءصالي )الطبيعاي( والمثيار الشارطي معاار بالتعاىاب ماة مراعااة  ن تكاون

 جدار )ال تخيد عن بضة ثوان(. ال ترة بين ظهورهما ىصيرة 

  تكارار ارتبااط المثياار الطبيعاي بااالمثير الشارطي لعادة مرات.وتلعااب ال اروا ال رديااة دورار
 هامار بالنسبة لعدد مرات التكرار. 

  عاادم وجااود بعااض المثياارات الدويااة المشااتتة لالنتباااه فااي غضااون فتاارة ارتباااط المثياار
 الطبيعي بالمثير الشرطي. 

 الحيوية للمثير الشرطي علأ المثير الطبيعي.  عدم ت وا الديمة 

وطبدار لهذه النظرية يمكن اكتساب المتعلم للسلوك المطلوب إذا ما اىتارن ذلاك بمثيارات 
شرطية معينة. وال رد يتعلم كثيرار بهذا اءسلوب  إذ يتبصر ببعض المدركات التاي سابا 

مااات تاا دي إلااأ ساالوك ارتباطهااا بتااأثير معااين وتصاابم بااذلك عبااارة عاان إشااارات  و عال
معين. فيتمكن ال رد من تعلم التصويب علأ الهادف فاي كارة السالة بياد واحادة باىترانا  
بااالوىوف فااي مكااان معااين )ركاان الملعااب مااثالر(.  وكااذلك اىتااران تعلاام الديااان بالمحاااورة 
باليد البعيدة عن المناف    و شرط اللعب بالسلوك التعاوني مثالر وتكرار ذلك كل  تحت 

ل هااذه الشااروط  فبااذلك يمكاان تعلاام المهااارات الحركيااة واءنماااط الساالوكية المطلوبااة مثاا
 باالىتران والتكرار. 

 مبادئ التعلم الشرطي: 
تم استخالل المبادئ التالية التاي ت ياد فاي فهام طبيعاة هاذا الناوأ مان الاتعلم كنتيجاة  

 -للتجارب المختل ة التي  جريت علأ االستجابة الشرطية وهي:
 يم : التدع 

ويدصااد باا  ضاارورة اتباااأ المثياار غياار الطبيعااي )الشاارطي( بااالمثير الطبيعااي حتااأ تااتم 
الرابطة بين  وبين االستجابة الشرطية ويعمل علأ تدويتها  ويسااعدنا هاذا المباد  علاأ 

 فهم  همية التدريب والتكرار و ثر الدافعية إلمكان التحكم في عملية التعلم. 
 :الخمود والعودة التلدا ية  

تتالشأ االستجابة الشرطية تدريجيار وتخمد في حالة تكرار ظهور المثير غيار الطبيعاي 
)الشرطي( بم رده  وال يدصد بخمود االستجابة الشرطية خوالها نها يار بل يمكن عودتها 
تلدا يار بعاد فتارة مان الوىات. وهناا تكمان ضارورة التادعيم مان وىات ةخار لضامان دوام 

 االستجابة الشرطية.  



فماان المالحااظ خمااود المهااارات الحركيااة التااي ال نسااتعملها والندااوم بالتاادريب عليهااا وال 
يعني ذلك  نها تتالشأ كلية بل نجد  نها تترك بعض اةثار التي يمكن في فترة  ىصيرة 
نسبيار استعادتها واسترجاعها بمواالة التعلم والتدريب.  فال رد ي داد عناد اندطاعا  ل تارة 

التدريب الرياضي الددرة علاأ  داء المهاارات الحركياة المركباة التاي  طويلة عن ممارسة
تتميخ بالصعوبة  وتتالشاي المهاارة تادريجيار كماا يحادة فاي حالاة تكونهاا طبداار لمراحال 
محددة. ف ي البداية تتالشأ تلك العناصر ال ريدة التي تعطي للمهاارة الحركياة االرتبااط 

نااواحي الميكانيكيااة اءساسااية للمهااارة.  ويااتمكن التااوافدي الجيااد ثاام يلااي ذلااك تالشااي ال
ال رد من استعادة الددرة علأ اءداء الجيد تدريجيار بمواالة التدريب  فال رد الذي يندطاة 
عن ركوب الدراجة ل ترة طويلة يستطية استعادة اكتساب تلك المهارة بعد فترة ىليلة من 

 التدريب ويسمأ ذلك بالعودة التلدا ية. 

  :التعيم 

مجاالت اإلدراك التي ت ثر علأ عملية التعلم غالبار ما تكون مركبة ومعددة لدرجة كبيرة 
وترتبط بحدة اإلدراك ومستوى التعرف وعما إذا كاان هنااك مثيار واحاد  و مجموعاة مان 
المثيرات هي المشتركة والمساتخدمة فاي عملياة الاتعلم. وعلاأ ذلاك فاإن مثيارار واحادار ال 

ولكان يمكان  يضاار للعدياد مان المثيارات  ن تساتدعي اساتجابة  ينتج عن  الاتعلم فحساب
  2  م 1معينة. وىد يحدة ذلك علاأ سابيل المثاال عنادما تساتدعي مثيارات متعاددة )م

 (. 1( استجابة معينة هي ) 3م
( 1فكأن تعميم المثير هو إجراء تحدة في  استجابة ) ( لي  فدط من مثير معاين )م

 (. 3(   )م2شابهة )مولكن  يضار من مثيرات  خرى م
 ي  ناا  إذا تكوناات اسااتجابة شاارطية لمثياار معااين فااإن المثياارات المشااابهة يمكاان  ن 
تسااتدعي ن اا  االسااتجابة. وهااذا يعنااي  ن ال اارد إذا كااان ىااد تعلاام اسااتجابة معينااة فااي 
مواجهة مثير معين و دت إلاأ تحدياا هادف معاين فاإن هنااك احتمااالر فاي حادوة هاذه 

 بعض المثيرات المشابهة . االستجابة عند ظهور 
فكأن عملية التعلم ال تدتصر علأ الموىف الذي حدثت في   صالر  كما  نا  كلماا تشااب  
مثياران  و  كثاار فااإن ذلااك يسااهم فااي عملياة اسااتبدال مثياار باابخر السااتدعاء االسااتجابة 

 الشرطية.
م اءولاأ وىد  برخ بافلوف االتجاه نحو التعمايم فاي عملياات الاتعلم و طلاا عليا  التعماي

 وفسر هذه الظاهرة في ضوء عملية اإلشعاأ  و انتشار االثارات العصبية. 



وهكذا ت يدنا ظاهرة التعميم في الددرة علأ تعلم االساتجابة للمواىاف المتعاددة المختل اة 
في غضون ممارساة النشااط الرياضاي طبداار لمدادر التشااب  بينهاا وباين المواىاف التاي 

 يب  و المنافسات الرياضية.اعتدنا عليها  ثناء التدر 
  :التميخ 

وبالرغم من ىدرة الكا ن الحي علأ االستجابة لتلك المثيرات التي تشب  المثير الشارطي 
طبدار لمبد  التعميم السابا ذكره فإنا  مان الممكان تعلام الكاا ن الحاي االساتجابة للمثيار 

عيمااا  دون الشااارطي اءصااالي وحاااده وعااادم االساااتجابة للمثيااارات المشاااابهة وذلاااك بتد
 المثيرات اءخرى المشابهة.

ف اي حالااة ىيااام ال اارد بالتصااويب علااأ الهاادف  ثنااء الرميااة الحاارة فااي كاارة الساالة فإننااا 
نسااتطية تدريباا  علااأ اسااتخدام طريدااة تصااويب معينااة والتنبياا  علياا  باسااتخدام تلااك 

لحرة في الطريدة والعمل علأ إتدان  لها  فبذلك يستطية في كل مرة يدوم فيها بالرمية ا
 استخدام تلك الطريدة. 

 :االستجابة المتوىعة 

وجااد  ن االسااتجابة الشاارطية بعااد تمااام تكونهااا تمياال للظهااور ىباال  ن يظهاار المثياار 
اءصلي  ويطلا علأ االستجابة التي تحدة ىبل ظهور مثيرها اءصل إلأ حيخ الوجاود 

فااي حياتنااا العاديااة  و   باالسااتجابة المتوىعااة  وتلعااب ظاااهرة  التوىااة  دورار هامااار سااواء
النشاط الرياضي  فال رد يتعلم توىة سدوط المطار عناد ساماع  للرعاد  و ر يتا  للبارا 

 ويستجيب طبدار لذلك ىبل انهمار المطر.
وفي النشاط الرياضي يلعب توىة ال رد لحركات  الذاتياة  و لحركاات المنااف  دورار هاماار 

يتبصار بابعض  –كما سبا الدول  –رد ويتأس  علي  الوصول ءعلأ المستويات  فال 
المدركات بسالوك معاين. فاإذا  دركناا ماثالر  ن  حاد الالعباين فاي كارة السالة يداوم دا ماار 
بالخداأ بر س  وجذع  العلوي ىبل الديام بالتصويب فإننا نتوىة بعد ىيام  بتلاك الحركاة 

هذا الكتاب في  ن يصوب  وندوم بتشكيل سلوكنا الدفاعي طبدار لذلك  وىد تمكن م لف 
رسالت  لنيل الدكتوراه من التوصل إلأ كثير من الحدا ا العلمية لظاهرة التوىة لحركات 

 المناف  في اءلعاب الرياضية طبدار لمبد   االستجابة المتوىعة .
 
 
 
 



  ال روا بين التعلم الشرطي والتعلم بالمحاولة والخطأ:
ارب بافلوف( والتعلم بالمحاولة والخطاأ هناك شب  كبير بين التعلم الشرطي )كما في تج 

ناديك (. فاالتعلم الشارطي ي كاد ضارورة وجاود  التادعيم  فاي حاين ر )كما فاي تجاارب  ثو 
ي كد التعلم بالمحاولة والخطاأ علاأ وجاود  االثاباة  وكالهماا يشاير إلاأ تكاوين العاادات 

 كأسا  للتعلم.
وعين من التعلم ءن المبادئ وفي ضوء ذلك ال ي را العديد من الباحثين بين هذين الن 

فيهما واحادة تدريباار كماا يارون تسامية كال منهماا باالتعلم الشارطي. والت رىاة الواضاحة 
التااي يرونهااا بااين هااذين النااوعين ماان الااتعلم هااو  ن تجااارب  بااافلوف  يطلدااون عليهااا 
مصطلم التعلم الشرطي الكالسيكي في حاين يطلداون علاأ تجاارب  ثورناديك  مصاطلم 

 شرطي الوسيلي. التعلم ال
وياارى هاا الء الباااحثين  ن الااتعلم الشاارطي الكالساايكي )تجااارب بااافلوف( هااو الااذي يااتم  

بإيجاد نوأ من االرتباطات العصبية باين مثيار واساتجابة  ولكان االرتبااط ال يكاون باين 
نمااا يحاادة بااين مثياار (خاار )مثياار شاارطي(  المثياار اءصاالي واالسااتجابة الطبيعيااة لاا   وا 

اءصااالي و صااابم بم ااارده يساااتدعي االساااتجابة الخاصاااة باااذلك المثيااار ارتااابط باااالمثير 
 اءصلي.

فكااأن االسااتجابة فااي الااتعلم الشاارطي الكالساايكي ال تتغياار ماان خااالل تغياارات المثياارات  
ولااذلك ال تظهاار نماااذت ساالوكية  خاارى.. كمااا  ن التداادم فااي الااتعلم يتمثاال فااي ارتباااط 

.. 3 و م 2 و م 1رات متعاااددة )ماالساااتجابة ) ( ماااة مواىاااف بي ياااة متعاااددة  و مثيااا
 وهكذا(. 

ا/ا التعلم الشرطي الوسيلي )تجارب  ثورنديك ( فيكون هناك عدد من االستجابات التاي  
يسااتجيب لهااا ال اارد والتااي يختااار ماان بينهااا إحاادى هااذه االسااتجابات وهااي التااي تاارتبط 

 بالمثير.
 
 
 

السيكي )تجارب بافلوف( ( يوضم هذه ال روا بين التعلم الشرطي الك21والشكل رىم ) 
 نديك (: ر والتعلم الشرطي الوسيلي )تجارب  ثو 

 
 



 (21شكل رىم )
 ال روا بين التعلم الشرطي الكالسيكي والتعلم الشرطي الوسيلي

 
 تعلم شرطي وسيلي       تعلم شرطي كالسيكي

 
 (1استجابة )   ( 1مثير )م   
 (2استجابة )   ( 2مثير )م   

  
 (3استجابة )   ( 3)ممثير    
 (4استجابة )   ( 4مثير )م   

 
 
 
 
 التعلم باالستبصار:  

 وصف التعلم باالستبصار:
يعخى ال ضل في اكتساب هذا النوأ من التعلم إلأ  فراد مدرساة فاي علام الان   تسامأ  

وكوفكاااا  Kohlerمدرساااة  لمانياااة مااان  بااارخ علما هاااا كيهلااار  Gastaltمدرساااة الجشاااتالت 
Koffka رتهايمر وفWerteimer . 
ومن التجارب التاي ىاام بهاا  كيهلار  للتادليل علاأ وجاود هاذا الناوأ مان الاتعلم التجرباة  

التالياة علااأ الداارد  ساالكان  إذ ىااام بوضااة الداارد فاي ى اال كبياار يتاادلأ ماان سااد   بعااض ثمااار 
 الموخ بحياة ال يساتطية الدارد الوصاول إليا  بم ارده  ووضاة صاندوىار فاي ركان الددال  و خاذ
يراىاب تصاارفات وساالوك الداارد فااي محاولتاا  للحصاول علااأ المااوخ وبااد  الحيااوان بعاادة محاااوالت 
للوثااب عاليااار اللتداااط المااوخ ولكناا  فشاال  وبعااد فتاارة تنباا  الداارد إلااأ وجااود الصااندوا فااي ركاان 
الد ل و درك العالىة بين  وبين إمكانية الحصول علأ الموخ فأسرأ بحمال الصاندوا ووضاع  

 لذي يتدلأ من  الطعام ثم وثب عاليار وتمكن من الحصول علأ بغيت .  س ل المكان ا
وىد ىام  كيهلر  بعدة تجاارب  خارى علاأ الداردة مان ناوأ التجرباة الساابدة والتاي  مكان 
فيهااا الحصااول علااأ الطعااام وذلااك بوضااة عاادة صااناديا بعضااها فااوا بعااض   و بتغيياار وضااة 

مثيرات متعددة تؤدي إلى استجابة 
 واحدة 

مثير واحد يؤدي إلى استجابات 
 متعددة

 مثير )م( استجابة )س( 



هااا بواسااطة عصااا  و بتوصاايل عاادد ماان الطعااام خااارت الد اال وتمكاان الداارد ماان الوصااول إلي
 (. 22العصي ببعضها لمحاولة جذب الطعام الموضة بعيدارعن الد ل )كما في شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

ويمكن  ن نستخلل من التجارب الساابدة  ن الوصاول إلاأ الحال ياأتي فجاأة بعاد فتارة 
دراك العالىاات  و كنتيجاة لا دراك الكلاي للموىاف . وىاد  طلدات من التردد عن طرياا مالحظاة وا 

وهي مرادفة للكلمة اإلنجليخية  (Einsicht)مدرسة  الجشتالت  علأ هذا النوأ من التعلم كلمة 
(Insight) .وتعني التعلم بالبصيرة  و االستبصار 

وكثياارار مااا نجاباا  فااي حياتنااا بعااض المشاااكل التااي يستعصااي علينااا حلهااا  وفجااأة نلهاام 
ك إلاأ ناوأ مان االستبصاار  و البصايرة. وفاي هاذه بالحل كأنما هو وحي نخل عليناا. ويعاخى ذلا

وتركيخ االنتباه  –الحالة يالحظ ىيام ال رد  والر بدراسة الموىف ثم يمر ب ترة من السكون والتردد 
 –كمااا هااو الحااال فااي المحاولااة والخطااأ  –ثميدااوم باابعض االسااتجابات الصااحيحة  و الخاط ااة 

 وعلأ حين فجأة يتمكن من الوصول إلأ الحل.
ذا النوأ من التعلم كثيرار ماا نالحظا  فاي تعلام بعاض المهاارات الحركياة  فعلاأ سابيل وه

المثال عند تعلم ال رد لمهارة  الوثبةالثالثية  نجده يداوم بتركياخ انتباها  علاأ مشااهدة النماوذت 
الاذي يداوم با  المادر  لتلاك المهاارة ويداوم باكتسااب التصاور البصاري لهاا وتكاوين فكارة كلياة 

نجاادهيمر ب اارة اسااتعداد وتركيااخ يجمااة فيهااا كاال تصااورات  لمحاولااة  داء تلااك المهااارة  عنهااا  ثاام
الحركية  و خيرارنجاده يشارأ فاي اءداء ويحااول الاربط باين مختلاف عناصار الحركاة والدياام بهاا 
صااالح ما خطااأ فياا   ككاال. وىااد ي شاال فااي جااخء منهااا ولكننااا نجااده يعاااود المحاولااة ماان جديااد وا 

صار المهاارة كلهاا كماا يبارخ هاذا الناوأ مان الاتعلم عناد ىيامناا باتعلم بعاض إلدراك  لتسلسل عنا
نواحي خطط اللعاب المختل اة نظارار ءن تدسايم الخطاة إلاأ  جاخاء فاي البداياة مماا ي ساد عملياة 

 اإلدراك واالستيعاب الكامل لمحتويات وهدف الخطة. 
 



 شروط التعلم باالستبصار:
 لي:من بين شروط التعلم باالستبصار ما ي

  ناا  يتوىااف علااأ تنظاايم المشااكلة تنظيمااار خاصااار بحيااة يساامم بااإدراك العالىااات بااين 
عناصاارها المختل ااة. فداادرتنا علااأ تنظاايم الموىااف التعليمااي تنظيمااار خاصااار يك اال لل اارد 
 الددرة علأ مالحظة مختلف عناصره كلها والربط بينها مما يساعد علأ سرعة التعلم. 

  وتمكن ال رد من الوصول إلأ الحل الصحيم فإنا  يصابم متأ حدة التعلم باالستبصار
في مددوره سرعة وسهولة الديام ب  فاي حالاة تكارار الموىاف ويختلاف ذلاك عان الاتعلم 

 بالمحاولة والخطأ إذ  ن التددم في عملية التعلم بتلك الطريدة يكون تدريجيار.

  إذا مااا تاام الااتعلم بالبصاايرة للماارة اءولااأ فااإن ال اارد يسااتطية تطبيااا الحلااول المتعلمااة
واالنت اأ بها في مواىف  خرى جديدة  فال رد هنا ال يكتساب اساتجابات معيناة كماا هاو 
الحال في التعلم بالمحاولة والخطأ. بل يدرك عالىاات ومعااني يمكان اساتغاللها واإلفاادة 

 منها في مواىف  خرى.

 توىاف هااذا النااوأ ماان الااتعلم علااأ مساتوى ىاادرات ال اارد العدليااة ودرجااة نضااج  وكااذلك ي
 خبرات  السابدة.

  هااذا النااوأ ماان الااتعلم تساابد  فااي البدايااة بعااض  نااواأ الساالوك التااي تتميااخ بالمحاولااة
واءخطاء؛ ف ي بداية الدياام باأداء مهاارة حركياة نجاد  ن ال ارد يداوم بابعض المحااوالت 

 ط ة ىبل  ن يتمكن من اءداء الصحيم.التي ىد تكون خا

ويجاادر بنااا  ن نشااير إلااأ  ن اهتمااام علماااء مدرسااة  الجشااتالت  لاام يكاان موجهااار فااي 
البدايااة إلااأ الااتعلم  باال كااان موجهااار إلااأ دراسااة عمليااة  اإلدراك   كمااا تعتباار مبااادئ 

 ن  مدرستهم معارضة لمبادئ المدرسة الشرطية والمدرسية السلوكية  إذ  نهام ينكارون
التعلم عبارة عن ارتباط (لي بين مثيرات واساتجابات  و يداوم علاأ السالوك الخاالي مان 
 اإلدراك والمالحظة والت كير والتصور ويرون  ن التعلم يتأس  علأ اإلدراك لكل موىف.

 ال روا بين النظريات االرتباطية والتعلم باالستبصار: 
تعلم الشارطي والاتعلم بالمحاولاة والخطاأ( لعل  هم ما ي را بين النظريات االرتباطية )الا 

 ونظرية التعلم باالستبصار )الجستالت( ما يلي: 

  يعطااااي الترابطيااااون اءهميااااة ل جااااخاء التااااي يتكااااون منهااااا الكاااال  فااااي حااااين يعطااااي
 الجشتالتيون  اءهمية للت اعل الديناميكي بين الكا ن الحي والبي ة تبعار لتكاوين الكاا ن 

 الحي ن س . 



 بطيون اءهمية ل جخاء التي يتكون منها الكل  في حين يعطي الجشاتالتيون يعطي الترا
اءهميااة للكاال فااوا الجااخء. فالكاال مهمااا كاناات عناصااره إنمااا هااو وحاادة لهااا تنظيمهااا 
الخااال  وتسااتمد اءجااخاء صاا تها ماان الكاال الااذي تنتمااي إلياا . فالمحاااورة بااالكرة ىباال 

ىبال التصاويب فاي كارة السالة إال  ن  التصويب فاي كارة الياد هاي ن ا  المحااورة باالكرة
طريدااة الديااام بهااا تسااتمد صاا تها ماان المهااارة الحركيااة المركبااة )المحاااورة والتصااويب( 
التاي تنتمااي إليهااا نظاارار ءن طريدااة  داء المهااارة الحركيااة المركبااة ككاال تختلااف فااي كاال 

هاذا بينمااا لعباة عان اءخارى اختالفاار واضاحار لاذا تسامأ هاذه النظرياة بالنظرياة الكلياة. 
تميل النظرية الترابطية إلأ النظر إلىالكليات علأ  نهاا مجموعاة مان الجخ ياات مرتبطاة 

 بعضها ببعض.

  يعطي الترابطيون  همية كبرى للخبرات الماضية و ثرها فاي الحاضار  ويارون  ن الكاا ن
الحااي لاان يداادر علااأ حاال مشااكلة تجابهاا  دون االسااتعانة بخبراتاا  السااابدة. وال ينكاار 

التيون  ثر الخبرات السابدة ولكنهم يعطون  همياة  كبار للحاضار إذ يداررون  نا  الجشت
ىاد توجاد الخبارات الساابدة وماة ذلاك ال ياتمكن ال ارد مان حال المشاكلة إذا جابهتا  فااي 
شكل جديد  و في موىاف مغااير  ءن اءهمياة تكاون فاي النظار إلاأ المشاكلة بوضاعها 

 رهم  هم من الخبرات السابدة.الراهن وتنظيمها الجديد  ءن ذلك في نظ

 
 نظرية التحكم الذاتي )السيبرنيتي( 
 م هوم التحكم الذاتي )السيبرنيتكا(:  

 Cybernetics theory و نظرياة السايبرنيتكا  Self controlنظرية التحكم الذاتي  
في ضاوء   Machine ageتستخدم لغة وم اهيم العصر الحالي الذي يطلا علي  عصر اةلة 

رات السريعة المتالحدة الحادثة في تكنولوجيا اةالت واءجهخة المختل ة كالحاسبات اةلياة التطو 
مثالر والتي  دت إلأ إمكانية التوصل إلاأ طارا و سااليب جديادة  Computers و االلكترونية 

 ل هم السلوك البشري وبص ة خاصة عملية التعلم.
طي  و نظرياة المحاولاة والخطاأ ماثالر ف ي النظريات الساابا ذكرهاا كنظرياة الاتعلم الشار  

يمكن مالحظة  ن المثير يرتبط باساتجابة معيناة وي تارض  ن الماتعلم ال ياتحكم بدرجاة واضاحة 
في الموىف  في حين  ن اتجاه التحكم الاذاتي ) و االتجااه السايرنيتي( ي كاد علاأ  همياة تحكام 

حكم الااذاتي فااي حركاتاا   المااتعلم فااي الموىااف والظااروف المحيطااة والداادرة علااأ الضاابط والاات
وبالتالي يستطية الماتعلم االعتمااد بدرجاة  ىال علاأ المتغيارات الخارجياة وخياادة االعتمااد علاأ 

 عمليات التحكم والضبط الداخلية  و الذاتية.



ويرى بعض الباحثين  ن  ول من استخدم ل ظ  سيبرنتيكا  هو   فالطون  و ءطلد  علاأ  
وكانت  (Kybernetes)يكا  مشتا من الكلمة اليونانية الدديم علم توجي  الس ن ول ظ  سيبرنت

 تعني   الرجل المتحكم في اةلة وحركتها   و  ماسك الدفة   و  الربان .
في كتاب  مدال في فلس ة  Andre Amperوىد استخدم العالم ال رنسي  ندري   مبير  

طاارا التااي تدااود بهااا ل ااظ ساايبرنتيكا وذلااك عنااد تعرضاا  للحاادية عاان ال 1834العلااوم عااام 
الحكومااات الحكاام بطريدااة معينااة لتحديااا هاادف موضااوأ ماان ىباال وكااان يدصااد باا  علاام إدارة 

 الدولة.
-Norbert Wiener (1894وفااي العصاار الحاادية يمكاان اعتبااار نااوربرت فيناار  
( عاالم الرياضاة اءمريكاي الاذي كاان يعماال  ساتاذا بمعهاد ماساا تشوسات  التكنولااوجي 1964

يببرنتيكا كاتجاه علمي جديد ومن  وا ل من الحظوا الشب  الكبير باين الضابط  ول من صاغ الس
اإلنساني والضبط اةلي واستخدام مصطلم سيبرنتيكا لوصف هذه العالىة كما كان  ول من ربط 

 1948العلوم المختل ة بعضها باالبعض اةخار داخال إطاار نظرياة الاتحكم. وىاد ىاام فينار عاام 
 التحكم واالتصال في اةلة  و الحيوان .  –بعنوان  السيبرنتيكا  بتجمية دراسات  في كتاب

ومنذ ذلك الوىت احتلت السيبرنتيكا كعلم مكانة هامة في جمية مجااالت الحيااة و خاذت  
 معارف ونظريات وتطبيدات هذا العلم الحدية تغخو جمية مجاالت العلوم اءخرى.

ارف ومبااادئ ونظريااات العديااد ماان وبااالرغم ماان  ن الساايبرنتيكا كعلاام يتأساا  علااأ معاا 
العلوم مثل الرياضيات والهندسة وال يخياء وال سيولوجي والبيولاوجي وغيار ذلاك مان العلاوم  إال 
 ن  لي  حصيلة ربط جخ يات من هذه العلاوم بعضاها باالبعض اةخار ولكنا  يأخاذ مان كال مان 

يعااار فااي إطااار جديااد هااذه العلااوم بعااض المعااارف والمعلومااات والنظريااات المحااددة ويربطهااا جم
 متكامل.

 وهناك العديد من التعري ات لهذا العلم منها:
  العلاااام الااااذي ي ساااار عماااال  الاااانظم المختل ااااة )الاااانظم ال يخيا يااااة  و ال ساااايولوجية  و

السيكولوجية وغيرها( التي تعتمد في عملها علأ إشارات تصل إليها  كما يادر  بنااء 
 عين موضوأ سل ار.  و تحديا مثل هذه النظم التي تبنأ لهدف م

 :علم نظم التحكم والضبط الذاتي 

وماان بااين  هاام اءساساايات التااي يرتكااخ عليهااا علاام  الساايبرنتيكا  هااو  ن كاال التغياارات 
واءحداة والعمليات تحدة في نظام علاأ  ساا  مان الاتحكم وفيهاا تكتساب المعلوماات 

المباد  باين نظام وتنتدل وتنتشر كما  ن هناك تطابدار فاي تركياب نظام الاتحكم مان حياة 
 المجتمة والنظم التكنولوجية والنظم السيكولوجية. 



  ساسيات نظرية التحكم الذاتي )االتجاه السيبرنيتي(: 
لكااي يمكاان فهاام  ساساايات نظريااة الااتحكم وتطبيداتهااا فااي الااتعلم الحركااي فااي الرياضااة  

 -ينبغي التعرض لشرح م هوم كل من :

 )النظام ) و المنظومة   System 

 ية الراجعة التغذ   Feed back 

  الصندوا اءسود   Black box  

 م هوم النظم:
يدصد ب  ذلك الكل المنظم والمركب الذي يجمة ويربط بين  System ن مصلم النظام  

 شياء  و  جخاء تشكل في مجموعها تركيبار كليار واحدار. وهذا يعني  ن مصطلم  النظاام  
ءجاخاء المترابطاة والمت اعلاة بحياة يخاتل يشير إلأ  ي مركب يتكاون مان عادد مان ا

كل جخء بوظي ة معينة مة وجود درجة من التعاون والتكامل بين اءجاخاء المختل اة فاي 
  دا ها.

وك اااءة النظااام ككاال تتوىااف بدرجااة كبياارة علااأ درجااة التاارابط بااين كاال جااخء ماان  جخا اا   
ىصاور  و خلال  المختل ة وعلأ درجة نجاح كل جاخء فاي ممارساة وظا  ا . كماا  ن  ي

 ينتاب  حد  جخاء النظام ىد يمتد  ثره لي ثر في ىدرة النظام ككل. 
ولنضرب مثاالر يوضام اءشاياء التاي ينطباا علهاا وصاف النظاام. اإلنساان ماثالر عباارة  

عن نظام متكامل يشتمل علأ عدد كبير من اءجخاء  و المكونات التي تا دي كال منهاا 
نساان وىدرتا  علاأ انتظاام جمياة اءجاخاء والمكوناات وظي ة محددة. وتتوىف ك ااءة اإل 

في  داء وظا  ها بحية ىد تختال ىدرتا  علاأ العمال واءداء إذا  صايب  ي مان اءجاخاء 
بخلل ما. وعلأ ذلك فإن فهم اإلنساان كنظاام وت ساير سالوك  يتطلاب  كثار مان دراساة 

ت المتبادلاة باين كل جخء من  جخا   علأ حادة. وهاذا يعناي  ن دراساة الت اعال والعالىاا
 مختلف اءجخءا والمكونات هي طريا ال هم المتكامل لحديدة النظام.

وىد ارتبط م هوم  النظام  في بدايت  بالعلوم الطبيعة واستخدم في دراسة ت سير الجسم  
اإلنساني واةلي بص ة عامة ثم انتدل هذا الم هوم إلأ بدية العلوم اءخرى كعلم اإلدارة 

 لوم اإلنسانية المختل ة وغيرها.واالىتصاد والع
 وهناك العديد من التركيبات المختل ة للنظم ومن  مثلة ذلك ما يلي: 
  :النظم البسطة والنظم المركبة 

ىد يكون النظام بسيطار يحتوي علأ عنصر  و بعض العناصر البسيطة كماا فاي الشاكل 
 هاوم ال يمكان وهاو  صاغر جاخء فاي النظاام  وبهاذا الم Element( والعنصار 23رىم )



تجخ تاا  فااي ظاال النظااام الواحااد. وفااي كاال نظااام هناااك عناصاار متعااددة تتحااد وتت اعاال 
معاروتستمأ عند ٍذ عناصر فاعلة  و عناصار نشاطة. كماا يطلاا عليهاا  يضاار مصاطلم 

 .Subsystemsنخم فرعية 
ة وىد يكون النظام مركبار يشتمل علاأ العدياد مان الانظم ال رعياة مثال اةالت اإللكترونيا

 (24المعددة  و الجهاخ العصبي ل نسان  و جسم اإلنسان كما في الشكل رىم )
... إلخ( كماا 3  ن2  ن1ويالحظ في النظام المركب وجود العديد من النظم ال رعية )ن

توجاااد ت ااااعالت واتصااااالت داخلياااة باااين هاااذه الااانظم ال رعياااة بعضاااها باااالبعض اةخااار 
Communicating Interconnections. 

 
 ( النظام البسيط23رىم )شكل 
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                 المصدرة           الموردة         )مدخالت(
 )مخرجات(

 
 :نظم التوجي  ونظم التحكم 

 :Direction Systemم التوجي  : نظ -1
لكي يمكن فهم هذا الناوأ مان الانظم ندادم فيماا يلاي المثاال التاالي ولايكن بالنسابة لنظاام 
االستجابة الحركية التي تلعب دورار هامار في العديد مان اءنشاطة الرياضاية. والشاكل رىام 

 ( يوضم هذا النظام.25)
كنظام توجي ( يتكون من عناصر فعالة ( يتضم  ن نظام االستجابة )25من الشكل رىم )

 متعددة من  و من نظم فرعية هي: 
 عضاء االستدبال )المحلاالت(  و  عضااء الحاوا  التاي تداوم باساتدبال المثيار )إشاارة  -

 المدرب  و إشارة البدء  و نداء المعلم .. إلخ( وتحليل .
)المراكاخ العلياا اءعصاب الموردة التي توصل المعلومات من العضو الحاسي إلأ المخ  -

 في اللحاء(.

الماااخ  و المراكاااخ العلياااا فاااي اللحااااء كمركاااخ لتجمياااة المعلوماااات وتنسااايدها وتكاملهاااا  -
رسالها إلأ  عضاء الحركة.  وا 

 اءعصاب المصدرة التي توصل الدرارات من المخ إلأ  عضاء الحركة. -

 العضالت  و  عضاء الحركة التي تدوم بتن يذ اءوامر واالستجابة. -

 

ويدصد بها  Inputمدخل النظام توجد إشارة  و مثير ويطلا عليها مصطلم مدخل وفي 
 ي مثير  و إشارة تدخل علأ النظام من مصدر خارجي ) و من مصدر داخلاي( لمحاولاة 
إنتااات اسااتجابة معينااة ماان النظااام. وهااذه االسااتجابة ال عليااة الصااادرة عاان النظااام يطلااا 

وهااذا  Open loopم هي ااة دا اارة م توحااة وبااذلك يتخااذ النظااا Outputsعليهااا مخاارت 
 النوأ يشب  م هوم  المثير االستجابة  كما في نظرية التعلم الشرطي. 

  :Control Systemنظم التحكم -2
( 26تتحدااا نظاام الااتحكم فااي حالااة اتصااال المخرجااات بالماادخالت كمااا فااي الشااكل رىاام ) 

 راء التحكم المال م. وبذلك يمكن مدارنة المخرجات بالمدخالت حتأ يمكن بذلك إج



وماان ناحيااة  Closed loopويالحااظ  ن هااذا النااوأ ماان الاانظم تتخااذ هي ااة دا اارة مغلدااة  
  خرى يطلا علأ عملية اتصال المخرجات بالمدخالت مصطلم التغذية الراجعة. 

 ( :  نظام للتحكم  26شكل رىم )
 
  

 
                                مدخالت                                                   

 

 مخرجات
   

   
 

 م هوم التغذية الراجعة: 
هااي الخاصااية التااي تتميااخ بهااا نظاام الااتحكم المغلدااة.  Feedbackالتغذيااة الراجعااة  

وتشااير التغذيااة الراجعااة إلااأ المعلومااات المرتاادة التااي توضاام الداادرة علااأ اإلحسااا  باءخطاااء 
 (26لشكل رىم )والديام بعملية التصحيم كما في ا

وهناك العديد من التعاريف التي يددمها البااحثون لمصاطلم التغذياة الراجعاة مان بينهاا  
 -ما يلي:

  ن التغذية الراجعة هي:  تدويم السلوك في ضوء نتا ج  . Wienerيرى فينر  -
عاادة توجيا  السالوك  Smithيشير سمة  - إلأ  ن التغذيةالراجعة هي : عملية تنظايم وا 

 المطلوب . في اإلتجاه 

يعرف بيكيلي  التغذية الراجعة بأنها  تأثير متغير المخرجات فاي نظاام ماا علاأ متغيار  -
 المددخالت في النظام ن س  . 

إلاأ  نهاا  عملياة تنظايم ذاتاي للوصاول إلاأ مساتوى معاين  Barrowكما يشير باارو  -
 عن طريا تكي ات مستمرة . 

التغذياة الراجعاة بأنهاا العملياة التاي تعمال  وفي مجال التعلم الحركي في الرياضة يمكان تعرياف
 علأ تدويم اءداء الحركي وتعديل  مستدبالر في ضوء نتا ج .

 وهناك العديد من التدسيمات ءنواأ التغذية الراجعة ومن  هم التدسيمات ما يلي:
 :التغذية الراجعة الداخلية والخارجية 

 

 

 

 
 

 



لحساساية  إذ يمياخ ال سايولوجيون هذا التدسيم يتأس  علأ اءس  ال سيولوجية ءنواأ ا
 بين نوعين هامين هما:

الحساساااية التابعاااة ل عصااااب الماااوردة المنتهياااة  طرافهاااا فاااي العضاااالت واءوتاااار  -1
والم اصل والدنوات الهاللية في اءذن الباطنة وتعرف بالحساسية الحركية االتخانياة 

 Kinesthetic and Static و الحساسية المستدبلة للتنبيهات الباطنة الخاصة 

or Proprioceptive Sensibility  وهي عبارة عن  جهخة حسية داخلية وعلأ
يدصاد بهاا المعلوماات  Internal feedbackذلاك فاإن التغذياة الراجعاة الداخلياة 

المرتاادة عاان طريااا  جهااخة الحساان الداخليااة السااابدة وبااذلك يسااتطية ال اارد  ثناااء 
اء ويدومهاااا عااان طرياااا االحساساااات اءداء  ن يداااوم ن سااا  بن سااا  ويااادرك اءخطااا
 الداخلية )حاسة الحركة وحاسة التواخن(. 

الحساسية التابعة ل عصاب الموردة المنتهياة  طرافهاا فاي  عضااء الجسام وتعارف  -2
 Externalبالحساساية الخارجياة  و بالحساساية المساتدبلة للتنبيهاات الخارجياة 

or Exteroceptive Sensibility حسااية خارجيااة  وهااي عبااارة عاان  جهااخة
كحاسااة اللماا  والساامة والبصاار والشاام والااذوا. وعلااأ ذلااك فااإن التغذيااة الراجعااة 

يدصاااد بهاااا المعلوماااات المرتااادة عااان طرياااا  External feedbackالخارجياااة 
اءجهخة الحساية الخارجياة الساابدة . وغالباار ماا تكاون هاذه المعلوماات بعاد انتهااء 

 اءداء.

 
 رجأة:التغذية الراجعة ال ورية والم

المعلوماات المرتادة فاي   (Immediate feedback)يدصد بالتغذية الراجعة ال ورياة  
ضااوء نتيجااة اسااتجابات ال اارد فااور حاادوثها مباشاارة. كمااا يدصااد بالتغذيااة الراجعااة المرجااأة 

(Delayed feedback)  المعلومااات المرتاادة لنتاااا ج اسااتجابات ال اارد بعااد فتاارة خمنياااة
لدراسات السابدة  ن  كلما كانت التغذية الراجعاة فورياة ودىيداة معينة. وتشير نتا ج بعض ا
 كلما تح  مستوى اءداء.

 
 م هوم الصندوا اءسود:

مان الم ااهيم اءساساية فاي علام السايرنيتكا ويرجاة  (Black Box)الصندوا اءساود  
 ال ضل إلأ العالم اإلنجليخي  والتر  شبي  الذي كان من  وا ل من ىدموا هذا التصور.



والصندوا اءسود هو نظام ديناامي طبيعاي  و صاناعي لا  مادخل ولا  مخارت كماا فاي  
( وتركيب وعناصر هذا النظام غير معروف ولهذا  طلا علي  مصطلم الصندوا 27شكل )

اءسااود  ف ااي ماادخل الصااندوا اءسااود توجااد معلومااات محااددة ومعروفااة وتماار ماان داخاال 
سااب مااة تشااكيل عناصاار مكوناتاا  ويمكاان الصااندوا ثاام تخاارت فااي صااورة معينااة بمااا يتنا

 بواسطة المدارنة بين المدخالت والمخرجات استنتات تشكيلة وعناصره.
 

 ( 27شكل رىم )
 الصندوا اءسود 

 مخرت      مدخل    
    
 
 

مخرجاات  وال  –نظاام  –وهكذا نجد  ن هذا الم هوم يشتمل علاأ ثالثاة مكوناات: مادخالت 
لمخرجات هي النواحي المعروفة والنظام هو الشيء المجهاول يشترط  ن تكون المدخالت وا

بل ىد يكون هناك عنصران معروفان وبالتالي يمكن اساتنتات تشاكيل العنصار الثالاة ساواء 
 كاااان المااادخالت  و المخرجاااات  و الصاااندوا اءساااود. ويالحاااظ  ن مصاااطلحي المااادخالت 

ت هاي المركاب مان كاال والمخرجاات مان المصاطلحات اءساساية فاي هاذا الم هاوم والمادخال
التأثيرات الممكنة )تأثيرات بدنية  و حسية  و كيميا ية( والتي ت ثر علأ الصندوا اءسود  

 والمخرجات هي استجابات الصندوا لهذه التأثيرات علأ صورة سلوك مالحظ  و ىيم.
وهنااااك  مثلاااة متعاااددة يمكااان ساااردها ل هااام الصاااندوا اءساااود. فماااثالر  جهاااخة الرادياااو  
 خيون عبارة عن صناديا سودءا ال يعرف صاحبها الكثير عما بداخلها وكل ما يعرف والتلي

هاااو  نااا  يساااتطية إدارة م تااااح معاااين )مااادخالت( لكاااي يشااااهد  و يسااامة برناااامج معاااين 
)مخرجات(. ولي  من المبالغة فاي شايء إذا ىلناا  ن  ي شايء  و  ي ماادة  و  ي ظااهرة 

سود   ي  ن الصاندوا اءساود ال يبداأ ل تارة طويلاة كانت تبدو لنا في  ول اءمر صندوىار  
 بهذه الصورة فعند اكتساب الخبرة والمعرفة فإن السواد يخت ي تدريجيار.

ويرى ) شابأ(  ن م هاوم الصاندوا اءساود يادر  النظاام مان ناحياة واحادة فداط وهاي  
 ظام  العالىة المتبادلة ما بين المدخالت والمخرجات بهدف السعي إلأ فهم سلوك الن

  ما التركيب  و المواد العناصر الداخلية فال تدخل في االعتبار. 



إذن لماذا يعتبر م هوم الصندوا اءسود من الم اهيم اءساسية في علام السايبرنيتيكا   
 ن السبب  الر يسي في ذلك  ن علم السيرنتيكا يهتم بالنظم الكبيارة جادار والمركباة والمعدادة 

صاايل وماان  مثلااة ذلااك اءجهااخة اإللكترونيااة المعداادة والجهاااخ والتااي يصااعب وصاا ها بالت 
 العصبي ل نسان.

فالجهاخ العصبي ل نساان يشاب  دا ارة كهربا ياة  و جهااخ الكتروناي عماالا ولكان ماة  
 لاف عنصار  100فارا كبير  فالحاسبات اإللكترونية الكبيرة تحتوي علاأ عادد يصال إلاأ 

 مليار نيرون. 14بشري فيصل إلأ تحويل  ما عدد النيارونات في المخ ال
فاإذا تصاورنا محاولاة  حاد البيولاوجيين اإللمااام بجمياة التحاويالت فاي غضاون العمليااة  

سااعات تحليال  5 لف سنة علأ فرض  ن  يمكن في غضاون  40الذهنية فهو يحتات إلأ 
عنصر تحويل وذلك في ضوء الخبارة الهندساية فاي دوا ار اءجهاخة  200دا رة تشتمل علأ 

 لكترونية.اإل 
وعلأ ذلك يتضم  ن الدراسة الت صيلية للنظم الكبيرة جدار والمعدادة  والمركباة فاي حكام  

المستحيل ومن التطبيدات العملية لم هوم الصندوا اءساود إنناا نصاور النظاام علاأ هي اة 
صااندوا  سااود مااا ثاام ندااوم بوضااة نمااوذت مبسااط لاا  ثاام نبااد  فااي البحااة والدراسااة وعدااد 

 ستمرة بين سلوك النظام ونموذج . المدارنات الم
فااإذا وجاادنا  ن النمااوذت ال يساالك ساالوك النظااام فإننااا ندااوم بوضااة فااروض  خاارى عاان  

جااراء المخيااد ماان التجااارب وهكااذا حتااأ نصاال إلااأ تحديااا ال ااروض التااي  تركيااب النظااام وا 
 وضعها الباحة عن تركيب النظام.

نظااام (خاار يعماال بصااورة  احااالل نظااام محاال Modelويطلااا علااأ  عمليااة )النمااوذت(  
مماثلااة ويمكاان وصااف الصااندوا اءسااود ن ساا  ووصااف النمااوذت باان   الصااي  الرياضااية 

 المستخدمة.
 نظرية معالجة المعلومات:

علااأ دور اإلدراك  (Information processing)تركااخ نظريااة معالجااة المعلومااات  
مددار سعة المعلومات التي يستطية واالنتباه والتذكر واتخاذ الدرار. كما  نها تهتم بدرجة كبيرة ب

ال رد استيعابها  ومددار المعلومات التي يستطية التعامال معهاا فاي ن ا  الوىات  ومتاأ يكاون 
ال ااارد ماااثدالر بالمخياااد مااان المعلوماااات  و متاااأ ي تدااار إلاااأ هاااذه المعلوماااات  وكياااف تساااتطية 

 جابات صحيحة ودىيدة.المعلومات مساعدة ال رد علأ التمييخ بينها حتأ يستطية الديام باست



وترتكاخ نظريااة معالجاة المعلومااات علااأ ىادرة ال اارد علااأ اساتخدام المعلومااات إلمكانيااة  
مواجهة المواىف وحل المشاكالت  و إصاالح اءخطااء وباذلك فإنهاا تعاارض النظرياات الشارطية 

 التي تشير إلأ إمكانية حدوة االستجابات طبدار لمثيرات معينة.
ة المعلوماات ن ا  المصاطلحات المساتخدمة فاي نظرياة الاتحكم وتستخدم نظرية معالج 

الااذاتي )اإلتجااااه السااايبرنيتي( باإلضاااافة إلاااأ اهتمامهاااا إلاااأ بدضاااايا جماااة المعلوماااات وندلهاااا 
 وح ظها وتحليلها ومعالجتها.

وتشاااير هاااذه النظرياااة إلاااأ  ن العملياااات اءساساااية التاااي تجاااري داخااال اإلنساااان ) و  
ومخاارت  (processing)وتصاانية  و معالجااة  (Input)ي ماادخل الحاساابات اةليااة( تتمثاال فاا

(Output)  وهذه تشير علأ الترتيب إلأ تلدي اإلنسان ) و الحاسب اةلي( للمعلومات والدياام
بتحليلها وتدويمها وفي ضوء ذلك يدوم باالستجابة  كما يمكن تديايم هاذه االساتجابة فاي ضاوء 

 م هوم التغذية الراجعة.
( يوضم نظرية المعلومات بارتباطها بم هوم التغذية الراجعة وتتضمن 28والشكل رىم ) 

 ن   المصطلحات المستخدمة في نظرية التحكم الذاتي )االتجاه السيبرنيتي(.
( يالحظ  ن المعلومات )المدخالت( تصاغ بصورة معنياة )صاياغة 28وفي الشكل رىم ) 

( ثاام تجااري عمليااة )حاال رمااوخ شاا رية( لكااي يمكاان فهمهااا واسااتيعابها لكااي تماار عباار )ىناااة
وبالتاالي يناتج عان ذلاك اساتجابات ) و  – ي عملية إدراك وفهم استيعاب المعلوماات  -الش رة(

مخرجات(  وهذه المخرجات ) و االستجابات( يتم )ت سيرها( وفي ضوء ذلك تتم عملية )التغذياة 
كماااا يمكااان  الراجعاااة( نحاااو المااادخالت لضااامان عملياااة الاااتحكم وتصاااحيم اءخطااااء إن وجااادت.
 االحت اظ ببثار الخبرة الماضية في الذاكرة طويلة المدى  و الذاكرة ىصيرة المدى.

 
 ( تصور لنظرية المعلومات بارتباطها بم هوم التغذية الراجعة 28شكل رىم )

 



 معالجة المعلومات
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 ن مصدر المعلومات ىد يكون نابعاار مان التكاوين اإلنسااني   (Smimth)ويرى شمة  
 ي يوج  ال رد ن س  ويضبط اءداء  و االساتجابة ويادرك الخطاأ ويحااول تدويما    و ىاد يعتماد 

ل اارد علااأ توجياا  خااارجي سااواء ماان الماادرب  و ماان الخمياال   ي يعتمااد ال اارد علااأ معلومااات ا
 خارجية  كما ىد تتبة المعلومات من طبيعة العمل ن س .

 وطبدار للعامل الخمني فإن المعلومات تشتمل علأ ثالثة مراحل هي: 
 :معلومات ما ىبل اءداء 

اء بصااورة واضااحة كمااا يمكاان تحديااد ىباال الباادء فااي اءداء يجااب معرفااة الهاادف ماان اءد
معيار اءداء بدرجة تح خ المتعلم علأ بذل الجهد لتحديد . ويحتات المتعلم إلأ معلومات 
كافية عن الطبيعة العاماة لا داء ور ياة نماوذت حركاي مثاالي لا . ولداد لخال لنادجرين 

(Lindgren) :اءس  الخاصة بمعلومات ما ىبل اءداء فيما يلي 
 لم اءغراض الواضحة المحددة.إعطاء المتع-
 الشرح الل ظي في  ىل كلمات ممكنة.-
 التوجي  المختصر والمباشر.-
 :معلومات  ثناء اءداء 

يراعأ  ن المعلومات المعطااه  ثنااء اءداء ال تا ثر علاأ تركياخ الماتعلم فاي اءداء ويجاب 
 ات لمسية.  ن تتناسب مة نوأ اءداء وىد تكون معلومات بصرية  و سمعية  و توجيه

 :معلومات ما بعد اءداء 

وتداادم للمااتعلم بعااد اءداء مباشاارة )تغذيااة راجعااة فوريااة( وتمااد المااتعلم بالمعلومااات عاان 
النجاح  و ال شل في اءداء بصورة محددة وواضحة  لكي ت دي ءي حدوة تأثير مباشر 

يجابي علأ  داء المحاوالت التالية.  وا 
ضااوء هااذه النظريااة إلااأ ضاارورة إعطاااء المااتعلم وىااد  شااار العديااد ماان الباااحثين فااي 

للمعلومات التي تهدف إلأ ذكر ما يجب عمل  بدالر من المعلومات التاي تهادف إلاأ ذكار 
مااليجب عمل . إذ  ن ذلك يهدف إلأ سرعة اكتساب المعلومات وتحويلها إلأ استجابات 

 حركية.
 مدارنة بين نظريات التعلم:

ات الااتعلم السااابا ذكرهااا يمكاان عدااد مدارنااة بااين لكااي يمكاان فهاام ال ااروا بااين نظرياا 
محاادداتها اءساسااية وتطبيداتهااا العمليااة وكااذلك مواى هااا ونااوأ نشاااطها باسااتخدام المصااطلحات 

( يوضام هاذه المدارناة باين نظرياات الاتعلم الساابا 4الشا عة في هذه النظريات والجدول رىم )
 ذكرها. 



 
 تعلم ( دراسة مدارنة بين نظريات ال4جدول رىم )

 الموىف / النشاط  التطبيدات  المحددات اءساسية  النظرية 
تركااخ علااأ طبيعااة   / التعلم الشرطي 1

 البي ة التعليمية. 
  ارتباااااااااط المثياااااااار

 باالستجابة

  االسااااااااااااااااااااااااتجابة
 الشرطية

  استخدام الدوافة  و
 الحوافخ  و غيرها.

  اءهميااااااة ل جااااااخاء
التاااي يتكاااون منهاااا 

 الكل 

 
 

 مثير / استجابة

تركااخ علااأ اإلدراك   تعلم باالستبصار/ ال2
الشخصااااي للبي ااااة 
والت اعل الادينامي 
بااين ال اارد والبي ااة 

. 

  تاااااارتبط بعمليااااااات
اإلدراك والت كيااااااااار 

 وحل المشكالت.

  مراعااااااااة ال اااااااروا
 ال ردية.

  تشاااااااكيل الخبااااااارات
التعليميااااااااة لحاااااااال 

 المشكالت.

  إعطااااااااء اءهمياااااااة
للكاال ىباال االهتمااام 

 باءجخاء.

 
 
 

 اكاستبصار/  داء  و إدر 

/ التحكم الذاتي )االتجااه 3
 السيبرنيتي(

  تااااااااأثير التغذيااااااااة
الراجعاااااااااة علاااااااااأ 

 السلوك.

  الاااااتحكم والضااااابط
 الذاتي 

  مراعاة ىيام الماتعلم
باسااااااتخدام ىدرتاااااا  
علاااااااااااأ الاااااااااااتحكم 

 والضبط الذاتي 

 
 

 مدخل / مخرت 

عمليااااات االنتباااااه   / معالجة المعلومات 4
والتاااذكر ومختلاااف 
العمليااات الداخليااة 

نظاااايم المرتبطااااة بت
واساااااااااااااااااااااااااتيعاب 

 المعلومات

  االهتماااااام بطريداااااة
تداااااديم المعلوماااااات 
باساااتخدام مختلاااف 
اءساليب التنظيمية 
لالرتداااااااء بعمليااااااة 
 معالجة المعلومات 

 
 
 

 معلومات / سلوك
 

 


